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Αξιολόγηση και διαφοροποιημένη 
διδασκαλία στα νέα Προγράμματα Σπουδών 

του Δημοτικού Σχολείου

Γιώργος Γρόλλιος

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτι-
κού Σχολείου και συγκεκριμένα στα προγράμματα των μαθημάτων της Γεω-
γραφίας, της Γλώσσας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και των 
Φυσικών, δηλαδή συνολικά 8 μαθημάτων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Τα Προγράμματα αυτά ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στις 11 
Νοεμβρίου του 2021 από την Υπουργό Παιδείας της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας και τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου δημοσιεύτηκαν 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως εξής: το ΠΣ του μαθήματος της Γεωγρα-
φίας στο ΦΕΚ 5815/10-12-2021, το ΠΣ του μαθήματος της Γλώσσας στο ΦΕΚ 
5877/15-12-2021, το ΠΣ του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ΦΕΚ 6223/24-
12-2021, το ΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας στο ΦΕΚ 1367/23-3-2022, το ΠΣ 
του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο ΦΕΚ 5940/16-12-
2021, το ΠΣ του μαθήματος των Μαθηματικών στο ΦΕΚ 5814/10-12-2021, το 
ΠΣ του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος στο ΦΕΚ 5939/16-12-2021 
και το ΠΣ του μαθήματος των Φυσικών στο ΦΕΚ 5928/16-12-2021. Οι ανα-
φορές μας στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου (εφεξής 
ΠΣ) θα στηρίζονται σε σελίδες αυτών των ΦΕΚ.

Στα ΠΣ έχουμε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη εργασία μας, στην οποία 
διατυπώσαμε παρατηρήσεις για τη διαδικασία συγγραφής τους, εξετάσαμε 
την οπτική του σχεδιασμού τους και αναδείξαμε ορισμένες πλευρές της κριτι-
κής αυτής της οπτικής. Επισημάναμε ότι τα ΠΣ δεν έχουν θεμελιωθεί σε μια 
συστηματική αξιολόγηση της εφαρμογής των προηγούμενων προγραμμάτων 
σπουδών που ισχύουν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σχεδιάστηκαν 
χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Ανήκουν στην κατηγορία των κλει-
στών προγραμμάτων, αφού προδιαγράφουν τους ειδικούς σκοπούς, τα προσ-
δοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο, τους τρόπους διδασκα-
λίας και την αξιολόγηση των μαθητών. Επομένως, η οπτική του σχεδιασμού 
τους δεν είναι μαθητοκεντρική, παρά τις προσπάθειες των συγγραφέων τους 
να φιλοτεχνήσουν ένα ανάλογο προφίλ γι’ αυτά. Αντίθετα, έχουν σχεδιαστεί 
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με βάση την οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή με βάση 
μια οπτική τεχνοκρατική, συμπεριφοριστική και βαθιά συντηρητική, η οποία 
παρομοιάζει το σχολείο με εργοστάσιο και τους μαθητές με ακατέργαστο υλι-
κό και στηρίζεται στη διατύπωση λεπτομερών και σαφών διδακτικών στόχων 
ως βάσης για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Απλώς, στα ΠΣ ο όρος διδα-
κτικοί στόχοι αντικαθίσταται από τον όρο προσδοκώμενα μαθησιακά αποτε-
λέσματα που είναι επί της ουσίας ταυτόσημος (Γρόλλιος, 2022). 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την αξιολόγηση την οποία προβλέπουν 
τα ΠΣ και την προτροπή που περιέχουν ορισμένα από αυτά για εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τη σχέση 
τους με την οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας με βάση την οποία, 
όπως προαναφέραμε, σχεδιάστηκαν. 

 
Αξιολόγηση

Στην αξιολόγηση αφιερώνεται ένα κεφάλαιο σε κάθε ένα από τα 8 ΠΣ που με-
λετήσαμε. Αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στην αξιολόγηση των μαθητών 
και ελάχιστα στην αξιολόγηση των ίδιων των ΠΣ. Συγκεκριμένα, από τα 8 ΠΣ 
μόνο ένα 1 (εκείνο του μαθήματος της Γεωγραφίας), αναφέρεται στην αξιο-
λόγηση του Προγράμματος, ενώ τα άλλα 7 δεν αναφέρουν οτιδήποτε σχετι-
κό. Στο ΠΣ του μαθήματος της Γεωγραφίας, η αξιολόγηση του Προγράμμα-
τος αποσκοπεί στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του η οποία βοηθά 
στο «να αναγνωρίσουμε τμήματα του περιεχομένου που είναι συγκεχυμένα 
ή περιττά», στο «να αναγνωρίσουμε σημεία του περιεχομένου που πρέπει να 
προηγηθούν σε επίπεδο αναθεώρησης επειδή είναι σημαντικά ή παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες» και στο να «προσφέρει μια συλλογιστική, στοιχεία και 
εξηγήσεις που τεκμηριώνουν την ανάγκη πραγματοποίησης συγκεκριμένων 
αλλαγών». Επίσης, τονίζεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προ-
γράμματος είναι αξιόπιστα όταν προέρχονται από εκείνους που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή τους (εκπαιδευτικούς και μαθητές), χρησιμοποιούνται πολλά 
μέσα και τεχνικές για τη συλλογή των δεδομένων και αξιοποιούνται πολλές 
μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης (σ. 74359).

Το ότι μόνο 1 από τα 8 ΠΣ αναφέρεται στην αξιολόγηση του ίδιου του Προ-
γράμματος, είναι χαρακτηριστικό για τον πυρήνα της λογικής της συγγραφής 
τους. Οι συγγραφείς των άλλων 7 ΠΣ δεν θεωρούν αναγκαία οποιαδήποτε αξι-
ολόγηση της εφαρμογής τους θεωρώντας προφανώς την ορθότητά τους αναμ-
φισβήτητη, όχι μόνο στο επίπεδο του σχεδιασμού αλλά και της αποτελεσμα-
τικότητάς τους. Για την υιοθέτηση αυτής της λογικής, βέβαια, δεν ευθύνονται 
αποκλειστικά οι ίδιοι οι συγγραφείς, αλλά πρωταρχικά το ΙΕΠ που είχε την 
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εποπτεία του γενικού σχεδιασμού, καθώς και της τελικής έγκρισης των ΠΣ. 
Η περίπτωση του ΠΣ του μαθήματος της Γεωγραφίας, παρά το ότι περιορίζει 
τη διαδικασία αξιολόγησης των ΠΣ στο επίπεδο αλλαγών που αφορούν την 
αποτελεσματικότητά τους, αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξαίρεση διότι, του-
λάχιστον, θέτει το ζήτημα της αξιολόγησης των ΠΣ από τους συμμετέχοντες 
στην εφαρμογή τους.

Τι, όμως, προβλέπουν τα ΠΣ για την αξιολόγηση των μαθητών; Ποια είναι 
τα κριτήρια, οι μορφές και οι τρόποι αποτύπωσης της αξιολόγησης των μαθη-
τών που συμπεριλαμβάνουν; Πριν απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα, είναι 
σημαντικό να αναφερθούμε σ’ ένα άλλο χαρακτηριστικό τους, το οποίο αφορά 
το σύνολο των 8 Προγραμμάτων. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η δυνατότητα 
αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας των μαθητών, εκτός της αξιολόγησης της 
ατομικής εργασίας τους στην οποία αναφέρονται ανεξαιρέτως και τα 8 ΠΣ. 

Από τα 8 ΠΣ, ούτε ένα δεν κάνει λόγο για αξιολόγηση της ομαδικής ερ-
γασίας των μαθητών. Η ομαδική εργασία των μαθητών δεν αξιολογείται, σε 
αντίθεση με την ατομική εργασία, συνεπώς θεωρείται ήσσονος σημασίας, δη-
λαδή ουσιαστικά μια διακοσμητική μορφή διδασκαλίας. Στα ΠΣ ο μαθητής 
θεωρείται πρωταρχικά, αλλά και σε τελική ανάλυση, αποκλειστικά άτομο, 
και αξιολογείται ανάλογα. Το ζήτημα δεν είναι, προφανώς, μόνο θεωρητικό. 
Αφορά την πρακτική αξία της ομαδικής εργασίας-διδασκαλίας στο Δημοτικό 
Σχολείο, η οποία στα ΠΣ απαξιώνεται μέσω της μη αξιολόγησής της και πε-
ριθωριοποιείται. 

Το θεμελιώδες κριτήριο με βάση το οποίο αξιολογείται η εργασία των μα-
θητών είναι η επίτευξη των στόχων των ΠΣ, αφού η αξιολόγηση συνυφαίνεται 
άρρηκτα μαζί της. Χαρακτηριστικά είναι τα αμέσως παρακάτω αποσπάσματα. 

Στο ΠΣ του μαθήματος της Γλώσσας, «η τελική ή αθροιστική αξιολόγηση 
έχει ως στόχο να αποτυπώσει συγκεντρωτικά τη σχολική πορεία του/της μα-
θητή/-τριας καθ’ όλο το έτος, εστιάζοντας στην πρόοδο που έχει επιτύχει σε 
ατομικό επίπεδο σε σχέση με τους προκαθορισμένους διδακτικούς στόχους», 
ενώ γενικά τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών «τίθενται με βάση τους 
στόχους του Προγράμματος Σπουδών» (σ. 75081). Στο ΠΣ του μαθήματος 
των Θρησκευτικών, οι στόχοι αποκαλούνται «άξονας» της αξιολόγησης (σ. 
78955). Στο ΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας, η αξιολόγηση «είναι απαραίτη-
το να συνδέεται άμεσα με τους διδακτικούς στόχους» (σ. 13863). Στο ΠΣ του 
μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, η αξιολόγηση των μαθητών 
«υλοποιείται μέσω του ελέγχου της επίτευξης των στόχων του ΠΣ» και (ειδικά 
η διαμορφωτική αξιολόγηση) «αποβλέπει στον συνεχή έλεγχο της επίτευξης 
των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων» (σ. 76091), διατύπωση η 
οποία επαναλαμβάνεται αυτολεξεί στο ΠΣ του μαθήματος της Γεωγραφίας (σ. 
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74359). Στο ΠΣ του μαθήματος των Μαθηματικών, η αξιολόγηση «ελέγχει 
την πορεία επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων» (σ. 
74323). Στο ΠΣ του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, η αξιολόγηση 
«διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως διαδικασία για τη διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας τόσο της διδακτικής διαδικασίας όσο και των μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων» (σ. 76054). Στο ΠΣ του μαθήματος των Φυσικών, «ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να (ανα)διαμορφώ-
νει με κατάλληλο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την επίτευξη 
των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων» (σ. 75885). 

Το γεγονός ότι το θεμελιώδες κριτήριο αξιολόγησης της εργασίας των μα-
θητών είναι η επίτευξη των στόχων των ΠΣ, που, όπως προαναφέραμε, είναι 
ταυτόσημη με την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμά-
των, αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης άλλων κριτηρίων αξιολόγησης, όπως η 
αξιολόγηση των μαθητών με βάση την ατομική τους προσπάθεια στη διαδικα-
σία της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, στα ΠΣ υιοθετείται η λεγόμενη αρχή 
της επίδοσης. Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνου (2007: 21): «Η επίδοση αναγο-
ρεύεται σε πρόβλημα, όταν το άτομο, οι κοινωνικές ομάδες και γενικά η ίδια η 
κοινωνία πιέζονται η καταπιέζονται για να την επιδείξουν σε υψηλό βαθμό. Με 
άλλα λόγια, αυτό συμβαίνει όταν η εξωτερική απαίτηση για επίδοση παίρνει τη 
μορφή καταλυτικού και ανεξέλεγκτου παράγοντα επίδρασης ή καθίσταται τελικά 
αυτοσκοπός. Αυτό συνεπάγεται ότι στο όνομα της αρχής της επίδοσης, η οποία 
κυριαρχεί στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα και η οποία χαρακτηρίζεται από 
τον προσανατολισμό στην παραγωγή έργου, τον ανταγωνισμό και την επιλογή 
των ατόμων, περιθωριοποιούνται σημαντικές αρχές-κανόνες που σχετίζονται 
με τη συλλογική αντίληψη και την αλληλεγγύη στις διαπροσωπικές σχέσεις και 
πολύ περισσότερο με την προσωπικότητα του ατόμου, η οποία, αναφορικά με 
τους μαθητές, βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξής της».

Τα ΠΣ, αποκλείοντας τις δυνατότητες αφενός για αξιολόγηση της ομαδικής 
εργασίας των μαθητών και αφετέρου για αξιολόγησή τους με βάση την ατομική 
τους προσπάθεια στη διαδικασία της μάθησης και, ταυτόχρονα, προκρίνοντας 
την αξιολόγηση των μαθητών με βάση την επίτευξη των διδακτικών στόχων, 
ουσιαστικά αποδέχονται την προσφιλή για τους νεοφιλελεύθερους και τους 
νεοσυντηρητικούς λογική της αριστείας η οποία θεωρεί ως φυσικό φαινόμενο 
τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και τις νομιμοποιεί ιδεολογικά. Σ’ αυτό 
το ιδεολογικό πλαίσιο, οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης στην εκπαίδευση, 
δηλαδή οι τρόποι αξιολόγησης που μπορούν να αμβλύνουν (σε κάποιο βαθμό) 
τις συνέπειες της συμβολής της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή των κοινωνι-
κοοικονομικών ανισοτήτων, δεν μπορεί παρά να είναι περιθωριακοί, με άλλες 
λέξεις απλώς διακοσμητικό στοιχείο των ΠΣ.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφική αξιολόγηση ως τρόπος 
αποτύπωσης της αξιολόγησης των μαθητών. Από τα 8 ΠΣ, στα 5 η περιγραφι-
κή αξιολόγηση δεν αναφέρεται και ούτε, βέβαια, υποστηρίζεται η εφαρμογή 
της (ΠΣ των μαθημάτων της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, 
των Μαθηματικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής). Όσον αφορά τα 
άλλα 3, στο ΠΣ του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, η περιγραφική 
αξιολόγηση ως τρόπος αποτύπωσης της αξιολόγησης προτείνεται να χρησιμο-
ποιείται σε συνδυασμό με τη βαθμολόγηση (σ. 76054). Στο ΠΣ του μαθήματος 
των Φυσικών επισημαίνεται ότι δίνεται «ιδιαίτερη έμφαση» στην περιγραφική 
αξιολόγηση (σ. 75885) και στο ΠΣ του μαθήματος της Γλώσσας προβλέπεται 
ότι η περιγραφική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική διαμορ-
φωτικής αξιολόγησης (σ. 75081). 

Επομένως, η περιγραφική αξιολόγηση σε καμιά περίπτωση δεν προωθείται 
από τα ΠΣ ως εναλλακτικός τρόπος αποτύπωσης της αξιολόγησης των μαθη-
τών, αφού στην πλειονότητα αυτών (5 από τα 8) δεν μνημονεύεται καν, ενώ 
στα υπόλοιπα δεν προτείνεται ως μοναδική επιλογή. Με άλλα λόγια, η βαθ-
μολόγηση ως κυρίαρχος τρόπος αποτύπωσης της αξιολόγησης των μαθητών 
παραμένει αναμφισβήτητη και δεσπόζει στα ΠΣ. 

Ασφαλώς, η κυριαρχία της βαθμολόγησης την οποία αναπαράγουν τα ΠΣ 
έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις, αφού οι βαθμοί στο σχολικό σύστημα υπη-
ρετούν συντηρητικές παιδαγωγικές. Στις αμφισβητήσεις της βαθμολόγησης 
που αφορούν τη διαγνωστική αξία, την πληροφοριακή ισχύ και τη δημιουργία 
εσωτερικού κινήτρου μάθησης, προστίθενται οι κριτικές για τον ιδεολογικό 
και πολιτικό της ρόλο, καθώς και οι κριτικές για τις αρνητικές επιπτώσεις της 
στους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις οι οποίες αφορούν τη διαμόρφωση της 
ταυτότητάς τους και την κινητοποίησή τους για υπέρβαση των δυσκολιών τις 
οποίες αντιμετωπίζουν (Λιάμπας, 2011). Όμως, τέτοιου είδους αμφισβητήσεις 
και κριτικές της βαθμολόγησης αφήνουν αδιάφορους τους συγγραφείς των ΠΣ. 

Κατά τα λοιπά, σχεδόν όλα τα ΠΣ (εκτός του μαθήματος των Μαθηματι-
κών) επαναλαμβάνουν με παραπλήσιους τρόπους τις τρεις μορφές της αξιο-
λόγησης, δηλαδή τη διαγνωστική ή αρχική, τη διαμορφωτική ή σταδιακή και 
την τελική ή συνολική. Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιο-
λόγηση των μαθητών, από τα 8 ΠΣ τα 5 δεν τις μνημονεύουν (ΠΣ των μαθη-
μάτων της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, των Μαθηματικών 
και της Μελέτης Περιβάλλοντος). Στο ΠΣ του μαθήματος της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, μνημονεύονται οι ρουμπρίκες αυτοαξιολόγησης και ετερο-
αξιολόγησης ως τεχνικές αξιολόγησης ανάμεσα σε άλλες (σ. 76091) και στο 
ΠΣ του μαθήματος των Φυσικών η αυτοαξιολόγηση προτείνεται «ως μέσο 
καλλιέργειας των μεταγνωστικών δεξιοτήτων αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης 
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της μαθησιακής διαδικασίας» (σ. 75885). Το μοναδικό ΠΣ στο οποίο δίνονται 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών που, μά-
λιστα, διαφοροποιούνται για τις Α, Β, Γ και Δ, Ε, ΣΤ τάξεις, είναι εκείνο του 
μαθήματος της Γλώσσας (σ. 75081).

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο ότι η αξιολόγηση στα ΠΣ α) αναφέρεται 
σχεδόν αποκλειστικά στην αξιολόγηση των μαθητών και ελάχιστα στην αξιο-
λόγηση των ίδιων των Προγραμμάτων από τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή 
τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, β) αναφέρεται αποκλειστικά στην αξιολόγη-
ση της ατομικής εργασίας των μαθητών και όχι στην αξιολόγηση της ομαδι-
κής εργασίας τους, γ) χρησιμοποιεί ως θεμελιώδες κριτήριο αξιολόγησης της 
ατομικής εργασίας των μαθητών την επίτευξη των διδακτικών στόχων απο-
κλείοντας κάθε δυνατότητα χρήσης άλλων κριτηρίων, όπως η αξιολόγηση των 
μαθητών με βάση την προσπάθεια στην προσωπική τους διαδικασία μάθησης, 
δ) εμπεδώνει την κυριαρχία της βαθμολόγησης ως τρόπου αποτύπωσης της 
αξιολόγησης των μαθητών και ε) εμπεριέχει λίγες δυνατότητες συστηματικής 
χρήσης της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης. 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία προβλέπεται σε 3 από τα 8 ΠΣ (των μαθημά-
των της Γεωγραφίας, της Γλώσσας και των Μαθηματικών) ως μια σημαντική 
κατεύθυνση της «διδακτικής τους πλαισίωσης», στην οποία αφιερώνεται ένα 
κεφάλαιο σε κάθε ένα από τα 8 ΠΣ. Όμως, για τη διαφοροποιημένη διδασκα-
λία δεν ισχύει απολύτως ό,τι ισχύει για την έννοια του μαθητοκεντρισμού στα 
ΠΣ. Δηλαδή, ενώ στην περίπτωση του μαθητοκεντρισμού όσα αναφέρουν τα 
ΠΣ είναι παντελώς αυθαίρετα και αντιφατικά μεταξύ τους και δεν παραπέ-
μπουν σε οποιαδήποτε βιβλιογραφία (Γρόλλιος, 2022), στη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία υπάρχει μία αναφορά (στο ΠΣ του μαθήματος της Γεωγραφίας) η 
οποία παραπέμπει σε βιβλίο της καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζί-
νια Carol Tomlinson. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι άλλες αναφορές των ΠΣ στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία που δεν παραπέμπουν ευθέως στις απόψεις της 
Tomlinson μοιάζουν σε σημαντικό βαθμό με όσα αυτή υποστηρίζει, μας επιτρέ-
πει να υποθέσουμε βάσιμα ότι αυτές ακριβώς οι απόψεις αποτέλεσαν σημείο 
αναφοράς των συγγραφέων των ΠΣ που αποφάσισαν να «εμπλουτίσουν» την 
ελληνική κρατική διδακτική με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Η βασιμότητα της ίδιας υπόθεσης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι απόψεις 
της Tomlinson αποτελούν θεμελιώδες σημείο αναφοράς για πολλούς από εκεί-
νους που υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην ελληνική βιβλι-
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ογραφία για την εκπαίδευση. Σταχυολογώντας, αναφέρουμε ότι στα τέλη της 
δεκαετίας του 2000 ο Ματσαγγούρας (2008α· 2008β) χρησιμοποίησε τις από-
ψεις της Tomlinson για να προτείνει την εφαρμογή της διαφοροποιημένης εκ-
παίδευσης των ονομαζόμενων από τον ίδιο παιδιών «Υψηλών Ικανοτήτων Μά-
θησης (ΥΨΙΜ)» σε ανομοιογενείς σχολικές τάξεις στις οποίες θα εντάσσονταν 
ομοιογενείς ομάδες ΥΨΙΜ 4-6 μελών. Οι ΥΨΙΜ θα επιλέγονταν με κριτήριο, 
μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις τους σε τεστ νοημοσύνης, προωθώντας, βέβαια, 
τη λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση, αφού, όπως 
έχει δείξει ο Au (2020), τα τεστ νοημοσύνης συνδέονται στενά μαζί της. Στη 
συνέχεια, και τα 13 κείμενα που δημοσιεύτηκαν σε σχετικό συλλογικό τόμο 
τον οποίο επιμελήθηκαν οι Παντελιάδου & Φιλιππάτου (2013), καθώς και το 
εισαγωγικό κείμενο των δύο επιμελητριών, περιείχαν βιβλιογραφικές αναφο-
ρές στις απόψεις της Tomlinson στηριζόμενα, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, σ’ 
αυτές. Μάλιστα, η μία εκ των δύο επιμελητριών του τόμου δήλωνε ότι η Tom-
linson είναι «κύρια εκφραστής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας» (Παντε-
λιάδου, 2013: 171). Την επόμενη χρονιά, μεταφράστηκε βιβλίο της Tomlinson 
στην ελληνική γλώσσα (Tomlinson, 2014). Επίσης, τις απόψεις της Tomlinson 
αξιοποίησαν ευρέως οι Κουτσελίνη-Ιωαννίδου & Πυργιωτάκης (2015), Βα-
λιαντή & Νεοφύτου (2017) και Κορρέ (2021). 

Συνεπώς, θεωρούμε χρήσιμο για την κατανόηση των ΠΣ να εξετάσουμε 
με σύντομο τρόπο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία όπως αυτή παρουσιάζεται 
από την Tomlinson. Υπογραμμίζουμε ότι η κριτική που θα ασκήσουμε παρα-
κάτω αναφέρεται στις δικές της απόψεις και όχι γενικά στη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, ζήτημα του οποίου η πραγμάτευση απαιτεί μια ξεχωριστή, 
ευρύτερη εργασία. Ωστόσο, η κριτική μας για τις απόψεις της Tomlinson που 
ακολουθεί είναι προφανές ότι αφορά και τις προαναφερθείσες ελληνόγλωσσες 
εργασίες, οι οποίες, όπως είδαμε, τις χρησιμοποιούν ευρέως. 

Σύμφωνα με την Tomlinson (1999: 108), η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν 
είναι μια διδακτική στρατηγική ή ένα μοντέλο διδασκαλίας, αλλά είναι «ένας 
τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση που συνηγορεί να ξεκινούμε 
από εκεί όπου βρίσκονται τα άτομα παρά ένα προκαθορισμένο πλάνο δράσης 
το οποίο αγνοεί την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ. Είναι 
ένας τρόπος σκέψης που αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
οραματίζονται τυπικά την αξιολόγηση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τους ρόλους 
στη σχολική τάξη, τη χρήση του χρόνου και το αναλυτικό πρόγραμμα».

Το πρώτο που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο της 
Tomlinson όπου περιέχεται το προηγούμενο απόσπασμα είναι η κυριαρχία της 
λογικής του μεθοδολογικού ατομικισμού, ο οποίος ανάγει τα κοινωνικά δε-
δομένα και φαινόμενα σε μη-κοινωνικά, δηλαδή σε ατομικά και ψυχολογικά. 
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Η ετοιμότητα για μάθηση, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ νοούνται 
αποκλειστικά ως ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν προσδιορίζονται πρω-
ταρχικά από την κοινωνική και την εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Το δεύτερο που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος είναι η έλλειψη οποιασ-
δήποτε συστηματικής παρουσίασης της ιστορίας αυτού του «τρόπου σκέψης» 
για τη διδασκαλία και τη μάθηση τον οποίο η συγγραφέας ονομάζει διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία. Η Tomlinson υποστηρίζει πως ο εν λόγω τρόπος σκέψης 
συνδέεται με τους δασκάλους μονοθέσιων σχολείων περισσότερο από έναν 
αιώνα πριν, δασκάλους οι οποίοι αντιμετώπιζαν το καθήκον να μοιράσουν 
τον χρόνο και την ενέργειά τους μεταξύ μαθητών που είτε δεν μπορούσαν να 
διαβάσουν και να γράψουν είτε ήταν «προχωρημένοι». Μετά, κάνοντας ένα 
ιστορικό άλμα ενός αιώνα, υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί αντιμε-
τωπίζουν την ίδια ακριβώς πρόκληση: πώς να προσεγγίσουν αποτελεσματικά 
τους μαθητές τους. Οπότε, το ερώτημα παραμένει ίδιο για τον εκπαιδευτικό 
μετά από έναν αιώνα, παρά το ότι διδάσκει σε ηλικιακά ομοιογενείς σχολικές 
τάξεις: «πώς να προσεγγίσω αποτελεσματικά τους μαθητές […] πώς να μοι-
ράσω τον χρόνο, τους πόρους και τον εαυτό μου για να γίνω αποτελεσματι-
κός καταλύτης με σκοπό τη μεγιστοποίηση του ταλέντου όλων των μαθητών 
μου» (Tomlinson, 1999: 1).

Με βάση τα προηγούμενα, είναι φανερό ότι η Tomlinson δεν εξετάζει ούτε 
καν στοιχειωδώς την ιστορική διαδρομή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η παράλειψη, αυτό το ιστορικό άλμα ενός αι-
ώνα, οδηγεί στην παρουσίαση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως καινο-
τομίας. Ωστόσο, μορφές διαφοροποίησης της διδασκαλίας στην πατρίδα της 
Tomlinson που επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις στο πρόβλημα της βελτί-
ωσης της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης εμφανίστηκαν και εφαρμό-
στηκαν πολύ πριν δουν το φως της δημοσιότητας τα δικά της κείμενα, με πε-
ρισσότερο γνωστά τα Σχέδια Dalton και Winnetka. 

Για τους συγγραφείς των ΠΣ, κάποιοι από τους οποίους ίσως τα αγνοούν, 
επισημαίνουμε ότι αυτά τα Σχέδια έχουν αναλυθεί στην ελληνική βιβλιογρα-
φία από τη δεκαετία του 1950, όπως, για παράδειγμα στον δεύτερο τόμο της 
εργασίας της Κλεάνθους-Παπαδημητρίου (1980), και συνεχίζουν να την απα-
σχολούν μέχρι σήμερα, έστω και μέσω μεταφράσεων παιδαγωγικών βιβλίων, 
όπως για παράδειγμα η πρόσφατη μετάφραση του βιβλίου του Meirieu (2021). 
Παραθέτουμε, λοιπόν, μια πολύ σύντομη περιγραφή αυτών των Σχεδίων δι-
αφοροποίησης της διδασκαλίας και μια κριτική τους στην εποχή που έκαναν 
την αρχική τους εμφάνιση.

Το πρώτο Σχέδιο έλαβε το όνομά του από το ομώνυμο σχολείο που ίδρυσε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1919 η Helen Parkhurst και την έκανε διάσημη 
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σε πολλές χώρες. Σκοπός του Σχεδίου Dalton ήταν να δημιουργήσει ένα πε-
ριβάλλον το οποίο θα παρείχε εμπειρίες ώστε να απελευθερωθούν οι φυσικές 
παρορμήσεις και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Η Parkhurst υποστήριζε ότι η 
ατομική εργασία των παιδιών δεν έπρεπε να διακόπτεται όταν τα ενδιέφερε 
κάποιο αντικείμενο μάθησης και ότι τα παιδιά έπρεπε να μαθαίνουν με τους 
δικούς τους διαφορετικούς ρυθμούς. Οι μαθητές συζητούσαν με τους δασκά-
λους και με τους συμμαθητές τους τα σχέδια για την υλοποίηση της εργασίας 
της σχολικής χρονιάς σε κάθε μάθημα. Το αναλυτικό πρόγραμμα χωριζόταν 
σε περιόδους εργασίας 20-30 ημερών και οι μαθητές υπέγραφαν ατομικά δια-
φορετικά συμβόλαια για κάθε περίοδο υλοποίησής του. Δινόταν έμφαση στις 
εργαστηριακές ώρες κατά τις οποίες οι μαθητές αξιοποιούσαν τις πηγές που 
τους παρείχαν οι εκπαιδευτικοί. Γραπτές οδηγίες παρακινούσαν, τόνωναν το 
ενδιαφέρον, έδιναν οδηγίες για χρήση βοηθητικών μέσων και σε περιπτώσεις 
δυσκολιών υποδείκνυαν επιμέρους λύσεις ή την ανάγκη συνεργασίας με τους 
συμμαθητές και με τους εκπαιδευτικούς, ενώ γραφήματα αποτύπωναν την εκτέ-
λεση των καθηκόντων των μαθητών. Οι σχολικές τάξεις λειτουργούσαν μόνο 
όταν ήταν αναγκαίο για να συζητηθούν κοινά προβλήματα παιδιών της ίδιας 
ηλικίας, συνεπώς η εργασία ήταν διαφορετική για κάθε μαθητή. 

Σκοπός της Parkhurst ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές εκείνες τις ικανό-
τητες με τις οποίες θα μπορούσαν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, 
να είναι ευλύγιστοι στο μελλοντικό τους επάγγελμα και στα μελλοντικά τους 
καθήκοντα. Το δεύτερο Σχέδιο πήρε το όνομά του από το προάστιο της πόλης 
του Σικάγο Winnetka, στο οποίο το 1919 ο Carleton Washburne ανέλαβε την 
εποπτεία των σχολείων. Με βάση τους στόχους που οι εκπαιδευτικοί θεωρού-
σαν αναγκαίους, κάθε μαθητής εργαζόταν με διαφορετικά κείμενα και με τον 
δικό του ρυθμό μάθησης. Με διαγνωστικό τεστ διαπιστωνόταν η επίτευξη κάθε 
στόχου και ακολουθούσε συμπληρωματική εξάσκηση και νέο τεστ, για να είναι 
σίγουρη η επιτυχία σε έναν συγκεκριμένο στόχο πριν ο μαθητής προχωρήσει 
στον επόμενο. Αυτό το διαφοροποιημένο πρόγραμμα στα σχολεία του Winnetka 
διαρκούσε περίπου τη μισή σχολική ημέρα. Η άλλη μισή περιλάμβανε ομαδι-
κές-δημιουργικές δραστηριότητες όπως οι τέχνες και η μουσική, η συζήτηση 
επίκαιρων γεγονότων, οι έξοδοι από το σχολείο και η μαθητική αυτοδιοίκη-
ση. Ρόλος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν το σχολείο να αξιοποιήσει τα ζω-
ντανά ενδιαφέροντα της σύγχρονης παιδικής ζωής για να επιδιώξει να πετύχει 
σημαντικούς σκοπούς για το παιδί και την κοινωνία. Όμως, ο προοδευτικός 
παιδαγωγός William Kilpatrick, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και 
μαθητής του επιφανέστερου θεωρητικού εκπροσώπου του κινήματος της προ-
οδευτικής εκπαίδευσης John Dewey, διατύπωσε μια σημαντική κριτική για το 
σχέδιο Winnetka. Σύμφωνα με τον Kilpatrick, δεν υπήρχε καθολική συμφω-
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νία για εκείνα που ο Washburne θεωρούσε «κοινά θεμελιώδη», δηλαδή για το 
περιεχόμενο του πρώτου μισού (διαφοροποιημένου για κάθε μαθητή) μέρους 
του αναλυτικού προγράμματος. Το σχέδιο Winnetka υπέθετε λανθασμένα, πα-
ρομοίως με το σχέδιο Dalton, ότι η εκπαίδευση συνίσταται κυρίως σε μάθηση 
προκαθορισμένων αντικειμένων για εξεταστικούς σκοπούς (Γρόλλιος, 2011).

Αξίζει να προσέξουμε αυτή την κριτική, η οποία αμφισβητούσε α) την υπο-
τιθέμενη συναίνεση γύρω από το τι αποτελούσε θεμελιώδες περιεχόμενο που 
έπρεπε να διδαχθεί στα σχολεία και β) την ταύτιση της εκπαίδευσης κυρίως με 
τη μάθηση προκαθορισμένων αντικειμένων για εξεταστικούς σκοπούς. Η ίδια 
ακριβώς κριτική μπορεί να ασκηθεί σήμερα στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
της Tomlinson. Στο βιβλίο της που προαναφέραμε, η συγγραφέας προτείνει ως 
πρώτη βασική αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας το ότι ο εκπαιδευτικός 
πρέπει «να οργανώνει προσεκτικά τη διδασκαλία γύρω από τις θεμελιώδεις έν-
νοιες, αρχές και ικανότητες κάθε διδακτικού αντικειμένου» (Tomlinson, 1999: 
9), αποφεύγοντας όμως να τις προσδιορίσει, με αποτέλεσμα να προβάλλει μια 
υποτιθέμενη συναίνεση για το ποια είναι τα «κοινά θεμελιώδη», ανάλογη με 
εκείνη την οποία θεωρούσε πως υπήρχε ο Washburne στο Σχέδιο Winnetka 
και υπέβαλε σε κριτική ο Kilpatrick. 

Το ίδιο ισχύει για το δεύτερο στοιχείο της κριτικής του Kilpatrick, αφού 
η Tomlinson δεν αντιτίθεται στην κυρίαρχη κρατική πολιτική που προσανα-
τολίζει την εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη λογική των εξετάσεων 
υψηλών απαιτήσεων, παρά το ότι αποστασιοποιείται από ορισμένες συνέπειές 
τους (Tomlinson, 2013), κυρίαρχη κρατική πολιτική η οποία προωθεί την ταύ-
τιση της εκπαίδευσης, κυρίως, με τη μάθηση προκαθορισμένων αντικειμένων 
για εξεταστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση του Au (2020). 

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
της Tomlinson δεν αποτελεί καινοτομία. Παραλείποντας να αναφέρει και (πολύ 
περισσότερο) να αποτιμήσει την ιστορική διαδρομή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στην πατρίδα της, η Tomlinson όχι μόνο επιχειρεί να προσδώ-
σει στη δική της εκδοχή για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία το «άρωμα της 
καινοτομίας», αλλά και να αποφύγει να συζητήσει την κριτική που έχει δια-
τυπωθεί για προηγούμενες εκδοχές της, όπως τα Σχέδια Dalton και Winnetka.

Η εκδοχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας την οποία προβάλλει η Tom-
linson δεν είναι μόνον αν-ιστορική. Επίσης, είναι μια προσέγγιση για τη διδα-
σκαλία που παρουσιάζεται σα να μην εντάσσεται σε συγκεκριμένο κοινωνι-
κοπολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον και βέβαια, σα να μην έχει κοινωνική, 
πολιτική και ιδεολογική στόχευση. Στα βιβλία της Tomlinson για τη διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία (ενδεικτικά, Tomlinson, 1999· 2014· Tomlinson & Moon, 
2013) δεν υπάρχουν συγκροτημένες αναφορές για τη δόμηση, τη λειτουργία 
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και τον χαρακτήρα της αμερικάνικης κοινωνίας, δεν υπάρχουν συγκροτημέ-
νες αναφορές για την κυρίαρχη πολιτική και την κυρίαρχη ιδεολογία, ούτε καν 
συγκροτημένες αναφορές για τη δόμηση, τη λειτουργία και τον χαρακτήρα 
της αμερικάνικης εκπαίδευσης, την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική και την 
αντίστοιχη ιδεολογία. Το τι συμβαίνει στις σχολικές αίθουσες μοιάζει να είναι 
ανεξάρτητο από το τι συμβαίνει έξω από αυτές -η κυρίαρχη εκπαιδευτική πο-
λιτική δεν φαίνεται να τις επηρεάζει.

Με άλλα λόγια, η διαφοροποιημένη διδασκαλία της Tomlinson είναι μια 
διδακτική προσέγγιση η οποία εμφανίζεται να διατυπώνεται σε κοινωνικό, πο-
λιτικό και ιδεολογικό κενό, της οποίας το πρώτιστο μέλημα είναι να μεγιστο-
ποιήσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα αμερικάνικα σχολεία. 
Η αποτελεσματικότητα είναι εκείνος ο σκοπός που πρέπει να χαρακτηρίζει το 
αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τους εκπαιδευτικούς, και η 
διαφοροποίηση πρέπει να την εξυπηρετεί. Γι’ αυτό στα βιβλία της η Tomlin-
son χρησιμοποιεί συχνά τους όρους «αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί», «απο-
τελεσματική διδασκαλία», «αποτελεσματικό αναλυτικό πρόγραμμα», «αποτε-
λεσματική σχολική τάξη» και «αποτελεσματική αξιολόγηση». 

Αυτή η προσήλωση της Tomlinson στην αποτελεσματικότητα είναι, βέ-
βαια, ανάλογη με την έμφαση που έδινε στην ίδια έννοια η «παιδαγωγική της 
πρόγονος», στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, δηλαδή η Parkhurst, με 
το Σχέδιο Dalton στην αρχή του 20ού αιώνα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ένας μελετητής αυτού του Σχεδίου (Van der Ploeg, 2012: 20): «Ως προσέγγι-
ση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το Σχέδιο Dalton είναι σχετικά περιορι-
σμένη. Με βάση την Parkhurst, δεν πρέπει να είναι τίποτε περισσότερο από ένα 
“μέτρο αποτελεσματικότητας”: “μια απλή και οικονομική αναδιοργάνωση του 
σχολείου”. Ο κόσμος δεν πρέπει να αλλάξει, το παιδί δεν πρέπει να σωθεί, τα 
υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα δεν πρέπει να αλλάξουν ριζικά και τα πα-
ραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα δεν πρέπει να απορριφθούν. Το Σχέδιο Dalton 
προσπαθεί να κάνει τη συνηθισμένη εκπαίδευση πιο αποτελεσματική. Πρόκειται 
για πιο αποτελεσματική εκπαίδευση: τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο». 

Η διδακτική προσέγγιση της Tomlinson, λοιπόν, ενδύεται το πέπλο της 
κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής ουδετερότητας, δηλαδή είναι μια τε-
χνοκρατική προσέγγιση για τη διδασκαλία που όχι μόνο δεν αντιτίθεται στην 
κυρίαρχη λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και 
ειδικότερα στην οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας για τον σχεδια-
σμό του προγράμματος σπουδών, αλλά την εξυπηρετεί. 

Με βάση τα προηγούμενα, δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί η προώθηση της 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας στην ελληνική εκπαιδευτική βιβλιογραφία 
και η χρήση της από τους συγγραφείς των ΠΣ. Η διαφοροποίηση της διδα-
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σκαλίας των 3 ΠΣ που την προβλέπουν δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας 
τρόπος να ενισχυθεί η οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας φορώντας 
το «πέπλο της ευαισθησίας» για τα ατομικά προβλήματα της ετοιμότητας για 
μάθηση, για τα ατομικά ενδιαφέροντα των μαθητών και για τους ατομικούς 
τρόπους με τους οποίους αυτοί βλέπουν τον κόσμο. Ερωτήματα για τη σχέση 
των ατομικών προβλημάτων της ετοιμότητας για μάθηση των μαθητών με τις 
κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες που διαπερνούν τη μεγάλη πλειονότη-
τα των σχολικών τάξεων, ερωτήματα για τη σύνδεση των ατομικών ενδιαφε-
ρόντων και των ατομικών τρόπων που βλέπουν τον κόσμο οι μαθητές με αυ-
τές τις ανισότητες και με την κυρίαρχη ιδεολογία, καθώς και ερωτήματα για 
το εάν μπορούν να ληφθούν όλα τα προηγούμενα σοβαρά υπόψη όταν η δι-
δασκαλία θεμελιώνεται σε προκαθορισμένους συμπεριφοριστικού τύπου στό-
χους, δεν φαίνεται να απασχόλησαν τους συγγραφείς των ΠΣ που υιοθέτησαν 
τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, προφανώς γοητευμένοι από τη ρητορική της. 

Συμπέρασμα

Στα ΠΣ των 8 μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου που μελετήσαμε, η θεμελι-
ωμένη σε συμπεριφοριστικού τύπου στόχους δραστηριότητα των μαθητών, με 
βάση τις προβλέψεις των ΠΣ για την αξιολόγηση, θα διεξάγεται ατομικά και 
η επίτευξη των στόχων θα αποτυπώνεται σχεδόν αποκλειστικά βαθμολογικά. 
Δηλαδή, όπως τα ΠΣ θεμελιώνονται σε συμπεριφοριστικούς στόχους που κα-
τακερματίζουν την ενότητα των γνωστικών αντικειμένων και προωθούν τη μη-
χανική δραστηριότητα των μαθητών με βάση την τεχνοκρατική-συντηρητική 
οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, αναλόγως τα ΠΣ προωθούν και 
συντηρητικές αξιολογικές πρακτικές οι οποίες αφενός εμπεδώνουν την κυρι-
αρχία της βαθμολογίας και αφετέρου ενισχύουν την τεχνοκρατική λογική της 
μη αξιολόγησης των προγραμμάτων από αυτούς που τα υλοποιούν, δηλαδή 
από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. 

Όσον αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η συμπερίληψή της στο ένα 
τρίτο των προγραμμάτων που μελετήσαμε δεν αμφισβητεί σε καμιά περίπτω-
ση τη «διπλή τυραννία» της επίτευξης των στόχων και της βαθμολογίας. Μη 
προωθώντας μια διακριτά διαφορετική κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική 
προοπτική, η διαφοροποιημένη διδασκαλία διαδραματίζει στα ΠΣ απλώς έναν 
συμπληρωματικό ρόλο ενίσχυσης της οπτικής της κοινωνικής αποτελεσματι-
κότητας με μια ρητορική ευαισθησίας για τα ατομικά προβλήματα και ενδια-
φέροντα των μαθητών, ρητορική η οποία επιχειρεί να θέσει στο απυρόβλητο 
τη σχέση αυτών των προβλημάτων και ενδιαφερόντων με τον κοινωνικό, πο-
λιτικό και ιδεολογικό ρόλο του σύγχρονου σχολείου. 
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Εισαγωγή

Χαρισματικά θεωρούνται τα παιδιά που διαθέτουν επίπεδα νοημοσύνης υψη-
λότερα από το κανονικό ή διακρίνονται για τις ιδιαίτερες ικανότητές τους σε 
έναν ή περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης όπως η ιστορία, οι επιστήμες 
και τα μαθηματικά (Koshy, Smith, & Casey, 2018· Robinson & Clinkenbeard, 
1998). Ο ορισμός αυτός διαφέρει από εκείνον των ταλαντούχων παιδιών, τα 
οποία υπερέχουν σε πρακτικές δεξιότητες όπως ο αθλητισμός, η μουσική, ο 
χορός και οι τέχνες (Koshy et al., 2018). Τα χαρισματικά και ταλαντούχα παι-
διά διαφέρουν σε πολλές πτυχές (γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές) 
συγκριτικά με τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Liu & Shi, 2007). Οι 
διαφορές αυτές εκδηλώνονται από πολύ νωρίς. Τα χαρισματικά παιδιά διακρί-
νονται από πολλές πλευρές όπως τις ευρείες περιοχές των ενδιαφερόντων τους, 
τις αμφισβητητικές τους στάσεις και τις επίμονες ερωτήσεις που μπορούν να 
παρατηρηθούν από μικρή ηλικία (Clark, 2008· Davis & Rimm, 2003) καθώς 
και από τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά όπως η περιέργεια και η αλληλε-
πίδραση με το περιβάλλον τους που αποκαλύπτονται από τη νηπιακή ηλικία 
(Bildiren, 2018).

Μολονότι υπάρχουν κάποιοι ορισμοί για τη χαρισματικότητα, η κατανό-
ηση και ο καθολικός προσδιορισμός της έννοιας φαίνεται μάλλον ανέφικτος. 
Για κάποιους, η χαρισματικότητα είναι μια «χίμαιρα» (Borland, 2005) ή μια 
αυθαίρετη έννοια με σχετικά περιορισμένη πρακτική χρήση στην κοινωνία 
και το σχολείο (Hertzog, 2009). Προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως 
χαρισματικό θα πρέπει να πληρούνται πέντε κριτήρια: α) το κριτήριο της αρι-
στείας, β) το κριτήριο της σπανιότητας, γ) η παραγωγικότητα, δ) το κριτήριο 
της απόδειξης και ε) το κριτήριο της αξίας (Sternberg, 1993· Zhang & Stern-
berg, 1998).

Τα χαρισματικά παιδιά κατά την προσχολική περίοδο είναι δυνατό να επιδεί-
ξουν ανώτερες μεταγνωστικές ικανότητες. Αυτές οι μεταγνωστικές ικανότητες 
εμφανίζονται κυρίως όταν το παιδί ασχολείται με μια συγκεκριμένη εργασία. 
Η μνήμη των χαρισματικών παιδιών τους δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουν 
πιο γρήγορα, να λύνουν σύνθετα προβλήματα και να θυμούνται ακόμη και τις 
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παραμικρές λεπτομέρειες (Porter, 2020· Renzulli et al., 2010). Οι δάσκαλοι 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρουν δείκτες ανάπτυξης που εξελίσσο-
νται πιο γρήγορα σε αυτά τα παιδιά καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πε-
ρισσότερο εμφανή συγκριτικά με τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Ως 
προς τα κοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών 
παιδιών, οι δάσκαλοι του σχολείου τονίζουν τη δημοτικότητα, την ειλικρίνεια 
και τη βοήθεια προς τους άλλους (Fry, 1984).

Στις μέρες μας η οργάνωση της εργασίας με χαρισματικούς μαθητές απο-
καλύπτει μια σειρά από προβλήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα να επιλυθούν σχετικά 
με αυτούς τους μαθητές και τις ειδικές προϋποθέσεις ανάπτυξης, κατάρτισης 
και εκπαίδευσης. Επίσης, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το περιεχόμενο, 
οι μορφές και οι μέθοδοι εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών προκειμέ-
νου να μεγιστοποιηθούν τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. Το 
πρόβλημα της εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών εμφανίστηκε στα τέλη 
του 20ου αιώνα και επηρέασε πολλές χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και άλλες. Το γεγονός αυτό οφείλε-
ται στη δυναμική ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία, με τη σειρά 
της, άλλαξε την άποψη για την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών (Gali, 
Fakhrutdinova, & Grigorieva, 2017).

Πολλές χώρες παγκοσμίως έχουν θεσπίσει νόμους και έχουν σχεδιάσει πο-
λιτικές, στρατηγικές και προγράμματα για την εκπαίδευση των χαρισματικών 
παιδιών. Αρκετές από τις χώρες αυτές έχουν δημιουργήσει οργανισμούς, ιδρύ-
ματα και δομές για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των χα-
ρισματικών παιδιών και έχουν αναπτύξει επιμορφωτικά προγράμματα για τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με πρακτικές  και μορφές διδασκαλίας χαρισματικών 
παιδιών (Heuser, Wang, & Shahid, 2017· Κανατσούλη & Πατσιάδου, 2019). 
Στην Ευρώπη, το 1994, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγίες που απευ-
θυνόταν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προέτρεπε μα 
λάβουν μέτρα για την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών όπως ψήφιση 
και εφαρμογή νομοθεσίας, ερευνητικά προγράμματα που να διερευνούν σε 
βάθος τη φύση και τη συμπεριφορά τους καθώς και άλλες πολιτικές. Σε κά-
ποιες χώρες της νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρά 
το γεγονός ότι τα χαρισματικά παιδιά έχουν αναγνωριστεί από τη νομοθεσία, 
ωστόσο η εκπαίδευση τους έχει παραμεληθεί καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες 
δομές εκπαίδευσης (Καλιανίδου & Χαντζούλη, 2019). Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίες σχετικά με τα χαρισματικά 
παιδιά, τις δομές εκπαίδευσης και τη νομοθεσία στην Ελλάδα. 
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Χαρισματικά παιδιά

Σχετικά με την έννοια χαρισματικότητα, έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί από 
αρκετούς οργανισμούς. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εθνική Ένωση για Χα-
ρισματικά Παιδιά (National Association for Gifted Children-NAGC), χαρισμα-
τικό είναι το άτομο που επιδεικνύει ή έχει τη δυναμική να επιδείξει εξαιρετικό 
επίπεδο σε έναν ή περισσότερους τομείς έκφρασης και αφορά ακαδημαϊκές 
δεξιότητες όπως ιστορία, επιστήμες και μαθηματικά (Argyriou, Giotopoulou, 
& Pappa, 2020· Porter, 2020). Ωστόσο, η έννοια της χαρισματικότητας θα πρέ-
πει να διαφοροποιείται από εκείνη του ταλέντου καθώς αυτό αναφέρεται στα 
άτομα, τα οποία, ως αποτέλεσμα των εξαιρετικών ικανοτήτων τους, μπορούν 
να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις (Porter, 2020). 

Στη σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση μεριμνά για την συμπερίληψη όλων 
των παιδιών με δημοκρατικούς όρους, ενώ δίνει έμφαση στην εξατομίκευση, 
στην υψηλή κατάρτιση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή, δι-
ατηρώντας έτσι την παραγωγικότητα και εξασφαλίζοντας την αποτροπή του 
κοινωνικού αποκλεισμού (Χανιώτη, 2020). Αναφέρεται ότι μεταξύ 2004 και 
2012, ο αριθμός των παιδιών στα δημόσια σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες 
αυξήθηκε από περίπου 47,8 εκατομμύρια σε 49,8 εκατομμύρια. Το 6,7% των 
παιδιών, που αντιστοιχεί σε 3,2 εκατομμύρια, ταξινομήθηκαν ως χαρισματικοί 
το 2004 και το 6,4% που αντιστοιχεί σε 3,19 εκατομμύρια, ταξινομήθηκαν ως 
χαρισματικοί το 2012 (Snyder, de Brey, & Dillow, 2016). Μέχρι το 2017, οι 
εγγραφές στα δημόσια σχολεία είχαν αυξηθεί σε 50,7 εκατομμύρια μαθητές, 
με επιπρόσθετα 5,2 εκατομμύρια μαθητές να φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. 
Χρησιμοποιώντας το 6,5% ως εκτίμηση και υποθέτοντας ότι το ποσοστό των 
χαρισματικών μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με 
το ποσοστό των δημόσιων σχολείων, περίπου 3,7 εκατομμύρια μαθητές κατα-
τάσσονται ως χαρισματικοί στα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Worrell, 
Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Dixson, 2019).

Η χαρισματικότητα αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο που απασχολεί την επι-
στημονική κοινότητα αρκετές δεκαετίας διεγείροντας θεωρητικά μοντέλα, 
θεωρίες, ορισμούς και προβληματισμούς (Argyriou et al., 2020). Αναφορικά 
με τα θεωρητικά μοντέλα, ο Renzulli (1978) πρότεινε το μοντέλο των τριών 
δακτυλίων, σύμφωνα με το οποίο η χαρισματικότητα αποτελείται από 3 μέρη 
τα οποία αναφέρονται στη δέσμευση επιτέλεσης έργου, στη δημιουργικότητα 
και στις υψηλές ικανότητες. Διαχώρισε επίσης τη χαρισματικότητα του σχο-
λείου (όπως μετριέται με τυποποιημένες δοκιμασίες ικανοτήτων) και τη δη-
μιουργική-παραγωγική χαρισματικότητα (όπως μετριέται από τις εξαιρετικές 
συνεισφορές). Η θεωρία των τριών δακτυλίων έχει μεταφραστεί σε σχολικό 
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προγραμματισμό που εφαρμόζεται στο μοντέλο της τριάδας εμπλουτισμού 
(Renzulli, 2016).

Η έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983) υποστήριξε αρ-
χικά ότι υπήρχαν επτά διαφορετικές νοημοσύνες, η γλωσσική, η λογική-μαθη-
ματική, η μουσική, η σωματική-κιναισθητική, η χωρική, διαπροσωπική και η 
ενδοπροσωπική (Gardner, 1983), ενώ αργότερα προστέθηκε η φυσιογνωστι-
κή, η πνευματική και η υπαρξιακή νοημοσύνη (Gardner, 1999). Σύμφωνα με 
αυτό το θεωρητικό μοντέλο, τα άτομα που ήταν εξαιρετικά σε τουλάχιστον 1 
από τις 10 νοημοσύνες ήταν χαρισματικά.

Ο Gagne (2003) ορίζει τη χαρισματικότητα ως την ύπαρξη τάσης και προι-
κισμένου ταλέντου που τοποθετεί τον μαθητή στο κορυφαίο 10% συνομηλί-
κων του, σε τουλάχιστον έναν τομέα, ενώ το ταλέντο ορίζεται ως η εξαιρετική 
απόδοση ή η ικανότητα σε έναν ή περισσότερους τομείς που τοποθετεί έναν 
μαθητή στο κορυφαίο 10% των συνομηλίκων του σε αυτόν τον τομέα. Επι-
πλέον, ταξινόμησε τον όρο της χαρισματικότητας σε τέσσερα πεδία ως δημι-
ουργικότητα, πνευματικότητα, κοινωνική επίδραση και αισθητηριακή κίνη-
ση. Επίσης, τα ταλέντα προσδιορίζονται σε επτά διαφορετικούς τομείς όπως 
οι τέχνες, η επιχειρηματικότητα, η ψυχαγωγία, η κοινωνική δραστηριότητα, ο 
αθλητισμός, η τεχνολογία και η ακαδημαϊκή απόδοση. Σύμφωνα με τον Gagne 
(2003), οι τρεις καταλύτες της τύχης, του περιβάλλοντος και των εσωτερικών 
παραγόντων παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετατροπή των χαρισμάτων σε τα-
λέντο και απαιτείται μια αναπτυξιακή διαδικασία για να μεταμορφωθούν τα 
χαρίσματα σε ταλέντα. 

Άλλα λιγότερο διαδεδομένα θεωρητικά μοντέλα προσδιορισμού της χα-
ρισματικότητας περιλαμβάνουν αυτό του Heller (1991), που προσδιορίζει τη 
χαρισματικότητα ως αποτέλεσμα συνδυασμού της δημιουργικότητας, της απο-
τελεσματικότητας στις κοινωνικές συναναστροφές, των μουσικών, ψυχοκινη-
τικών ικανοτήτων και της πρακτικής ευφυίας, το μοντέλο του Stanley (1976), 
του Bloom (1985), του Tannenbaum (1986), του Ericsson, Krampe, and Tesch-
Römer (1993), του Piirto (1998), των Subotnik and Jarvin (2005), του Ziegler 
(2005), του Dai (2010) και των  Ullén, Hambrick, and Mosing (2016).

Τα χαρισματικά παιδιά αρχίζουν να αρθρώνουν και να διαβάζουν, σε αρκε-
τά μικρή ηλικία. Οι σωματικές τους ικανότητες είναι πολύ ανεπτυγμένες και 
έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο εκμάθησης. Μαθαίνουν γρήγορα, τους αρέσει να 
δουλεύουν μόνοι και έχουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Επιπλέον, αποδί-
δουν παραγωγικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και χρειάζονται πλήρη 
αυτοσυγκέντρωση. Επίσης, μπορούν να δέχονται μεγάλη ποσότητα πληροφο-
ριών και να τις επεξεργάζονται ταχύτατα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η ικανότητα παρατηρητικότητας και το γεγονός ότι έχουν καλή μνήμη, ζωηρή 
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φαντασία και ευαισθησία τόσο σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα όσο και προς 
τα άλλα άτομα. Έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά 
και μπορούν να λύσουν σύνθετους γρίφους και παζλ. Αναφέρεται ότι είναι σε 
θέση να γενικεύουν πρωτότυπες ιδέες και να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα. 
Είναι πιο δραστήρια και μπορούν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για περισ-
σότερο χρόνο σε συγκριτικά με άλλα παιδιά (Manning, 2006).

Νομοθεσία για την εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η έννοια της χαρισματικότητας δεν ήταν διαδεδομένη για πολ-
λά χρόνια. Μέχρι σήμερα, τα χαρισματικά παιδιά δεν ακολουθούν διαφορε-
τικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν άρνηση να 
παρακολουθήσουν το σχολείο. Στην Ελλάδα, οι μαθητές μπορούν να καλύ-
ψουν την ύλη του σχολείου γρηγορότερα λόγω  των υψηλών νοητικών ικα-
νοτήτων και ιδιαίτερα των ανεπτυγμένων γνωστικών, γνωσιακών, δημιουρ-
γικών ικανοτήτων, προδιαθέσεων, κινήτρων και ενδιαφερόντων. Επομένως, 
κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογής ενός διαφοροποιημένου προγράμματος 
εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2008) σύμφωνα με τις ανάγκες και τα κίνη-
τρα των χαρισματικών παιδιών καθώς και η δημιουργία δομών εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα.

Η πρώτη προσπάθεια αναγνώρισης της χαρισματικότητας στην Ελλάδα 
πραγματοποιείται τη δεκαετία του 1980 με την ίδρυση των πρότυπων σχο-
λείων, στα οποία φοιτούσαν μαθητές μετά από εξετάσεις και σύμφωνα με τις 
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Στη συνέχεια, τα σχολεία αυτά μετατρέπονται σε 
πειραματικά όπου οι μαθητές γίνονται δεκτοί κατόπιν κλήρωσης καθώς η επι-
λογή σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις δημιουργούσε αντιδράσεις και 
επικρατούσε η άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εκπαιδευτικοί 
και κοινωνικοί αποκλεισμοί. Στην πορεία, τη δεκαετία του 1990 δημιουργού-
νται τα αθλητικά  και μουσικά σχολεία, ενώ το 2003, τα καλλιτεχνικά σχολεία 
με σκοπό μία πιο επικεντρωμένη εκπαιδευτική πολιτική για τα χαρισματικά 
παιδιά (Δαβάζογλου, 2004).

Σύμφωνα με τον Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄), «Εκπαίδευση των ατόμων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις,  στο άρθρο 1, παρά-
γραφος 3 υπάρχει μία πρώτη έμμεση αναφορά στους χαρισματικούς μαθητές, 
ορίζοντας ότι στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται 
και αυτά που δεν έχουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση και νοητικές, συ-
ναισθηματικές, κοινωνικές, ψυχολογικές ιδιαιτερότητες, αλλά έχουν ανάγκη 
από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα κατά τη περίοδο της σχο-
λικής τους ζωής.
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Τον Μάρτιο του 2003, σύμφωνα με το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών (Α.Π.Σ.), τα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα θα πρέ-
πει να έχουν ίσες και κατάλληλες ευκαιρίες για πρόσβαση στη γνώση. Ανα-
φορικά με τη νομοθεσία, ο Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ. Α΄) ορίζει ότι άτομα 
που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα μπορεί να έχουν ειδική 
εκπαιδευτική μεταχείριση. Τον Οκτώβριο του 2003, επίσης, με την 107922/
Γ7/3.10.2003 υπουργική απόφαση ιδρύονται και τα καλλιτεχνικά γυμνάσια με 
σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των κλίσεων των μαθητών χωρίς να 
παραβλέπεται η καλλιέργεια της γενικής παιδείας. Ο σχετικά πρόσφατος νόμος 
3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/2.10.2008) αναφέρεται στα χαρισματικά παιδιά και 
στο άρθρο 3, παράγραφο 3 ορίζει ότι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες περιλαμβάνονται και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοη-
τικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει 
τα προσδοκώμενα όρια. Επιπλέον, ορίζεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης 
σε σχολές ή τμήματα Α.Ε.Ι., που κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το 
Υπουργείο Παιδείας εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι 
υπεύθυνα για την αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
αλλά και των χαρισματικών είναι τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Ο νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/2.10.2008) έρχεται σε αντίθεση με το 
ΠΔ 201/98 που αναφέρεται στην Οργάνωση και Λειτουργία των Δημοτικών 
Σχολείων και καθιστά σαφές, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, 5, και 6α, 6β, που 
αφορά στις εγγραφές των μαθητών στο σχολείο, ότι πρέπει να έχουν οπωσδή-
ποτε τη «νόμιμη ηλικία». Συνεπώς, κανένας μαθητής δεν μπορεί να φοιτήσει 
σε τάξη μη αντίστοιχη της ηλικίας του.

Εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών

Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των χαρισματικών μαθητών, 
γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκπαιδευτική 
και μαθησιακή διαδικασία. Οι πρακτικές εφαρμογής εκπαιδευτικών μεθόδων 
διδασκαλίας και εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών μπορούν να επιτευ-
χθούν μέσω  των διαδικασιών της επιτάχυνσης, του εμπλουτισμού του ανα-
λυτικού προγράμματος και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ακόμη και σε 
ειδικά σχολεία ή ειδικά συστήματα υποστήριξης (Coleman & Gallagher, 1995).

Οι προσεγγίσεις της επιτάχυνσης βασίζονται στην ιδέα ότι οι χαρισματικοί 
μαθητές επεξεργάζονται και κατανοούν πληροφορίες με ταχύτερο ρυθμό από 
τους συνομηλίκους τους και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του εκπαιδευ-
τικού  προγράμματος με ταχύτερους από τον κανονικό ρυθμό. Η επιτάχυνση 
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μπορεί να βασίζεται είτε στις τάξεις είτε στο μάθημα. Η επιτάχυνση που στη-
ρίζεται στις τάξεις είναι η καταλληλότερη για άτομα που επιδεικνύουν υψη-
λή γενική ικανότητα σε όλους τους θεματικούς τομείς. Παραδείγματα περι-
λαμβάνουν την υπερπήδηση τάξεων και την πρόωρη είσοδο σε Κολλέγιο. Η 
επιτάχυνση με βάση το μάθημα αφορά πιο συγκεκριμένους στον τομείς. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν την εργασία ενός έτους 
στα μαθηματικά σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Εναλλακτικά, μπορούν να τοποθετηθούν σε υψηλότερο επίπεδο τάξης για ένα 
συγκεκριμένο μάθημα ή να ολοκληρώσουν κολεγιακά μαθήματα εντός μιας 
θεματικής περιοχής στο γυμνάσιο. Επομένως, ο στόχος είναι να δοθεί η δυνα-
τότητα στους μαθητές να μαθαίνουν με ρυθμό που είναι σύμφωνος με τη δυ-
ναμική και τις δυνατότητες τους. (Lubinski, 2016· Steenbergen-Hu, Makel, & 
Olszewski-Kubilius, 2016). 

Ο προγραμματισμός εμπλουτισμού βοηθάει τους μαθητές να εξερευνούν το 
παραδοσιακό μάθημα σε βάθος από ότι το τυπικό στο σχολείο ή να μαθαίνουν 
διάφορα θέματα σε τομείς που συνήθως δεν περιλαμβάνονται στο σχολικό τους 
πρόγραμμα. Ο εμπλουτισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγαλύτερο τμή-
μα του σχολικού πληθυσμού και μερικές φορές σε ολόκληρο το σχολείο και 
είναι πιο πιθανό να υποστηριχθεί από άτομα που ανησυχούν για την ισότητα. 
Τόσο η επιτάχυνση όσο και ο εμπλουτισμός εφαρμόζονται τόσο σε σχολεία 
όσο και σε εξωσχολικά προγράμματα. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι συχνά 
αλληλένδετες, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και θεωρούνται οι καταλληλό-
τερες διδακτικές προσεγγίσεις για τα χαρισματικά παιδιά στο δημοτικό σχο-
λείο (Papachristou, 2020). 

Από αυτές τις δύο προσεγγίσεις οι πρακτικές διδασκαλίας που προκύπτουν 
είναι η i) κανονική τάξη, όπου ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με παιδοψυχο-
λόγο τροποποιεί (διαφοροποιεί) το πρόγραμμα διδασκαλίας, ii) τα ειδικά σχο-
λεία για τους χαρισματικούς μαθητές, που μπορεί να εστιάζουν σε θεματικά 
πεδία όπως η μουσική ή ο αθλητισμός iii) τα ειδικά τμήματα, στα οποία για 
κάποιες ώρες οι χαρισματικοί μαθητές παρακολουθούν κάποια πιο προχωρη-
μένα μαθήματα ή ακόμη αναλαμβάνουν εργασίες που εμπίπτουν στα ενδιαφέ-
ροντα τους ή δραστηριότητες που προάγουν την κρίση τους, iv) η συγκρότηση 
ομάδων βάσει των ικανοτήτων ή των γνώσεων που οι μαθητές θέλουν να απο-
κτήσουν, που αποτελεί μια σημαντική πρακτική που δεν πρέπει να στερεί την 
αλληλεπίδραση του χαρισματικού παιδιού με τους συμμαθητές του, γιατί έτσι 
κοινωνικοποιείται καλύτερα (Μανωλάκος, 2010). Σε περιπτώσεις που υπάρχει 
μικρός αριθμός χαρισματικών μαθητών και δεν εφαρμόζονται ο εμπλουτισμός 
και η επιτάχυνση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη είναι μια πιθανή 
εναλλακτική λύση (Worrell et al., 2019). 
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Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η πιο διαδεδομένη και δημοφιλής μέ-
θοδος διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρεται στον προσχεδιασμό 
της όλης διδακτικής διαδικασίας με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, που 
εμπλέκει τόσο τον μαθητή όσο και το αναλυτικό πρόγραμμα σε μια σχέση αλ-
ληλεπίδρασης. Βασίζεται στο επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας του μαθητή, 
στο στυλ με το οποίο μαθαίνει καλύτερα (μαθησιακό προφίλ) και στα κίνητρα 
μάθησης (ενδιαφέροντα). Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που διαμορφώνουν 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας (τι θα διδαχθεί), τη διαδικασία (πώς θα διδα-
χθεί) και το τελικό προϊόν (πώς θα αξιολογηθεί η ήδη διδαχθείσα γνώση) στο 
πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια 
μαθητο-κεντρική διδασκαλία, η οποία δεν ανταποκρίνεται μόνο στις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες των χαρισματικών μαθητών, αλλά ωφελεί όλους τους 
μαθητές της τάξης (Tomlinson, 2001· 2014).

Εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών στην Ελλάδα

Η τυπική σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι οργανωμένη σύμφωνα με τη 
χρονολογική ηλικία των μαθητών καθώς υπάρχει η αντίληψη ότι η διανοητική 
ανάπτυξη συνδέεται με την ηλικία των παιδιών. Ένα μικρό ποσοστό του μα-
θητικού πληθυσμού αποκλίνει είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Η εκπαί-
δευση των παιδιών που αποκλίνουν προς τα κάτω πραγματοποιείται σε δομές 
ειδικής αγωγής που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να 
βελτιώνονται. Ωστόσο, δε συμβαίνει το ίδιο με την εκπαίδευση των μαθητών 
που αποκλίνουν προς τα πάνω. Οι ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών αυτών 
περνούν απαρατήρητες με αποτέλεσμα τα χαρισματικά παιδιά να αποτελούν 
πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς (Βασιλικοπούλου, 2019) καθώς από τη μία 
πλευρά δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες τους και από την άλλη αισθάνονται 
ανία, αδιαφορούν για τα μαθήματα και ενδεχομένως να αναπτύξουν αποκλί-
νουσες συμπεριφορές.

Οι χαρισματικοί μαθητές βιώνουν κακή διάθεση και απογοήτευση που τους 
προκαλεί πλήξη και αδυναμία προσαρμογής στη σχολική τάξη, ενώ η υπερβο-
λικά εύκολη για αυτούς ύλη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ενθουσια-
σμού και την εμφάνιση πειθαρχικών συμπεριφορών. Η πλήξη αυτή οδηγεί τα 
παιδιά είτε στην ανάπτυξη χαμηλού προφίλ και ανόητης συμπεριφοράς είτε 
στην επίδειξη άτακτης συμπεριφοράς. Η χαμηλή επίδοση και η πλήξη που προ-
καλεί το εκπαιδευτικό σύστημα στους χαρισματικούς μαθητές επιφέρει και την 
ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης (Αντωνίου, 2009).

Δυστυχώς, στη σημερινή Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα υπάρχει 
έλλειμμα αναφορικά με την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών σε θεω-
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ρητική και πρακτική βάση. Ειδικά στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο, δεν υπάρ-
χει ούτε εκπαιδευτικό πλαίσιο ούτε διαφοροποιημένη διδασκαλία για αυτούς 
τους μαθητές. Επομένως, η οικογένεια προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, 
δηλαδή την ανάγκη των χαρισματικών παιδιών να μαθαίνουν πιο γρήγορα, τη 
δίψα τους για νέα ερεθίσματα και ποικίλα γνωστικά ενδιαφέροντα, παρέχο-
ντας τους μια σειρά από εξωσχολικές δραστηριότητες με το ανάλογο, φυσικά, 
οικονομικό κόστος (Papachristou, 2020).

 
Συζήτηση-Προτάσεις για τη δημιουργία δομών εκπαίδευσης χαρισματι-
κών παιδιών στην Ελλάδα

Καθίσταται αντιληπτό ότι δομή και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος δεν παρέχει τις αναγκαίες διοικητικές, διδακτικές και μαθησιακές 
συνθήκες για τον εντοπισμό και τη γνωστική, κοινωνική, ψυχολογική και συ-
ναισθηματική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών (Χατζημωυσιάδης, 2019). 
Η έρευνα στην Ελλάδα καθώς και η Ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία έχουν 
ασχοληθεί ελάχιστα με τα χαρισματικά παιδιά, με αποτέλεσμα στην πράξη να 
μη γίνεται τίποτα οργανωμένο πέρα από τις πρωτοβουλίες των ευαισθητοποι-
ημένων εκπαιδευτικών. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μα-
θητών υψηλών ικανοτήτων πρέπει να διαθέτει όραμα για την εκπαίδευση και 
επεξεργασμένη παιδαγωγική φιλοσοφία, να προσδιορίζει τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες επιλογής του μαθησιακού πληθυσμού, να ορίζει σαφώς τον σκο-
πό του προγράμματος και να διατυπώνει αναλυτικά τους στόχους. Πρέπει να 
ρυθμίζει νομοθετικά την οργάνωση του μαθητικού δυναμικού και των εμπλε-
κόμενων σχολείων, να προτείνει τρόπους διαμόρφωσης του αναλυτικού προ-
γράμματος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, να στηρίζει το πρόγραμμα 
πολύτροπα με επιμορφωτικά προγράμματα και διάθεση πόρων και να αξιολογεί 
διαρκώς και διαμορφωτικά το πρόγραμμα. Ειδικά σχολεία για χαρισματικούς 
μαθητές, ο εσωτερικός διαχωρισμός των σχολείων σε επίπεδα ικανοτήτων, η 
συνδυαστική και ταχεία διδασκαλία, καθώς και τα κέντρα ειδικών ενδιαφερό-
ντων αποτελούν κάποια μέτρα μέριμνας για τη συγκεκριμένη κατηγορία μαθη-
τών. Κάθε σχολείο είναι απαραίτητο να διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ικανότητες των προικισμέ-
νων μαθητών (Ματσαγγούρας, 2008).

Η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών προϋποθέτει την επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, έγκυρες διαδικασίες εντοπισμού και διάγνωσης 
για τους μαθητές που έχουν ανάγκη ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα 
λόγω των κλίσεων και των ταλέντων τους,  ύπαρξη του κατάλληλου νομοθε-
τικού και θεσμικού πλαισίου που ευνοεί το ευέλικτο και ανοικτό αναλυτικό 
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πρόγραμμα ή το διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται (Papachristou, 
2020· Λόξα, 2004).

Σύμφωνα με τους ορισμούς της χαρισματικότητας και του ταλέντου τα μου-
σικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά σχολεία που υπάρχουν ως δομές εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα αναφέρονται στο ταλέντο και όχι στο χάρισμα. Αποτελεί επιτα-
κτική ανάγκη και κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία δομών εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα με τη στελέχωση επιμορφωμένων εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών με 
ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Στις δομές αυτές θα μπορούν να εφαρμόζο-
νται όλες οι προσεγγίσεις, οι πρακτικές και μέθοδοι διδασκαλίας που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω.

Αναφορικά με τον εντοπισμό των χαρισματικών παιδιών προτείνονται τυ-
ποποιημένες διαδικασίες που θα ισχύουν σε όλη την Ελλάδα. Για παράδειγμα, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται δύο γραπτές δοκιμασίες, το School and College 
Ability Test (SCAT), για μαθητές από Β Δημοτικού - Γ Γυμνασίου, το οποίο 
διαρκεί 60 λεπτά και το Spatial Test Battery (STB) για μαθητές από ΣΤ Δημο-
τικού - Γ Γυμνασίου, το οποίο διαρκεί 75 λεπτά και τα οποία αξιολογούν την 
ικανότητα στη γλωσσική και τη μαθηματική λογική και τη χωρική αντίληψη. 
Επιπλέον, προτείνεται η διεξαγωγή εξετάσεων από σχολές πανεπιστημίων προ-
κειμένου να δίνεται η δυνατότητα φοίτησης χαρισματικών παιδιών σε αυτές. 

Αναφορικά με τη νομοθεσία, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, με 
την επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, που θα επιτρέπει στα χαρισματικά 
παιδιά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεγαλύτερων τάξε-
ων και τη φοίτηση σε Πανεπιστήμια σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανά-
γκες τους και όχι σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία που ισχύει έως σήμερα. 
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Abstract

Gifted children in Greece have been recognized by law, however there are no 
similar educational structures. Greek law stipulates that people with special 
mental abilities and talents may receive special educational treatment. Law 
3699/2008 refers to gifted children and stipulates that students with special 
educational needs include those who have one or more mental abilities and 
talents developed to such an extent that exceeds the expected limits. This law is 
in contradiction with PD 201/98 stating clearly that students must be of “legal 
age”. Additionally, there is neither an educational framework nor a differentiated 
teaching for gifted students. Thus, it is necessary to create a framework allowing 
gifted children to attend higher education programs and universities according 
to their abilities and their needs and not according to chronological age.

Key-words: gifted children, education, educational structures, law
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Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

και Κοινότητες της Πρακτικής

Δήμητρα Ελευθεριάδου, Αναστασία Βλάχου 

Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες, η γονεϊκή εμπλοκή, αλλά και η συνεργασία σχολείου-
οικογένειας βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και 
της εκπαιδευτικής πολιτικής (Μότση & Σταυρόπουλος, 2017). Καθοριστικό 
ρόλο έχει παίξει η αναγνώριση του ρόλου των γονέων στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους με/χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία (ΕΕΑ/Α) 
(Μότση & Σταυρόπουλος, 2017). Επίσης, σχολείο και οικογένεια θεωρούνται 
ότι συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του παιδιού, όταν λειτουργούν συ-
μπληρωματικά και συντονισμένα (Τολόγλου & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2019). 
Παράλληλα, την εποχή μας χαρακτηρίζουν παγκόσμιες πολιτικές, ιστορικές 
και κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που υπαγορεύουν καλή γνώση της σχέσης 
σχολείου-οικογένειας. Προβληματίζει δε ιδιαίτερα η σχολική αποτυχία και η 
δυσαρέσκεια των γονέων μαθητών1 με ή χωρίς ΕΕΑ/Α, (βλ. ΙΕΠ, 2021, άξο-
νες 2 και 5). Για αυτό, παρατηρείται μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τις 
ξεχωριστές λειτουργίες-ρόλους σχολείου-οικογένειας στη συνεργασία τους, 
για να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες ανάγκες όλων των μαθητών, με ΕΕΑ/Α 
ή χωρίς (Graham, 2020).

Οι αρχές της ισότητας, της ισοτιμίας και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων επηρέασε την αναγνώριση του πολυσύνθετου δυναμικού ρό-
λου των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Graham, 2020), όπως 
και η πρόσφατη πανδημία (Haisraeli & Fogiel-Bijaoui, 2021). Οι συνεργατι-
κές πρακτικές γονέων-εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντική παράμετρο για 
την εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ/Α και το θεσμό της ένταξης (Σιαμαντά 
& Ντεροπούλου-Ντέρου, 2018). Ωστόσο, η ρητορική απέχει από την πράξη, 
εφόσον η συνεργασία γονέων και επαγγελματιών είναι άνιση, αφού οι γονείς 
παραμένουν «χωρίς φωνή» έναντι των επαγγελματιών εκπαίδευσης (Καϊάφα 
& Ντεροπούλου-Ντέρου, 2018). Συνεπώς, όταν γίνεται λόγος για ένταξη μα-

1. Χάριν συντομίας, η αναφορά σε μαθητές/μαθήτριες, άνδρες/γυναίκες εκπαιδευτικούς ή πατέρες/
μητέρες, γίνεται με τη χρήση του αρσενικού γένους, π.χ. «ο μαθητής», ο «εκπαιδευτικός», ο 
«γονέας».
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θητών με ΕΕΑ/Α, είναι σημαντικό να συνεξεταστούν εννοιολογικά όροι, όπως 
«συνεργασία», «γονεϊκή εμπλοκή», «συμμετοχή» και «εταιρικότητα», καθώς 
είναι παρεμφερείς, επικαλυπτόμενοι και αλληλοσυμπληρούμενοι (Ελευθε-
ριάδου, 2022).

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας: αποσαφήνιση του όρου

Στην πανδημία, κατέστη σαφές ότι σχολείο και οικογένεια πρέπει να συνερ-
γαστούν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων 
των μαθητών (Haisraeli & Fogiel-Bijaoui, 2021). Για να υπάρξει συνεργασία, 
όμως, προαπαιτούμενο είναι η εμπλοκή του γονέα στην εκπαίδευση του παι-
διού του. Αυτό φάνηκε περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο στα δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως μαθήματα που επέβαλε η πανδημία (Haisraeli & Fogiel-Bijaoui, 
2021). Συνεπώς, είναι αναγκαίο αρχικά να προσεγγιστεί εννοιολογικά ο όρος 
«γονεϊκή εμπλοκή». 

Η «γονεϊκή εμπλοκή» είναι αρκετά ασαφής όρος εννοιολογικά και, πολλές 
φορές, επικαλύπτεται από άλλους παρόμοιους όρους, όπως η «συνεργασία» και 
η «συμμετοχή» (Ελευθεριάδου, 2022). Βιβλιογραφικά, παρατηρείται ασάφεια 
ως προς το αν αναφέρεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές του γονέα στο σπίτι 
(π.χ. τη μελέτη) ή στο σχολείο (π.χ. συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες). 
Περισσότερο συνδέεται η γονεϊκή εμπλοκή με τη συμπεριφορά των γονέων, 
τις μορφές και τους τύπους που αυτή εκλαμβάνει, αλλά και με τη συχνότητα 
επικοινωνίας γονέων-σχολείου (Ελευθεριάδου, 2022˙ Epstein, 2010˙ Πεντέρη 
& Πετρογιάννης, 2017). Μάλιστα, η «γονεϊκή εμπλοκή» σχετίζεται με τις αντι-
λήψεις, τις γονεϊκές πρακτικές, τη σχολική εμπειρία και την κοινωνικοποίηση 
του παιδιού, αλλά και με τη σχέση αλληλεπίδρασης γονέων και εμπλεκόμενων 
φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, το κοινωνικό περιβάλλον και το ίδιο 
το παιδί (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2017). Ουσιαστικά, η «γονεϊκή εμπλοκή» 
εμπερικλείει ποικίλες διεργασίες, αντιλήψεις, συμπεριφορές, πρακτικές και 
σχέσεις που λειτουργούν αλληλεπιδραστικά με τους υπάρχοντες θεσμούς και 
αξίες που καθορίζουν τη σχέση οικογένειας-κοινωνικού περιβάλλοντος (Πε-
ντέρη & Πετρογιάννης, 2017).

Η απουσία, όμως, ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της «γονεϊκής εμπλοκής» 
κωλύει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. Διαπιστώνεται δε ότι οι πε-
ρισσότεροι ορισμοί εμπίπτουν σε πέντε γενικές κατηγορίες που αφορούν: α) 
τις γονεϊκές προσδοκίες, β) τις διαδικασίες που επιλέγει ο γονέας να εμπλα-
κεί στην εκπαίδευση του παιδιού, γ) την επικοινωνία σχολείου-γονέα-μαθη-
τή, δ) τη γονεϊκή συμμετοχή σε σχολικές δράσεις, και ε) τη λήψη αποφάσεων 
(Epstein, 2010). Όσον αφορά το τελευταίο και στα πλαίσια της συνεργασίας 
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γονέων-εκπαιδευτικών με στόχο την ένταξη των μαθητών με ΕΕΑ/Α, πρέπει 
να ερευνηθεί με σοβαρότητα και ορθή κρίση το ερώτημα: ποιου η αντίληψη ή 
η οπτική θεωρείται σημαίνουσα, σε ποιο πλαίσιο, με ποιες συνέπειες και για-
τί; (Barton, 2012: 23).

Εξίσου δύσκολα, όμως, αποδίδεται το περιεχόμενο των όρων «εταιρικότη-
τα» και «συμμετοχή». Η «γονεϊκή εμπλοκή», συνήθως, συνδέεται με τα γονι-
κά καθήκοντα και δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο γονέας, αναλόγως των 
αναγκών του παιδιού του, ενώ η «συμμετοχή» και η «εταιρικότητα» υπονοούν 
σχέσεις εξουσίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων σε ορισμένη 
διαδικασία, αλλά και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, οπότε διαφαίνο-
νται και σχέσεις υπεροχής και υποταγής (Ελευθεριάδου, 2022). Η «συμμετοχή» 
και η «εταιρικότητα» απαιτούν να μοιράζονται «ειδικοί» και γονείς γνώσεις, 
πληροφορίες, δεξιότητες και εμπειρίες ισότιμα, προκειμένου να βοηθήσουν το 
παιδί να εκπαιδευτεί και να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει κατά 
την εκπαίδευσή του (Eleftheriadou & Vlachou, 2020). Κοινό σημείο των συ-
γκεκριμένων όρων δείχνει να είναι ο παράγοντας «επικοινωνία», ενώ η ύπαρ-
ξη σχέσης υποταγής-υπεροχής διαφοροποιεί την «εμπλοκή», που συνδέεται 
με τη δραστηριοποίηση σε ένα τομέα, από τη «συμμετοχή», όπου εγείρονται 
θέματα εξουσίας και δικαιωμάτων. 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιείται ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή», επειδή 
είναι ο πλέον διαδεδομένος στη βιβλιογραφία και συνδέεται με τη συνεργασία 
σχολείου-οικογένειας. Για παράδειγμα, η Epstein (2010) θεωρεί τη συνεργα-
σία σχολείου-οικογένειας ως «εταιρικότητα», συνδέοντας την με έξι δείκτες 
γονεϊκής εμπλοκής: τη Γονεϊκή μέριμνα, την Επικοινωνία σχολείου-οικογένει-
ας, την Εθελοντική απασχόληση του γονέα στο σχολείο ή την τάξη, τη Λήψη 
αποφάσεων και τη Συνεργασία με την κοινότητα. Φαίνεται ότι η «γονεϊκή 
εμπλοκή» ως όρος, εκτός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν 
ή στις οποίες καλούνται να συνεργαστούν γονείς και εκπαιδευτικοί, τακτικά ή 
όχι, εντός/εκτός σχολείου, καλύπτει όλο το φάσμα των σχέσεων σχολείου-οι-
κογένειας, ενώ εμπεριέχει και στοιχεία από αυτά που περιγράφουν τους όρους 
«συμμετοχή»-«συνεργασία» (Ελευθεριάδου, 2022). 

Στην εκπαιδευτική πράξη, η συνεργασία απαιτεί ομαδική δουλειά. Ωστό-
σο, οι γονείς στο φάσμα της εξουσίας φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί από την 
εξάρτηση και την παθητικότητα έως και την ενεργό συμμετοχή στη λήψη απο-
φάσεων (Ελευθεριάδου, 2022). Συνήθως, όμως, οι γονείς αλληλεπιδρούν με 
άτομα ή οργανισμούς με ισχυρότερη δύναμη από αυτούς ως προς τις αποφάσεις 
που αφορούν την εκπαίδευση ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Armstrong, 1995). Τότε, φαίνεται η ανισότητα στην κατανομή της δύναμης 
μεταξύ γονέων, ιδιαίτερα εκείνων από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, και επαγ-
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γελματιών της εκπαίδευσης (Ελευθεριάδου, 2022), αλλά και η ηγεμονία των 
«ειδικών», των εκπαιδευτικών, που είναι η ομάδα ελέγχου, έναντι των «μαθη-
τευόμενων» γονέων που παραχωρούν την εξουσία με συναίνεση στους προη-
γούμενους σε μια κατεστημένη κατάσταση, χωρίς, βέβαια, να αποκλείεται το 
γεγονός της αντίδρασης π.χ. των γονέων της εργατικής τάξης. Όλα εξαρτώνται 
από το πώς οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία εκλαμβάνουν τη 
σχέση και το ρόλο τους. Αν μοιράζονται τη γνώση, τότε υπερνικώνται τυχόν 
εμπόδια επικοινωνίας, οπότε ανάγεται η επαφή τους σε συνεργασία (Ελευθε-
ριάδου, 2022), σημείο κομβικό για τις Κοινότητες της Πρακτικής (ΚτΠ) εντός 
των οποίων εξετάζεται στην παρούσα μελέτη η συνεργασία γονέα-εκπαιδευ-
τικού, ως φαίνεται ακολούθως.

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας και Κοινότητες της Πρακτικής

Ο Wenger (1998) υποστηρίζει ότι όλοι ανήκουμε σε ΚτΠ. Αυτό σημαίνει αμοι-
βαιότητα και διαπραγμάτευση των ρόλων των εμπλεκομένων, αναλόγως των 
περιστάσεων και των διαφορετικών σφαιρών επικοινωνίας με τους άλλους, 
εμπειρότερους ή λιγότερο έμπειρους, ώστε να μετασχηματίσουν τη γνώση 
σε πρακτική, είτε είναι γονείς, είτε εκπαιδευτικοί μαθητών με/χωρίς ΕΕΑ/Α 
(Eleftheriadou & Vlachou, 2020). 

Μια ΚτΠ συνδυάζει τρία δομικά συστατικά: το Πεδίο (domain), την Κοι-
νότητα (community), και την (Κοινή) Πρακτική (shared practice) (Wenger, 
McDermott & Snyder, 2002). Συγκεκριμένα, το Πεδίο εξελίσσεται με την 
Κοινότητα, καθοδηγεί τη μάθηση των μελών αυτής, αποτελεί το κοινό σημείο 
αναφοράς των μελών της και την αίσθηση της κοινής ταυτότητας, εμπνέει τη 
συμμετοχή των μελών, επιβεβαιώνει το στόχο, τη συνεισφορά τους, τη δέ-
σμευσή τους, νοηματοδοτεί τις πράξεις τους, και τους βοηθά να επιλέξουν τι 
να μοιραστούν ή να απορρίψουν από τη διαδικασία της μάθησης. Συμβάλλει 
στη δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν» και της συμμετοχικότητας σε μια 
κοινότητα, και ορίζεται ή επαναπροσδιορίζεται, για να δώσει νόημα σε ό τι 
αξίζει το ενδιαφέρον των μελών της (Eleftheriadou & Vlachou, 2020). 

Η Κοινότητα είναι ο κοινωνικός ιστός της μάθησης, η «πλατφόρμα», όπου 
«πατούν» τα μέλη της, για δομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαίας δέσμευ-
σης και αλληλόδρασης στο διηνεκές (Eleftheriadou & Vlachou, 2020). Ομοι-
ογένεια και απόλυτη ταύτιση δεν είναι απαραίτητη, γιατί η Κοινότητα μπορεί 
να αλλάζει σύνθεση ανάλογα με τα υπάρχοντα μέλη και τα χαρακτηριστικά 
τους. Βασικά συστατικά της ΚτΠ είναι η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η συλ-
λογικότητα που αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου και διεργασίας, οπότε η 
κοινότητα γίνεται παραγωγική, έστω και με διαφωνίες και συγκρούσεις. Το να 
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μοιράζονται τα μέλη της ΚτΠ ένα σύστημα αξιών και πεποιθήσεων είναι προ-
απαιτούμενο, όπως και η διαπραγμάτευση του δικαιώματος του ανήκειν και 
συμμετέχειν σε αυτήν (Eleftheriadou & Vlachou, 2020). Επομένως, Κοινότη-
τα είναι ένα σύνολο ανθρώπων που ενδιαφέρονται, μοιράζονται και αλληλεπι-
δρούν μέσα σε ένα κοινό πεδίο ενδιαφέροντος με κοινές πρακτικές και στόχους. 

Τέλος, η Πρακτική αποτελεί το προϊόν κοινών δράσεων, την «εργαλειοθή-
κη» της ΚτΠ. Περιλαμβάνει πηγές και (e)-εργαλεία που χρησιμοποιούνται/
δημιουργούνται από την Κοινότητα. Τα τρία χαρακτηριστικά της ΚτΠ πρέπει 
να συνυπάρχουν, διαφορετικά η Κοινότητα κινδυνεύει, λόγω αλληλοαναίρε-
σης (Wenger, κ.ά., 2002). Κατά την πανδημία, αναδείχτηκαν τα e-εργαλεία. 
Μπορούσαν, όμως, να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μαθητών και όχι των 
προνομιούχων, ή δημιουργήθηκαν συνθήκες αποκλεισμού; Συνεργάστηκε επί 
της ουσίας σχολείο-οικογένεια;

Η συνεργασία στις ΚτΠ επιτυγχάνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για 
παράδειγμα, επηρεάζεται από τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων και την ανάλη-
ψη των αναμενόμενων ρόλων για γονείς-εκπαιδευτικούς μέσα στα πλαίσια της 
«μαθητείας»-συνεργασίας κατά την εκπαίδευση του παιδιού με/χωρίς ΕΕΑ/Α 
(Eleftheriadou & Vlachou, 2020). Οι γονείς, ως άτυποι «εκπαιδευτές», μέσω 
της μάθησης και της εκπαίδευσης, εξασφαλίζουν-διεκδικούν τη συμμετοχή 
τους στην ΚτΠ επί ίσοις όροις με τους εκπαιδευτικούς. Το «ανήκειν», η συ-
νεργασία και η διαπραγμάτευση αλληλοσυνδέονται. Ενδέχεται να προκύψουν 
συγκρούσεις και κενά επικοινωνίας, χρήση ή κατάχρηση εξουσίας, καθώς τα 
μέλη μαθαίνουν να καταθέτουν τη γνώση τους και να τη μετατρέπουν σε πρα-
κτική, να συμμετέχουν και να συνεργάζονται. Μια πετυχημένη ΚτΠ καλλιεργεί 
τη συνεργασία, την ενεργή συμμετοχή και τη διάθεση στα μέλη της να μοιρα-
στούν την υπάρχουσα γνώση και να χρησιμοποιούν την κοινότητα ως πηγή νέας 
γνώσης (Wenger, κ.ά., 2002). Αυτό, όμως, συμβαίνει μόνο εάν αναπτυχθούν 
σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και αμοιβαιότητας μεταξύ των μελών, οπό-
τε η εμπιστοσύνη νομιμοποιεί την ιδιότητα του μέλους (Laluvein, 2010: 180).

Επίσης, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Μέσω αυτής μπορεί να δημι-
ουργηθεί στα μέλη κοινή κατανόηση του πεδίου, κοινό ρεπερτόριο και όραμα, 
σχέσεις στηριζόμενες στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη (Wenger, κ.ά., 2002), 
αμφίδρομη επικοινωνία πληροφοριών, αλλά και αντίληψη ισότιμης συνεργα-
σίας μεταξύ «ειδικών»-εκπαιδευτικών και γονέων. Όμως, στη συνεργασία γο-
νέα-εκπαιδευτικού, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του «ειδικού» έναντι 
του γονέα, ασχέτως αν όλοι οι γονείς δεν είναι ίδιοι (Vincent, 1996), οπότε η 
σχέση αυτή δε χαρακτηρίζεται ισότιμη. 

Ένας τρόπος για να συνεργαστούν γονείς/εκπαιδευτικοί ως μέλη μιας ΚτΠ 
είναι να εμπλακούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός/εκτός σχολείου 
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(βλ. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, ΕΠΕ), οπότε να μετατρέψουν 
τη γνώση σε πρακτική. Οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες ενδυναμώνουν την 
επικοινωνία-συνεργασία σχολείου-οικογένειας και είναι μεγάλης σημασίας για 
την εξέλιξη του παιδιού, ιδιαίτερα, αν είναι στοχευμένες. Μέσω αυτών μπορεί 
να επαναπροσδιοριστεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, περιλαμβάνοντας 
δραστηριότητες, που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που σκέφτονται, αι-
σθάνονται, πιστεύουν και ενεργούν (Epstein, 2010) ως μέλη της κοινότητας. 
Εκτός από τα ακαδημαϊκά οφέλη, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λειτουργούν 
ως αρμός μεταξύ του παιδιού και των άλλων, αφού, συνήθως, κατευθύνονται 
από κάποιον σημαντικό ενήλικα που το επιβλέπει, συμβάλλοντας στη συναι-
σθηματική και γνωστική εξέλιξη του (Baumeister & Leary, 1995). Επομένως, 
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι σημαντικές για την πρόοδο και εξέλιξη 
του παιδιού και ενισχύουν τη συνεργασία γονέα-εκπαιδευτικού. 

Μεθοδολογία

Σκοπός 

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και εντός του θεωρητικού πλαισίου των 
ΚτΠ, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της συνεργασίας γονέα-εκ-
παιδευτικού μαθητών με ΜΔ, επειδή οι συγκεκριμένοι μαθητές αποτελούν το 
μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό μαθητών με ΕΕΑ/Α (Παντελιάδου & Μπό-
τσας, 2007). Η παρούσα μελέτη εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα της γονεϊκής 
εμπλοκής από την οπτική γονέων/εκπαιδευτικών με μεικτή μεθοδολογική προ-
σέγγιση (βλ. Ελευθεριάδου, 2022). Εδώ, παρουσιάζεται μέρος της ποιοτικής 
προσέγγισης σχετικό με τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Τίθενται δε τα 
ακόλουθα ερωτήματα:

1.α. Ποιες οι απόψεις γονέων/εκπαιδευτικών μαθητών με ΜΔ σχετικά με 
τη συνεργασία τους στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών και ποια χαρακτη-
ριστικά αποδίδουν σε αυτή;

1.β. Διαφοροποιούνται οι απόψεις γονέων/εκπαιδευτικών περί συνεργασί-
ας στην εκπαίδευση μαθητών με ΜΔ, αναλόγως της σχέσης του γονέα προς 
το παιδί με ΜΔ (μητέρα/πατέρας), του τύπου του εκπαιδευτικού (γενικής/ει-
δικής εκπαίδευσης) ή της ιδιότητας του συμμετέχοντα (γονέας/εκπαιδευτικός) 
στην εκπαίδευση του;

2.α. Ποιες πρακτικές χρησιμοποιούν γονείς/εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευ-
ση των μαθητών με ΜΔ;

2.β. Διαφοροποιούνται οι πρακτικές γονέων/εκπαιδευτικών στην εκπαίδευ-
ση μαθητών με ΜΔ, αναλόγως της σχέσης του γονέα προς το παιδί (μητέρα/
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πατέρας), του τύπου του εκπαιδευτικού (γενικής/ειδικής εκπαίδευσης) ή της 
ιδιότητας του συμμετέχοντα (γονέας/εκπαιδευτικός) στην εκπαίδευση του;

Συμμετέχοντες- Διαδικασία-Κριτήρια συλλογής των δεδομένων 

Πραγματοποιήθηκαν 80 ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις με μητέρες 
(ΜΗ) και πατέρες (ΠΑ), εκπαιδευτικούς γενικής (Γ.Ε.) και ειδικής εκπαίδευ-
σης (Ε.Ε.) 20 μαθητών με ΜΔ (βλ. Σχήμα 1). 

Σχήμα 1. Οι συμμετέχοντες

Εκ των συμμετεχόντων γονέων, το 50% των μητέρων και το 70% των πατέ-
ρων ήταν μεταξύ 41 έως 50 ετών. Εκ των εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι Γ.Ε. 
(70%) ήταν γυναίκες ηλικίας 41 έως 50 ετών (60%). Οι μισοί εκπαιδευτικοί Γ.Ε. 
ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας (50%), λίγοι είχαν παρακολουθήσει 
Πρόγραμμα Εξομοίωσης (25%), και οι μισοί και πλέον είχαν προϋπηρεσία από 11 
έως 20 έτη (60%). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς Ε.Ε., οι μισοί εξ αυτών ήταν 
άντρες (50%) και οι υπόλοιποι γυναίκες (50%) μεταξύ 41 έως 50 ετών (60%), 
λιγότεροι από τους μισούς είχαν μετεκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή (40%), ενώ 
το 1/3 αυτών είχαν κάνει εξομοίωση (30%). Η συντριπτική πλειοψηφία των εκ-
παιδευτικών Ε.Ε. (85%) είχε προϋπηρεσία από 21 έως 30 έτη, το 55% είχε από 1 
έως και 10 έτη σε Τ.Ε. (55%) έναντι του 45% που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας.

Με άδεια του Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιήθηκε βολική δειγματοληψία σε σχο-
λεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, βάσει των εξής 
κριτηρίων: α) οι μαθητές φοιτούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία, είχαν πι-
στοποιημένες ΜΔ και παρακολουθούσαν μαθήματα στο τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) 
κάποιες ώρες της εβδομάδας, β) οικειοθελής συμμετοχή γονέων και εκπαιδευ-
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τικών Γ.Ε. και Ε.Ε. του ίδιου μαθητή με ΜΔ, με διασφάλιση της ανωνυμίας.
Οι συνεντεύξεις διάρκεσαν περίπου 40-50 λεπτά της ώρας, μαγνητοφωνή-

θηκαν, κατόπιν άδειας των συνεντευξιαζόμενων, και απομαγνητοφωνήθηκαν 
αυτολεξεί για την πλήρη και ακριβή καταγραφή των απαντήσεων. 

Εργαλείο 

Δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα για γονείς/εκπαιδευτικούς αποτελούμενα από 
δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι γονείς απάντησαν σε δώδεκα (12) ερωτήσεις, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί σε (5) ερωτήματα σχετικά με τα κοινωνικό-δημογραφι-
κά τους χαρακτηριστικά. 

Στο δεύτερο μέρος, υπήρχαν ερωτήματα «ανοικτού» ή «κλειστού» τύπου, 
περιγραφικά, γνώμης, αξιολόγησης και συχνότητας που αφορούσαν τη γονεϊ-
κή εμπλοκή υπό το πρίσμα της θεωρίας των ΚτΠ. Οι ερωτήσεις (44 για γονείς 
και 46 για εκπαιδευτικούς) είναι κατανεμημένες σε πέντε θεματικές, εντός του 
θεωρητικού πλαισίου των ΚτΠ με συνολικά 19 κώδικες ανάλυσης. Στην πα-
ρούσα μελέτη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εξής δύο κωδίκων ανά-
λυσης (θεματική 4- Λήψη αποφάσεων):

• Συνεργασία σχολείου-οικογένειας υπό την οπτική των γονέων/εκπαι-
δευτικών μαθητών με ΜΔ.

• Δέσμευση γονέων/εκπαιδευτικών σε κοινές πρακτικές για την αντιμε-
τώπιση των δυσκολιών του μαθητή με ΜΔ. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Αποτελέσματα

Από τη θεματική ανάλυση των απαντήσεων γονέων/εκπαιδευτικών προέκυ-
ψαν τα εξής:

• Συνεργασία σχολείου-οικογένειας υπό την οπτική γονέων/εκπαιδευτι-
κών μαθητών με ΜΔ

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (95%) (Γ.Ε.=19, Ε.Ε.=20) θεωρούσαν ότι 
υπήρχε συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα, κυρίως, με τη μητέρα. Το 7.5% αυ-
τών θεωρούσε τη συνεργασία επιτυχή (Γ.Ε.=1, Ε.Ε.=2), λόγω επαφής με την 
οικογένεια, ενώ το 10% (Γ.Ε.=2, Ε.Ε.=2) θεωρούσε ότι η συνεργασία με την 
οικογένεια μπορούσε να βελτιωθεί. Μόνο ένας εκπαιδευτικός Ε.Ε. ανάφερε 
μονομερή σχέση με τους γονείς, λόγω επικοινωνίας μόνο με τη μητέρα. Η επα-
φή και η επικοινωνία με τους γονείς θεωρήθηκε σημαντικός παράγοντας για 
καλή σχέση-συνεργασία εκπαιδευτικών/γονέων. 
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«Με την οικογένεια, ναι (υπάρχει συνεργασία), διότι υπάρχει επαφή. 
Τους βλέπεις τους ανθρώπους. Δεν είναι αρνητικοί και στο να κουβε-
ντιάσουμε και στο να μιλήσουμε. Είναι πετυχημένη (η συνεργασία), δι-
ότι υπάρχει επικοινωνία, επαφή.» (Σ17 Ε.Ε.) 
«Είναι μονομερής, από την πλευρά μου. Δεν έχει προχωρήσει ακόμη 
όσο θα ήθελα. Έχω ενημερώσει την οικογένεια και μου κάνει εντύπωση, 
δηλαδή, η μητέρα μου ανέφερε ότι ο πατέρας, για να βοηθήσει στα όσα 
προβλήματα του παιδιού, παρακολουθεί συμβουλευτική γονέων. Άρα, 
είναι διαθέσιμος. Τώρα, στον χώρο του σχολείου, γιατί δεν πλησίασε 
ακόμη! Ίσως, ευθύνεται το ωράριο του.» (Σ11 Ε.Ε.)

Σύμφωνα με τους περισσότερους γονείς (77.5%) (ΜΗ=16, ΠΑ=15) υπήρ-
χε συνεργασία γονέα/εκπαιδευτικού, λόγω επικοινωνίας και θετικού κλίματος. 
Συνήθως, η επικοινωνία αφορούσε την πρόοδο ή τις δυσκολίες του μαθητή. 

«(Υπάρχει συνεργασία), γιατί έχω επαφή με τους δασκάλους, με ενη-
μερώνουνε. Τους ρωτάω [...] με έβαλε κάτω η κυρία (εκπαιδευτικός 
Γ.Ε.) [...] μιλήσαμε για τις δυσκολίες του παιδιού μου, μιλάμε τακτι-
κά.» (ΜΗ05)
«Εντάξει. Πιστεύω ότι [...] οι δάσκαλοι είναι άνθρωποι που καταλα-
βαίνουν, με κατανόηση (άρα η συνεργασία είναι καλή;) πιστεύω ότι, 
ναι.» (Σ06 ΠΑ)

Ωστόσο, υπήρξαν γονείς που ανάφεραν ότι η επικοινωνία με τους εκπαι-
δευτικούς δεν ήταν καλή. Το 17.5% των γονέων (ΜΗ=4, ΠΑ=3) απέδωσαν 
την έλλειψη συνεργασίας με το σχολείο στην αδιαφορία των εκπαιδευτικών ή 
την έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας. 

«Όχι, (δεν υπάρχει συνεργασία). Σε τι να συνεργαστεί (ο δάσκαλος) 
πάνω σε τι, δηλαδή, σε τι να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε; (Για τις δυ-
σκολίες του παιδιού σας;) Όχι, πέρα από το χαρτί που έχω φέρει από το 
(φορέα) δεν υπάρχει κάτι άλλο [...] μόνο μας καλούν να πάρουμε τους 
ελέγχους [...] εγώ την κάνω την κίνηση, αν δεν την κάνω;» (Σ09 ΜΗ)

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, «συνεργασία» σημαίνει: επικοινωνία 
(20% ) (Γ.Ε.=5, Ε.Ε.=3), συνεχή συνεργασία σχολείου-οικογένειας (32.5%)
(Γ.Ε.=8, Ε.Ε.=5). 

«Πιστεύω σε ένα μοντέλο συνεργασίας που θα έχει μια σταθερή επικοι-
νωνία με το γονιό σε τακτή βάση για να βλέπουμε κάθε φορά τι πρόβλη-
μα προκύπτει και που κολλάει το παιδί.» (Σ05 Γ.Ε.) 
«Να υπάρχει ενημέρωση και από τη δική μας την πλευρά και από την 
οικογένεια και οτιδήποτε καινούργιο προκύπτει να το λέμε. Ακόμη, να 
υπάρχει υποστήριξη από ειδικούς σε θέματα που δεν είναι της άμεσης 
αρμοδιότητας μας, πχ. ψυχολόγος.» (Σ09 Ε.Ε.) 
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Για τους γονείς, «συνεργασία» σημαίνει αλληλοβοήθεια και εμπιστοσύνη 
μεταξύ γονέων-εκπαιδευτικών (17.5%) (ΜΗ=5, ΠΑ=7), συνεργασία με ειδικό 
π.χ. ψυχολόγο (10%) (ΜΗ=2, ΠΑ=2), διάκριση ρόλων μεταξύ γονέων-εκπαι-
δευτικών (5%) (ΜΗ=1, ΠΑ=1), και ύπαρξη κοινών στόχων, για κοινή αντιμε-
τώπιση των ΜΔ του παιδιού (5%) (ΜΗ=1, ΠΑ=1). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 
γονείς υπερθεμάτισαν την επικοινωνία μεταξύ γονέα-εκπαιδευτικού (42.5%)
(ΜΗ=10, ΠΑ=7). 

«(Πρέπει) να υπάρχει η επικοινωνία του δασκάλου με το γονιό, να είναι 
τακτική, [...] να μπορούν να συζητήσουν τα προβλήματα, να γίνεται πιο 
συχνή ειδικά για το δημοτικό [...] Ό,τι παίρνει στο σπίτι ο γονιός, να το 
μεταφέρει στο δάσκαλο και το αντίθετο.» (Σ10 ΠΑ) 
«Εγώ νομίζω η συνεργασία σχετίζεται με το θέμα του ψυχολόγου, αν 
υπήρχε στο σχολείο [...] θα κάλυπτε όλη τη γκάμα του προβλήματος [...] 
στο χώρο του σπιτιού ο γονέας δεν είναι εκπαιδευτικός για να το βο-
ηθήσει. Θεωρώ ότι κάποιος ειδικός θα έπρεπε να είναι με το παιδί πιο 
πολλές ώρες [...] για να δουλέψουν με το παιδί στο σχολείο, ώστε να 
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.» (Σ10 ΜΗ)
«Στη συνεργασία θα πρέπει (κανείς) να ξεκαθαρίσει τους ρόλους και 
τους στόχους, πώς θα πρέπει να βοηθήσει ο καθένας. Και η συνεργασία 
βέβαια (υπάρχει). όταν οι τομείς αυτοί είναι κοινοί, για να μπορέσουν να 
συνεργάζονται και (θα πρέπει ) να έχουν κοινούς στόχους, να μην είναι 
ο ένας (ο γονέας και ο στόχος του) ανάποδος από τον άλλο (εκπαιδευ-
τικός και ο στόχος του).» (Σ19 ΠΑ)

• Δέσμευση γονέων/εκπαιδευτικών σε κοινές πρακτικές για την αντιμετώ-
πιση των δυσκολιών του μαθητή με ΜΔ

Λίγοι εκπαιδευτικοί Γ.Ε./Ε.Ε. (30%) (Γ.Ε.=6, Ε.Ε.=6) και οι μισοί γονείς (50%)
(ΜΗ=10, ΠΑ=10) δεν εμπλέκονταν σε κάποια κοινή σχολική δραστηριότητα. 

«Με τους γονείς, όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι κοινό ακόμη.» (Γ.Ε.)
«Όχι, δεν κάνουμε κάτι μαζί.» (Σ12 ΜΗ) 

Ωστόσο, η επικοινωνία εκπαιδευτικών/γονέων στο σχολείο και η κατ’ οί-
κον μελέτη αναφέρθηκε από τους μισούς περίπου εκπαιδευτικούς (52,5%)
(Γ.Ε.=9, Ε.Ε.=12) και γονείς (50%) (ΜΗ=16, ΠΑ=4). Κατά κύριο λόγο οι μη-
τέρες (90%) συμμετέχουν στην κατ’ οίκον μελέτη του παιδιού ενώ οι πατέρες 
(30%) σε δράσεις, όπως αθλήματα. 

«Έχουμε προγραμματίσει 1-2 συγκεντρώσεις με τους γονείς και κάνου-
με συζήτηση.» (Σ02 Ε.Ε.) 
«Ναι, καμιά φορά συμβουλευόμαστε το δάσκαλο πώς να διαβάσουμε.» 
(Σ06 ΜΗ) 
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«(Εμπλέκεστε σε κάποια σχολική δραστηριότητα με τους δασκάλους;). 
Εγώ, όχι (δεν εμπλέκομαι). Η σύζυγος μου, ναι (εμπλέκεται). (Σε τι 
εμπλέκεται;) Για το διάβασμα συζητάνε. Εμείς ασχολούμαστε με το πο-
δόσφαιρο (εγώ και το παιδί μου).» (Σ03 ΠΑ) 

Επίσης, λίγοι εκπαιδευτικοί (25%) (Γ.Ε.=4, Ε.Ε.=6) και μια μητέρα ανά-
φεραν ότι εμπλέκονταν με κοινή πρωτοβουλία σε σχολικές δράσεις. Αντίθετα, 
επτά εκπαιδευτικοί (17.5%) (Γ.Ε.=4, Ε.Ε.=3) και δύο μητέρες (10%) ανέλαβαν 
την πρωτοβουλία. Ας σημειωθεί ότι γονείς/εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν περισ-
σότερο στις προσκλήσεις του σχολείου για επικοινωνία. Επίσης, τέσσερις μη-
τέρες (20%) συμμετείχαν στο σύλλογο γονέων. Σχεδόν οι μισοί πατέρες (40%) 
υπογράμμισαν ότι οι σύζυγοι τους εμπλέκονταν με ζητήματα που αφορούσαν 
την εκπαίδευση του παιδιού ή το σχολείο.

«Τη μητέρα συνήθως, βλέπω και με τη μητέρα συνήθως συζητώ. Βρι-
σκόμαστε ακόμη στην αυλή του σχολείου και συζητάμε για τις δυσκολίες 
του Λευτέρη. Επίσης, συναντιόμαστε στους ελέγχους, την μέρα γονέων 
τον Οκτώβρη, μια φορά το μήνα κλπ.» (Σ09 Ε.Ε.)
«(Εμπλέκεστε σε κάποια σχολική δραστηριότητα με τους δασκάλους;). 
Άμα με ζητήσουν είμαι πάντα εκεί. Το σχολείο (έχει την πρωτοβουλία). 
Μας καλούν μια φορά το μήνα.» (Σ18 ΜΗ) 
«(Εμπλέκεστε σε κάποια σχολική δραστηριότητα με τους δασκάλους;). 
Η γυναίκα μου ασχολιόταν. Ήταν στο σύλλογο (Γονέων και Κηδεμό-
νων).» (Σ01 ΠΑ) 

Όσον αφορά τη δημιουργία/συμμετοχή σε ένα ΕΠΕ, έντεκα εκπαιδευτι-
κοί Γ.Ε. (55%) γνώριζαν για αυτό. Ωστόσο, είτε ο εκπαιδευτικός Ε.Ε. (15%) 
είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου το ΕΠΕ, είτε οι εκπαιδευτικοί Γ.Ε. συζητούσαν 
με τον εκπαιδευτικό Ε.Ε., προτείνοντας κάποια σημεία για εξάσκηση του παι-
διού στο Τ.Ε. (15%), ή ακόμη διευκόλυναν τη μετάβαση του μαθητή στο Τ.Ε. 
(15%). Ακόμη, το 40% των εκπαιδευτικών Γ.Ε. δε γνώριζε την ύπαρξη του 
ΕΠΕ, ενώ πίστευαν ότι, ίσως, υπήρχε κάποιο πρόγραμμα, αλλά εφαρμοζόταν 
μόνο στο Τ.Ε.. 

«Ξεχωρίζω ασκήσεις ή λέω στο παιδί «αν θέλεις αυτή κάνε την, αν θέ-
λεις μην την κάνεις». (είναι όμως σε ένα γενικότερο πρόγραμμα που 
έχετε αποφασίσει κάποια άτομα;) με τον κύριο (εκπαιδευτικό Ε.Ε.) το 
έχουμε συμφωνήσει. Και να μην υπήρχε δάσκαλος ένταξης, θα το έκα-
να από μόνη μου, αλλά εφόσον υπάρχει ο κύριος (ο εκπαιδευτικός Ε.Ε.) 
συνεργαζόμαστε από κοινού.» (Σ12 Γ.Ε.) 
«Διευκόλυνα την μετάβαση του, την απουσία του από τα δικά μου μα-
θήματα, από τα μαθήματα της τάξης.» (Σ01 Γ.Ε.) 
«(Υπάρχει ΕΠΕ που αφορά τον Παναγιώτη και να εφαρμόζεται στο 
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σχολείο; Στην γενική τάξη;), όχι. Φαντάζομαι πως υπάρχει στο τμήμα 
ένταξης, αλλά δεν το ξέρω.» (Σ02 Γ.Ε.) 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί Ε.Ε. (80%) υποστήριξαν ότι υπήρχε ΕΠΕ για 
το οποίο είχε ενημερωθεί και συναινούσε ο εκπαιδευτικός Γ.Ε.. Επίσης, λίγοι 
(25%) ισχυρίστηκαν ότι είχαν ενημερώσει τους γονείς για το ΕΠΕ.

«Ναι. Υπήρχε (ΕΠΕ). Είχα δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα (ΕΠΕ) με 
βάση τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή. (Οι γονείς τι ρόλο έπαιξαν 
στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα;) είχαν ενημερωθεί και ήταν σύμφω-
νοι. Δεν έφεραν κάποιες αντιρρήσεις.» (Σ01 Ε.Ε.) 

Ωστόσο, η μητέρα στην ίδια περίπτωση φάνηκε να συγχέει τη φοίτηση στο 
Τ.Ε. με το ΕΠΕ, ενώ δεν είχε ενημερωθεί για αυτό. 

«Συνήθως, στην ένταξη το κάθε παιδί έμπαινε μόνο του. Ήταν μόνος 
του. Δεν ξέρω κάτι» (Σ01 ΜΗ) 

Τέσσερις εκπαιδευτικοί Ε.Ε. (20%) εφάρμοζαν κάποιο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για παιδιά με ΜΔ που φοιτούσαν στο Τ.Ε.

«Ακολουθούμε αυτό που ακολουθούμε (στο Τ.Ε.) για όλα τα παιδιά που 
έχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα.» (Σ17 Ε.Ε.) 

Ουσιαστικά, δε διαπιστώθηκε συνεργασία γονέων/εκπαιδευτικών και μετα-
ξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τη μαθησιακή στήριξη του μαθητή με ΜΔ. 

«Εξατομικευμένο (πρόγραμμα) υπάρχει στην διαδικασία της παραγωγής 
του λόγου. Ακολουθώντας (τη γενική τάξη) είμαστε στη διαδικασία να 
κάνουμε ανάπτυξη γραπτού κειμένου. (Σε αυτό το εξατομικευμένο δεν 
συμμετέχει και ο εκπαιδευτικός Γ.Ε.;) το εξατομικευμένο είναι αποκλει-
στικά δικό μου και του παιδιού σε συνάρτηση για να έχει την πρακτική 
του αξία με αυτά που κάνουνε μέσα στην τάξη. Γνωρίζει ο δάσκαλος 
(Γ.Ε.) τι του κάνω εγώ και ότι προσπαθώ να ακολουθώ όποτε κάτι θα 
παρατηρήσει και θα με ενημερώσει.» (Σ11 Ε.Ε.) 
«Υπάρχει ΕΠΕ. Το είχα σχεδιάσει εγώ. Το είχα συζητήσει με τη μαμά, 
όχι με τον δάσκαλο της τάξης.» (Σ03 Ε.Ε.) 

Από την πλευρά τους οι γονείς δείχνουν να αγνοούν την ύπαρξη του ΕΠΕ, 
αφού σχεδόν οι μισές μητέρες (45%) και πολλοί πατέρες (80%) ανάφεραν ότι 
δεν υπήρχε ΕΠΕ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι γονείς (10%) (ΜΗ=2, ΠΑ=2) 
θεωρούσαν ότι υπήρχε ΕΠΕ, αλλά το συνέδεαν με το Τ.Ε.. 

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι!! Δεν κατάλαβα τι εννοείτε!!! (υπάρχει 
ένα πρόγραμμα που σας λένε ότι έχουμε βάλει αυτούς τους στόχους και 
να τους έχετε συζητήσει μαζί;) όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει πέσει κάτι στην 
αντίληψή μου!» (Σ06 ΜΗ)
«Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.» (Σ07 ΠΑ) «Πέρα από το τμήμα ένταξης, 
δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτε άλλο.» (Σ19 ΠΑ)
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Συζήτηση-συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη, παρότι μικρή στο μέγεθος, είναι σημαντική, διότι μπορεί 
να αποτελέσει το εφαλτήριο για μεγαλύτερες που θα αξιοποιήσουν τη θεωρία 
των ΚτΠ, ώστε η θεωρία να γίνει πράξη στο σύγχρονο σχολείο, προωθώντας 
τη συνεργασία γονέων/εκπαιδευτικών προς όφελος όλων των μαθητών. Επίσης, 
μπορεί να συμβάλλει στη συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση των πρακτικών 
εμπλοκής των γονέων μαθητών με ΜΔ στην εκπαίδευση τους.

Επιχειρήθηκε η διερεύνηση της οπτικής γονέων/εκπαιδευτικών σχετικά με 
τη συνεργασία γονέα-εκπαιδευτικού υπό το πρίσμα της θεωρίας των ΚτΠ των 
Wenger, κ.ά. (2002), μιας θεωρίας ελάχιστα συνδεδεμένης με την εκπαίδευση. 
Συνήθως, οι ερευνητές ελέγχουν τις απόψεις γονέων ή εκπαιδευτικών. Αντί-
θετα, η μελέτη αυτή παρουσιάζει τις απόψεις γονέων/εκπαιδευτικών μαθητών 
με ΜΔ, καθώς οι ΜΔ αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ΕΕΑ/Α (Παντελιά-
δου & Μπότσας, 2007). Όσον αφορά τους γονείς, παρότι ο σύγχρονος πατέ-
ρας φαίνεται να εμπλέκεται πλέον ενεργά στη λήψη των αποφάσεων σχετικά 
με το παιδί του με θετικές συνέπειες για την ακαδημαϊκή του πρόοδο (Lynch, 
2019), η σχετική βιβλιογραφία είναι ακόμη περιορισμένη (Kadar-Satat, Szaboki 
& Byerly, 2017).

Διαπιστώθηκε ελάχιστη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών/γονέων για την 
αντιμετώπιση των ΜΔ του παιδιού στο σχολείο. Προφανώς, εκπαιδευτικοί και 
γονείς εκλάμβαναν το ρόλο τους διαφορετικά, όχι ως «εταιρικότητα», «συμ-
μετοχή» επί ίσοις όροις στην ΚτΠ (Wenger, κ.ά, 2002).

 Επίσης, κάποιοι εκπαιδευτικοί και γονείς δήλωσαν ότι δεν εμπλέκονταν σε 
κοινή σχολική δραστηριότητα, ενώ οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί και γονείς 
θεώρησαν ως κοινή πρακτική την επικοινωνία και τη συμμετοχή των γονέων 
στην κατ’ οίκον μελέτη του παιδιού. Μολονότι η λήψη αποφάσεων αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό της γονεϊκής εμπλοκής (Epstein, 2010), εδώ γονείς/
εκπαιδευτικοί απέχουν πολύ από την ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσε-
ων, τη συνεργασία και την χάραξη κοινής πολιτικής, βασικά χαρακτηριστικά 
των ΚτΠ (Eleftheriadou & Vlachou, 2020). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τους 
Καϊάφα & Ντεροπούλου-Ντέρου (2018) που επισημαίνουν την ελλιπή αλλη-
λεπίδραση και συμμετοχή των γονέων στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με 
τα παιδιά τους με αναπηρία. Έως σήμερα η συνεργασία σχολείου-οικογένειας 
δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, αφού συχνά οι «ειδικοί» αναλαμβάνουν ηγετικό 
ρόλο στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
και αποφάσεις με τους γονείς να διατηρούν ένα εκτελεστικό-παθητικό ρόλο 
(Τολόγλου & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2019). Οι σχέσεις, δηλαδή, σχολείου-οι-
κογένειας είναι άνισες (Καϊάφα & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2018), οπότε εμπο-
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δίζουν την ανάπτυξη συνεργασίας επί ίσοις όροις (Καϊάφα & Ντεροπούλου-
Ντέρου, 2018). 

Επιπλέον, εντοπίζεται το δίπολο «γενική-ειδική αγωγή» με την ένταξη να 
περιορίζεται στο Τ.Ε. που λειτουργεί με τον εκπαιδευτικό Ε.Ε., τον «ειδικό», 
που εφαρμόζει το ΕΠΕ που, συνήθως, είναι αυτοσχέδιο και προσωπικό δημι-
ούργημα (Παπαδημητρίου & Κουτσοκλένης, 2020). 

Κατά την πανδημία, φάνηκε περισσότερο παρά ποτέ ότι οι ΚτΠ ως θεωρία 
μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη, εφόσον εν μία νυκτί εκ-
παιδευτικοί, μαθητές, και γονείς, χωρίς προετοιμασία και με ελλείψεις υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού, κλήθηκαν να διαφοροποιήσουν το πλαίσιο επικοινωνίας 
τους και να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες e-πλατφόρμες είτε για διδα-
σκαλία, είτε για επικοινωνία και ενημέρωση (Τζιμόπουλος, Προβελέγγιος, & 
Ιωσηφίδου, 2020), κυρίως, όμως, για e-συνεργασία.

Σαφώς, η συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι απαραίτητη για την πρό-
οδο των μαθητών και την ένταξη. Εξίσου, αναγκαίος είναι και ο θεμελιώδης 
μετασχηματισμός της κοινωνικής, πολιτισμικής και παιδαγωγικής ζωής τους 
σχολείου (Armstrong, 1995), ώστε η συνεργασία σχολείου-οικογένειας και η 
ένταξη να πραγματωθούν. Την εποχή του lockdown οι γονείς μπορούσαν να 
παρακολουθούν τα διαδικτυακά μαθήματα των παιδιών τους, μαθαίνοντας για 
την εκπαιδευτική πράξη, δίνοντας έμφαση όχι στο τι μάθαιναν τα παιδιά τους, 
αλλά πώς το μάθαιναν (Haisraeli & Fogiel-Bijaoui, 2021), οπότε περισσότερο 
παρά ποτέ κατέστη αναγκαία η συνεργασία σχολείου-οικογένειας. 

Παράλληλα, αναδύεται το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών Γ.Ε. και Ε.Ε.. Σημαντικό είναι να μάθουν να μοιράζονται γνώσεις και δε-
ξιότητες, ώστε να στηρίζουν από κοινού τους μαθητές τους με ΜΔ με νέες με-
θόδους εξατομικευμένης μάθησης (Παπαδημητρίου & Κουτσοκλένης, 2020). 
Άρα, αναδύεται η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή προετοιμα-
σία των μελλοντικών δασκάλων. 

Η εκπαιδευτική πράξη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεργατικές πρα-
κτικές για εκπαιδευτικούς-μαθητές, εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτικούς, γονείς-εκ-
παιδευτικούς. Είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι σήμερα προβάλλεται το μοντέλο του 
«επαΐοντα-ειδικού» που ορίζει τις πρακτικές και τη συνεργασία σχολείου-οι-
κογένειας (Τολόγλου & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2019), με τους εκπαιδευτικούς 
να λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα, και γονείς και μαθητές να ασφυκτιούν 
και να αγχώνονται. Συνεπώς, είναι σημαντική η κατανόηση του περιεχομένου 
της «γονεϊκής εμπλοκής» και της «συνεργασίας» γονέα/εκπαιδευτικού μαθη-
τών με/χωρίς ΜΔ. Εφόσον «ένταξη» δεν είναι απλά ένας τεχνικός όρος, αλλά 
μια εκπαιδευτική προσέγγιση συνδεδεμένη με πολιτικές πρακτικές (Graham, 
2020), θα πρέπει να προωθηθούν οι ενταξιακές αξίες στη νομοθεσία, το σχο-
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λείο, και την κοινωνία, ώστε να συνδεθούν με την αποδοχή της διαφοροποίη-
σης, τη συνεργασία και την ετερότητα, αξίες που πρεσβεύουν οι ΚτΠ.
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Abstract 

This study in a comparative way examines parent/teacher perceptions of home-
school collaboration in the education of children with learning difficulties, 
via 80 person-to-person semi-structured interviews, based on the theoretical 
framework of Communities of Practice (Wenger, McDermott, & Snyder, 
2002). According to parent/teacher responses, both parents/teachers mostly 
link school-family “collaboration” with “communication”, among other factors. 
Additionally, although there is an IEP, parents relate it with the resource room 
that their children attend, whereas half of the general teachers are just posted 
and consent that the student goes to the resource room. Τhe above qualitative 
findings are discussed in relation to their implications in promoting parent-
teacher collaboration, as well as inclusion.

Key-words: Parent/teacher collaboration, Communities of Practice, Learning 
disabilities, Inclusion
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Κοινωνικοπολιτισμικές εκφάνσεις 
του «θνήσκοντος Σωκράτους» στις ζωγραφικές 

απεικονίσεις (17ος-19ος αι.) και δυνατότητα 
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία

Βασίλειος Ζαγκότας, Ιωάννης Φύκαρης

1. Απεικονίσεις του «θνήσκοντος Σωκράτους»

Από τις αρχές του 15ου αιώνα και μετά, οι απεικονίσεις του Σωκράτη επικε-
ντρώθηκαν στο γεγονός της φυλάκισης και εκτέλεσής του. Μέχρι τότε, η συ-
χνότερα απεικονιζόμενη σκηνή θανάτου ήταν αυτή του Χριστού. Ωστόσο, η 
εξάπλωση των έργων των αρχαίων συγγραφέων κατά την Αναγέννηση έφερε 
στο προσκήνιο τη ζωή και το θάνατο σημαντικών προσωπικοτήτων της αρ-
χαιότητας (Wilson, 2007· Perry, Jacob, Jacob, Chase & von Laue, 2008). Οι 
κύριες πηγές πληροφοριών για τις τελευταίες στιγμές του Σωκράτη ήταν οι 
πλατωνικοί διάλογοι Κρίτων και Φαίδων.

Παράλληλα, η αύξηση του πληθυσμού στον δυτικό κόσμο μαζί με την ανά-
πτυξη των πόλεων συνέβαλε στην αλλαγή των ταφικών συνηθειών, καθώς μέχρι 
τότε η ταφή πραγματοποιούταν στους περιβόλους ναών, σε κοινή καθημερινή 
θέα των επισκεπτών. Η μετεγκατάσταση νεκροπόλεων μακριά από κατοικημένες 
περιοχές μετέτρεψε το γεγονός του θανάτου σε ένα σπάνιο και αρνητικά φορ-
τισμένο συναισθηματικό θέμα, ικανό να εμπνεύσει την τέχνη (Dexeus, 2016). 

Ειδικά για τον Σωκράτη, η απεικόνιση του θανάτου του εμφανίστηκε ως 
μια εξαιρετικά δημοφιλής αναπαράσταση, καθώς το όνομα του φιλόσοφου 
έμεινε στην αθανασία μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε το ζήτημα 
της καταδίκης του. Ως εκ τούτου, ο θάνατος του Σωκράτη θεωρήθηκε κοινω-
νικο-πολιτικά μη συμβατικό γεγονός (Wilson, 2007).

2. Εικαστικές δημιουργίες που παρουσιάζουν τον θάνατο του Σωκράτη 
και μεθοδολογία προσέγγισης 

Οι εικαστικές δημιουργίες που μελετήθηκαν στην έρευνα αυτού του άρθρου 
είναι είκοσι μία (21) και κατά κύριο λόγο ανήκουν στον 17ο και τον 18ο αιώ-
να. Τα έργα αυτά επελέγησαν λόγω του κοινού τους θέματος (ο θάνατος του 
Σωκράτη), το οποίο αναδείχθηκε ως εξαιρετικά δημοφιλές κατά τη διάρκεια 
του Διαφωτισμού (Wilson, 2007). Επιπλέον, εκτός από ένα αφηρημένο έργο 
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τέχνης του ολλανδού ζωγράφου Jan Cox για το ίδιο θέμα, δεν βρέθηκαν άλλες 
αναπαραστάσεις του θανάτου του Σωκράτη. 

Για την προσέγγιση των έργων αναζητήθηκαν σε αρχικό στάδιο δημοσιευ-
μένες σχετικές κριτικές επ’ αυτών, αλλά η κύρια ερμηνεία επιχειρήθηκε μέσω 
των τριών μετα-λειτουργιών της μη λεκτικής επικοινωνίας που παρουσιάστη-
καν στην «Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού» 1. 

Η καινοτομία του παρόντος άρθρου έγκειται στα εξής: (α) επιχειρεί να κα-
τατάξει τους πίνακες ζωγραφικής με θέμα τον θάνατο του Σωκράτους σε μια 
προτεινόμενη τυπολογία η οποία δεν εντοπίζεται στη βιβλιογραφία, (β) συν-
δυάζει στην ανάλυση κάθε εικαστικής δημιουργίας τόσο υπάρχουσες κριτικές 
όσο και το εργαλείο της σημειωτικής ανάλυσης προκειμένου να αναδείξει τα 
κυρίαρχα στοιχεία ενός έργου, (γ) αξιοποιεί τα ευρήματα των αναλύσεων δο-
μώντας μια πρόταση διδασκαλίας με αξιοποίηση στοιχείων από το πρόγραμμα 
Artful Thinking του Πανεπιστημίου του Harvard.

3. Παρουσίαση της προτεινόμενης τυπολογίας των έργων 

Η προτεινόμενη ταξινόμηση των έργων τέχνης σχετικά με το θάνατο του Σω-
κράτη ακολουθεί δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο, το απεικονιστικό , ταξινομεί 
τα έργα τέχνης σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τον Σωκράτη. Η νέα 
τυπολογία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: (α) τον «ρωμαλέο» Σωκράτη, 
(β) τον Σωκράτη λαμβάνοντα το κύπελλο με το κώνειο (γ) τον Σωκράτη να πί-
νει το δηλητήριο και (δ) τον «θνήσκοντα» Σωκράτη. Οι πίνακες ταξινομούνται 
σε κάθε κατηγορία μέσω του δεύτερου κριτηρίου, της χρονολογικής σειράς.

1. Οι τρεις μεταλειτουργίες της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι οι εξής: α. Η αναπαραστατική ή 
ιδεολογική, σύμφωνα με τις οποία οι οπτικές αναπαραστάσεις διακρίνονται σε αφηγηματικές (όπου 
ανήκουν οι πίνακες ζωγραφικής) και οι εννοιολογικές (Kress & van Leuwen, 2006: 101-143), β. Η 
διαπροσωπική, όπου καθορίζεται η ζητούμενη από τον δημιουργό επικοινωνιακή πρόθεση μέσω της 
επαφής (βλεμματικής ή μη επαφής), της κοινωνικής απόστασης (άμεσης, προσωπικής, κοινωνικής 
και δημόσιας) και της προοπτικής (οριζόντια μετωπική ή λοξή, όπου υπονοείται η άμεση ή έμμεση 
εμπλοκή του θεατή και κάθετη υψηλή, ίση ή χαμηλή, όπου υπονοείται η κυριαρχική θέση του θεατή 
προς τα τεκταινόμενα) (Halliday, 2004: 106-108· Kress & van Leeuwen, 2006: 116-119, 124-125, 
130-148), γ. Η κειμενική, όπου εξετάζεται η έμφαση ως προς ορισμένα δομικά στοιχεία της οπτικής 
αναπαράστασης. Εξετάζεται η πληροφοριακή αξία των εικονιζόμενων στοιχείων, όπου η εικόνα 
χωρίζεται νοητά σε δύο μέρη, οριζόντια στο Ιδεώδες-Πραγματικό και κάθετα στο Δεδομένο-Νέο. 
Επίσης, εξετάζονται τα στοιχεία που προβάλλονται περισσότερο (Προβολή) και τα στοιχεία του 
φόντου (Πλαισίωση) (Kress & van Leeuwen, 2006: 175-215).
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3.1 Ο «ρωμαλέος» Σωκράτης

Η συγκεκριμένη τυπολογία παρουσιάζει τον Σωκράτη ανασηκωμένο στο κρε-
βάτι του κελιού του να μιλά στους συντρόφους του. Στην τυπολογία αυτή ανή-
κουν κυρίως έργα που χρονολογούνται στα τέλη του 18ου αιώνα.

Στον πίνακα, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα από μι-
μητή του Caravaggio2, ο Σωκράτης απεικονίζεται ημίγυμνος, υγιής και ατά-
ραχος να συνδιαλέγεται με τους συντρόφους του. Ο πίνακας καταστράφηκε 
στα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είναι γνωστό ποιες αποχρώσεις 
χρησιμοποίησε ο δημιουργός του. Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό θα πρέπει 
να ήταν οι χρωματικές αντιθέσεις και οι φωτοσκιάσεις, οι οποίες σε συνδυα-
σμό με το θεατρικό ύφος του μπαρόκ, συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που φορτίζει 
συναισθηματικά τον θεατή3. Η αναπαράσταση μπορεί να χωριστεί στη μέση 
με μια νοητή γραμμή, έτσι ώστε ο θεατής να παρακολουθεί δύο παράλληλες 
ιστορίες, στην καθεμιά από τις οποίες συμμετέχουν έξι άτομα. Στο δεξί μέρος 
του πίνακα ο Σωκράτης βρίσκεται στο Κέντρο και δείχνει προς τον ουρανό (το 
Ιδεώδες) συμβολίζοντας το επικείμενο πέρασμά του προς την αιωνιότητα. Η 
φιγούρα του είναι φωτεινή, σε αντίθεση με τους θρηνούντες συντρόφους του. 
Στο αριστερό μέρος του πίνακα, στο Κέντρο βρίσκεται η Ξανθίππη που απο-
χωρεί. Τα βλέμματα του Σωκράτους και της Ξανθίππης βρίσκονται σε εκ δια-
μέτρου αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ τρία στοιχεία συνδέουν τα δύο επεισόδια: 
(α) Μια μορφή από την ακολουθία της Ξανθίππης, η οποία φέρει ξίφος και 
στρέφεται μιλώντας σε κάποια μορφή από τη συντροφιά του Σωκράτους. (β) 
Ο μικρός γιος του Σωκράτους, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στον πατέρα του 
αλλά εμποδίζεται από το κράτημα της Ξανθίππης. (γ) Τα σπασμένα δεσμά, που 
βρίσκονται στο πάτωμα και ενδέχεται να συμβολίζουν τη διάρρηξη των δεσμών 
του Σωκράτους με την οικογένειά του και την εγκόσμια ζωή. Από τους τρεις 
αυτούς δεσμούς, μόνο ο τελευταίος είναι εφικτός. Τα δεσμά της φυλακής δεν 
μπορούν να περιορίσουν πλέον τον Σωκράτη, η ψυχή του οποίου θα αποχω-
ριστεί το σωματικό δεσμωτήριο4. Η σύνδεση της εικονιζόμενης ένοπλης μορ-

2. Ο πίνακας «Ο θάνατος του Σωκράτους» του μιμητή του Caravaggio «Maestro degli Angleli 
Pallavicini», 17ος αιώνας, Μουσείο Kaiser Karl Friedrich (Βερολίνο) καταστράφηκε το 1945. Ο πίνακας 
μπορεί να εντοπισθεί στο: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda/opera/49885/Maestro%20
degli%20Angeli%20Pallavicini%2C%20Morte%20di%20Socrate  (προσπέλαση: 10-3-2021).
3.  Για τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του μπαρόκ βλ. το σχετικό λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια 
«Πάπυρος Larousse Britannica», τ. 37, σσ. 176-179. Ειδικά για τον Caravaggio, βλ. Marini, F. (2006). 
4.  Πρβλ. την πλατωνική θέση ότι ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος στο σώμα και ότι η ψυχή του 
ελευθερώνεται από αυτό μετά τον θάνατο (Φαίδων, 62b, Αλκιβιάδης α΄, 130a). Πρβλ. επίσης: 
Guthrie, 2005: 22.
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φής με τον σύντροφο του Σωκράτους μπορεί να αποτελεί κάλεσμα για αγώνα 
ή υπόμνηση κάποιας αποστολής καθώς από την αρχαιότητα το ξίφος αποτελεί 
σύμβολο δύναμης, ανδρείας και πολεμικής αρετής (Dall’ Armellina, 2017).

Εικόνα 1: Jacques-Louis David, «Ο θάνατος του Σωκράτους» 
(«La mort de Socrate»), 1787, ελαιογραφία σε καμβά, 129,5εκ.*196,2 εκ., 

Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη5

Ακολούθως, στον διάσημο πίνακα του David (1787), ο Σωκράτης παρουσιάζεται 
ρωμαλέος και ελκυστικός. Η κίνηση του χεριού που δείχνει να λαμβάνει- παρά να 
αφήνει- το κύπελλο με το κώνειο συνδέει τη μορφή του φιλοσόφου με τον θάνατο. 
Ωστόσο, το χέρι που δείχνει προς τον ουρανό, η κίνηση προς τα επάνω, συμβολίζει 
μια υπέρβαση, μια νίκη έπειτα από αντίσταση (Henderson, 1996· Arnheim, 2005): 
στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως να υπονοείται το πέρασμα του φιλοσόφου και 
της διδασκαλίας του στην αιωνιότητα.  Η αναπαράσταση μπορεί να χωριστεί σε δύο 
μέρη (Δεδομένο – Νέο) με μια κάθετη νοητή γραμμή. Η αφηγηματική πορεία από 
το «Δεδομένο» προς το «Νέο» ξεκινά από τη μορφή του Πλάτωνος που εμφανίζεται 
αποστασιοποιημένος από το γεγονός καθώς απεικονίζεται με πλάτη προς αυτό. Το 
γεγονός αυτό ίσως να αποτελεί υπόμνηση της απουσίας του αλλά και της χρήσης 
των αφηγήσεών του ως πηγών της απεικόνισης (Lapatin, 2006)6. Μια δεύτερη μορ-

5.  Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://frear.gr/?p=20006 (προσπέλαση: 10-3-2021).
6.  Πρβλ. την περιγραφή του πίνακα στην ιστοσελίδα του Metropolitan Museum of Art (Νέα Υόρκη) όπου 
εκτίθεται ο πίνακας: “(…) his inclusion of Plato at the foot of the bed, however, deliberately references not 
someone present at Socrates’s death but, rather, the author whose text, Phaedo, had preserved this ancient story 
into modern times”. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105 (προσπέλαση: 10-4-2021).
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φή που επιχειρεί να προσελκύσει το βλέμμα του θεατή είναι αυτή του Κρίτωνος. Ο 
Κρίτων βάζει το δεξί του χέρι στο γόνατο του Σωκράτους επιχειρώντας να διακόψει 
τα λεγόμενά του, αναμένοντας την απάντηση του Σωκράτους στην πρόταση από-
δρασης. Μοιραία, το βλέμμα του θεατή στρέφεται προς τον Σωκράτη, ο οποίος δεί-
χνει έτοιμος να δηλώσει την άρνησή του, συνεχίζοντας να μιλά στον Σιμμία και στον 
Κέβη πίσω του. Η σπουδαιότητα που δίνει ο ζωγράφος στην απορριφθείσα πρόταση 
του Κρίτωνα αναδεικνύεται ενδεχομένως και από το ότι τοποθετεί την ολόγραφη 
υπογραφή του στη βάση του καθίσματός του (Lajer-Burcharth, 1999). Ο ζωγράφος 
υπονοεί ότι ο Σωκράτης καταδικάστηκε άδικα, καθώς ο υπάλληλος και ο ίδιος ο φι-
λόσοφος αποστρέφουν το βλέμμα τους από το κύπελλο, στο οποίο συγκλίνουν οι 
γραμμές των χεριών τους (Lapatin, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσωπα του 
πίνακα- πλην του Σωκράτους- είναι δώδεκα, γεγονός που συσχετιστικά παραπέμπει 
στους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού και προσδίδει στον Σωκράτη τη στόχευ-
ση της υπέρβασης προς το Θείο7.Ο David εμπνέεται από επαναστατικές ιδέες και οι 
πίνακές του περιέχουν πολιτικά μηνύματα (Carrier, 2003). Είναι φίλος του Ροβεσπιέ-
ρου και οραματίζεται τη νέα Γαλλία πριν το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το παράδειγμα του Σωκράτους αποτελεί έμπνευση 
για τον συμβολισμό μιας κλήσης σε επανάσταση (Colaiaco, 2004· Wilson, 2007). 

Εικόνα 2: «Ο θάνατος του Σωκράτη» του Jean-Francois-Pierre Peyron, 
1787, ελαιογραφία σε καμβά, 98*133,5 εκ., 

Statens Museum for Kunst, Κοπεγχάγη8

7.  Βλ. σχετ. Mastromattei, D. (2015). La morte di Socrate di Jacques-Louis David: analisi completa 
del quadro. Ανακτήθηκε από: artworld.it/la-morte-di-socrate-jacques-louis-david-analisi/ (10-3-2021).
8.  Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/3ec9heea  (προσπέλαση: 10-3-2021).
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Την ίδια χρονιά (1787), ο Peyron τοποθετεί τον δικό του Σωκράτη στο Κέντρο 
της εικόνας, έτοιμο να λάβει το κύπελλο με το κώνειο, περιστοιχισμένο από θρη-
νούντες συντρόφους. Στην Προβολή της αναπαράστασης ανήκει ο Σωκράτης που 
υψώνει το χέρι του προς τον ουρανό υπονοώντας το ταξίδι προς την αιωνιότητα, 
ενώ με το άλλο του χέρι παίρνει το κύπελλο από τον δίσκο του χωρίς να το κοι-
τάζει. Ανάμεσα στις μορφές υπάρχουν μεγάλα κενά σκούρου φόντου, μέσω των 
οποίων το βλέμμα του παρατηρητή εστιάζει στις μορφές του Σωκράτη και των 
συντρόφων του. Ο θεατής συμμετέχει ισοδύναμα στη σκηνή μέσα από οριζόντια 
μετωπική και κάθετη ίση προοπτική. Ο δημιουργός αφήνει σε προσεκτικότερη πα-
ρατήρηση ορισμένες λεπτομέρειες, όπως οι σπασμένες αλυσίδες (αναφορά στην 
αφήγηση του Φαίδωνα9) και το ότι ο Σωκράτης στρέφεται προς τη μοναδική πηγή 
φωτός που υπάρχει. Ωστόσο, καθιστά ξεκάθαρα ότι ο ατάραχος Σωκράτης αντι-
προσωπεύει το παρελθόν (τη διδασκαλία του), το παρόν (το γεγονός του θανάτου 
του) και το μέλλον (το πέρασμά του στην αθανασία) (Einecke, 2001).

Εικόνα 3: “Ο θάνατος του Σωκράτη» του Jean-Francois-Pierre Peyron, 
1788, ελαιογραφία σε καμβά, 99*136 εκ., Joslyn Art Museum, Η.Π.Α.10

Μετά την έκθεση του πίνακά του μαζί με αυτόν του David στο Salon, ο Peyron, 
επηρεασμένος από τον David (Einecke, 2001), επανήλθε με μια νέα εκδοχή του 

9.  Βλ. Πλάτωνος Φαίδων, 59e: «λύουσι γάρ, ἔφη, οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως 
ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτᾷ» («λύνουν τον Σωκράτη, είπε, από τα δεσμά και προστάζουν τούτη τη 
μέρα να θανατωθεί») - μτφρ: Φιλολογική ομάδα «Κάκτου», 1993.
10. Ο πίνακας του Jean-Francois Pierre Peyron εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/3ec9heea    
(προσπέλαση: 10-3-2021).
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πρώτου του πίνακα (1788), στον οποίο ο Σωκράτης τοποθετείται στα αριστερά. 
Αποτελεί, την Προβολή του πίνακα, καθώς είναι ενδεδυμένος με έντονα ανοιχτά 
χρώματα σε αντίθεση με το σκούρο φόντο, ενώ η Πλαισίωσή του γίνεται και αυτή 
από μορφές με έντονα αλλά σκούρα χρώματα. Η ανάγνωση του πίνακα μπορεί να 
ακολουθήσει τρεις γραμμές (Einecke, 2001): (α) Η πρώτη ξεκινά από τις δύο ξα-
πλωμένες φιγούρες αριστερά και καταλήγει στον υπηρέτη με το κύπελλο οδηγώντας 
έμμεσα τη θέαση στους δύο συντρόφους που παρακολουθούν στο φόντο και έπειτα 
στο πρόσωπο του φιλοσόφου. (β) Η δεύτερη ξεκινά από την ξαπλωμένη μορφή στο 
πάτωμα και καταλήγει προς το υψωμένο χέρι του Σωκράτους. (γ) Η τρίτη ξεκινά 
από το βλέμμα της μορφής με τα κόκκινα και καταλήγει στο υψωμένο χέρι του Σω-
κράτη. Όλες σχεδόν οι μορφές ανήκουν στην Προβολή της αναπαράστασης, ενώ τα 
έντονα χρώματα και οι γραμμές προσελκύουν τη ματιά του θεατή σε μια ανάγνωση 
από το Δεδομένο προς το Πραγματικό, από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

Τελευταίο χρονολογικά, το σκίτσο του Wicar (1782-1792)11, φίλου του David, 
απεικονίζει πλήθος μορφών μέσα στο κελί του φιλοσόφου. Ο Σωκράτης παρου-
σιάζεται εύρωστος, καθήμενος σε ανάκλιντρο. Με το ένα χέρι κρατά το κύπελλο 
με το δηλητήριο ενώ το άλλο δείχνει ψηλά στον ουρανό. Οι εκφράσεις των συ-
ντρόφων του φαίνονται ουδέτερες. Μια διαγώνιος από επάνω αριστερά ως κάτω 
δεξιά δηλώνει την κατεύθυνση του φωτός. Το έργο του Wicar και η σχέση του με 
τον David, όπως άλλωστε και αυτή του Peyron, αποκαλύπτουν ότι οι απεικονί-
σεις του «ηρωικού» Σωκράτη ανήκουν σε μια συγκεκριμένη περίοδο (1787-1792) 
και ενδεχομένως να αντλούν τις επιρροές τους από τον μιμητή του Caravaggio.

3.2 Ο Σωκράτης λαμβάνοντας το κύπελλο με το κώνειο

Σε αυτήν την τυπολογία οι αναπαραστάσεις απεικονίζουν τον Σωκράτη καθιστό να 
λαμβάνει το κύπελλο με το κώνειο. Οι σύντροφοί του εκφράζουν τη θλίψη τους με 
χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παριστά-
νονται και στρατιώτες. Όλα τα έργα που εντοπίστηκαν ανήκουν στον 18ο αιώνα. 

Στο έργο του Salvator Rosa12 η μορφή του Σωκράτους καταλαμβάνει σχεδόν 
ολόκληρο το αριστερό μισό του πίνακα, ενδεδυμένη με λευκά χρώματα, σε μια 
αντίθεση που στοχεύει στο να προσελκύσει το βλέμμα του θεατή. Οι τρεις μορ-
φές των συντρόφων του Σωκράτη δηλώνουν με τη στάση του σώματός τους την 

11. Ο πίνακας “La mort de Socrate”, Jean-Baptiste Joseph Wicar, 1782-1792, σπουδή με μαύρη 
κιμωλία, 26*37,4 εκ., Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκημπορεί να εντοπισθεί στο: https://
tinyurl.com/6f9d2brx  
12. Ο πίνακας «Ο θάνατος του Σωκράτους», Salvator Rosa, 17ος αιώνας, ελαιογραφία σε καμβά, 
187,9*122,3εκ., ιδιωτική συλλογή, μπορεί να εντοπισθεί στο: https://tinyurl.com/2d4wd8sr 
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απόγνωσή τους, ενώ ο Σωκράτης απεικονίζεται με έντονο βλέμμα που μαρτυρά 
οξυδέρκεια, ψύχραιμος, αυστηρός και έτοιμος να πιει το κώνειο που κρατά στο κύ-
πελλο. Στην απεικόνιση αυτή το κύπελλο με το κώνειο βρίσκεται στο Κέντρο του 
πίνακα και είναι το στοιχείο, στο οποίο εστιάζει ο θεατής παρατηρώντας τη μορφή 
του Σωκράτους. Το βλέμμα του φιλοσόφου στρέφεται προς τους συντρόφους του 
και παρακινεί τον θεατή να πράξει το ίδιο, μέσω της κάθετης χαμηλής προοπτική 
που δίνει την εντύπωση ότι ο Σωκράτης βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση. Μολο-
νότι ο Σωκράτης αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο, ο θεατής προτρέπεται να εστιά-
σει και στις αντιδράσεις θρήνου και απόγνωσης της ομήγυρης (Langdon, 2011). 

Ακολούθως, στην αναπαράσταση του Σωκράτους από τον Troost13 (1736) ο 
ζωγράφος επιχειρεί να αντλήσει στοιχεία από τα γλυπτά που απεικονίζουν τον φι-
λόσοφο προκειμένου να απεικονίσει ρεαλιστικά τα χαρακτηριστικά του. Αυτή εί-
ναι και η μοναδική απεικόνιση που εντοπίστηκε και φέρει πιστά τόσο το πρόσω-
πο όσο και τον σωματότυπο του Σωκράτους. Η μορφή του Σωκράτη προβάλλεται 
μέσω των φωτεινών χρωμάτων των ενδυμάτων του τα οποία έρχονται σε αντίθεση 
με τα σκούρα ενδύματα των συντρόφων του και το σκοτεινό φόντο. Οι μνημεια-
κές χειρονομίες και οι εκφράσεις οδύνης αποτυπώνονται μόνο στους συντρόφους 
που βρίσκονται κοντά στον Σωκράτη. Παρατηρούμε ότι στον συγκεκριμένο πί-
νακα όσο πιο μακριά βρίσκεται μια φιγούρα, τόσο πιο ψύχραιμη παριστάνεται. 

13. Ο πίνακας «Ο θάνατος του Σωκράτους», Cornelis Troost, 1736, ελαιογραφία σε καμβά, 
62,5*76,5 εκ., ιδιωτική συλλογή, μπορεί να εντοπισθεί στο https://tinyurl.com/4j9df4b2

Εικόνα 4: «Ο θάνατος του Σωκράτη» του Hu-
bert Francois Gravelot, 1739, γκραβούρα, 
15,24*8,89 εκ., από το βιβλίο του Charles Rol-
lin “The Ancient History of the Egyptians, Car-
thaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and 
Persians, Macedonians, and Grecians”, Λονδί-
νο, 1739*

* Το έργο εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/r7vzaejy 
(προσπέλαση: 10-3-2021).
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Την ίδια εποχή, η γκραβούρα του Gravelot (1739) απεικονίζει τον Σωκρά-
τη μέσα στο κελί της φυλακής να λαμβάνει το κύπελο με το κώνειο από έναν 
υπάλληλο, περιστοιχιζόμενος από θλιμμένους συντρόφους. Η Πλαισίωσή του 
φιλοσόφου από τους συντρόφους σε πολύ κοντινή απόσταση φανερώνει με-
γάλη οικειότητα και ο επικείμενος θάνατός του αποτελεί γι’ αυτούς ένα τρα-
γικό γεγονός που αποτυπώνεται στις εκφράσεις τους. Η προσοχή του θεατή 
στρέφεται περισσότερο στις αντιδράσεις των παρισταμένων: οι μορφές των 
συντρόφων καταλαμβάνουν τα 2/3 της εικόνας, ιδιαίτερα στον χώρο του Πραγ-
ματικού. Στην πιο κρίσιμη στιγμή ο Σωκράτης παραμένει ήρεμος, δεν φοβάται 
τον θάνατο και ούτε τον αποφεύγει ενώ οι σύντροφοί του είναι αναστατωμένοι. 

Εικόνα 5: “Death of Socrates”, Benjamin West, 1756, 
ελαιογραφία σε καμβά, 86*114 εκ.., Philadelphia History Museum14

Στα μέσα του 18ου αιώνα, ο πίνακας του Benjamin West δημιουργήθηκε 
σε αμερικανικό έδαφος και χωρίζεται σε δύο μέρη με μια κάθετη νοητή γραμ-
μή που διαπερνά τη μορφή του υπαλλήλου. Στο Κέντρο του πίνακα βρίσκε-
ται ο Σωκράτης καθιστός και γαλήνιος, ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζεται 
να βάλει στο στόμα του το κύπελλο. Η μορφή του υπαλλήλου, ημίγυμνη και 
μυώδης, παραπέμπει σε αποικιακό δούλο. Από τις εκφράσεις του προσώπου, 
τις χειρονομίες και το σκούρο φόντο, οι σύντροφοι του Σωκράτους αντιπρο-

14. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://www.wikiart.org/en/benjamin-west/the-death-of-
socrates-1756  (προσπέλαση: 10-3-2021). 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

66 Βασίλειος Ζαγκότας, Ιωάννης Φύκαρης

σωπεύουν τον παλαιό κόσμο, τον φόβο και την αποστροφή στις δυσκολίες. 
Από την άλλη, οι στρατιώτες, ευθυτενείς και ανέκφραστοι, αντιπροσωπεύουν 
την ανδρεία και την αγωνιστικότητα. Η αναπαράσταση του West αποτελεί μια 
πολιτική δήλωση. Η εδραίωση του νέου έθνους στον Νέο Κόσμο χρειάζεται 
ανδρεία και αποφασιστικότητα (Gordon, 2008). Ο Σωκράτης υπήρξε ο ίδιος 
γενναίος στρατιώτης του οποίου τα κατορθώματα εξυμνήθηκαν15. Η ύπαρξη 
των στρατιωτών στη σκηνή αυτή αποτελεί συμβολισμό της δράσης η οποία 
χρειάζεται να ληφθεί και την οποία θα λάβουν οι στρατιώτες (Gordon, 2008)16.

Εικόνα 6: «Ο θάνατος του Σωκράτη του François-Louis-Joseph Watteau, 
1780, ελαιογραφία σε καμβά, 133*174 εκ. , Palais des Beaux-Arts de Lille, 

Γαλλία17

Τέλος, στην ελαιογραφία του Watteau (1780) προβάλλεται το σύμπλεγ-
μα του Σωκράτη και των συντρόφων του με τη χρήση ζωντανών χρωμάτων 
σε σκουρόχρωμο φόντο. Ο Σωκράτης απεικονίζεται ακμαίος λαμβάνοντας 
το κύπελλο με το κώνειο από τον υπάλληλο. Τρεις σύντροφοι στα δεξιά του 

15. Βλ. τον εγκωμιασμό του Σωκράτους από τον Αλκιβιάδη στο πλατωνικό «Συμπόσιον», 
220e-221b (μτφρ: Ηλέκτρα Ανδρεάδη, 1992, εκδ. Κάκτος).
16. Βλ. τις παρατηρήσεις του Gordon, 2008: “Socrates is not alone with his disciples as he 
receives the hemlock, and the painting, having unconventionally inserted soldiers into his scene, 
does not cast them (as might be expected) as embodiments of the corrupt state that condemned 
Socrates” (σ. 88). “The «Death of Socrates» suggests that […] martial valor was necessary 
to secure the state, which otherwise would decline into the sort of weakness, effeminacy, and 
corruption” (σ. 92).
17. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://www.rizospastis.gr/story.do?id=5940811 (προσπέλαση: 
10-3-2021).
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θρηνούν για τον επικείμενο θάνατό του, ενώ μια μορφή στα αριστερά (ίσως ο 
Πλάτων) παρακολουθεί και καταγράφει το γεγονός. 

3.3 Ο Σωκράτης πίνει το δηλητήριο

Στις αναπαραστάσεις αυτής της τυπολογίας ο Σωκράτης φέρει το κύπελλο με 
το κώνειο στα χείλη του. Η σκηνή αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια και εντοπί-
στηκε μόνο σε δύο πίνακες. 

Εικόνα 7: «Ο θάνατος του Σωκράτη» του Charles Alphonse Dusfrenoy, 1650 
περίπου, ελαιογραφία σε καμβά, 122*155 εκ., Συλλογή Uffizi, Φλωρεντία, Ιταλία18

Η απεικόνιση του Dusfresnoy χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα των 
μορφών και τις μνημειακές χειρονομίες. Ο θεατής καλείται να παρακολουθή-
σει μια σκηνή τοποθετημένος σε δημόσια κοινωνική απόσταση. Η οριζόντια 
μετωπική και η κάθετη ίση προοπτική υποδεικνύουν πρόθεση του δημιουργού 
για ισότιμη συναισθηματική εμπλοκή του θεατή στα τεκταινόμενα. Το βλέμμα 
του θεατή ακολουθεί μια πορεία από το προσκήνιο προς το παρασκήνιο. Από 
τη σκηνή με τον Σωκράτη και το κώνειο το βλέμμα κατευθύνεται προς τους 
νεκρούς στο κέντρο της φυλακής και, τέλος, στους φρουρούς-εκπροσώπους 
του καθεστώτος, που καταδίκασε τον φιλόσοφο. Οι τρεις φίλοι του Σωκράτους 
απεικονίζονται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές εκφάνσεις. 
Είναι η παρακαταθήκη του Σωκράτους, η διάδοση των ιδεών του και η εκπλή-
ρωση της αποστολής του. Το Νέο αναπαρίσταται με τη μορφή του Σωκράτους, 

18. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/y2xvyt6d (προσπέλαση: 10-3-2021).
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που ετοιμάζεται να πιει το κώνειο και των φίλων που θρηνούν. Είναι το γεγο-
νός που αναμένεται. Στο Κέντρο της αναπαράστασης τοποθετούνται οι δύο νε-
κροί φυλακισμένοι σε κοινή θέα, γεγονός που καθιστά το ζήτημα του θανάτου 
στη φυλακή ως κεντρικό θέμα. Ο Σωκράτης, όμως, είναι ένας αξιοπρεπής κρα-
τούμενος που πίνει το κώνειο σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Η χειρονομία του 
νεαρού άνδρα με τα λευκά ρούχα ίσως υπονοεί ακριβώς αυτό: κανείς δεν θα 
πρόσεχε αυτή τη στιγμή μέσα στην αναστάτωση της φυλακής (Wilson, 2007). 

Ακολούθως, η αναπαράσταση του Zucchi19 παρουσιάζει τον Σωκράτη στο Κέ-
ντρο της θέασης να πίνει το κώνειο. Η ανάγνωση από το Δεδομένο προς το Νέο ξε-
κινά με την εικόνα δύο στρατιωτών που παρακολουθούν τη σκηνή, συνεχίζεται με 
τη μορφή του Σωκράτους και τριών συντρόφων του που θρηνούν και καταλήγει με 
τη θλιμμένη και αποχωρούσα Ξανθίππη. Στον πίνακα προβάλλεται η απεικόνιση του 
Σωκράτους, καθώς τα ανύσματα των χεριών του στρατιώτη στα αριστερά, του συ-
ντρόφου στα δεξιά αλλά και της Ξανθίππης τείνουν προς τη μορφή του φιλοσόφου. 

3.4 Ο Σωκράτης θνήσκων ή νεκρός

Στην τέταρτη τυπολογία απεικονίσεων ο Σωκράτης αναπαριστάται νεκρός ή 
θνήσκων. Απεικονίζεται συνήθως ξαπλωμένος, γερασμένος και ημίγυμνος ενώ 
σχεδόν πάντοτε εντοπίζεται στο προσκέφαλό του ο Κρίτων. 

Εικόνα 8: «Ο θάνατος του Σωκράτη» του Michel François Dandré-Bardon, 
σχέδιο του 1749, 22,7*34εκ., ιδιωτική συλλογή20

19. Ο πίνακας «Ο Σωκράτης πίνει το κώνειο», Antonio Zucchi, 18ος αιώνας, ελαιογραφία σε 
καμβά, 61*104 εκ., National Trust, Nostell Priory, Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να αναζητηθεί 
στο: http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/960060.1 (προσπέλαση 10-3-2021).
20. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/3wv667k2  (προσπέλαση 10-3-2021).
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Στο σχέδιο του Dandré-Bardon (1749) ο Σωκράτης είναι καθιστός στο Κέ-
ντρο της εικόνας ενώ ο περίγυρός του βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση. Οι 
μορφές στον χώρο δημιουργούν διαφορετικά συμπλέγματα με μοναδικό θέμα 
τον θρήνο. Η μορφή του Σωκράτους φαντάζει ασκητική, είναι αρκετά αδύνα-
τη και καταβεβλημένη. Πρόκειται για μια περισσότερο ανθρώπινη απεικόνιση 
του φιλοσόφου, ο οποίος έχει επιλέξει τον θάνατο από τη χάρη ή την απόδραση 
αλλά φαίνεται ότι ο δρόμος αυτός είναι επίπονος. Το βλέμμα του Σωκράτους 
αποφεύγει τον θεατή, στρέφεται προς τα πάνω (Ιδεώδες). Μολονότι ο Σωκράτης 
βρίσκεται στο κέντρο της αναπαράστασης, η ύπαρξη πλήθους μορφών γύρω 
του και η βλεμματική επαφή του με πολλές από αυτές δημιουργεί μια σημα-
ντική σχέση Προβολής και Πλαισίωσης, παρακινώντας τον θεατή να εξετάσει 
κάθε μορφή. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από έναν ανθρώπινο Σωκράτη, που 
υπομένει το τέλος του, στο προσκήνιο τίθεται και ο αντίκτυπος του γεγονότος 
αυτού στον περίγυρό του.

Εικόνα 9: “Mort de Socrate”, του Jean-Baptiste-Henri Deshays, 1760, 
σχέδιο, 24,7*28,2 εκ., ιδιωτική συλλογή21

Στο σχέδιο του Deshays (1760) ο Σωκράτης απεικονίζεται στο Κέντρο της 
αναπαράστασης, με το κεφάλι του να στηρίζεται από κάποιον σύντροφό του, 
ίσως τον Κρίτωνα. Στο κάτω μέρος της εικόνας μια μορφή κρατά σφιχτά το 
χέρι του Σωκράτους, ενώ στην Πλαισίωση του συμπλέγματος αυτού δύο μορ-
φές κοιτούν προς τον Σωκράτη, έτσι ώστε οι γραμμές των βλεμμάτων τους 

21. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/37v5d3xh (προσπέλαση: 10-3-2021).
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να συγκλίνουν προς αυτόν. Άλλες δύο μορφές συζητούν στο βάθος σε έντο-
νο ύφος που μαρτυράται από την κοντινή προσωπική τους απόσταση και τις 
έντονες χειρονομίες. Ο θάνατος του Σωκράτη (Προβολή) παρουσιάζεται όπως 
ακριβώς ο θάνατος ενός οποιουδήποτε ανθρώπου. Αυτό που παρακινεί τον θε-
ατή να εστιάσει στον θάνατο του Σωκράτη είναι ο αντίκτυπος του γεγονότος 
αυτού στον περίγυρό του (Πλαισίωση).

Εικόνα 10: «Ο θάνατος του Σωκράτους», Francois Boucher, 1762, 
ελαιογραφία, 40*55 εκ., Μουσείο Le Mans, Γαλλία22

Ο «θάνατος του Σωκράτους» του Francois Boucher (1762) απεικονίζει ένα 
σύμπλεγμα πολλών μορφών μέσα από τις οποίες δύσκολα μπορεί κανείς να 
ξεχωρίσει αυτή του θνήσκοντος Σωκράτους στο Κέντρο της αναπαράστασης. 
Οι σύντροφοί του θρηνούν και βρίσκονται παντού γύρω του μέσα στο κελί, 
ενώ διακρίνονται και κάποιες μορφές φρουρών. Οι μορφές που βρίσκονται 
πιο κοντά στον θεατή (κάτω αριστερά) αποτυπώνονται με σκούρα χρώματα, 
έτσι ώστε να τεθούν στο παρασκήνιο, καθώς η Προβολή του πίνακα είναι o 
θνήσκων Σωκράτης. Η αναπαράσταση του Σωκράτη ως ενός νέου άνδρα δεν 
είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη στους πίνακες με αυτό το θέμα και ίσως εδώ ο 
δημιουργός παρουσιάζει τον Σωκράτη ως νέο άνδρα για να επιτείνει τον θρή-
νο για τον χαμό του.

22. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/t952uukc  (προσπέλαση: 10-3-2021).
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Εικόνα 11: «Ο θάνατος του Σωκράτους» του Jacques-Philippe Joseph 
de Saint-Quentin, 1762,  140*115 εκ., Ecole Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts, Παρίσι23

To 1762 ο Saint-Quentin κέρδισε το βραβείο της Βασιλικής Ακαδημίας 
Ζωγραφικής και Γλυπτικής της Γαλλίας, στον οποίο θέμα ήταν ο θάνατος του 
Σωκράτους. Ο Σωκράτης απεικονίζεται στο Κέντρο της αναπαράστασης ντυ-
μένος με ανοιχτόχρωμα ενδύματα ώστε να προσελκύει το βλέμμα του θεατή 
(Elliot & Maier, 2007· Elliot, 2015). Η Προβολή της αναπαράστασης συμπλη-
ρώνεται με δύο μορφές θρηνούντων συντρόφων αλλά και από το πεσμένο στο 
πάτωμα κύπελλο. Η εικόνα αυτή πλαισιώνεται από δύο συμπλέγματα με σκού-
ρα χρώματα: (α) ένας όμιλος συντρόφων που καταγράφει τη διδασκαλία του 
φιλοσόφου, (β) ένας όμιλος στρατιωτών που γονατίζει συντετριμμένος. Σε 
έναν ακόμη πίνακα ο δημιουργός εστιάζει στην επίδραση που ασκεί το γεγο-
νός του θανάτου του Σωκράτη στον περίγυρό του και φαίνεται ότι ένας «θνή-
σκων» Σωκράτης διεγείρει συναισθηματικά τον θεατή περισσότερο από έναν 
νεκρό Σωκράτη24.

23. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/588jshdw  (προσπέλαση: 10-3-2021).
24. Βλ. την ανάλυση του David McLeisch (2015). Iconology of Socrates (https://davidmcleish.
wordpress.com/2015/01/26/iconology-of-socrates/ - προσπέλαση: 10 Απριλίου 2021). Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: “Saint-Quentin’s death scene is by far the most shocking death of Socrates ever 
painted”.
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Εικόνα 12: «Ο θάνατος του Σωκράτους», Jean-Baptiste Alizard, 1762, 
ελαιογραφία σε καμβά, 105*133 εκ., Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts, Παρίσι25

Την ίδια χρονιά (1762) ο Alizard κέρδισε το δεύτερο βραβείο στον ίδιο 
διαγωνισμό με μια αναπαράσταση έντονα επηρεασμένη από τις εικόνες της 
Αποκαθήλωσης (Pietà). Το κύπελλο με το κώνειο είναι αναποδογυρισμένο και 
άδειο στην άκρη της εικόνας και δύσκολα το προσέχει ο θεατής, όπως ακρι-
βώς και τις αλυσίδες που κρέμονται άδειες δίπλα από το κρεβάτι του φιλοσό-
φου. Ο Σωκράτης βρίσκεται τοποθετημένος στο Κέντρο της αναπαράστασης, 
της οποίας την Προβολή συμπληρώνουν άλλες πέντε μορφές: (α) μια μορφή 
με κόκκινα ενδύματα σκυμμένη προς τον φιλόσοφο γράφει τα γεγονότα που 
εκτυλίσσονται, παραδίδοντας μέσα από αυτά τον δάσκαλο Σωκράτη στην αι-
ωνιότητα, (β) ένας νεαρός τον αγκαλιάζει με έντονη συγκίνηση κοιτάζοντάς 
τον στο πρόσωπο, (γ) ένας σύντροφός του τον υποβαστάζει έχοντας στραμμένο 
το βλέμμα του σε δύο άλλες μορφές, από τις οποίες η μια (δ) έχει γυρισμένη 
πλάτη και δείχνει να κλαίει και η άλλη (ε) σηκώνει ψηλά τα χέρια σε ένδειξη 
οδύνης. Η Πλαισίωση των μορφών αυτών γίνεται μέσα από άλλες θρηνώσες 
μορφές, σχεδιασμένες με αχνά περιγράμματα. Ανάμεσά τους, στην άκρη αρι-
στερά, απεικονίζονται φύλακες με κράνος. Για μια ακόμη φορά ο Σωκράτης 
παρουσιάζεται ως ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ο θάνατος του οποίου 
έχει σημαντική επίδραση στο περιβάλλον του. 

25. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/dn27y4x6 
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Εικόνα 13: «Ο θάνατος του Σωκράτους», Giambetiino Cignaroli, 
β΄ μισό του 18ου αιώνα, ελαιογραφία σε καμβά, 202/271 εκ., 

Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστόνη26

Η πιο «σκοτεινή» απεικόνιση του θανάτου του Σωκράτη είναι ίσως αυτή 
του Cignaroli. Ο Σωκράτης είναι ήδη νεκρός και παρουσιάζεται ως ένας απο-
στεωμένος και ταλαιπωρημένος ηλικιωμένος άνδρας ενδεδυμένος στα λευκά. 
Οι αλυσίδες του είναι πεταμένες στο πάτωμα, ενώ γύρω του οι εκφράσεις και 
οι χειρονομίες των συντρόφων του, που θρηνούν, είναι εξαιρετικά έντονες. Η 
Προβολή της αναπαράστασης διατρέχεται από μια ευρεία διαγώνιο από κάτω 
δεξιά ως επάνω αριστερά (από το Πραγματικό-Νέο προς το Ιδεώδες-Δεδομέ-
νο), η οποία οριοθετείται από το σώμα του Σωκράτους, τη μορφή του Κρίτωνα 
που του κρατά το κεφάλι και τις κινήσεις των δύο όρθιων μορφών εκατέρω-
θεν αυτού. Μέσα στο τμήμα αυτό του πίνακα συμπεριλαμβάνεται μια ακόμη 
απεικόνιση η οποία εστιάζει στις αντιδράσεις των συντρόφων του Σωκράτους.

26. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/4r3xup6r  (προσπέλαση: 10-3-2021).
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Εικόνα 14: «La mort de Socrate», Jean-François Sané, 18ος αιώνας,
 ελαιογραφία σε καμβά, 80,6*99,7 εκ.27

Στην ίδια περίοδο ανήκει και η ελαιογραφία του Sané, η οποία παρουσι-
άζει τον Σωκράτη νεκρό και αρκετά ταλαιπωρημένο. Τα σταυρωμένα χέρια, 
τα κεφάλια που στρέφονται προς τον ουρανό και οι γραμμές των βλεμμάτων 
που συγκεντρώνονται στη μορφή του φιλοσόφου, συνθέτουν ένα σύνολο που 
προσελκύει το βλέμμα του θεατή. Σημαντική λεπτομέρεια στο φόντο, ο υπάλ-
ληλος με το κύπελλο που φεύγει από το κελί κοιτάζοντας πίσω.

Εικόνα 15: «O θάνατος του Σωκράτους» του Joseph Félix Henri Auvray, 
1800, Musée des beaux-arts de Valenciennes, Παρίσι28

27. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/25j982u8  (προσπέλαση: 10-3-2021).
28. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: http://www.hellenicaworld.com/Art/Paintings/en/FelixAuvray.
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Στις αρχές του 19ου αιώνα, στην αναπαράσταση του Auvray, ο Σωκράτης 
απεικονίζεται ως ένας νέος άνδρας που πεθαίνει μέσα σε μια σοφίτα (Wilson, 
2007). Δίπλα του βρίσκονται ελάχιστοι φίλοι που θρηνούν. Η μορφή του Σω-
κράτους δεσπόζει στο Κέντρο λόγω του μεγάλου μεγέθους και των ανοικτών 
αποχρώσεων του δέρματος και των ρούχων του. Η απεικόνιση του Σωκράτους 
ως νέου άνδρα παραπέμπει στη φρεσκάδα και την αγωνιστικότητα της νιότης, 
την οποία πρέπει κανείς να είναι έτοιμος να θυσιάσει για τις ιδέες του.

Εικόνα 16: “Ο θάνατος του Σωκράτους» 
του Jean-Jacques-Augustin-Raymond Aubert, 1805, ελαιογραφία σε καμβά, 

112,5*146,7 εκ., ιδιωτική συλλογή29

Τέλος, στον πίνακα του Aubert (1805), ο Σωκράτης δείχνει να αφήνει την 
τελευταία του πνοή στο δωμάτιο ενός σπιτιού και όχι σε ένα κελί. Επιπλέον, 
εμφανίζονται μόνο δύο μορφές θλιμμένες και σκυμμένες πάνω στο κρεβάτι του 
φιλοσόφου. Η μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Ξανθίππη, ενώ η δεύτερη 
μορφή, σε πρώτο πλάνο, ίσως αναπαριστά κάποιον γιο ή νεαρό σύντροφο. Οι 
φωτοσκιάσεις θέτουν το πρόσωπο του Σωκράτους στο σκιερό μέρος της εικό-
νας, υπόμνηση της σκιάς του θανάτου. Το χέρι του Σωκράτους αγγίζει το κε-
φάλι του νέου, συμβολίζοντας την αιώνια νεότητα των ιδεών του φιλοσόφου.

html (προσπέλαση: 10-3-2021).
29. Ο πίνακας εντοπίστηκε στο: https://tinyurl.com/2bjf5e23  (προσπέλαση: 10-3-2021). 
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4. Συζήτηση των ευρημάτων

Από τη αναλυτική διερεύνηση των απεικονίσεων του Σωκράτους προκύπτουν 
τα εξής: 

• Το θέμα του θανάτου του Σωκράτους καλύπτει μια ευρεία περίοδο που 
ξεκινά από τα μέσα περίπου το 17ου αιώνος και φτάνει ως τις αρχές 
του 19ου. Το διάστημα αυτό συμπίπτει με την περίοδο του Διαφωτι-
σμού κατά την οποία αμφισβητήθηκε το πολιτικό, κοινωνικό, οικονο-
μικό και πολιτιστικό καθεστώς. Στη βάση αυτή, ο Σωκράτης αποτέλεσε 
παράδειγμα διδασκάλου, ο οποίος επικέντρωσε τη φιλοσοφία του στον 
άνθρωπο και έδωσε έμφαση στην ηθική ως απόλυτη έννοια, προσπα-
θώντας να την οριοθετήσει μακριά από το πλαίσιο της εποχής του. Η 
ανατρεπτική διδασκαλία του Σωκράτους υποστηρίχθηκε στη δίκη του 
και ο ίδιος απέρριψε κάθε πρόταση απόδρασης από το κελί της φυλα-
κής, τοποθετώντας τις αρχές του πάνω από κάθε χρησιμοθηρία. Η στάση 
αυτή αποτυπώνεται στην πλειοψηφία των εικαστικών έργων, που εξε-
τάστηκαν μέσα από την αταραξία του προσώπου του και την διάθεσή 
του για διδασκαλία μέχρι και την τελευταία στιγμή.  

• Παρόλο που το κεντρικό θέμα κάθε έργου είναι ο Σωκράτης, η προσο-
χή του θεατή δεν μπορεί να διαφύγει από την Πλαισίωση των θλιμμέ-
νων συντρόφων. Η αταραξία του Σωκράτους από μόνη της δεν μπορεί 
να ωθήσει τον παρατηρητή να σκεφτεί τη σημασία της υπέρβασης του 
θανάτου που περικλείει η στιγμή που απαθανατίζει ο δημιουργός. Κάτι 
τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από την οδύνη των συντρόφων, στους οποί-
ους εντάσσεται και ο θεατής, χωρίς όμως να υποβάλλεται σ’ αυτό. Η 
προοπτική συμμετοχής του θεατή δεν τον παρακινεί για άκριτη συμμε-
τοχή, καθώς η κοινωνική απόσταση, η οριζόντια μετωπική και η κάθετη 
ίση προοπτική από το βλέμμα του δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
ισότιμη συμμετοχή στα αναπαριστώμενα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
την πρόθεση του δημιουργού να προβάλει την επαναστατικότητα του 
γεγονότος που απεικονίζει μέσα από την επίδρασή του στον κοινωνι-
κό περίγυρο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται περισσότερο μέσα από τα 
έργα που παρουσιάζουν τον Σωκράτη θνήσκοντα ή νεκρό.

• Ο Σωκράτης των έργων που μελετήθηκαν αναπαριστάνεται ως ένας 
φτωχός άνθρωπος. Δεν παρουσιάζεται με πλούσια ρούχα και σε κά-
ποιες περιπτώσεις είναι ημίγυμνος και ταλαιπωρημένος. Εκτός από 
το κύπελλο με το κώνειο και τις σπασμένες αλυσίδες, δύσκολα μπορεί 
κανείς να διακρίνει κάποιο άλλο προσωπικό αντικείμενο ή ένδειξη που 
να μαρτυρά κάποια άνεση. 
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• Μολονότι η Wilson (2007) ισχυρίζεται ότι η τυπολογία των απεικονί-
σεων του Σωκράτους αλλάζει από τον 17ο προς τον 18ο αιώνα, η μελέ-
τη των πινάκων δείχνει να επιβεβαιώνει μερικώς τη διαπίστωση αυτή. 
Θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι απεικονίσεις του νεκρού ή θνήσκοντος 
Σωκράτη δεν απαντώνται νωρίτερα από τον 18ο αιώνα. Ωστόσο, υπάρ-
χουν πολλά έργα (Peyron, Wicar, Troost, Gravelot, Watteau, West) που 
παρουσιάζουν τον Σωκράτη υγιή και ακμαίο, κοντά στα πρότυπα του 
17ου αιώνα. 

Από τα ανωτέρω ζητούμενο αποτελεί το πώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
ανάλογοι πίνακες παρακίνηση αναστοχασμού αλλά και γνώσης της όλης πλαι-
σίωσης σκέψης του θανάτου του Σωκράτους. Το ζήτημα γίνεται εντονότερο 
ειδικά για τις νεότερες γενιές, ως άντληση αρχών σκέψης και προσέγγιση της 
νοηματοδότησης της μόρφωσης. Στην προσέγγιση αυτή η «ανάγνωση» καλλι-
τεχνικών απεικονίσεων του Σωκράτους έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για τους 
φοιτούντες στην τυπική εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό ακολούθως παρουσι-
άζεται σχετική διδακτική πρόταση προσέγγισης του «θνήσκοντος Σωκράτους». 

5. Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του καλλιτεχνικού υλικού

Η πρόταση διδασκαλίας, δομήθηκε μέσω της αξιοποίησης του Προγράμματος 
Artful Thinking30 του πανεπιστημίου του Harvard στις Η.Π.Α., μέσα από το 
οποίο οι μανθάνοντες μελετούν διερευνητικά ένα έργο τέχνης ανακαλύπτοντας 
τις λεπτομέρειές του, εξασκώντας τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και καλ-
λιεργώντας την κριτική τους σκέψη. 

Η προτεινόμενη προσέγγιση διδασκαλίας επικεντρώνει στα εξής:
1ο: Οι μαθητές προβαίνουν σε μια αδρή περιγραφή του έργου εντοπίζοντας 

τα στοιχεία που προσελκύουν την προσοχή τους, με σκοπό να αποσαφηνιστούν 
οι βασικοί πρωταγωνιστές και να δοθεί το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση. 

2ο: Οι μαθητές εξετάζουν σε βάθος τον πίνακα, με σκοπό να ανακαλύψουν 
τις σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία του έργου. Στη συνέχεια, προσπαθούν να 
συνθέσουν την προβαλλόμενη ιστορία. 

3ο: Οι μαθητές επιχειρούν να αναπαραστήσουν ζωντανά τον πίνακα μέσα 
από παιχνίδι ρόλων, συζητούν για την εμπειρία τους και δημιουργούν παραλ-
λαγές. Τέλος, έρχονται σε επαφή με αποσπάσματα από το πρωτότυπο κείμενο 
(Κρίτων, Φαίδων) και συζητούν πάνω σ’ αυτό αντιπαραβάλλοντάς το με το 
καλλιτεχνικό έργο. 

30. Βλ. τον δικτυακό τόπο του προγράμματος http://pzartfulthinking.org/ (προσπέλαση 10-3-
2021).
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Ακολουθούν τα στάδια της προσέγγισης:

• Στάδιο α: «Παρατηρώ και Περιγράφω» 

Στόχος: Να βρεθεί ο τίτλος του έργου και να εντοπιστούν οι βασικοί πρω-
ταγωνιστές:

-Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο το μάτι μας πέφτει πρώτο;
-Τι μας κάνει να σκεφτόμαστε όταν το βλέπουμε;
-Τι άλλο προσέχει κανείς με την πρώτη ματιά;
-Ποιος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του πίνακα;
-Τι είναι αυτό που θα θέλαμε να ερευνήσουμε περισσότερο;

• Στάδιο β: «Εξετάζω την πολυπλοκότητα των μορφών»

Στόχος: Να βρεθούν οι σχέσεις και οι συνδέσεις ανάμεσα στα δομικά στοι-
χεία του έργου:

-Ποια άλλα αντικείμενα ή στοιχεία παρατηρούνται στον πίνακα;
-Ποια χρώματα μας κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση;
-Τι είδους αποχρώσεις χρησιμοποιούνται;
-Ποιο είναι το στοιχείο που βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα;
-Ποια στοιχεία βρίσκονται στο περιθώριο;
-Πώς συνδέεται το στοιχείο που βρίσκεται στο κέντρο με τα στοιχεία που 

βρίσκονται στο περιθώριο;

• Στάδιο γ: «Εκφράζω την άποψή μου για την αφήγηση»

Στόχος: Να καταρτιστεί σταδιακά η ιστορία που αφηγείται ο πίνακας:
-Από ποιο σημείο μπορεί να ξεκινήσει η αφήγηση; Γιατί;
-Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας; Πού εντοπίζεται; Πώς ανα-

παρίσταται;
-Πώς συνεχίζεται και πώς τελειώνει η ιστορία;
-Ποιο μουσικό κομμάτι θα ταίριαζε στην περίπτωση αυτή;

• Στάδιο δ: «Υιοθετώ τον ρόλο των χαρακτήρων που αναπαριστώνται»

Στόχος: Η ενσυναίσθηση του ρόλου κάθε αναπαριστώμενου χαρακτήρα.
Αξιοποιείται η τεχνική του παιχνιδιού ρόλων και ίσως η ζωντανή αποτύ-

πωση του πίνακα μέσα από τη μίμηση της στάσης του σώματος:
-Πώς νιώσατε όταν μιμηθήκατε τη στάση του συγκεκριμένου χαρακτήρα;
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-Πώς πιστεύετε ότι ένιωθε αυτός; Τι, κατά τη γνώμη σας, σκεφτόταν;
-Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι χαρακτήρες φέρονται έτσι; 
-Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο καλλιτέχνης στον θεατή 

μέσα από αυτό το έργο;
-Τι θα αλλάζατε στη συγκεκριμένη σύνθεση;
-Τι θα συνέβαινε εάν είχε αλλάξει το…..

• Στάδιο ε: «Συνδέω το καλλιτεχνικό έργο με την κειμενική πηγή της 
έμπνευσής του»

Στόχος: Να συγκριθούν οι κειμενικές πηγές με τις οπτικές αναπαραστάσεις
Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και προσπαθούν να εντοπίσουν στοιχεία 

της αφήγησης του πίνακα:
-Σε ποια σημεία ο πίνακας περιγράφει τα γεγονότα διαφορετικά;
-Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας;
-Τι επιθυμεί να τονίσει περισσότερο ο δημιουργός μέσα από αυτή τη δια-

φορετικότητα;

• Στάδιο στ: «Θέτω το καλλιτεχνικό έργο στην ιστορική συγχρονία και δι-
αχρονία»

Στόχος: Οι μαθητές να συζητήσουν για την προσωπικότητα του Σωκράτους:
-Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της εποχής τοι Διαφωτισμού;
-Γιατί ο Σωκράτης αποτέλεσε πρότυπο για τους καλλιτέχνες της εποχής 

εκείνης;

Η προαναφερόμενη διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα διδα-
κτικό δίωρο (90 διδακτικά λεπτά). Μπορεί, όμως, να αποτελέσει και θέμα ενός 
ευρύτερου Σχεδίου Εργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη μελέτη περισσό-
τερων έργων τέχνης. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την 
τυπολογία που προτάθηκε στο παρόν άρθρο επιλέγοντας έναν πίνακα από την 
κάθε κατηγορία: ο Σωκράτης διδάσκει, παίρνει το κύπελλο, πίνει το δηλητή-
ριο και πεθαίνει. Το πλήθος των έργων και οι κειμενικές πηγές που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από τους επιπλέον στόχους διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού.
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6. Συμπερασματικά

Οι αναπαραστάσεις του Σωκράτους προβάλλουν έναν ήρωα, ο οποίος έθεσε 
το κοινό συμφέρον πάνω από το ατομικό, μίλησε για αντικειμενική ηθική και 
υπερασπίστηκε τις απόψεις του με τη ζωή του, παραμένοντας ένα ελεύθερο 
πνεύμα απέναντι σε μια τυραννική εξουσία. Ένας φιλόσοφος, που άθελά της 
η Αθήνα τον ηρωοποιεί και τον θέτει στη διηνεκή μελέτη, προτάσσοντας το 
πνεύμα και τη λογική. Ο Σωκράτης, ως σοφός και ως επαναστάτης, μολονότι 
εάν ζούσε ενδεχομένως να αποστρεφόταν τέτοιους χαρακτηρισμούς, αποτε-
λούσε ιδανικό πρότυπο για την εποχή εκείνη. Άλλωστε, ο ριζοσπαστισμός της 
Γαλλικής Επανάστασης θα προβάλει, λίγα χρόνια αργότερα, τον αγωνιζόμενο 
άνθρωπο. Και σε αυτή την περίπτωση, οι παραστάσεις του Σωκράτη θα τον 
παρουσιάζουν πλέον αγωνιζόμενο ενώπιον του δικαστηρίου (Wilson, 2007). 

Βιβλιογραφία

Arnheim, R. (2005). Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Η Ψυχολογία της Δημιουργι-
κής Όρασης. Αθήνα: Θεμέλιο.

Carrier, D. (2003). The Political Art of Jacque-Louis David and his Modern-Day 
American Successors. Art History, 26(5), 730-751.

Colaiaco, J. (2004). Σωκράτης εναντίον Αθηνών. Η φιλοσοφία στο εδώλιο 
(Μτφρ. Ε. Ραζή, Ι. Γαγλία & Σ. Μεταξά). Αθήνα: Ενάλιος.

Dall’ Armellina, V. (2017). Power of Symbols or Symbols of Power? ANES, 
54, 143-182.

Dexeus, A. (2016). The bones of our ancestors. The end of burials in churches 
in the late 18th century. Contributions to Science, 11, 85-94.

DK (2016). The Illustrated Story of Art (Μτφρ. Ε. Γεροκώστα, Αλ. Ηλιόπουλος 
& Ε. Φρυδά). Αθήνα: Πεδίο.

Einecke, C. (2001). Final Moments. Peyron, David, and “The Death of Soc-
rates”. Omaha: Joslyn Art Museum.

Elliot, A.J. (2015). Color and psychological functioning are view of theoretical 
and empirical work. Frontiers in Psychology, 6, 1-8.

Elliot, A. J., & Maier, M.A. (2007). Color and Psychological Functioning. Cur-
rent Directions in Psychological Science, 16(5), 250-254.

Gordon, S. P. (2008). Martial Art: Benjamin West’s “The Death of Socrates,” 
Colonial Politics, and the Puzzles of Patronage. The William and Mary 
Quarterly. Third Series, 65(1), 65. doi:10.2307/25096770.

Guthrie, W.K. (2005). Σωκράτης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρα-
πέζης.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

81Kοινωνικοπολιτισμικές εκφάνσεις του «θνήσκοντος Σωκράτους» 
στις ζωγραφικές απεικονίσεις (17ος-19ος αι.) και δυνατότητα 
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία

Halliday M.A.K. & Matthiessen C.M.I.M., (2004). An Introduction to Func-
tional Grammar. (3d ed). London: Edward Arnold.

Henderson, J. (1996). Seeing through Socrates: Portrait of the philosopher in 
sculpture culture. Art History, 19(3), 327-352.

Kress G. & van Leeuwen T. (2006). Reading Images. The Grammar of Visual 
Design. London, New York: Routledge.

Lajer-Burcharth, E. (1999). Necklines: The Art of Jacques-Louis David After 
the Terror. New Haven: Yale University Press.

Langdon, H. (2011). The Representation of Philosophers in the Art of Salvator 
Rosa. Online δημοσίευση στο Kunsttexte, 2, διαθέσιμο στο: https://edoc.
hu-berlin.de/handle/18452/8289 (ανάκτηση και προσπέλαση: 10-4-2021).

Lapatin, K. (2006). «Picturing Socrates». In Abbel-Rappe, S. & Kamtekar, 
R. (eds.). A Companion to Socrates. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell 
Publishing, 110-155.

Marini, F. (2006). Καραβάτζο. Αθήνα: Η Καθημερινή.
Perry, M., Jacob, M., Jacob, J., Chase, M. & von Laue T.H. (2008). Western 

Civilization: Ideas, Politics, and Society (Vol. I). Boston & New York: 
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

Wilson, E. (2007). The death of Socrates. Hero, villain, chatterbox, saint. Lon-
don: Profile Books.

Abstract

During the Late Renaissance and the Enlightenment, a number of art works 
captured the last moments of Socrates. This article aims to approach the 
reflections of the “dying Socrates” from the 17th to the beginning of the 19th 
century, which were distinguished for their socio-cultural perspective and their 
possible influences on the Western World. The paintings were analyzed through 
the “Grammar of Visual Design” in terms of value of the visual information 
they provide. The utilization of the dynamic that emerges from this approach 
is displayed by depositing a teaching proposal based on “Artful Thinking” 
(University of Harvard) didactic potential. 

Key-words: Socrates, Art, Renaissance, Enlightment, teaching, artwork typology
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Επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία 
και δημιουργικότητα μαθητών δημοτικής 

εκπαίδευσης την εποχή της πανδημίας 
του COVID-19: μια συγκριτική μελέτη

Μαρία-Παναγιώτα Ζιούτου, Κωνσταντίνα Λ. Τσώλη, 
Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

1. Εισαγωγή

Οι τρέχουσες προσδοκίες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας οικοδομούνται σε 
δεξιότητες ζωής, όπως η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η κριτική 
και δημιουργική σκέψη, η διαχείριση των συναισθημάτων, η προσαρμοστικό-
τητα, η ευελιξία, και υποδεικνύουν την ανάγκη για ένα εργατικό δυναμικό δη-
μιουργικό και υψηλά εκπαιδευμένο σε αυτές τις δεξιότητες (Grigorenko, 2019· 
Robinson, 2011· Τσώλη, 2018). Η δημιουργικότητα υπάρχει φύσει σε όλους 
τους ανθρώπους και νοείται ως ένας συνδυασμός γνωστικών και συναισθημα-
τικών παραγόντων, που αλληλεπιδρούν δυναμικά με το περιβάλλον, το οποίο 
διεγείρει ή αναστέλλει την έκφραση του δημιουργικού δυναμικού (Ξανθάκου, 
2011· Starko, 2013). Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο αντιστέκεται σε απα-
ντήσεις ρουτίνας, ανέχεται και αναζητά την αμφισημία, την ανασφάλεια και 
την ασάφεια και τότε γεννάται κάτι πρωτότυπο,  που εξυπηρετεί έναν σκοπό 
ή επιλύει κάποιο πρόβλημα (Peter-Szarka, 2012). 

Σύμφωνα με τον Torrance (1974), κριτήρια της δημιουργικής σκέψης απο-
τελούν, μεταξύ άλλων, η ευχέρεια, η οποία σχετίζεται με την ευκολία για πα-
ραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών, η πρωτοτυπία, μια διάσταση της δημιουργικό-
τητας ικανή να καταστήσει μια συμπεριφορά μοναδική, καινοτόμα και σπάνια 
απέναντι σε μια προβληματική, η επεξεργασία, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου 
να εξετάζει ή να ενσωματώνει λεπτομέρειες σε μια απάντηση, η αφαιρετικό-
τητα των τίτλων, που σχετίζεται με τη σύλληψη ζωτικών πληροφοριών μέσω 
της αφαιρετικής σκέψης και η αντίσταση στο πρόωρο κλείσιμο, η οποία αφορά 
την τάση του ατόμου να αφήνει το μυαλό του να γεννήσει διαφορετικές ιδέες, 
χωρίς να επιλέγει την εύκολη λύση (Scholastic Testing Service, 2017b· 2017c). 

Καθώς οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν ένα απαιτητικό παρόν, η δημιουργική 
σκέψη αποτελεί το κλειδί για ένα ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον, επαναπροσδι-
ορίζοντας τη λειτουργία της εκπαίδευσης ως οικοδόμηση του ανθρώπινου κε-
φαλαίου (Babalis & Tsoli, 2017· Sawyer, 2015). Αίφνης όμως, το παγκόσμιο 
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τοπίο άλλαξε άρδην το 2019, λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της πανδημίας 
του κορωνοϊού (COVID-19), που οδήγησε τον κόσμο σε μια άνευ προηγου-
μένου υγειονομική κρίση (Williamson, Eynon, & Potter, 2020). Μία από τις 
πιο άμεσες αλλαγές που εισήχθη ήταν η αναστολή της λειτουργίας των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων. Η ανάγκη όμως για επαναλειτουργία των ακαδημα-
ϊκών τους δραστηριοτήτων ήταν επιτακτική, με τα περισσότερα ιδρύματα να 
μετατοπίζονται στην ψηφιακή σφαίρα και σε διαδικτυακές πλατφόρμες μά-
θησης (Chaturvedi, Vishwakarma, & Singh, 2021). Τότε προτάθηκε διεθνώς 
ένας νέος όρος για να περιγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, η επείγουσα εξ 
αποστάσεως διδασκαλία (Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond, 2020), ή 
επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία (Μουζάκης, Κουτρομάνος, & Τσώλη, 
2021) ή εκπαίδευση από απόσταση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Αναστα-
σιάδης, 2020). Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος διαφοροποιείται από την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία που προϋποθέτει εμπειρία, σχεδιασμό, εξειδίκευση, 
ψηφιακές δεξιότητες και τεχνική υποστήριξη, και περιγράφει την προσωρινή 
μετατόπιση της κλασικής διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 
σχολικής αίθουσας, σε έναν εναλλακτικό τρόπο διαδικτυακής μάθησης, εξ αι-
τίας καταστάσεων κρίσης (Γρίβας, 2020). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερευνητικό πεδίο της δημιουργικότητας φαί-
νεται να βρίσκεται εξαπίνης σε παύση, ενώ εκ των πραγμάτων η δημιουργική 
σκέψη και η προώθησή της περιορίζεται σε τέσσερις τοίχους και μία οθόνη. 
Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά δεδομένα που εξετάζουν τη δημιουργικότητα των 
μαθητών σε συνάρτηση με την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, είναι ελ-
λιπή. Ο μεγαλύτερος όγκος προέρχεται από τη διεθνή βιβλιογραφία∙ για παρά-
δειγμα, οι Chaturvedi et al. (2021) διερεύνησαν τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στη ζωή 1.182 μαθητών. Επίσης, το δείγμα των περισσότερων ερευνών αφορά 
φοιτητές, όπως αυτή του Meulenbroeks (2020), που διερευνά τον τρόπο με τον 
οποίο εκείνοι βιώνουν τις διαδικτυακές συναντήσεις. Ομοίως οι Muthuprasad, 
Aiswarya, Aditya & Jha (2021) επιχειρούν να εστιάσουν στην κατανόηση της 
αντίληψης και της προτίμησης 307 φοιτητών προς την ηλεκτρονική μάθηση. 
Τέλος, λιγοστές έρευνες αφορούν μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης κατά την 
επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως η έρευνα των Engzell, Frey & 
Verhagen (2021), που μελέτησε την αξιολόγηση της επίδρασης του κλεισίμα-
τος των σχολείων στη μαθησιακή απόδοση των μαθητών και διαπίστωσε ότι 
σημειώθηκε μικρή ή και καθόλου μαθησιακή πρόοδος, ενώ αυξήθηκε η σχολι-
κή διαρροή. Τα δε ελληνικά δεδομένα, που εστιάζουν στην επείγουσα εξ απο-
στάσεως διδασκαλία κατά την πανδημία, είναι πολύ περιορισμένα και επικε-
ντρώνονται κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς. Η Foti (2020), ενδεικτικά, 
υπογράμμισε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φάνηκε να αξιοποίησε την 
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επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία για να διατηρήσει κυρίως την επικοι-
νωνία με τους μαθητές. Ο Γρίβας (2020) διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικοί δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τον χρόνο εξοικείωσης. 
Τέλος, οι Μουζάκης κ.ά. (2021) ανέδειξαν μεταξύ άλλων ψυχο-συναισθημα-
τικές επιπτώσεις των μαθητών και ζητήματα ανισότητας πρόσβασης. Οι μονα-
δικές έρευνες που εντοπίστηκε ότι μελετούν το δίπτυχο δημιουργικότητα και 
επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι ξενόγλωσσες. Χαρακτηριστικά, 
οι Lopez-Persem, Bieth, Guiet, Ovando-Tellez & Volle (2021) κατέληξαν ότι 
η πλειοψηφία των ενήλικων συμμετεχόντων φάνηκε πιο δημιουργική κατά τη 
διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού σε σχέση με το παρελθόν. Στο ίδιο μή-
κος κύματος, οι Mercier et al. (2021), αναζητώντας το κατά πόσο η καραντίνα 
ωφέλησε τη δημιουργικότητα ενήλικων μαθητών, παρατήρησαν σημαντική 
αύξηση σε σχέση με την περίοδο πριν την κοινωνική απομόνωση. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα κρίνεται σημαντική, καθώς στρέφει το 
ενδιαφέρον της στη δημιουργικότητα κατά την περίοδο της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, θέτοντάς την επί τάπητος σε συνάρτηση με τη δια ζώσης αλλά και 
την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης. 

2. Μεθοδολογία

2.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας

Στο επίκεντρο της στοχοθεσίας της παρούσας έρευνας τέθηκε η συγκριτική επι-
σκόπηση του βαθμού της δημιουργικότητας μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης 
αμέσως μετά τη λήξη της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας διάρκειας 
δυόμισι μηνών (αρχική μέτρηση/pre-test), σε αντιπαραβολή με τον βαθμό της 
δημιουργικότητάς τους ενάμιση μήνα μετά την επιστροφή τους στη δια ζώσης 
διδασκαλία (τελική μέτρηση/post-test). 

Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν:
• η εξέταση του βαθμού της ευχέρειας, της πρωτοτυπίας, της επεξεργα-

σίας, της αφαιρετικότητας των τίτλων και της αντίστασης στο πρόωρο 
κλείσιμο των μαθητών (κριτήρια δημιουργικότητας) μετά το πέρας της 
επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας,

• η ανίχνευση των μεταβολών των κριτηρίων της δημιουργικότητας των 
μαθητών μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρησης και

• η διερεύνηση των μεταβολών στον συνολικό δείκτη δημιουργικότητας 
κατά τάξη και ηλικία μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρησης.
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2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε σχέση με τον σκοπό και τους 
στόχους είναι τα εξής:

• Επηρέασε η δια ζώσης διδασκαλία την ευχέρεια των δημιουργικών επι-
τευγμάτων των μαθητών μετά το πέρας μιας πολύμηνης επείγουσας εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας;

• Επηρέασε η δια ζώσης διδασκαλία την πρωτοτυπία των δημιουργικών 
επιτευγμάτων των μαθητών μετά το πέρας μιας πολύμηνης επείγουσας 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

• Επηρέασε η δια ζώσης διδασκαλία την επεξεργασία των δημιουργικών 
επιτευγμάτων των μαθητών μετά το πέρας μιας πολύμηνης επείγουσας 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

• Επηρέασε η δια ζώσης διδασκαλία την αφαιρετικότητα των τίτλων των 
δημιουργικών επιτευγμάτων των μαθητών μετά το πέρας μιας πολύμη-
νης επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

• Επηρέασε η δια ζώσης διδασκαλία την αντίσταση στο πρόωρο κλείσι-
μο των δημιουργικών επιτευγμάτων των μαθητών μετά το πέρας μιας 
πολύμηνης επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

• Επηρέασε η δια ζώσης διδασκαλία τη δημιουργικότητα των μαθητών 
σε σχέση με την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία;

2.3. Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχε μία τάξη της Α΄ τάξης ενός δημόσιου Δημοτικού Σχο-
λείου της Αττικής, που υπάγεται στη διεύθυνση της Γ΄ Αθήνας, η οποία απο-
τελούταν από δεκατέσσερις (14) μαθήτριες/ές και συγκεκριμένα οκτώ κορί-
τσια (8, ή ποσοστό 57%) και έξι αγόρια (6 ή ποσοστό 43%). Η επιλογή του εν 
λόγω δείγματος πραγματοποιήθηκε με επιλεκτική δειγματοληψία, η οποία αν 
και αποτελεί μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους στο πεδίο 
της εκπαίδευσης, στη βιβλιογραφία συγκαταλέγεται στις λιγότερο ικανοποιη-
τικές δειγματοληπτικές μεθόδους (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Ωστό-
σο, τα άκρως αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα των σχολικών μονάδων κατά 
τη σχολική χρονιά 2020-2021, κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια 
πρόσβασης σε δείγμα μεγαλύτερου εύρους.

2.4. Μέσα συλλογής δεδομένων

Για τους ανάγκες τους παρούσας μελέτης, χορηγήθηκε το Torrance Tests of 
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Creative Thinking (TTCT) (Torrance, 1974), το πιο ευρέως διερευνημένο για 
τους ψυχομετρικές του ιδιότητες και εκτενώς χρησιμοποιούμενο εργαλείο μέ-
τρησης τους δημιουργικότητας (Cropley, 2000· Kim, 2006· Starko, 2013). Η 
επιλογή έγινε αφενός λόγω τους ευρύτατης αποδοχής και τους διεθνούς εκτε-
ταμένης χρήσης του εν λόγω εργαλείου και αφετέρου λόγω του ότι δύναται 
να χορηγηθεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καλύπτοντας το ηλικιακό φά-
σμα του παρόντος δείγματος, που σημειώνει αρκετά περιορισμένο γραμματι-
σμό (Kim, 2006). 

Η δόμηση του τεστ βασίζεται τους γνωστικές πτυχές του ανθρώπινου νου, 
αξιολογώντας μέσα από διαφορετικές εργασίες την ικανότητά του να παράγει 
τους ιδέες από ένα απλό σημείο εκκίνησης, σε περιορισμένο χρόνο. Εν προ-
κειμένω, επιλέχθηκε η χορήγηση τους μορφής τους εικονιστικής έκφρασης του 
τεστ (Figural Form) στον τύπο Α (pre-test) κατά την πρώτη μέτρηση και στον 
τύπο Β (post-test) κατά τη δεύτερη. Η χορήγησή του απαρτίζεται από τρία τμή-
ματα/υπό-τεστ: α) κατασκευή εικόνας, β) ολοκλήρωση εικόνας και γ) γραμ-
μές (Scholastic Testing Service, 2017c). Στο πρώτο τμήμα του τεστ ζητείται 
από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα σχέδιο γύρω από μια δεδομέ-
νη δοθείσα μορφή και να το τιτλοφορήσουν (αξιολογούνται τα εξής κριτήρια: 
πρωτοτυπία, επεξεργασία, και αφαιρετικότητα των τίτλων). Το δεύτερο τμήμα 
αποτελείται από 10 ημιτελή σχέδια, τα οποία καλούνται οι συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν για να εκτελέσουν γύρω και πάνω τους δικά τους σχέδια, 
δίνοντας και πάλι έναν τίτλο στο καθένα (αξιολογούνται τα εξής κριτήρια: 
ευχέρεια, πρωτοτυπία, επεξεργασία, αφαιρετικότητα των τίτλων και αντίστα-
ση στο πρόωρο κλείσιμο). Το τρίτο και τελευταίο τμήμα του τεστ αποτελείται 
από 30 ζευγάρια παράλληλων γραμμών στον τύπο Α και από 30 κύκλους στον 
τύπο Β και στόχος είναι να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 
σχέδια με έναν αντίστοιχο τίτλο (αξιολογούνται τα εξής κριτήρια: ευχέρεια, 
πρωτοτυπία και επεξεργασία).  

2.5. Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Ακολουθώντας τις ενδελεχείς κατευθυντήριες του εργαλείου (Scholastic Test-
ing Service, 2017a), η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα σε δύο φάσεις. Η 
πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχο-
λικών μονάδων μετά από τη λήξη της πολύμηνης καραντίνας τον Μάιο του 
2021 και η δεύτερη τις τελευταίες μέρες της εκ του σύνεγγυς λειτουργίας των 
σχολείων τον Ιούνιο του 2021. Και στις δυο περιπτώσεις, εξασφαλίστηκε η 
δημιουργία μιας ατμόσφαιρας όμοιας με παιχνίδι σκέψης και η αίσθηση ότι οι 
συμμετέχουσες/οντες θα εμπλακούν σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Για 
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καθένα από τα τρία τμήματα, οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους 10 λε-
πτά, ενώ η συνολική διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ ανήλθε στα 30 περίπου 
λεπτά στην αρχική μέτρηση και στα 20 περίπου λεπτά στην τελική μέτρηση. 

2.6. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης αξιοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα. Συ-
γκεκριμένα, διερευνήθηκε μέσω της συγκριτικής μεθόδου η ανεξάρτητη μετα-
βλητή της μορφής της διδασκαλίας, συγκριτικά με την εξαρτημένη μεταβλητή 
των κριτηρίων που συνθέτουν τον λειτουργικό ορισμό της δημιουργικότητας. 
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSS 20.0 for windows, ενώ ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 
p<0.05. Για να ελεγχθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τι-
μές των σκορ των συμμετεχόντων πριν και μετά την παρέμβαση, έγινε χρήση 
μεθόδων επαγωγικής ανάλυσης.

Συγκεκριμένα, καθώς οι μετρήσεις προέρχονται από τους ίδιους μαθητές 
πριν και μετά την παρέμβαση (εξαρτημένα δείγματα), υπήρχαν δύο επιλογές: 
το παραμετρικό t-test για εξαρτημένα δείγματα και το Wilcoxon signed-rank 
test, το οποίο είναι το μη παραμετρικό ισοδύναμο του t-test. Για να χρησιμο-
ποιηθεί το παραμετρικό t-test για εξαρτημένα δείγματα απαιτούνται πάνω από 
40 συμμετέχοντες, ώστε να θεωρηθεί ύπαρξη κανονικότητας. Για τον λόγο 
αυτό, επιλέχθηκε το Wilcoxon signed-rank test ώστε να εξεταστεί αν υπάρ-
χουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα σκορ μεταξύ των δύο μετρήσεων. 
Και καθώς το Wilcoxon test δεν υποθέτει κανονικότητα στα δεδομένα, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όταν αυτή η υπόθεση έχει παραβιαστεί και η χρήση του 
παραμετρικού t-test κρίνεται ακατάλληλη (Field, 2018). 

3. Αποτελέσματα

3.1. Το κριτήριο της ευχέρειας

Αναλύοντας τα δεδομένα που σχετίζονται με το κριτήριο της ευχέρειας, όπως 
καταγράφεται στον Πίνακα 1, το Wilcoxon test κατέδειξε ότι η παρέμβαση 
που έλαβε χώρα υπό τη μορφή της δια ζώσης διδασκαλίας, επέφερε στατιστι-
κά σημαντική διαφορά στα σκορ που έλαβαν οι μαθητές (Z=-3,068, p=0,002). 
Πράγματι, η διάμεση βαθμολογία του σκορ πριν την παρέμβαση ήταν 6,5, ενώ 
μετά την παρέμβαση αυξήθηκε στο 10. 
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Πίνακας 1: Περιγραφική στατιστική (Ευχέρεια)

 N
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η
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Εκατοστημόρια   

25th 50th 
(Διάμεσος) 75th

Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Ευχέρεια 
(ΠΡΙΝ) 14 6,86 4,881 0 19 3,00 6,50 9,25 -3,068 ,002

Ευχέρεια 
(ΜΕΤΑ) 14 12,29 5,060 8 28 9,75 10,00 14,00   

Επιπλέον, όπως υποδεικνύει ο Πίνακας 2, το σκορ μετά την παρέμβαση στο 
κριτήριο της ευχέρειας σημείωσε αύξηση σε 12 από τους 14 μαθητές, παρέ-
μεινε σταθερό σε 2, ενώ σε κανέναν μαθητή δεν μειώθηκε.

Πίνακας 2: Βαθμός Ευχέρειας (Ranks) με το Wilcoxon test

          N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Ευχέρεια (ΠΡΙΝ) 
Ευχέρεια (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00

Θετικά Ranks 12 6,50 78,00

Ουδέτερα 2
Σύνολο 14   

3.2. Το κριτήριο της πρωτοτυπίας 

Εστιάζοντας στο κριτήριο της πρωτοτυπίας, όπως παρατηρούμε στον Πί-
νακα 3, το Wilcoxon test έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο σκορ των 
μαθητών μετά την παρέμβαση (Z=-3,345, p=0,001). Πράγματι, η διάμεση 
βαθμολογία του σκορ πριν την παρέμβαση ήταν 2, ενώ διπλασιάστηκε στο 4 
μετά την παρέμβαση. 
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Πίνακας 3: Περιγραφική Στατιστική (Πρωτοτυπία)

N
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Εκατοστημόρια   

25th 50th 
(Διάμεσος) 75th Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Πρωτοτυπία 
(ΠΡΙΝ) 14 1,50 1,225 0 4 0,00 2,00 2,00 -3,345 ,001

Πρωτοτυπία 
(ΜΕΤΑ) 14 4,00 1,664 1 8 3,00 4,00 5,00

Ο Πίνακας 4 καταδεικνύει την αύξηση στο σύνολο και των 14 μαθητών 
στο σκορ της πρωτοτυπίας μετά την παρέμβαση.

Πίνακας 4: Βαθμός Πρωτοτυπίας (Ranks) με το Wilcoxon test

 N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Πρωτοτυπία (ΠΡΙΝ) 
Πρωτοτυπία (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00

Θετικά Ranks 14 7,50 105,00

Ουδέτερα 0

Σύνολο 14

3.3. Το κριτήριο της επεξεργασίας

Ο Πίνακας 5 περιέχει τα περιγραφικά στατιστικά και τα στοιχεία του Wilcox-
on test σχετικά με το κριτήριο της επεξεργασίας. Αναδείχθηκε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά στο σκορ πριν και μετά την παρέμβαση της δια ζώσης διδα-
σκαλίας (Z=-3,247, p=0,001). Η διάμεση βαθμολογία του σκορ πριν την πα-
ρέμβαση ήταν 3 και αυξήθηκε στο 5 μετά την παρέμβαση. 
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Πίνακας 5: Περιγραφική Στατιστική (Επεξεργασία)

 N
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Εκατοστημόρια   

25th 50th 
(Διάμεσος) 75th Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Επεξεργασία 
(ΠΡΙΝ) 14 3,36 ,929 3 6 3,00 3,00 3,00 -3,247 ,001

Επεξεργασία 
(ΜΕΤΑ) 14 5,07 1,385 3 9 4,00 5,00 5,25

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6, στους 13 από τους 14 μαθητές το σκορ μετά 
την παρέμβαση στο κριτήριο της επεξεργασίας αυξήθηκε και μόνο σε έναν 
μαθητή παρέμεινε σταθερό.

Πίνακας 6: Βαθμός Επεξεργασίας (Ranks) με το Wilcoxon test

 N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Επεξεργασία (ΠΡΙΝ) - 
Επεξεργασία (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00

Θετικά Ranks 13 7,00 91,00

Ουδέτερα 1

Σύνολο 14

3.4. Το κριτήριο της αφαιρετικότητας των τίτλων

Στο κριτήριο της αφαιρετικότητας των τίτλων, κατά τον Πίνακα 7, το Wilcoxon 
test κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο σκορ που έλαβαν οι μαθητές 
μετά την παρέμβαση (Z=-3,077, p=0,002). Η διάμεση βαθμολογία του σκορ 
πριν την παρέμβαση ήταν 2, ενώ διπλασιάστηκε στο 4 μετά την παρέμβαση. 
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Πίνακας 7: Περιγραφική Στατιστική (Αφαιρετικότητα τίτλων)

 N
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Εκατοστημόρια   

25th 50th 
(Διάμεσος) 75th Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Αφαιρετικότητα 
τίτλων (ΠΡΙΝ) 14 1,93 1,774 0 6 0,00 2,00 3,00 -3,077 ,002

Αφαιρετικότητα 
τίτλων (ΜΕΤΑ) 14 4,57 2,533 1 10 2,75 4,00 6,00

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 8, το σκορ μετά την παρέμβαση στο κρι-
τήριο της αφαιρετικότητας των τίτλων αυξήθηκε σε 12 από τους 14 μαθητές, 
παρέμεινε σταθερό σε 2 και σε κανέναν μαθητή δεν μειώθηκε.

Πίνακας 8: Βαθμός Αφαιρετικότητας των τίτλων (Ranks) με το Wilcoxon test

 N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Αφαιρετικότητα τίτλων 
(ΠΡΙΝ) - Αφαιρετικότητα 

τίτλων (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00

Θετικά Ranks 12 6,50 78,00

Ουδέτερα 2

Σύνολο 14

3.5. Το κριτήριο της αντίστασης στο πρόωρο κλείσιμο

Εξετάζοντας το κριτήριο της αντίστασης στο πρόωρο κλείσιμο, ο Πίνακας 9 
περιέχει τα αντίστοιχα περιγραφικά στατιστικά και τα στοιχεία του Wilcox-
on test. Αναδείχθηκε ότι η παρέμβαση της δια ζώσης διδασκαλίας προκάλεσε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στα σκορ των μαθητών (Z=-3,241, p=0,001). 
Η δε διάμεση βαθμολογία των σκορ πριν την παρέμβαση ήταν 2, ενώ αυξή-
θηκε στο 4 μετά την παρέμβαση.
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Πίνακας 9: Περιγραφική Στατιστική (Αντίσταση στο πρόωρο κλείσιμο)

 N
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Εκατοστημόρια   

25th 50th 
(Διάμεσος) 75th Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Αντίσταση 
(ΠΡΙΝ) 14 2,14 1,791 0 6 ,75 2,00 3,25 -3,241 ,001

Αντίσταση 
(ΜΕΤΑ) 14 4,43 2,652 0 9 2,00 4,00 7,00   

Ομοίως με τα προηγούμενα κριτήρια, σημειώθηκε αύξηση στο σκορ της 
αντίστασης στο πρόωρο κλείσιμο για 13 μαθητές, ενώ μόνο ένας διατήρησε 
το ίδιο σκορ μετά την παρέμβαση (βλ. Πίνακας 10).

Πίνακας 10: Βαθμός Αντίστασης στο πρόωρο κλείσιμο (Ranks) με το 
Wilcoxon test

 N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Αντίσταση στο πρόωρο 
κλείσιμο (ΠΡΙΝ) - 

Αντίσταση στο πρόωρο 
κλείσιμο (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00

Θετικά Ranks 13 7,00 91,00

Ουδέτερα 1

Σύνολο 14   

3.6. Συνολική δημιουργικότητα

Στη συνέχεια κατασκευάσαμε τις μεταβλητές της συνολικής δημιουργικότη-
τας τόσο για το pre-test όσο και για το post-test, η οποία διακρίθηκε κατά τάξη 
(CIG) και ηλικία (CIA), όπως προτείνει το ίδιο το εργαλείο που χρησιμοποι-
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ήθηκε για τη μέτρηση των δημιουργικών επιτευγμάτων των μαθητών (Scho-
lastic Testing Service, 2017c). Χρησιμοποιήθηκε όπως και στα επιμέρους κρι-
τήρια, το Wilcoxon test.

Κατά τον Πίνακα 11, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο 
σκορ της συνολικής δημιουργικότητας κατά τάξη πριν και μετά την παρέμβα-
ση (Z=-3,298, p=0,001), με το διάμεσο σκορ αρχικά να είναι 74 και να αυξά-
νεται μετά στο 90,5.

Πίνακας 11: Περιγραφική Στατιστική (Συνολική Δημιουργικότητα κατά τάξη)

 N
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Εκατοστημόρια   

25th 50th 
(Διάμεσος) 75th Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Συνολική 
Δημιουργικότητα 
κατά τάξη (ΠΡΙΝ)

14 72,36 8,482 61 93 64,50 74,00 77,00 -3,298 ,001

Συνολική 
Δημιουργικότητα 

κατά τάξη 
(ΜΕΤΑ)

14 90,86 11,360 70 118 87,75 90,50 95,50   

Στο σύνολο των μαθητών υπήρξε βελτίωση του σκορ στη συνολική δημι-
ουργικότητα κατά τάξη μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως δηλώνουν 
τα αποτελέσματα των ranks στον Πίνακα 12.

Πίνακας 12: Βαθμός Συνολικής Δημιουργικότητας κατά τάξη (Ranks) 
με το Wilcoxon test

 N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Συνολική Δημιουργικότητα 
κατά τάξη (ΠΡΙΝ) - 

Συνολική Δημιουργικότητα 
κατά τάξη (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00
Θετικά Ranks 14 7,50 105,00

Ουδέτερα 0
Σύνολο 14   

Στο ίδιο μήκος κύματος με τη συνολική δημιουργικότητα κατά τάξη κυμαί-
νονται και τα αποτελέσματα της μεταβλητής της δημιουργικότητας κατά ηλι-
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κία. Κατά τον Πίνακα 13, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο σκορ 
της συνολικής δημιουργικότητας κατά ηλικία πριν και μετά την παρέμβαση 
(Z=-3,299, p=0,001), με το διάμεσο σκορ πριν τη δια ζώσης διδασκαλία να εί-
ναι 70 και να αυξάνεται στο 88.

Πίνακας 13: Περιγραφική Στατιστική (Συνολική δημιουργικότητα κατά ηλι-
κία)
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25th 50th 
(Διάμεσος) 75th Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Συνολική 
Δημιουργικότητα 

κατά ηλικία (ΠΡΙΝ)
14 68,86 8,725 56 90 62,25 70,00 73,25 -3,299 ,001

Συνολική 
Δημιουργικότητα 

κατά ηλικία 
(ΜΕΤΑ)

14 88,57 11,271 68 116 86,00 88,00 92,75   

Όλοι οι μαθητές βελτίωσαν το σκορ στη συνολική δημιουργικότητα κατά 
ηλικία μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 14.

Πίνακας 14: Βαθμός Συνολικής Δημιουργικότητας κατά ηλικία (Ranks) με το 
Wilcoxon test

 N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Συνολική Δημιουργικότητα 
κατά ηλικία (ΠΡΙΝ) - 

Συνολική Δημιουργικότητα 
κατά ηλικία (ΜΕΤΑ)

Αρνητικά Ranks 0 0,00 0,00

Θετικά Ranks 14 7,50 105,00

Ουδέτερα 0

Σύνολο 14   

Τέλος, στο Γράφημα 1 παρατίθεται η συνολική αποτύπωση των κριτηρίων 
της δημιουργικότητας, με τις στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο 
μετρήσεων να είναι εμφανείς. 
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Γράφημα 1: Συγκριτική αποτύπωση κριτηρίων δημιουργικότητας

Στο Γράφημα 2 αποτυπώνεται συγκριτικά η συνολική δημιουργικότητα πριν 
και μετά την παρέμβαση, η οποία ακολουθεί ανοδική πορεία. 

 
Γράφημα 2: Συγκριτική αποτύπωση πορείας συνολικής δημιουργικότητας

4. Συζήτηση-Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και ανά-
λυση των συλλεχθέντων δεδομένων, καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύ-
ξηση τόσο στον συνολικό δείκτη δημιουργικότητας των μαθητών της Α΄ τάξης 
του δημοτικού όσο και σε καθένα από τα πέντε κριτήρια της δημιουργικότητας 
(ευχέρεια, πρωτοτυπία, επεξεργασία, αφαιρετικότητα των τίτλων, αντίσταση 
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στο πρόωρο κλείσιμο) κατά τη διά ζώσης διδασκαλία (post-test) σε σύγκριση 
με την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία (pre-test), γεγονός που δύναται 
να ερμηνευτεί και ως αύξηση στα δημιουργικά επιτεύγματα των μαθητών γε-
νικότερα. Εν ολίγοις, οι μαθητές αποδείχθηκε ότι επιδόθηκαν πιο δημιουργικά 
στις δραστηριότητες του Torrance Test που τους δόθηκαν μετά την παρέμβαση 
της δια ζώσης διδασκαλίας, σε σύγκριση με τις ίδιες δραστηριότητες που τους 
δόθηκαν ακριβώς μετά το τέλος της πολύμηνης εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
που έλαβε χώρα τους πρώτους μήνες του 2021. 

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα των Lo-
pez-Persem et al. (2021) αλλά και των Mercier et al. (2021), σύμφωνα με τις 
οποίες σημειώθηκε  αύξηση στη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων-ενή-
λικων μαθητών κατά τον κατ’ οίκον περιορισμό σε σχέση με το παρελθόν και 
την περίοδο πριν την κοινωνική απομόνωση. Ωστόσο, η έρευνα των Chaturve-
di et al. (2021) κάνει λόγο για επιπτώσεις της καραντίνας στην κοινωνική ζωή 
και στην ψυχική υγεία των μαθητών. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν γόνι-
μο περιβάλλον για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας κατά την καραντίνα 
και μπορούν να δικαιολογήσουν την αύξησή της με την επιστροφή στις σχο-
λικές αίθουσες. 

Εστιάζοντας περαιτέρω στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, σκιαγρα-
φείται μια αυξητική τάση της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων μετά την 
παρέμβαση της διδασκαλίας στη σχολική αίθουσα. Το εν λόγω εύρημα υποδει-
κνύει τη μειονεξία της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας έναντι της δια ζώσης διδασκαλίας. Οι Muthuprasad et al. 
(2021) σημειώνουν ότι το δείγμα των φοιτητών στο οποίο απευθύνθηκαν επι-
λέγει τη διαδικτυακή διδασκαλία ως καλύτερη λύση μόνο για την περίοδο της 
καραντίνας. Ομοίως, οι Tomasik, Helbling & Moser (2021) υπογραμμίζουν ότι 
η επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία φαίνεται να είναι ένα αποτελεσματικό 
μέσο αποκλειστικά όμως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ αναδείχθηκε 
ότι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν υποεπίδοση. Οι Engzell 
et al. (2021) διαπίστωσαν ότι κατά την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία 
οι μαθητές σημείωσαν μικρή ή και καθόλου μαθησιακή πρόοδο, ενώ αυξήθη-
κε η σχολική διαρροή. Μάλιστα, η έρευνα των Tsolou, Babalis & Tsoli (2021) 
υπογραμμίζει πως οι συνθήκες στις οποίες περιήλθαν οι μη προνομιούχοι μα-
θητές λόγω του αιφνίδιου κλεισίματος των σχολείων, διευρύνουν το υπάρχον 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό χάσμα και δεν τους αφήνουν άλλη επιλογή από 
το να εγκαταλείψουν τελικά το σχολείο πρόωρα.

Μελετώντας από κριτική σκοπιά τα παραπάνω δεδομένα, εύλογα γεννάται 
η απορία αν μέσα σε αυτό το σκηνικό υπήρξε χώρος και χρόνος για την ανά-
πτυξη της δημιουργικότητας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός, 
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καθώς σύμφωνα με την κοινωνική διάσταση της δημιουργικότητας, που ισχύει 
ιδιαίτερα για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, η/ο εκπαιδευτικός ως πρότυπο μί-
μησης μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των μαθητριών/ών του (Soh, 
2017). Ήταν, λοιπόν, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δημιουργικοί ώστε να ετοιμά-
σουν εκείνο το γόνιμο έδαφος για να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα των μα-
θητών τους; Σύμφωνα με έρευνες που μελετούν την εμπειρία της επείγουσας 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών, η πλειοψη-
φία κάνει λόγο για προβλήματα τεχνογνωσίας, δικτύου και προσβασιμότητας 
και έλλειψη δραστηριότητας και ουσιαστικής επαφής με τις/τους μαθήτριες/ές. 

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι υιοθετήθηκε ένα μοντέλο μετάδοσης της πλη-
ροφορίας σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης, με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αλ-
ληλεπίδρασης. Καθώς οι μαθητές απενεργοποιούσαν κάμερα και μικρόφωνο, 
επικράτησε το φαινόμενο της «μαύρης οθόνης», μετατρέποντάς τους σε πα-
θητικό δέκτη (Αναστασιάδης, 2020· Cardullo, Wang, Burton, & Dong, 2021· 
Μουζάκης κ.ά., 2021). Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις 
των γονέων, οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς στην αδυναμία διατήρησης του 
αισθήματος της ασφάλειας και της οικειότητας που οφείλει να προσφέρει το 
κλίμα της τάξης (Bessios, 2021; Lau & Lee, 2021). Συνεπώς, ακόμα κι αν οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, η επείγουσα εξ 
αποστάσεως διδασκαλία αποδείχθηκε μια αγχωτική εμπειρία για τους περισ-
σότερους από τους ενδιαφερόμενους, αμφιβάλλοντας τελικά για το τι παιδα-
γωγική μπορεί κανείς να ακολουθήσει υπό αυτές τις συνθήκες που έλαβε χώρα 
η εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πολύ πιθανόν να εκκολάφθηκε μια κουλ-
τούρα «κάτσε και άκουσε», υποβαθμίζοντας και παραγκωνίζοντας μια σειρά 
δημιουργίας και πρακτικής. Κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με την απουσία ενός 
παιδαγωγικού πλαισίου (Αναστασιάδης, 2020), θα δικαιολογούσε την αυξη-
τική τάση της δημιουργικότητας των μαθητών όταν επέστρεψαν στη γνώριμη 
σχολική τους τάξη. 

Όμως η διαδικτυακή, εξ αποστάσεως εκπαίδευση -επείγουσα και μη- ήρθε 
για να μείνει. Ήδη γίνεται λόγος για ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει την 
εκ του σύνεγγυς διδασκαλία με την εξ αποστάσεως (McCarty, 2020; Meulen-
broeks, 2020). Το στοίχημα πλέον είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και η δημι-
ουργικότητα να τοποθετηθεί και πάλι στο εκπαιδευτικό επίκεντρο. Είναι όμως 
ακόμα νωρίς να καταλήξουμε στο ποια συνταγή μπορεί να είναι πιο επιτυχής 
ούτως ώστε να λειτουργήσει ευνοϊκά απέναντι στα δημιουργικά επιτεύγμα-
τα των μαθητών. Αυτό όμως που σίγουρα είναι εφικτό, είναι να τολμήσουμε 
προσεκτικές παρατηρήσεις της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με το πώς 
ορισμένες μεταβαλλόμενες πρακτικές που δοκιμάζονται τώρα και μοιράζονται 
με εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο, μπορεί να συμβάλουν σε μια μετα-παν-
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δημική παιδαγωγική (McCarty, 2020).
Αν κάτι μας δίδαξε η πανδημία, αυτό είναι ότι η μόνη σταθερή μεταβλη-

τή είναι η αλλαγή, όσο οξύμωρο και ας φαντάζει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, ο 
εκπαιδευτικός, ο μαθητής και ο άνθρωπος εν γένει, καλείται να διαθέτει στη 
φαρέτρα του ευελιξία και προσαρμοστικότητα, με τη δημιουργική σκέψη να 
δεσπόζουν, τώρα περισσότερο από ποτέ, στην κορυφή της λίστας των δεξιο-
τήτων ζωής του 21ου αιώνα (Μπαμπάλης, Μαλαφάντης & Τσώλη, 2020). Ας 
μην λησμονούμε ότι η ίδια η ιστορία έχει αποδείξει πως οι πιο δυσμενείς στιγ-
μές της ανθρώπινης ύπαρξης κινητοποιήθηκαν από νέες ιδέες, διαφορετικές 
θεάσεις, ανατροπή βεβαιοτήτων, δημιουργικά επιτεύγματα (Κωστάκη, 2014). 
Και είναι πλέον αναμφισβήτητο και αποδεδειγμένο ότι η ιστορία πάντα επα-
ναλαμβάνεται.

5. Περιορισμοί-Προτάσεις

Παρά τους περιορισμούς (π.χ. πανδημία του κορωνοϊού, μικρός αριθμός συμ-
μετεχόντων), η παρούσα ερευνητική προσπάθεια δίνει μια πρώτη εικόνα για 
τα δημιουργικά επιτεύγματα των μαθητών εν μέσω πανδημίας. Ωστόσο, είναι 
αδήριτη η ανάγκη για επιπλέον ερευνητική δραστηριότητα, ώστε να διαφωτι-
στούν οι ανεξερεύνητες πτυχές της δημιουργικότητας εν μέσω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Προτείνεται, λοιπόν, η μελλοντική διεξαγωγή έρευνας, απευ-
θυνόμενη σε μεγαλύτερο δείγμα και καλύπτοντας ένα μεγαλύτερο ηλικιακό 
φάσμα. Μπορεί, μάλιστα, να επιτευχθούν ο τριγωνισμός και η τριγωνοποίηση, 
συνδυάζοντας την ποσοτική και την ποιοτική μεθοδολογία, απευθυνόμενη σε 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική 
έρευνα οφείλει να εστιάσει τώρα περισσότερο από ποτέ στην αναζήτηση βέλ-
τιστων πρακτικών καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης κατά τη νέα τάξη 
εκπαιδευτικών πραγμάτων που ήδη επικρατεί και θα επικρατήσει και μετά το 
τέλος της πανδημίας. Με την πεποίθηση, λοιπόν, ότι η πρακτική τροφοδοτεί 
την έρευνα και τη θεωρία, η αναζήτηση και υλοποίηση πρακτικών ανάπτυξης 
και καλλιέργειας της δημιουργικότητας υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, θα πρέ-
πει να αποτελέσει κινητήριο δύναμη και ερευνητικό ορμητήριο. Κάτι τέτοιο θα 
καταστεί εφικτό έχοντας ως σημείο αναφοράς την πεποίθηση ότι η μελέτη της 
δημιουργικότητας οφείλει να λάβει χώρα με περισσότερη δημιουργικότητα.
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Abstract

The purpose of this study is the comparative investigation of the creative 
achievements of fourteen first graders (n=14) of a primary school of Attica. 
Students were given the Torrance Tests of Creative Thinking in Form A (pre-
test) after the end of the emergency remote teaching duration of two and a 
half months and in Form B (post-test) one and a half month after the return 
to the face-to-face teaching, which evaluates the mental characteristics of 
fluency, originality, elaboration, abstractness of titles and resistance to premature 
closure. The results showed that the students were more creative in the activities 
given to them after the intervention of face to face teaching, compared to their 
performance just after the end of the emergency remote teaching. This research 
is an incentive for further study, in order to obtain a more complete picture of 
whether the nature of teaching affects students’ creative expression and how 
the academic field should evolve into this new educational status quo.
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Μαρία-Παναγιώτα Ζιούτου 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MEd. Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Λεωνίδου 27, Πετρούπολη 132 31
Τηλ.: 6978230362

E-mail: zimarita@yahoo.gr



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

104 Μαρία-Παναγιώτα Ζιούτου, Κωνσταντίνα Λ. Τσώλη, Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

Κωνσταντίνα Λ. Τσώλη
Επίκ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Ιπποκράτους 20, Αθήνα 106 80
Τηλ.: 210 3688529

E-mail: nadtso@primedu.uoa.gr

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.
Ιπποκράτους 20, Αθήνα 106 80

Τηλ.: 210 3688507
E-mail: tbabalis@primedu.uoa.gr



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

Κριτική ανάγνωση της μεταρρύθμισης 
Γ. Αρσένη: οι διεθνείς επιρροές

Ειρήνη Αθ. Κουμπούρη

Εισαγωγικά

Τα εκπαιδευτικά συστήματα συχνά αναδιαμορφώνονται, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στις μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, να προσαρ-
μοστούν σε νέα επιστημονικά δεδομένα και να εναρμονιστούν με τις ισχύου-
σες πολιτικές. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις είναι ένα πολύ συχνό φαινό-
μενο, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε 
διοικητικό επίπεδο, συνοδευόμενες από μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας 
παρεμβάσεις και σπανίως από εκ βάθρων αλλαγές. 

Σε μια χώρα που η εκπαίδευση «αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους», 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, όπου τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκ-
παίδευσης «τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους», ενώ «η επαγγελματική 
και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος», είναι αναμενό-
μενο ότι κάθε εκπαιδευτική αλλαγή - μεταρρύθμιση προωθείται από την κε-
ντρική εξουσία προς εφαρμογή. Σε κείμενα διεθνών οργανισμών που αναφέ-
ρονται στην Ελληνική εκπαίδευση, πριν ακόμα το 2000, όπως η Έκθεση του 
ΟΟΣΑ του 1995, γίνεται λόγος για την μακρόχρονη παράδοση της ελληνικής 
εκπαίδευσης, όπου το κράτος αποτελεί «τον κύριο φορέα διάδοσης των αξιών 
από γενιά σε γενιά, κάτι που της προσδίδει «εθνικό» ρόλο», κατ’ αντιστοιχία 
με το ρόλο της εκπαίδευσης στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Όσον αφο-
ρά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αυτή διασφαλίζεται από το 
ίδιο το κράτος. 

A priori λοιπόν, το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική δια-
δικασία ως κρατική υπόθεση. Η «κρατική» διάσταση της εκπαίδευσης, μας 
οδηγεί στην εικασία ότι τόσο σε επίπεδο μηχανισμών όσο και σε επίπεδο εκ-
παιδευτικής πολιτικής, προωθείται η κρατούσα πολιτική ιδεολογία, μέσα από 
σειρά μέτρων και μεταρρυθμίσεων που εκφράζονται με εξαγγελίες, κείμενα 
και ρυθμίσεις νομοθετικού περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό το κράτος επι-
στρατεύει μεθόδους που ενίοτε εμπεριέχουν την πειθώ ή την προπαγάνδα, είτε 
υπαγορεύουν την αναγκαιότητα εισαγωγής αλλαγών, προκειμένου να εφαρμό-
σει μέτρα που συμφωνούν ιδεολογικά με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική. 
Το πολιτικό σκηνικό όμως, δεν αποτελείται μόνο από την κρατούσα πολιτική 
εξουσία, αλλά συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι ομάδες 
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πίεσης, οι αντίπαλοι ιδεολογικοί χώροι, οι οικονομικές συγκυρίες, οι διεθνείς 
οργανισμοί και η γενικότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, εντός και εκτός 
ελληνικών συνόρων. Διεθνείς οργανισμοί μεταξύ κρατών, όπως για παράδειγ-
μα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ενώ αρχικά συγκροτήθηκαν για να παρεμβαίνουν 
στην οικονομία, αργότερα συμπεριέλαβαν στις πολιτικές τους και την εκπαί-
δευση. Για παράδειγμα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα 
της εκπαίδευσης αφορά στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των πολιτικών που 
ασκούν οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτού του είδους η εμπλοκή των διεθνών ορ-
γανισμών, είναι όλο και πιο έντονη, κάτω από την ομπρέλα της παγκοσμιο-
ποίησης και της χάραξης κοινών πολιτικών και πλαισίων ανάπτυξης ανάμεσα 
στις χώρες-μέλη τους. 

Πιο συγκεκριμένα, το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») παρείχε ευκαι-
ρίες για την οικοδόμηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική, 
για τη συγκέντρωση και διάδοση γνώσεων και για την προώθηση των μεταρ-
ρυθμίσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τον Ιούνιο του 2021, στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Κοινοβουλευτικού 
Δικτύου για την Εκπαίδευση με θέμα την προστασία και την αύξηση της χρη-
ματοδότησης για την εκπαίδευση, ως το κλειδί για την ανάκαμψη των εκπαι-
δευτικών συστημάτων από την πανδημία, η Ελληνίδα Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, παρέθεσε τους βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής πολι-
τικής του Υπουργείου Παιδείας, όπως διαμορφώθηκαν με γνώμονα τη θωρά-
κιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: 

• την ευέλικτη και ποικιλόμορφη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλες 
τις βαθμίδες, 

• τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης με ψηφιακά εργαλεία, 
• τη διαρκή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των σύγχρονων 
παιδαγωγικών μεθόδων, την προώθηση της ισότητας στην πρόσβαση, 
καθώς και 

• την ψυχολογική στήριξη όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας με στό-
χο την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων κατα-
στάσεων.

Πρόσφατα, μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2022, η Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τη στροφή στις δεξιότητες, 
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μεταξύ των οποίων και οι ψηφιακές, καθώς και για τον καταλυτικό ρόλο της 
πανδημίας στην ψηφιοποίηση διαδικασιών. 

Οι άξονες αυτοί έρχονταν σε συμφωνία με τους αντίστοιχους πυλώνες που 
περιείχε η «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
2021», από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η αντίστοιχη Έκθεση «Εκπαί-
δευση, κατάρτιση και νεολαία», από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου καθορίζο-
νται κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές, στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που κάθε 
φορά προωθούνται, επηρεάζονται τόσο από το κοινωνικό-οικονομικό συγκεί-
μενο, όσο και από τις διεθνείς πολιτικές, οι οποίες χαράσσονται βάσει των δι-
εθνών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων και αποτυπώνονται σε κείμενα με τη 
μορφή εκθέσεων-προτάσεων. 

1. Ο όρος «μεταρρύθμιση»: σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ο όρος «μεταρρύθμιση» περικλείει διαφορετικές έννοιες ανάλογα με το χρονική 
στιγμή κατά την οποία εξελίσσεται. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η μεταρρύθ-
μιση «ασχολούνταν με τη σωτηρία των αμαρτωλών». Από τα μέσα του 20ού 
αιώνα, όμως, η μεταρρύθμιση έλαβε τη «σύγχρονη μορφή της ως διοικητικά 
κρατικά σχέδια για την αναδιοργάνωση θεσμών και την αλλαγή των ατόμων 
στο όνομα της ελευθερίας» (Μπουζάκης, 2011). 

Ο Δ. Γληνός που πρωτοστάτησε στα εκπαιδευτικά ζητήματα τις πρώτες δε-
καετίες του 20ού αιώνα έχει πει πως «η παιδεία γίνεται άχρηστη και βλαβερή 
όταν δεν προσαρμόζεται στην εξέλιξη της ζωής και ακόμη όταν δεν υποβοηθά 
την εξέλιξη. Και επειδή η ροή της ζωής και η αλλαγή των όρων της είναι αδιά-
κοπη, η μεταρρύθμιση και της παιδείας είναι φαινόμενο που πρέπει να συνο-
δεύει αδιάκοπα την ύπαρξή της». (Γληνός, 1924). Με βάση αυτό το νόημα η 
εκπαίδευση χρειάζεται διαρκείς αλλαγές και ανανέωση, γιατί οι ανάγκες της 
κοινωνίας συνεχώς μεταβάλλονται, τα μορφωτικά αγαθά αμφισβητούνται και 
οι μορφές της κοινωνικής συνείδησης και της συλλογικής αντίληψης αλλά-
ζουν, ανάλογα µε την οργάνωση της οικονομικής ζωής και τους κοινωνικούς 
προβληματισμούς (Βώρος, 1986). 

Οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση, σύμφωνα με τον Χ. Φράγκο, είναι η ανάγκη για αλλαγή, η ευρύ-
τερη λαϊκή βούληση, η ύπαρξη συστηματικών παιδαγωγικών ερευνών και η 
έκφραση των μελλοντικών γενεών (Φράγκος, 1986). 

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις «όταν θεσμοθετούνται έχουν συνήθως 
πίσω τους μια μακρόχρονη ιστορία. Οι μεταρρυθμίσεις εκφράζουν μια ιστορική 
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στιγμή και το συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων τη στιγμή αυτή» (Ηλιού, 
1984). Η θεσμοθέτησή τους έρχεται να αποτυπώσει μια γενικευμένη συνειδη-
τοποίηση προβλημάτων και αναγκών, θεωρητικές αναζητήσεις, συγκεκριμένες 
μελέτες και διευκρινήσεις τεχνικών και παιδαγωγικών θεμάτων, αναμετρήσεις 
και συγκρούσεις κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, μια ολόκληρη σειρά 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων. Ο Ν. Τερζής θεωρεί πως 
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προκύπτει «από την συνειδητοποίηση της ανά-
γκης να τροποποιηθεί η στοχοθέτηση του σχολείου, που ονομάζεται αλλιώς 
«σκοποί του σχολείου», προκύπτει θέμα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, μόνον 
όταν και οι ανθρωπολογικές αντιλήψεις που επικρατούν σε μια κοινωνία δε 
συμβιβάζονται πια με τους σκοπούς που επιδιώκει το σχολείο» (Τερζής, 2010).

Σύμφωνα δε με τον Γ. Πασιά, «ο βασικός σκοπός της παραγωγής εκπαιδευ-
τικών πολιτικών είναι η εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε διάφο-
ρους τομείς της εκπαίδευσης. Οι πολιτικές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 
συνδέονται άμεσα τόσο με τις λειτουργικές ανάγκες του κοινωνικο-πολιτικού 
συστήματος (οικονομικός εκσυγχρονισμός, κοινωνικός εκδημοκρατισμός, πολι-
τισμική αναπαραγωγή) όσο και με το πολιτικό, ιδεολογικό και θεσμικό συγκεί-
μενο της ιστορικής περιόδου στην οποία ανήκουν και εκφράζει τις υφιστάμε-
νες σχέσεις γνώσης – εξουσίας που καθορίζουν τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 
Επιπρόσθετα, κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως ανάπτυγμα στόχων και ως 
προσανατολισμός επιδιώξεων της πολιτικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση 
της εκάστοτε θεωρούμενης ως “κρίσης” στην εκπαίδευση, αντιπροσωπεύει μια 
συγκεκριμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία και πολιτική, ενώ, παράλληλα, αποτε-
λεί φορέα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής προόδου αλλά και μηχανισμό 
πολιτιστικού επικαθορισμού και ιδεολογικής αναπαραγωγής» (Πασιάς, 2016).

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις συνδέονται στενά με διακριτούς θεσμι-
κούς μηχανισμούς/φορείς εξουσίας και γνώσης, αναδύονται μέσα από συγκε-
κριμένες αιτιάσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς συγκειμένου και συγκρο-
τούν -μέσω του επιστημονικού λόγου-καθορισμένα «καθεστώτα αλήθειας», 
τα οποία χρησιμοποιούνται - μέσω του συγκριτικού επιχειρήματος - για τη 
νομιμοποίηση της άσκησης των μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο εθνικό επί-
πεδο (Πασιάς, 2016). 

Λίγο έως πολύ, στην παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση καθίσταται σα-
φές ότι η μαζική και θεσμοθετημένη παροχή υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 
κράτος λειτουργεί τόσο ως μηχανισμός επιβίωσης για το ίδιο, όσο και ως πεδίο 
εφαρμογής των διεθνών πολιτικών και των αλλαγών που αυτές υποδεικνύουν, 
βάσει των εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων. Αυτό ακριβώς θα ανα-
λυθεί, αμέσως πιο κάτω, παραθέτοντας ως παράδειγμα, μια μελέτη περίπτωσης. 
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2. Μεταρρύθμιση Αρσένη: μια απόπειρα εισαγωγής διεθνών πολιτικών 

Τα παραδείγματα εκπαιδευτικών αλλαγών στη χώρα μας αφθονούν. Μια εκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση η οποία προκάλεσε τριγμούς στο ελληνικό πολι-
τικό και κοινωνικό σκηνικό, οδηγώντας σε μαθητικές καταλήψεις διαρκείας 
και σφοδρές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, αλλά και μέσα από τις στήλες των 
εφημερίδων της εποχής, ήταν η λεγόμενη «μεταρρύθμιση Αρσένη». Ο Γερά-
σιμος Αρσένης ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας σε μια μεταβατική περίοδο, 
τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και σε επίπεδο κοινωνικών δομών. Ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα ήταν ρα-
γδαίες, ενώ «η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του πολιτισμού ήταν μια 
πραγματικότητα» (Μπουζάκης, 2002), γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από 
κείμενα της UNESCO όσο και από κείμενα του ΟΟΣΑ.

Έτσι, κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO το 1990, καταρτίστηκε 
η λεγόμενη «Παγκόσμια Διακήρυξη για την Εκπαίδευση για Όλους», θέ-
τοντας στόχους και πολιτικές για την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης και 
την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών, όλων των παιδιών, νέων και ενηλίκων, 
μέχρι το 2015, ως εξής: 

• Παγκοσμιοποίηση της πρόσβασης στη γνώση και προώθηση της ισό-
τητας. 

• Επικέντρωση στη μάθηση.
• Διεύρυνση των μέσων και του περιεχομένου της βασικής εκπαίδευσης.
• Βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης.
• Ενίσχυση των σχέσεων σχολείου και αγοράς.
• Ανάπτυξη αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής από τα κράτη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η «Εκπαίδευση για Όλους» ξεκίνησε ως ένα πα-

γκόσμιο κίνημα, με στόχο την παροχή βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, 
τους νέους και τους ενήλικες. Η επίσημη έναρξή της ως μια διαδικασία τυπο-
ποίησης οριστικοποιήθηκε με την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση 
για Όλους (WCEFA), την οποία συγκάλεσε η UNESCO το 1990 στο Ζομτιέν 
της Ταϊλάνδης, με συνδιοργανωτές το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 
την Ανάπτυξη (UNDP-United Nations Development Program), τη UNICEF 
(United Nations International Children’s Emergency Fund) και την Παγκόσμια 
Τράπεζα (UNESCO, 1999).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνταν και η Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση 
και κατάρτιση (Λευκή Βίβλος: Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995) η οποία αναδιατυ-
πώνει την έννοια της μάθησης και της εκπαίδευσης. Βασικό σημείο της είναι 
η ανάδειξη της ανάγκης σχεδιασµού στρατηγικών εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης που να ανταποκρίνονται στην αγορά και απασχόληση, αλλά και το ξεπέ-
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ρασµα των ιδεολογικών και πολιτισµικών φραγµών που ως τότε χώριζαν την 
εκπαίδευση από τις επιχειρήσεις. 

Ακολούθησαν κι άλλες διασκέψεις πάνω στο θέμα της αλλαγής πολιτικών 
για την εκπαίδευση, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία και των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν. Όπως χαρακτηριστι-
κά διαβάζουμε στο κείμενο της Unesco (1996) με τίτλο «UNESCO και μια 
Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους» (UNESCO and an Information Society 
for All), το οποίο αποτέλεσε ένα καταστατικό χάρτη πολιτικών των Ηνωμένων 
Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, η μεσοπρόθεσμη 
στρατηγική της UNESCO για τα έτη 1996-2001 προέβλεπε ιδιαίτερη έμφαση 
στην εφαρμογή των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας για την ανά-
πτυξη, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Υπογραμμίζεται η δραματική επιτάχυνση 
της ανάπτυξης και χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 
κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, η οποία έθεσε σε κίνηση μια 
παγκόσμια διαδικασία της μετάβασης από τη «Βιομηχανική Κοινωνία» στην 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα, αλλά και όλες οι πτυχές της ζωής, 
επηρεάζονταν όλο και περισσότερο από την τεχνολογική επανάσταση στο χώρο 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ευ-
καιρίες και προκλήσεις για όλους, γεγονός που έχει αναγνωριστεί, σε πολιτικό 
επίπεδο, από πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.

Ως μια από τις πρωτοβουλίες της UNESCO, με τίτλο «Μάθηση χωρίς σύ-
νορα», προωθείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να διαχέεται η γνώ-
ση ανεξάρτητα από τη χιλιομετρική απόσταση του μαθητή από την πηγή της 
γνώσης. Ιδιαίτερο ρόλο σε όλα αυτά, κλήθηκαν να παίξουν και οι βιβλιοθή-
κες, σε σχολικό ή πανεπιστημιακό επίπεδο, ώστε να διαδοθεί περισσότερο η 
γνώση και η εμπειρία.

Στη Συνάντηση του Διεθνούς Συμβουλευτικού Φόρουμ για την Εκπαίδευ-
ση για Όλους (UNESCO 1996 - The Amman Affirmation: Education for all: 
Achieving the goal), είχε ήδη δοθεί μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της εκ-
παίδευσης, όπου το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα έπρεπε να συμβαδίζει με 
τις τρέχουσες ανάγκες και να δίνεται έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και 
νέων γνώσεων που απαιτούνται για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και 
στην απουσία σύνδεσης της βασικής εκπαίδευσης με τη δευτεροβάθμια και 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αλλαγή αυτού του προτύπου με αυτό 
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της 
ανάπτυξης των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επίσης αναδείχτηκε 
η ανάγκη ένταξης στην εκπαίδευση, του στοιχείου της πολυπολιτισμικότητας 
και της διεύρυνσής της στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Η Έκθεση του ΟΟΣΑ (1996), για την ελληνική εκπαίδευση, υπαγόρευε με 
τη σειρά της αναδιαρθρωτικές αλλαγές, με βάση το κυρίαρχο πνεύμα της πα-
γκοσμιοποίησης και της ποιοτικής αναβάθμισης της παιδείας. Ως κύριο, πρό-
βαλλε το θέμα της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, για 
τους εκπαιδευτικούς, προτεινόταν η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και συμβου-
λευτική, η προσεκτική επιλογή τους –όχι βάσει επετηρίδας- και η αξολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με σκοπό την 
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Διαπιστώνεται, ακόμη, η επανασυγκέντρωση των διοικητικών εξουσιών σε 
ένα φορέα και αντισταθμιστικά προτείνεται η δραστηριοποίηση των τοπικών 
αρχών στη διαχείριση των σχολείων, ώστε να καθορίζονται οι ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες κάθε περιοχής. 

Προτείνεται, επίσης, η αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων με 
βάση και τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, η δημιουργία εθνικού σχεδι-
ασμού για διαρκή επιμόρφωση, αλλά και η έμφαση στην εκπαίδευση ενηλί-
κων, με τη δημιουργία ενός Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 

Είναι σαφές πως τα στοιχεία αυτά από το διεθνή χώρο, δεν θα μπορούσαν 
να αφήσουν αμέτοχο και άπραγο τον Υπουργό Παιδείας, που μόλις είχε ανα-
λάβει τα ηνία ενός τόσο κρίσιμου τομέα. Θα έπρεπε να χαράξει πολιτική τέ-
τοια που να συνάδει με τις διεθνείς συγκυρίες και να οδηγήσει σε άλλο επίπε-
δο την ελληνική εκπαίδευση, με βασικούς στόχους: 

• Την ανοιχτή παιδεία για όλους.
• Την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
• Τη συνεχιζόμενη κατάρτιση-εκπαίδευση ενηλίκων.
• Την ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
• Τη «συνέχεια» ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
• Την διευκόλυνση του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση.
• Τη σύνδεση σχολείου-αγοράς.
• Τη διάδοση των νέων τεχνολογιών.
Ως ιδέα και μόνο, επρόκειτο για ένα κρίσιμο τόλμημα, τόσο στην εκτέλεσή 

του όσο και στο επίπεδο αποδοχής του από την ελληνική κοινωνία, η οποία 
ήταν κουρασμένη από τις συνεχείς αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης.

3. Η προετοιμασία του «εγχώριου» εδάφους: τα κείμενα της «μεταρρύθ-
μισης»

Υπό το βάρος των νέων δεδομένων, η εξαγγελία μιας νέας εκπαιδευτικής με-
ταρρύθμισης ήταν θέμα χρόνου. Ήδη, το υπάρχον κλίμα δεν ήταν και το ιδανι-
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κότερο για ένα τέτοιο εγχείρημα. Υπήρχε μεγάλη αναταραχή, λόγω γενικευμέ-
νων κινητοποιήσεων, με οικονομικά και κλαδικά αιτήματα. Ιδιαίτερα η κατά-
σταση εντάθηκε όσο πλησίαζε η συζήτηση του τακτικού προϋπολογισμού στη 
Βουλή. Ενεργό μέρος στις κινητοποιήσεις αυτές, είχε και ο εκπαιδευτικός κό-
σμος (εκπαιδευτικοί – μαθητές), ως εκ τούτου το κλίμα ήταν ήδη φορτισμένο. 

Παρόλα αυτά, η ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή 
δεδομένα, ήταν επιτακτική και η μεταρρύθμιση έπρεπε να προχωρήσει. Μια 
πρώτη εικόνα των επερχόμενων αλλαγών, θέλησε να παρουσιάσει ο Υπουργός 
Παιδείας, τον Ιανουάριο του 1997, στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, στους Δελ-
φούς (24-26.1.1997). Επιστρατεύοντας το «συγκριτικό επιχείρημα» (Ματ-
θαίου, 1997) και επικαλούμενος αριθμητικά δεδομένα, αφενός για το χαμηλό 
ποσοστό επιτυχίας στα ΑΕΙ και τη διαρροή Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό 
και αφετέρου για τη χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης και την έλλειψη εξειδίκευ-
σης, ο Υπουργός Παιδείας πρότεινε και έθεσε σε διάλογο, μια σειρά μέτρων, 
που θα άλλαζαν και θα εκσυγχρόνιζαν τη φυσιογνωμία του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος, υπό το πρίσμα της διεθνοποίησης της οικονομίας και 
του διευρυνόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Οι προτάσεις του, επιγραμματικά 
κινήθηκαν στους παρακάτω άξονες: 

• Ανοιχτή τριτοβάθμια εκπαίδευση - δια βίου εκπαίδευση και κατάρτι-
ση (Ελεύθεροι Κύκλοι Σπουδών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Συμβατικά 
Προγράμματα Σπουδών (Σ.Π.Σ.).

• Αναβάθμιση της Λυκειακής βαθμίδας - αποκατάστασή της ως αυτοτε-
λούς βαθμίδας εκπαίδευσης.

• Σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών ώστε να ανταποκρί-
νονται στις σημερινές και αυριανές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας.

Μάλιστα, το χρονοδιάγραμμα μετάβασης και τελικής εφαρμογής της με-
ταρρύθμισης που παρέθεσε ο Υπουργός Παιδείας, είχε ως εξής: 

Ιανουάριος-Απρίλιος 1997:
• Ολοκλήρωση διαλόγου με εκπαιδευτικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς 

φορείς και κόμματα. 
• Κυβερνητικές αποφάσεις. 
Απρίλιος-Ιούνιος 1997:
• Προετοιμασία Ιδρυμάτων για την υλοποίηση κυβερνητικών αποφάσεων. 
• Νομοθετικές ρυθμίσεις. 
Ιούνιος 1997:
• Γενικές εξετάσεις με αύξηση αριθμού εισακτέων. 
Σεπτέμβριος 1997:
• Έναρξη λειτουργίας Ανοικτού Πανεπιστημίου. 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

113Κριτική ανάγνωση της μεταρρύθμισης Γ. Αρσένη: οι διεθνείς επιρροές

• Έναρξη λειτουργίας Ελεύθερων Κύκλων Σπουδών (ΕΛ.ΚΥ.Σ.).
Ακαδημαϊκό Έτος 1997-1998:
• Έναρξη αναμόρφωσης λυκειακής βαθμίδας και εφαρμογής νέου Προ-

γράμματος Σπουδών. 
• Αναμόρφωση συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών. 
• Πρώτο έτος εφαρμογής νέου συστήματος αξιολόγησης στην Α΄ Λυ-

κείου. 
• Προετοιμασία εφαρμογής στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. 
Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999:
• Πρώτο έτος εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης στη Β΄ Λυκείου. 
Ακαδημαϊκό Έτος 1999-2000:
• Πρώτο Έτος εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης στη Γ΄ Λυκείου. 
Ιούνιος 2000:
• Κατάργηση εισαγωγικών εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
• Πλήρης ανάπτυξη των ΕΛ.ΚΥ.Σ.
Λόγω του ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν διέθετε οργανωμένο μηχανισμό 

ενημέρωσης, οι προσπάθειες που έγιναν για πρόκληση διαλόγου και ενημέρω-
ση πάνω στις επερχόμενες αλλαγές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν αντι-
δράσεις, ήταν μεμονωμένες. Έτσι, η επόμενη επίσημη κίνηση μετά τη Σύνοδο 
των Πρυτάνεων, έγινε τον Ιούλιο του 1997, οπότε και δόθηκε στη δημοσιότητα 
από το ΥΠΕΠΘ ένα κείμενο, εύπεπτο στη δομή του λόγου, υπό μορφή φυλλα-
δίου, με τίτλο «Εκπαίδευση 2000: Για μια παιδεία ανοιχτών οριζόντων», που 
θεωρήθηκε ως προανάκρουσμα της μεταρρύθμισης.

Σ’ αυτό αναπτύσσονταν «τα επιχειρήματα για την εκπαιδευτική μεταρρύθ-
μιση που σχεδιαζόταν και αυτά δεν ήταν άλλα από τη διεθνοποίηση της οικο-
νομίας και του πολιτισμού καθώς και την επανάσταση στη χρήση και διάδοση 
των πληροφοριών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς» (Μπαλτά, 
2004). Οι άξονες της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης ήταν προσαρμοσμένοι στις 
κατευθύνσεις που καθορίζονταν στα επίσημα κείμενα της Unesco, του ΟΟΣΑ 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό 
και την άρση ανισοτήτων. 

Ειδικότερα, στο εισαγωγικό μέρος του φυλλαδίου, το οποίο δίνει και το 
ιδεολογικό του στίγμα, γίνεται σαφής αναφορά στην «παγκοσμιοποίηση της 
αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την επανάσταση στις επικοινωνίες και το 
πέρασμα στην κοινωνία της πληροφορίας και στην κοινωνία της γνώσης, που 
αποτελούν κορυφαίες προκλήσεις για τη χώρα μας και καθορίζουν το μέλλον 
της» (Εκπαίδευση 2000, 1997).

Σύμφωνα με τις διακηρύξεις της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, για να επι-
τευχθεί η λεγόμενη «Παιδεία Ανοιχτών Οριζόντων», θα πρέπει να έχει κέντρο 
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της τον Άνθρωπο, να είναι δημοκρατική, να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους, 
να είναι δωρεάν και δημόσια και να επιδιώκει τη συνεχή ποιοτική αναβάθμι-
ση της παιδείας των πολιτών. 

Στο φυλλάδιο, παρουσιάζονται οι αλλαγές που θα επιφέρει η μεταρρύθμι-
ση και δίνονται απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα προκύψουν, κατά την 
ανάγνωσή του από τον εκπαιδευτικό κόσμο. Ειδικότερα, αναλύεται: 

• Η καθιέρωση του Ολοήμερου Σχολείου και του Ενιαίου Πλαισίου Προ-
γράμματος Σπουδών.

• Η εισαγωγή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και δημιουργι-
κής απασχόλησης στα σχολεία.

• Η δημιουργία του Ενιαίου Λυκείου, ως αυτοτελούς βαθμίδας.
• Η εισαγωγή του θεσμού αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικών.
• Η κατάργηση της επετηρίδας, ως μέσου πρόσληψης εκπαιδευτικών.
• Η στήριξη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης.
• Η ενίσχυση της εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 
• Η κατάργηση των Γενικών εξετάσεων.
• Η δημιουργία Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής και Σχολείων Δεύ-

τερης Ευκαιρίας.
• Η ίδρυση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
• Η έμφαση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Όπως διαφαίνεται από το σώμα του κειμένου, η νέα εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση υιοθετούσε, εν μέρει, τις ευρωπαϊκές αρχές και πολιτικές που είχαν 
διατυπωθεί σε σειρά κειμένων και διακηρύξεων. Σε αρκετά σημεία, όμως, 
υπήρχαν προβλήματα εφαρμογής λόγω εγγενών δυσκολιών, που σχετίζονταν 
με τη δομή του ελληνικού συστήματος διοίκησης. 

Ενδεικτικά, από τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, ενσωματώθηκαν «πέντε μέτρα 
που συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση: την κατάργηση της επετηρίδας, την 
εισαγωγή περισσότερων από ένα διδακτικών βιβλίων, την παραχώρηση αυτονο-
μίας στα πανεπιστήμια, την επανεισαγωγή της αξιολόγησης και την εισαγωγή 
κάποιας μορφής ευελιξίας στα αναλυτικά προγράμματα» (Περσιάνης, 2001).

Όλη αυτή η δέσμη εκπαιδευτικών μέτρων, εκφράστηκε με μια σειρά νο-
μοθετικών κειμένων και εισηγητικών εκθέσεων, αρχικά, εκ των οποίων ο χα-
ρακτηριστικός εκπρόσωπος ήταν ο Ν. 2525/97, ο οποίος σήκωσε στην ουσία 
όλο το βάρος της «μεταρρύθμισης Αρσένη». 

Εν τέλει και παρόλες τις προσπάθειες του Υπουργού Παιδείας, να πεισθεί η 
ελληνική κοινωνία, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία της, γεγονός που θα ευνοούσε 
την ευκολότερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αυτό δεν κατέστη 
δυνατόν. Αλλαγές έγιναν, όχι στο βαθμό που είχε οραματιστεί ο Γερ. Αρσένης, 
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ούτε ομαλά, ως αποτέλεσμα εθνικού διαλόγου. Πολλά από τα καινοτόμα μέτρα 
που είχε εισηγηθεί ξεκίνησαν και στη συνέχεια εκφυλίστηκαν (π.χ. Ολοήμερο 
σχολείο) ή δεν εφαρμόστηκαν καθόλου (αξιολόγηση). Ίσως, τελικά, η ελληνική 
κοινωνία της δεκαετίας του ’90, δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τον ευρωπαϊκό «αέρα» 
στην εκπαίδευση, ούτε την προοπτική τέτοιων σαρωτικών αλλαγών. 

Συμπεράσματα

Η εκπαίδευση στη χώρα μας, τις τελευταίες δεκαετίες αργά αλλά σταθερά, 
έπαψε να είναι μόνο «εθνική υπόθεση». Ξεκίνησε, όπως και σε άλλες χώρες, 
ως μηχανισμός αναπαραγωγής και διατήρησης των εθνικών αξιών, στην πο-
ρεία όμως ξεπεράστηκε από τις διεθνείς συγκυρίες και αγκιστρώθηκε στο άρμα 
των διεθνών εξελίξεων και οργανισμών. Η εκπαίδευση, μέσα από τη χάραξη 
εκπαιδευτικών πολιτικών και τις απόπειρες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, 
αναδείχτηκε σε παγκόσμιο διακύβευμα του σύγχρονου διεθνοποιημένου πολι-
τικού σκηνικού, όπου οι διεθνείς οργανισμοί υπηρετώντας τη δική τους, εσω-
τερική φιλοσοφία, την ενέπλεξαν στους μηχανισμούς τους. 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, όπως είδαμε και στη μελέτη περίπτω-
σης, κλήθηκε να υπηρετήσει τους αναπτυξιακούς στόχους που τέθηκαν σε δι-
εθνές επίπεδο, από τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι βασίστηκαν σε πυ-
λώνες εναρμονισμένους με τις κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες. Ειδικά, στις 
πρώτες προσπάθειες διεθνοποίησης της ελληνικής εκπαίδευσης, το έδαφος δεν 
ήταν επαρκώς έτοιμο, ώστε να καρποφορήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Η έννοια 
της παιδείας με «εθνικό χαρακτήρα» ήταν ισχυρή. Τις τελευταίες δεκαετίες, 
μειώνεται όλο και περισσότερο ο εθνικός χαρακτήρας της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης και αντικαθίσταται από υπερεθνικές πολιτικές, οι οποίες έχουν κοινές 
συνιστώσες για τα κράτη-μέλη αυτών των Οργανισμών. 

Τα τελευταία χρόνια, ειδικά, είναι εμφανής η ανάπτυξη μιας ιδιότυπης πα-
γκόσμιας διακυβέρνησης, η οποία εναρμονίζει τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτι-
κές σε κοινές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη είναι τα «αντικείμενα» 
αλλά και οι αποδέκτες των διεθνών επιταγών. Ο βαθμός συμμόρφωσης από την 
πλευρά των κρατών, σε συνδυασμό με τα ενθαρρυντικά μέσα και την ήπια πίε-
ση που ασκείται, είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Σε κάθε περίπτωση, 
η εποχή των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτί.
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Abstract

The educational reforms are a phenomenon of the political life of a country, that 
is closely linked to educational policy and the articulation of political discourse 
that accompanies any change. 

Although educational policymaking began as a “national affair”, in recent 
decades it has been increasingly influenced by so-called international or 
supranational organizations and global socio-economic developments. While the 
intervention of these organizations was initially limited to economic issues, their 
role has now emerged as a co-shaper of national education and training policies, 
based on indicators and pillars that they develop, with a view to harmonizing 
education with economic efficiency, in the context of internationalization.
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The case study of the Arsenis reform, gives us an image of how an attempt 
was made to transfer international policies to the Greek education system, 
unsuccessfully, allowing us to make a reduction as to the degree of integration 
of Greek education into the applicable international policies, as expressed in 
from the official texts of international organizations and as dictated by the 
socio-economic context.
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Απόψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρώτη 
εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 

κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Κυριάκος-Κυπριανός Ν. Μαμμούς, Κωνσταντίνα Λ. Τσώλη, 
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, 

Ευαγγελία Γαλανάκη 

Εισαγωγή

Η επένδυση σε μια εκπαίδευση που προωθεί την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξι-
οτήτων οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προσωπικότητας του ατόμου 
κρίνεται επιτακτική, προκειμένου το άτομο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επι-
ταγές της κοινωνίας και της οικονομίας (Babalis & Tsoli, 2017). Σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναγκαία συνθήκη αποτελεί ο επανα-
προσδιορισμός του ρόλου του σχολείου και η ενίσχυση της σχολικής εκπαίδευ-
σης, ώστε το άτομο από την προσχολική ακόμα ηλικία να αποκτά ένα ευρύ φάσμα 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, 
την κοινωνική ένταξη και την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη (Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). 

Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσπισε 
ένα σύνολο διατάξεων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
στην οποία, μεταξύ άλλων, εισάγεται το μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» (Ν. 
4692/2020). Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εφαρμόστηκαν ως εκπαιδευτική δρά-
ση πιλοτικά σε 218 σχολεία το σχολικό έτος 2020-2021, ενώ από το σχολικό έτος 
2021-2022 αποτελούν αυτόνομο μάθημα με ξεχωριστό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών σε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, με σκοπό 
την «ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτή-
των τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές». Στο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος κυριαρχούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, 
όπως η ομαδοσυνεργατική, η διερευνητική και η βιωματική, ενώ οι τεχνικές διδα-
σκαλίας που προωθούνται είναι ο καταιγισμός ιδεών, τα σχέδια εργασίας (project), 
οι μελέτες περίπτωσης, τα παιχνίδια ρόλων, οι προσομοιώσεις κ.ά. (ΙΕΠ, 2021α).

Η ένταξη στην εκπαίδευση του καινοτόμου αυτού μαθήματος ικανοποιεί πρω-
τίστως την κοινωνική επιταγή για μια εκπαίδευση που είναι ικανή να ακολουθή-
σει τις εξελίξεις της οικονομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, η επιτυ-
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χία του εγχειρήματος αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν τις διδακτικές μεθόδους 
που απαιτεί η διδασκαλία του μαθήματος, καθώς και η υποστήριξη από το ίδιο 
το εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. η εκπόνηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η 
διασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής, η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων κ.ά.) 
(Μαμμούς, 2022· Χρήστου, 2021).

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94236/ΓΔ4/2021 Υπουργική Απόφαση, στα «Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων» οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλ-
λιεργούνται σε τέσσερις κύκλους:

Α. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs), όπου περιλαμβάνονται η κριτική 
σκέψη, η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, καθώς και ψηφια-
κές δεξιότητες.

Β. Δεξιότητες της ζωής, όπως κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες της ψηφι-
ακής ιθαγένειας, δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης, 
καθώς και δεξιότητες επιχειρηματικότητας.

Γ. Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης, όπως δεξι-
ότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών, ψη-
φιακός γραμματισμός και ρομποτική.

Δ. Δεξιότητες του νου, όπως στρατηγική και πλάγια σκέψη, αναστοχασμός, 
κατασκευές και παιχνίδια, καθώς και δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης. 

Η διδασκαλία του μαθήματος εκτείνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, 
οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ι.Ε.Π., 2021α) και είναι οι ακόλουθες:

• Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 
• Φροντίζω το Περιβάλλον 
• Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
• Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, στην αρχή του εκάστοτε 

σχολικού έτους, καθορίζει το ετήσιο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα «Προ-
γράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων», διάρκειας 5 έως 7 εβδομάδων το καθένα, 
που καλύπτουν συνολικά τις θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό που 
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος αντλείται από την ειδικά 
διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., «Πλατφόρμα 21+», η οποία 
περιλαμβάνει σχέδια δράσης, προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων, φύλλα 
δραστηριοτήτων και αξιολόγησης, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και ενημε-
ρωτικό υλικό ανά τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης.
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Μέθοδοι διδασκαλίας

Στη σύγχρονη παιδαγωγική αναδύεται η έννοια της «Νέας μάθησης», που απο-
βλέπει στην προετοιμασία των μαθητών για να κατακτήσουν τις δεξιότητες 
τις οποίες επέβαλαν οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές της 
παγκοσμιοποίησης. Η «Νέα μάθηση» οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μεθόδους 
διδασκαλίας, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και να εγκαθιδρύει νέες συν-
θήκες μάθησης, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και διερεύνησης (Kalantzis & 
Cope, 2013· Πασιάς, Φλουρής, & Φωτεινός, 2016). 

Στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτή-
των», η ενίσχυση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών προωθεί-
ται μέσα από σύγχρονες μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι 
οι ακόλουθες: 

i. Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, που λειτουργεί ως πλαίσιο αλληλεπί-
δρασης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς 
και για την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς του πολίτη και δια-
μόρφωσης υγιούς ταυτότητας των μαθητών (Παπαστυλιανού, 2020). Βέβαια, 
ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καταλυτικός για την αποτελεσματική εφαρ-
μογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Πρωτίστως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να έχει επίγνωση της ευαίσθητης ισορροπίας που δημιουργείται στο εσωτερικό 
της ομάδας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εμπιστοσύνη ή στον ανταγωνι-
σμό, στη δραστηριοποίηση ή στην αδράνεια (Φρυδάκη, 2009). Ως εκ τούτου, 
ο εκπαιδευτικός οφείλει να μεριμνά για τον προσεκτικό σχεδιασμό και την 
οργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την παρα-
κίνηση και την ενίσχυση των μαθητών, ώστε να εμπλακούν και να διεκδική-
σουν ενεργούς ρόλους, απολαμβάνοντας τα οφέλη από τη συνεργασία και την 
αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα (Ματσαγγούρας, 2008· Μπαμπάλης, 2011).

ii. Η Διερευνητική ή Ανακαλυπτική προσέγγιση ως μεθοδολογία ανάπτυ-
ξης των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, προσομοίωσης και μοντελισμού, 
βασίζεται στη φυσική περιέργεια του μαθητή και οδηγεί στην κατανόηση της 
γνώσης μέσω ερωτήσεων, υποθέσεων, πειραμάτων, παρατηρήσεων και ανα-
λύσεων (Αργύρη, 2020). Στο πλαίσιο της διερευνητικής διδασκαλίας, ο εκπαι-
δευτικός αποδέχεται ότι πλέον δεν αποτελεί αποκλειστικό φορέα μετάδοσης 
γνώσης, παύει να είναι καθοδηγητικός και λειτουργεί ως βοηθός και υποστη-
ρικτής στην προσπάθεια των μαθητών, διαμορφώνοντας κλίμα εμπιστοσύνης, 
ασφάλειας και δημιουργικότητας.

iii. Η Βιωματική μέθοδος διδασκαλίας ενδείκνυται για την ανάπτυξη των δε-
ξιοτήτων της κοινωνικής ζωής, της ψηφιακής ιθαγένειας, της διαμεσολάβησης 
και της κοινωνικής ενσυναίσθησης (Μαχαιρίδου, 2020). Αποτελεί μια σύγχρονη 
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προσέγγιση – με βαθιές ρίζες στην Παιδαγωγική, από την εποχή του Jean Piaget 
(βλ. Γαλανάκη, 2005) – που συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές διδασκαλί-
ας, οι οποίες συγκλίνουν στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία στη 
διαδικασία της μάθησης (Δεδούλη, 2002). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει 
τη μαθησιακή διαδικασία με πρόκληση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών 
μέσα από δραστηριότητες προσανατολισμένες στο «learning by doing». Οι βιω-
ματικές δράσεις απαιτούν μια συστηματική καθοδήγηση των μαθητών, ώστε να 
αναπτύσσουν ποικιλία ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στους 
στόχους της κάθε δράσης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008).

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η εφαρμογή του μαθήματος «Εργα-
στήρια Δεξιοτήτων» όχι μόνο απαιτεί άρτια επιστημονική και παιδαγωγική κατάρ-
τιση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και προϋποθέτει από εκείνους να διαθέτουν 
κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να αξιοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας, ιδίως για 
θεματικές ενότητες στις οποίες οι ίδιοι πιθανώς να μην έχουν προηγούμενη εμπει-
ρία (Τσώλη, 2018). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατέχουν ψηφιακές 
δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση και δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, για 
να μπορούν να αξιοποιούν και να προσαρμόζουν το προτεινόμενο ψηφιακό υλικό 
της πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. στις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής τάξης.

Σκοπός και επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αποτιμηθεί ο βαθμός εξοικείωσης των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των σύγχρονων με-
θόδων διδασκαλίας τις οποίες απαιτεί το μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και 
ταυτόχρονα να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του μαθήματος 
κατά το πρώτο έτος καθολικής (και όχι πιλοτικής) εισαγωγής του στη σχολική 
εκπαίδευση (σχολικό έτος 2021-2022). Αυτό συνιστά και την πρωτοτυπία της 
παρούσας έρευνας. Ως επιμέρους στόχοι της έρευνας τέθηκαν:

• η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης από τους εκπαιδευτικούς των 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δε-
ξιοτήτων»,

• η ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα 
της διδασκαλίας του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»,

• η αξιολόγηση του κατά πόσο τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» πέτυχαν να 
καλλιεργήσουν στους μαθητές τις δεξιότητες που επιδιώκονται σύμφω-
να με τους στόχους του μαθήματος και

• η καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προ-
κειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των «Εργα-
στηρίων Δεξιοτήτων».
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Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας βασίστηκαν στους παρα-
πάνω στόχους και διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Σε ποιον βαθμό οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους διδα-
σκαλίας στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»;

• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση μεθόδων 
διδασκαλίας στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ως προς το 
φύλο, τη διδακτική εμπειρία και το μορφωτικό υπόβαθρο;

• Σε ποιον βαθμό η υλοποίηση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» οδηγεί 
τους μαθητές στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης, ζωής, τεχνο-
λογίας και σκέψης;

• Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσμα-
τικότητα της διδασκαλίας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»;

• Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ώστε να αντα-
ποκρίνονται στο διδακτικό τους έργο στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»;

Μέθοδος

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 110 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022 σε Δημοτικά σχολεία αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Αττικής. Από αυτούς, 83 ήταν γυναίκες (75,5%) και 27 ήταν άνδρες 
(24,5%). Η πλειονότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού του δείγματος της έρευνας 
αποτελούνταν από Δασκάλους, ενώ συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που 
διδάσκουν ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), Εικαστικά, Μουσική, 
Πληροφορική και Φυσική Αγωγή. Το δείγμα, αν και ήταν αντιπροσωπευτικό του 
πληθυσμού της έρευνας, εντούτοις ήταν συμπτωματικό, δηλαδή περιλάμβανε τα 
άτομα με τα οποία ήταν εφικτή η άμεση επικοινωνία για τη συμμετοχή τους στην 
ερευνητική διαδικασία. Αυτό αποτελεί ασφαλώς έναν περιορισμό για τη δυνατό-
τητα γενίκευσης με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας.

Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδομένων

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων 
ήταν ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε με βάση τον σκο-
πό, τους στόχους και τα ερωτήματα της έρευνας. Η συμπλήρωση του ερωτη-
ματολογίου από τους συμμετέχοντες, καθώς και η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο 2022 μέσω του εργαλείου Google Forms. Το 
ερωτηματολόγιο περιείχε κλειστές ερωτήσεις δεδομένης απάντησης, καθώς 
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και ερωτήσεις τύπου Likert με 5 πιθανές απαντήσεις (1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 
3 = Αρκετά, 4 = Πολύ, 5 = Πάρα πολύ). Μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις 
και βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την πιλοτική έρευνα, οι ερωτή-
σεις ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις ερευνητικούς άξονες:

• Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών (8 ερωτήσεις), τα οποία αποτελούν 
και τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας. Περιλαμβάνουν το φύλο, 
την ειδικότητα, το επίπεδο σπουδών, τα έτη διδακτικής υπηρεσίας κ.ά.

• Διδακτική Μεθοδολογία (25 ερωτήσεις), όπου καταγράφηκαν οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων διδασκα-
λίας που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων των «Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων», όπως η Παραδοσιακή, η Ομαδοσυνεργατική, η Εξατομικευ-
μένη, η Απαγωγική και η Επαγωγική, η Διερευνητική και η Βιωματική δι-
δασκαλία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν παράγοντες που επηρε-
άζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και αφορούν τα χαρακτη-
ριστικά των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του σχολικού περιβάλλοντος.

• Εργαστήρια Δεξιοτήτων (28 ερωτήσεις), όπου αξιολογήθηκε η υλοποίη-
ση κάθε θεματικής ενότητας του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». 
Επιπλέον, οι ερωτήσεις αυτού του άξονα είχαν ως στόχο την αξιολόγη-
ση των δεξιοτήτων που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλλιεργήσουν 
στους μαθητές (μάθησης, κοινωνικής ζωής, τεχνολογίας, σκέψης κ.ά.).

• Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών (4 ερωτήσεις), όπου καταγράφηκαν οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα επιμόρφωσής τους, με 
στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Η μεθοδολογική προσέγγιση για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υπαγο-
ρεύθηκε από ποικίλους παράγοντες, όπως ο σκοπός της έρευνας, η φύση του 
φαινομένου που ερευνάται, τα διαθέσιμα μέσα, η πρόσβαση στο δείγμα της 
έρευνας κ.ά. (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω, κρίθηκε κατάλληλη η επιλογή μιας περιγραφικής ερευνητικής προ-
σέγγισης και, συγκεκριμένα, η μέθοδος της επισκόπησης, η οποία χρησιμοποι-
είται ευρέως στην εκπαιδευτική έρευνα. Μέσω αυτής, συνελέγησαν ποσοτικά 
δεδομένα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ερευνώμενο θέμα.

Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό λογισμικό IBM SPSS Statistics 25.0. Για τις κατηγορικές μεταβλη-
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τές υπολογίστηκαν οι απόλυτες συχνότητες (f) και τα ποσοστά % και για τις 
διατακτικές μεταβλητές (ερωτήσεις τύπου Likert) υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι 
και οι τυπικές αποκλίσεις. Ακολούθως, για να ελεγχθούν οι σχέσεις μεταξύ 
των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 (chi-square test). 

Αποτελέσματα

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
παρουσιάζονται ομαδοποιημένα ανά ερευνητικό άξονα.

Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών

Η σύνθεση του δείγματος περιλάμβανε κυρίως δασκάλους, ενώ οι υπόλοιπες 
ειδικότητες συμμετείχαν επαρκώς ακολουθώντας και την κατανομή των ειδι-
κοτήτων που υπηρετούν σε κάθε Δημοτικό σχολείο (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2021). Συγκε-
κριμένα, 84 (76,4%) ήταν ΠΕ70-Δάσκαλοι, 3 (2,7%) ήταν ΠΕ05-Γαλλικής, 5 
(4,5%) ήταν ΠΕ06-Αγγλικών, 1 (0,9%) ήταν ΠΕ07-Γερμανικής, 4 (3,6%) ήταν 
ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 3 (2,7%) ήταν ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 1 (0,9%) ήταν 
ΠΕ79-Μουσικής και 9 (8,2%) ήταν ΠΕ86-Πληροφορικής. Ως προς την υπηρε-
σιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών του δείγματος, η πλειοψηφία 69 (62,7%) 
ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και 41 (37,3%) ήταν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών δείχνει ότι η πλειονότητα, δηλαδή 52 
άτομα (48,2%) κατέχει μόνο Βασικό Πτυχίο, το οποίο ήταν και προσόν διορισμού 
σε δημόσιο σχολείο, ενώ ακολουθούν 48 (43,6%) κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος. Μόλις 6 (5,5%) είναι κάτοχοι Δεύτερου Πτυχίου, ενώ 3 (2,7%) είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού διπλώματος. Σχετικά με την παρακολούθηση επιμόρφωσης για το 
μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», 61 εκπαιδευτικοί (55,5%) απάντησαν θετικά.

Σχετικά με τα έτη διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι 34 
(30,9%) ανήκουν στην κατηγορία διδακτικής εμπειρίας από 1 έως 10 έτη, 36 (32,7%) 
ανήκουν στην κατηγορία από 11 έως 20 έτη, 24 (21,8%) ανήκουν στην κατηγορία 
από 21 έως 30 έτη, ενώ 16 (14,5%) έχουν ήδη διδακτική υπηρεσία πάνω από 30 έτη.

Διδακτική μεθοδολογία εκπαιδευτικών στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

 Αξιοποίηση μεθόδων διδασκαλίας

Αναγνωρίζοντας την παιδαγωγική αξία των μεθόδων με τις οποίες ο μαθητής 
τίθεται στο επίκεντρο του διδακτικού σχεδιασμού (Βιωματική, Ομαδοσυνερ-
γατική, Εξατομικευμένη), οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τις μεθόδους αυτές 
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υψηλότερα (πάνω από 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert), όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 1. Η Βιωματική μέθοδος διδασκαλίας αναδείχθηκε ως κυρίαρχη στη 
σχολική τάξη κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Πίνακας 1. Περιγραφικοί δείκτες (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) για 
την αξιοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

Μέθοδοι Μ.Ο. Τ.Α.

Παραδοσιακή διδασκαλία διαλεκτικής μορφής 3,05 1,00

Ομαδοσυνεργατική 3,63 0,87

Εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες 
των μαθητών 3,61 0,86

Απαγωγική, από το γενικό στο ειδικό 3,43 0,80

Επαγωγική, από το ειδικό στο γενικό 3,32 0,87

Διερευνητική (μελέτη περίπτωσης, σχέδια εργασίας κ.ά.) 3,26 1,08

Βιωματική (καταιγισμός ιδεών, προσομοίωση, 
παιχνίδια ρόλων κ.ά.) 3,81 0,96

Σημείωση. Κλίμακα 1-5. Υψηλοί βαθμοί δηλώνουν υψηλή αξιοποίηση των 
μεθόδων διδασκαλίας.

Συσχετίσεις των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών με το 
είδος των μεθόδων διδασκαλίας

Για την εξέταση της σχέσης ανάμεσα στα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτι-
κών και στις μεθόδους διδασκαλίας, διενεργήθηκε έλεγχος με το στατιστικό κριτή-
ριο χ2 (chi-square test), με ανώτατο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p < 0,05.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών πα-
ρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με αρκετές μεθόδους διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται στη διδακτική πράξη, όπως η Ομαδοσυνεργατική, η Εξατο-
μικευμένη, η Απαγωγική και η Επαγωγική (βλ. Πίνακα 2). Ειδικότερα, οι εκ-
παιδευτικοί με εμπειρία πάνω από 30 έτη χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτές τις 
μεθόδους, ενώ οι νεότεροι σε εμπειρία εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται πιο διστα-
κτικοί. Επιπλέον, ως προς το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών, αναδείχθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί που είναι 
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κάτοχοι Δεύτερου πτυχίου ή Μεταπτυχιακού διπλώματος είναι πάρα πολύ εξοικει-
ωμένοι με την Ομαδοσυνεργατική και την Εξατομικευμένη μέθοδο διδασκαλίας.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου με το στατιστικό κριτήριο χ2 
για τη σχέση των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών 

με τις μεθόδους διδασκαλίας στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών

Μέθοδοι 
Διδασκαλίας Φύλο Διδακτική εμπειρία Επίπεδο σπουδών

χ2 df p χ2 df p χ2 df p

Παραδοσιακή 5,43 4 0,246 13,49 12 0,335 13,79 12 0,314

Ομαδοσυνεργατική 3,12 3 0,373 16,95 9 0,049 17,24 9 0,045

Εξατομικευμένη 6,32 4 0,176 28,85 12 0,004 52,45 12 0,000

Απαγωγική 3,05 4 0,549 25,64 12 0,012 17,40 12 0,135

Επαγωγική 3,22 4 0,521 21,08 12 0,049 10,92 12 0,536

Διερευνητική 3,44 4 0,487 12,50 12 0,406 12,48 12 0,408

Βιωματική 1,98 4 0,740 17,29 12 0,139 11,62 12 0,477

 Παράγοντες αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας

Ως προς την ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν στην αποτελεσματικό-
τητα της διδασκαλίας και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των μαθητών, ο 
υψηλότερος μέσος όρος σημειώθηκε στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών 
(Μ.Ο. = 4,10), οι οποίες απαιτούν όχι μόνο εξατομικευμένη διδασκαλία από 
τον εκπαιδευτικό, αλλά και διαφοροποίηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με 
παροχή παράλληλης στήριξης ή ίδρυσης τμήματος ένταξης. Ακολουθούν οι 
κοινωνικές δεξιότητες και οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών (Μ.Ο. = 
4,06), οι οποίες συμβάλλουν στην επιτυχία των ομαδοσυνεργατικών και βιω-
ματικών μεθόδων διδασκαλίας. Υψηλός μέσος όρος διαπιστώθηκε και για τη 
μαθησιακή ετοιμότητα (Μ.Ο. = 4,04), καθώς και για τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη των μαθητών (Μ.Ο. = 4,00) (βλ. Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1. Χαρακτηριστικά των μαθητών (μέσοι όροι) που επιδρούν 
στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την ευθύνη 
που έχουν οι ίδιοι για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και αξιολό-
γησαν με υψηλή βαθμολόγηση όλα τα χαρακτηριστικά που τους αφορούν (βλ. Πί-
νακα 3). Ο υψηλότερος μέσος όρος (Μ.Ο .= 4,36) σημειώθηκε στις επικοινωνιακές 
τους δεξιότητες που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η ποιότητα επικοινωνίας 
και συνεργασίας μέσα στην τάξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι 
η παιδαγωγική κατάρτιση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα της μά-
θησης αποδίδοντας τον δεύτερο κατά σειρά υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 4,14).

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (μέσοι όροι) που επιδρούν 
στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών Μ.Ο.
Επιστημονική κατάρτιση 4,10
Παιδαγωγική κατάρτιση 4,14

Εξοικείωση με μεθόδους διδασκαλίας 4,09

Επικοινωνιακές δεξιότητες 4,36
Ψηφιακές δεξιότητες 3,67

Διδακτική εμπειρία 4,05

Επαγγελματική ικανοποίηση 4,12

Εφαρμογή κανονισμών και προγράμματος σπουδών 3,27

Σημείωση. Κλίμακα 1-5. Υψηλοί βαθμοί δηλώνουν απόδοση υψηλής σημασίας στα χαρακτηριστικά.
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Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος, οι εκπαιδευ-
τικοί του δείγματος προτάσσουν τον αριθμό των μαθητών στην τάξη (έως 25 
μαθητές) ως τον σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά στον διδακτικό σχε-
διασμό και στην ποιότητα της μάθησης. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί απο-
δίδουν τον επόμενο υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 4,10) τόσο στον διδακτικό 
χρόνο όσο και στο μέγεθος της διδακτέας ύλης. Ακολουθούν, κατά σειρά, η 
υλικοτεχνική υποδομή και τα εποπτικά μέσα, το επικοινωνιακό πλαίσιο σχο-
λείου-οικογένειας και, τέλος, η διάταξη της σχολικής τάξης (βλ. Γράφημα 2). 

Γράφημα 2. Χαρακτηριστικά σχολικού περιβάλλοντος (μέσοι όροι) που επιδρούν 
στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Αξιολόγηση των υποενοτήτων των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 

Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τον βαθμό στον οποίο οι δράσεις του μαθήματος 
κατάφεραν να καλλιεργήσουν τις επιδιωκόμενες δεξιότητες στους μαθητές. Σύμ-
φωνα με τον γενικό μέσο όρο κάθε ενότητας, οι εκπαιδευτικοί κατέταξαν στην 
υψηλότερη θέση την θεματική ενότητα «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ» 
(Μ.Ο. = 3,42), ενώ ακολουθεί η ενότητα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
(Μ.Ο. = 3,11) και, στη συνέχεια, η ενότητα «ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ» (Μ.Ο. 
= 3,10). Ο χαμηλότερος γενικός μέσος όρος αποδόθηκε στη θεματική ενότητα 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Μ.Ο. = 2,45). Στον Πίνακα 4 αποτυπώ-
νεται αναλυτικά η αξιολόγηση των υποενοτήτων της κάθε θεματικής ενότητας.

Πίνακας 4. Περιγραφικοί δείκτες (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) για 
την αξιολόγηση των υποενοτήτων των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»

Θεματικές ενότητες Μ.Ο. Τ.Α.
ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ 3,10 1,16

ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια 3,21 1,09
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Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 3,30 1,08

Γνωρίζω το Σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 2,78 1,24

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3,11 1,16
Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική Φυσική 

Κληρονομιά 3,35 1,14

Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία 3,05 1,17

Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά 2,94 1,16

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ 3,42 1,02

Ανθρώπινα Δικαιώματα 3,48 0,97

Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 3,17 1,06

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα 3,59 0,99

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2,45 1,22
STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική 2,65 1,22

Επιχειρηματικότητα 
Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με Επαγγέλματα 2,25 1,19

Σημείωση. Κλίμακα 1-5. Υψηλοί βαθμοί εκφράζουν υψηλή καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων.

Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», οι δεξιότητες που 
καλούνται να καλλιεργήσουν οι μαθητές ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατη-
γορίες. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αξιολόγησαν υψηλότερα τις «ΔΕΞΙΟ-
ΤΗΤΕΣ 21ου ΑΙΩΝΑ» (Μ.Ο. = 3,43), ακολουθούν οι «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΥ» (Μ.Ο. = 3,28), στη συνέχεια οι «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» (Μ.Ο. = 
3,26), ενώ χαμηλότερα βρίσκονται οι «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» (Μ.Ο. = 3,02). Στον Πίνακα 
5 αποτυπώνεται αναλυτικά η αξιολόγηση των δεξιοτήτων κάθε κατηγορίας.

Πίνακας 5. Περιγραφικοί δείκτες (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) για 
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»

Κατηγορίες Μ.Ο. Τ.Α.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ 3,43 1,04

Δεξιότητες μάθησης 3,55 0,98

Ψηφιακή μάθηση 3,40 1,00
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της 

δημιουργικότητας 3,35 1,15



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

131Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρώτη 
εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 3,26 1,17

Δεξιότητες κοινωνικής ζωής 3,53 1,15

Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας 3,15 1,18
Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής 

ενσυναίσθησης 3,41 1,15

Δεξιότητες επιχειρηματικότητας 2,96 1,13

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 3,02 1,13

Δεξιότητες της τεχνολογίας 3,05 1,08

Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων 3,14 1,10

Ρομποτική 2,87 1,20

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ 3,28 1,08

Στρατηγική Σκέψη 3,29 1,13

Πλάγια σκέψη 3,23 1,15

Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός 3,25 1,08

Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές 3,49 1,01

Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης 3,14 1,02

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Γράφημα 3. Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών (Ν = 110) 
ως προς τον προτιμώμενο χρόνο επιμόρφωσης
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Η συντριπτική πλειοψηφία (n = 95, 86%) των εκπαιδευτικών θεώρησε ότι η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελε-
σματικότητα της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί κατέταξαν στις πρώτες θέσεις 
την επιμόρφωση σχετικά με τη «Διδακτική Μεθοδολογία» και τις «Ψηφιακές 
Δεξιότητες». Σχετικά με τα χαρακτηριστικά υλοποίησης της επιμόρφωσης, 
προκύπτει ότι ο χρόνος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί είναι καθοριστι-
κός, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος (n = 64, 58,2%,) να 
προτιμά επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο ωράριο ερ-
γασίας και με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα προκειμένου να την 
παρακολουθήσουν (βλ. Γράφημα 3). Ως προς τη μορφή της επιμόρφωσης, οι 
εκπαιδευτικοί εμφανίζονται μοιρασμένοι ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα ταχύρ-
ρυθμης επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και σε ένα πρόγραμμα 
επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί με βιωματικό τρόπο (βλ. Γράφημα 4). 

Γράφημα 4. Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών (Ν = 110) 
ως προς την προτεινόμενη μορφή επιμόρφωσης

Συζήτηση – Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα εξέτασε τον βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τις μεθόδους διδασκαλίας που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων του μαθήματος «Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων». Παράλληλα, η έρευνα στόχευσε να αναδείξει, από την 
οπτική των εκπαιδευτικών, τους παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσμα-
τική υλοποίηση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

Ακολούθως, συζητούνται τα αποτελέσματα της έρευνας κατά ερευνητικό 
ερώτημα.
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1. Σε ποιον βαθμό οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους διδασκα-
λίας στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»; 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη Βιωματική μέθοδο ως κυρίαρχη μέθοδο διδασκα-
λίας στη σχολική τους τάξη και τη συνδέουν με τους εκπαιδευτικούς στόχους 
που προωθούνται τα τελευταία χρόνια μέσα από τα νέα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Αυτή η προτίμηση σε μία διδακτική προσέγγιση που φέρνει στο προσκήνιο 
τον ίδιο τον μαθητή και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να οδηγεί τον μαθητή 
προς τη γνώση με βιωματικό τρόπο συνάδει με πρόσφατες έρευνες σχετικά 
με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (Αγγούση, Γκαμπράνη & Γραμμένου, 
2017· Κλημεντιώτη, 2019· Μαλαφάντης, 2005· Σταθάτου, 2021· Φυλακτού, 
2018). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν πολύ συχνά την Ομαδοσυνερ-
γατική μέθοδο διδασκαλίας, εύρημα που συγκλίνει και με την αποτίμηση της 
εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» (Ι.Ε.Π., 2022). Το εύρημα αυτό 
καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους αποδέχονται ότι η ενσωμά-
τωση στη διδασκαλία συμμετοχικών τεχνικών διευκολύνει την ενεργοποίηση 
όλων των μαθητών και είναι επιτακτική για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
της συνεργασίας και της συνέργειας.

2. Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση μεθόδων 
διδασκαλίας στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ως προς το φύλο, τη 
διδακτική εμπειρία και το μορφωτικό υπόβαθρο;

Η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών παρουσιάζει στατιστικά ισχυρή συ-
σχέτιση με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στη διδακτική 
πράξη. Συγκεκριμένα, αποτυπώθηκε η θετική διάθεση των νεοεισερχόμενων 
εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν τον διδακτικό τους σχεδιασμό στις ατομικές 
δυνατότητες και ανάγκες των μαθητών, παρά τη μικρή τους εμπειρία. Αυτό 
θα μπορούσε να αποδοθεί στην υψηλότερου επιπέδου επιστημονική και παι-
δαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών ως απόρροια του εκσυγ-
χρονισμού των προγραμμάτων σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, οι νεότεροι σε εμπειρία εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται διστακτικοί 
στη χρήση συμμετοχικών τεχνικών, γεγονός που αναδεικνύει ότι, αν και δια-
κατέχονται από ενθουσιασμό και διάθεση για καινοτομία, εντούτοις η έλλειψη 
εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης δραστηριοτήτων και πειθαρχίας της τάξης τούς 
στερεί την απαραίτητη ευελιξία που απαιτεί η χρήση της ομαδοσυνεργατικής 
μεθόδου διδασκαλίας. Το εύρημα αυτό, κατά το οποίο υπάρχει ισχυρή συσχέ-
τιση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών με τις μεθόδους που χρησι-
μοποιούν στη διδασκαλία, συνάδει με τα ευρήματα άλλων σχετικών ερευνών 
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(Κοσκοσίδου, 2021· Μαλέτσκος, 2015· Οικονόμου, 2017· Στύλος, 2014), οι 
οποίες επιβεβαιώνουν μα διαφοροποίηση στο προφίλ του εκπαιδευτικού όσο 
αυξάνει η διδακτική εμπειρία του.

Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών συσχετίζεται κατά στατιστικά 
σημαντικό τρόπο με την αξιοποίηση κυρίως της Ομαδοσυνεργατικής και της 
Εξατομικευμένης μεθόδου διδασκαλίας, αναδεικνύοντας ότι οι εκπαιδευτικοί 
που είναι κάτοχοι Δεύτερου πτυχίου ή Μεταπτυχιακού διπλώματος είναι πάρα 
πολύ εξοικειωμένοι με τις μεθόδους αυτές. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές 
πως η εξέλιξη της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευ-
τικών πέραν του Βασικού πτυχίου, συμβάλλει σε μια αλλαγή προσανατολισμού 
του διδακτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, επιλέγουν να 
θέσουν ως προτεραιότητα όχι το γνωστικό αντικείμενο, αλλά τη μαθησιακή 
διαδικασία, την οποία εμπλουτίζουν με συνεργατικές τεχνικές και διαφορο-
ποιημένες δραστηριότητες, ώστε να ενισχύεται η εμπλοκή στη μάθηση όλων 
των μαθητών. 

3. Σε ποιον βαθμό η υλοποίηση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» οδηγεί τους 
μαθητές στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης, ζωής, τεχνολογίας και σκέψης;

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις θεματικές ενότητες του μα-
θήματος, καθώς και τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στους αντίστοι-
χους εκπαιδευτικούς στόχους. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφώνησε 
ότι η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μαθητών παρατηρήθηκε στις δράσεις της 
θεματικής ενότητας «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ», που είχαν ως στόχο 
την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και την ευαισθητοποίηση των μαθη-
τών απέναντι στη διαφορετικότητα (φύλο, φυλή, χρώμα, θρησκεία, αναπηρία 
κ.ά.). Επιπλέον, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και στην υποενότητα «Ψυχι-
κή και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη» της θεματικής ενότητας «ΖΩ ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ», η οποία στόχευε στην καλλιέργεια συναισθηματικών 
δεξιοτήτων και στον προβληματισμό για θέματα εξαρτήσεων. 

Ως προς την αξιολόγηση των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων των μαθητών 
μέσα από την υλοποίηση των δράσεων των θεματικών ενοτήτων, οι εκπαι-
δευτικοί αποδίδουν αρκετά υψηλή βαθμολογία στις δεξιότητες μάθησης που 
απέκτησαν οι μαθητές. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί από το 
γεγονός ότι οι δεξιότητες μάθησης, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, 
η συνεργασία, η δημιουργικότητα κ.ά., είναι δεξιότητες που προωθούνται 
μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο Δημοτικό, επομένως οι εκπαι-
δευτικοί είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
σχετικών δραστηριοτήτων.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη των εκπαιδευτικών ότι οι ψηφιακές δε-
ξιότητες των μαθητών εμπλουτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, καταδεικνύοντας κυ-
ρίως τις δεξιότητες της ψηφιακής μάθησης, τις δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγέ-
νειας και τις δεξιότητες της διαχείρισης των μέσων. Αυτή η θετική στάση των 
μαθητών για τα ψηφιακά εργαλεία ήταν αναμενόμενη λόγω της εξοικείωσής 
τους με τα συνεργατικά εργαλεία του Διαδικτύου ως απόρροια της εφαρμογής 
της τηλεκπαίδευσης τα προηγούμενα σχολικά έτη. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι οι μαθητές δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν επαρκώς τις δεξι-
ότητες της τεχνολογίας και αξιολόγησαν με τη χαμηλότερη βαθμολογία τις 
δράσεις της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην 
έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού, διότι δεν είναι εφοδιασμένες όλες οι 
σχολικές μονάδες με τεχνολογίες προσομοίωσης και STEM, καθώς και στην 
έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς ώστε να οργα-
νώσουν αποτελεσματικά τις σχετικές δραστηριότητες.

4. Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματι-
κότητα της διδασκαλίας στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»;

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν συγκεκριμένοι παράγοντες που επιδρούν 
στην πορεία και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Ως προς τα χαρακτη-
ριστικά των μαθητών, έγινε σαφές πως η ετοιμότητα των μαθητών τόσο σε 
επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο συναισθηματικών και κοινωνικών δεξι-
οτήτων των μαθητών επιδρά στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Το 
εύρημα αυτό συνάδει και με αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις μεθόδους 
διδασκαλίας, στις οποίες επιβεβαιώνεται ότι η μάθηση προάγεται με την ισόρ-
ροπη ανάπτυξη γνώσης και συναισθήματος (Γαλανάκη, 2011· Ζαγκότας, 2021· 
Κλημεντιώτη, 2019· Οικονόμου, 2017). 

Σχετικά με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν 
τις επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτουν ως τον σημαντικότερο παράγο-
ντα που επηρεάζει την ποιότητα επικοινωνίας και τη συνεργασία σε επίπεδο 
τάξης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ότι η παιδαγωγική κατάρτι-
ση και η εξοικείωσή τους με ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας αποτελούν κρί-
σιμους παράγοντες για την ποιότητα της μάθησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προ-
κύπτει για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν φαίνε-
ται να επηρέαζαν τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδακτική πρακτική. Αυτό το 
εύρημα έρχεται σε αντίθεση με σχετικές έρευνες στις οποίες επισημαίνεται η 
ανάγκη για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Ζαρκά-
δας, 2018· Μάνεσης & Κακαβάς, 2016). Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι, λόγω 
της πρόσφατης εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδη-
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μίας COVID-19, η χρήση των Τ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση της διδασκαλί-
ας ήταν αναπόφευκτη και γενικευμένη.

Από τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος, ο αριθμός των 25 μα-
θητών που παρατηρείται στις σχολικές τάξεις των αστικών περιοχών στις οποίες 
υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας, αναδεικνύεται ως ανα-
σταλτικός παράγοντας όχι μόνο για την οργάνωση της διδασκαλίας, αλλά και για 
την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων στο σύνολό τους. Ένα ακόμα σημαντικό 
εμπόδιο που καταγράφηκε προκύπτει από τον συνδυασμό μεταξύ του διδακτι-
κού χρόνου και του μεγέθους της διδακτέας ύλης που καλούνται να καλύψουν 
οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολικό έτος, εύρημα που επιβεβαιώνεται και από την 
αποτίμηση της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» (Ι.Ε.Π., 2022). Στα 
αποτελέσματα της αποτίμησης καταγράφεται και η έλλειψη κατάλληλου υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες, εύρημα που αναδεικνύεται και από 
την παρούσα έρευνα και ισοδυναμεί με αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος 
να υποστηρίξει επαρκώς τις δράσεις των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

5. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ώστε να αντα-
ποκρίνονται στο διδακτικό τους έργο στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»;

Βασικό σημείο συμφωνίας των εκπαιδευτικών ήταν η πεποίθηση ότι η επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματι-
κότητα της διδασκαλίας του μαθήματος, γεγονός που συμφωνεί με τα αποτε-
λέσματα και άλλων ερευνών (Πραδάκη, 2022). Αν και οι απαιτήσεις διδασκα-
λίας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» αξιολογούνται ως αυξημένες, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Ι.Ε.Π. (2021β), στις εξ αποστάσεως ταχύρρυθμες επιμορ-
φώσεις, από τον Ιούνιο 2021 έως τον Απρίλιο 2022, συμμετείχαν μόλις 67.847 
εκπαιδευτικοί σε σύνολο 113.246 υπηρετούντων εκπαιδευτικών, 39.524 στο 
Γυμνάσιο, 73.722 στο Δημοτικό (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2021). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναζητούν μια επιμόρφω-
ση που θα πραγματοποιηθεί με βιωματικό τρόπο και θα τους επιτρέψει, ταυ-
τόχρονα με την κατάκτηση των αντικειμένων της επιμόρφωσης, να εξοικειω-
θούν και με τη δημιουργία βιωματικών καταστάσεων μάθησης, προκειμένου 
να τις εφαρμόζουν και οι ίδιοι στη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Το εύρημα 
αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας της Χρήστου (2021), η οποία 
μελέτησε την πιλοτική εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» του σχολι-
κού έτους 2020-2021. Ως προς τη μορφή της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί 
επέλεξαν ένα πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης που θα πραγματοποιη-
θεί διά ζώσης, με φυσική παρουσία. Το αίτημα αυτό είναι κατανοητό, διότι οι 
συνθήκες της πανδημίας COVID-19 επέβαλαν την εξ αποστάσεως υλοποίηση 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

137Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρώτη 
εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

όλων των επιμορφωτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο 
έτη, γεγονός που προκάλεσε την κόπωση των εκπαιδευτικών και την αρνητι-
κή στάση απέναντι σε άλλο ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τέτοιας μορφής. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον ως προς τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιληφθεί 
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ίδιοι στην πορεία της διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μεθόδους 
διδασκαλίας, όπως η Βιωματική, η Ομαδοσυνεργατική και η Εξατομικευμένη, 
οι οποίες ενδείκνυνται για την προαγωγή και ενίσχυση στους μαθητές των δεξι-
οτήτων που προβλέπονται στο Α.Π.Σ. των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων». Ωστό-
σο, δεν αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών η ταυτόχρονη 
αξιοποίηση των μεθόδων αυτών στη διδακτική πράξη επαρκώς, γεγονός που 
αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτι-
κούς, καθώς και στην έλλειψη διδακτικής εμπειρίας. Ως εκ τούτου, προκύπτει η 
πρόταση προς τους υπευθύνους της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διοργάνωση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, που θα ικανοποιήσουν την ανάγκη για προσαρ-
μογή και εξέλιξη της διδακτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού, ώστε να ανταπο-
κρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Επιπλέον, ως προς την υλοποίηση του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», 
καταγράφηκαν αρκετοί παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά, με τους σημαντι-
κότερους να προέρχονται από το ίδιο το πλαίσιο του μαθήματος, όπως υπερφόρ-
τωση διδακτέας ύλης συγκριτικά με τις λίγες ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, 
περιορισμένο εκπαιδευτικό υλικό και δυσκολία αξιοποίησης του ψηφιακού πε-
ριεχομένου λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής στις σχολικές αίθουσες κ.ά. 

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η επιτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε και-
νοτομίας, όπως το μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», προϋποθέτει και τον 
ανάλογο ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι 
φορείς της εκπαίδευσης οφείλουν να φροντίσουν για την εφαρμογή υποστηρι-
κτικών μέτρων, όπως παραγωγή συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού και 
εξοπλισμό όλων των σχολικών μονάδων με υλικοτεχνική υποδομή, διότι αυτά 
αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχή υλοποίηση του μαθήματος.
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Abstract 

During the 2021-2022 school year, the innovative lesson “Skills Labs” was 
introduced in the Greek school curriculum with the aim to enhance students’ 
everyday skills, life skills as well as technology and science skills. The principal 
aim of this research was to examine teachers’ familiarity on the suggested 
teaching methods which are the prerequisites for the effective implementation 
of the “Skills Labs”. Participants were 110 teachers of various specialties who 
completed a questionnaire assessing their experiences and views regarding the 
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“Skills Labs”. Results showed that teachers are familiar with alternative teaching 
methods such as the Experiential, Cooperative and Personalized methods. Most 
of the teachers, though, did not take full advantage of these teaching methods 
in class. This may reflect the fact that they lack adequate in-service training 
as well as teaching experience. Moreover, teachers’ teaching experience and 
level of education were significantly related to their teaching methods. It was 
also found that the effective implementation of the “Skills Labs”, according 
to teachers’ views, depends on various factors, such as students’ readiness, 
adequate teaching time, and classroom infrastructure. Finally, based on the 
results of this study, suggestions for educational policy are made.

Key-words: Skills Labs, Teaching methodology, Elementary Education, 
Experiential learning, Teachers’ views
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Η διδασκαλία της ανάγνωσης με τη μέθοδο 
του Θεάτρου Αναγνωστών: Συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
της τριαντακονταετίας 1990-2020

Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Μαρία Κλαδάκη 

1. Εισαγωγή 

Η ανάγνωση θεωρείται μια πολύ σημαντική δεξιότητα για την πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση. Σημαντικό ρόλο για την εκμάθησή της διαδραματίζουν τα κίνητρα, οι στάσεις, 
τα συναισθήματα αλλά και η μέθοδος διδασκαλίας (Grabe & Stoller, 2020). Η αξιο-
ποίηση της θεατροπαιδαγωγικής στη γλωσσική διδασκαλία μπορεί να συνεισφέρει 
προς αυτή την κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας τη γλωσσική ικανότητα ως δεξιότη-
τα για ανάπτυξη εμπλέκοντας τους μαθητές σε ολιστικές δραστηριότητες που κινη-
τοποιούν το μαθησιακό ενδιαφέρον. Το θέατρο ως εκπαιδευτική μέθοδος αξιοποιεί 
τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης για την κινητοποίηση των δημιουργικών 
ικανοτήτων του ατόμου προς όφελος της ψυχοκοινωνικής και προσωπικής του ανά-
πτυξης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές/τριες στη χρήση της γλώσσας, ενώ παράλληλα 
αποτελεί μέσο ψυχολογικής εκτόνωσης και διασκέδασης (Mastrothanasis & Kladaki, 
2020· Wagner, 2002· Κοντογιάννη, 2012· Μαστροθανάσης & Κλαδάκη, 2022a· Πα-
παδόπουλος, 2021). Οι μαθητές μέσω της ενεργού συμμετοχής βελτιώνουν γλωσσι-
κές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενισχύουν τα κίνητρά τους για μάθηση και απο-
κτούν αυτοπεποίθηση καθώς προσδίδεται παιγνιώδης, βιωματικός και ευχάριστος 
χαρακτήρας στη διδασκαλία (Hertzberg, 2000· Mastrothanasis, Geladari, & Kladaki, 
2018). Επομένως το θέατρο στην εκπαίδευση λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς 
την επίτευξη των διδακτικών στόχων μέσα σε ένα βιωματικό και πολυαισθητηρια-
κό πλαίσιο που ενισχύει την απόκτηση γλωσσικών, γνωστικών, μνημονικών και άλ-
λων δεξιοτήτων (Asimidou, Lenakakis, & Tsiaras, 2021· Hallgren, 2022· Papakosta, 
Mastrothanasis, Andreou, & Blouti, 2020· Κατσαρίδου, 2014· Τσιάρας, 2020).

Η συμβολή του θεάτρου των αναγνωστών (Readers’ theater ή theatre) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αποτιμάται θετικά τόσο γενικότερα στην εκμάθηση 
της γλώσσας (Dixon, 2007· Hosier, 2009· Stokes & Young, 2018), όσο και 
ειδικότερα στην κατάκτηση της της ανάγνωσης (Clementi, 2010· Drew & 
Pedersen, 2012· Padeliadu & Giazitzidou, 2018· Uribe, 2013· 2019). Συνδυά-
ζει στοιχεία λογοτεχνικής απαγγελίας με στοιχεία θεατρικότητας σε μια ιδιά-
ζουσα σύνθεση που κινείται στο μεταίχμιο της έντεχνης λεκτικής επικοινωνίας 
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και της παραστατικής τέχνης, αντλώντας κώδικες και από τις δύο, προκαλώ-
ντας ένα σύνθετο αποτέλεσμα με πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη (Γραμματάς, 
2017· Μαστροθανάσης & Κλαδάκη, 2021· 2022b). Στο πεδίο της διδακτικής 
της ανάγνωσης, το θέατρο των αναγνωστών υποστηρίζεται ότι μπορεί να επη-
ρεάσει τη φύση των λογοτεχνικών εμπειριών του μαθητή και να συμβάλλει 
μέσω του γραπτού λόγου στην ανταπόκριση του ως αναγνώστη (Poe, 2013· 
Rosenblatt, 1994· Young, Paige, & Rasinski, 2022).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση και με-
τα-ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να αποτιμηθούν με έναν 
αντικειμενικό τρόπο τα αποτελέσματα των πρωτογενών μελετών, να αποκαλυ-
φθούν νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και να διερευνηθούν (πιθανά) σημεία που 
ενδέχεται η ερευνά να παρουσιάζει ελλείψεις (Hart, 2018). Κρίθηκε, λοιπόν, 
αναγκαία η διεξαγωγή της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης και μετα-
ανάλυσης με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διδακτικών 
παρεμβάσεων του θεάτρου αναγνωστών.

2. Το Θέατρο Αναγνωστών

Το θέατρο των αναγνωστών αποτελεί μια ιδιαίτερη θεατροπαιδαγωγική μέθο-
δο που συγκεντρώνει στοιχεία από σκηνικές και θεατρικές πρακτικές, όπως 
αυτής του θεατρικού αναλογίου και του θεάτρου δωματίου. Παρόλο που σή-
μερα οι παραστασιακές αναγνώσεις δεν χρησιμοποιούνται ευρέως ως σκηνι-
κές μορφές θεάτρου, βρίσκουν εκπαιδευτικές εφαρμογές στη γλωσσική διδα-
σκαλία (Bridges, 2006· Drew & Pedersen, 2010· Gummere, 2004· Sullivan, 
2007· Tyler & Charard, 2000· Young, Valadez, & Gandara, 2016), λόγω των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν για ολιστική διδασκαλία. Το θέατρο των ανα-
γνωστών αποτελεί μια θεατροπαιδαγωγική μέθοδο και συνάμα μια υβριδική 
μορφή θεατρικής έκφρασης στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Ως όρος το θέατρο των αναγνωστών περιλαμβάνει δύο βασικές παραμέτρους 
αυτή του αναγνώστη και αυτή του θεατή (Γραμματάς, 2017). Οι αναγνώστες κάθο-
νται σε μια καρέκλα ή σε ένα στασίδι με τα σενάρια μπροστά τους και με το λόγο 
τους μετασχηματίζουν την ανάγνωση σε μία μινιμαλιστικής μορφής θεατρική ερ-
μηνεία και σκηνική παρουσία (Kelleher, 1997· Πολύμερου, 2003). Ερμηνεύουν, 
δηλαδή, το σενάριο φέρνοντας στη ζωή τους χαρακτήρες και την ιστορία μέσω 
της φωνής τους (Black & Stave, 2007· Casey & Chamberlain, 2006· Rasinski, 
2006), δίχως να είναι απαραίτητη η αποστήθιση των ρόλων (Flynn, 2007· Millin 
& Rinehart, 1999). Λόγω αυτής της μινιμαλιστικής φύσης του, το θέατρο αναγνω-
στών απαιτεί από τους αναγνώστες να διαβάζουν με έκφραση και ευχέρεια για να 
μεταδώσουν νόημα σε ένα κοινό. Στη βιβλιογραφία ως όρο τον συναντάμε πα-
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ράλληλα και ως «επί σκηνής ανάγνωση» (Tanner, 1993: 3), «παράσταση ανάγνω-
σης» (Γιαζιτζίδου, 2019: 739) ή ως «θεατρική ανάγνωση» (Τζιβινίκου, 2018: 210).

3. Μεθοδολογία

3.1 Ερευνητική στρατηγική

Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία των Heyvaert, Hannes και Onghena (2016) και περιλάμβανε τη 
διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων της ανασκόπησης, τον καθορισμό 
των κριτηρίων συμπερίληψης και αποκλεισμού μιας μελέτης από την ανασκό-
πηση, την αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, την αξιολόγηση 
των λημμάτων και την αποδοχή αυτών που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής, 
την καταγραφή των δεδομένων τους και την παρουσίασή τους. 

Το πεδίο εφαρμογής της ανασκόπησης περιορίστηκε σε μελέτες που δημο-
σιεύτηκαν στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα από την 1η Ιανουαρίου 
του 1990 έως την 1η Ιανουαρίου του 2020 και επικεντρώθηκε στη διερεύνηση 
των εξής βασικών ερωτημάτων: α) Ποια η συμβολή της εφαρμογής του θεά-
τρου των αναγνωστών στην αναγνωστική ικανότητα μαθητευομένων σε δομές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; β) Σε ποια πεδία η έρευνα παρουσιάζει ελλείψεις;

3.2 Ταυτοποίηση και προκαταρκτικός έλεγχος

Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών λημμάτων διεξήχθη από τις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων ERIC, Scopus, Google μελετητής, PROQuest dissertations publishing, και 
Ελληνικές βάσεις δεδομένων Ε.Κ.Τ.. Η αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομέ-
νων απέδωσε 3.264 εγγραφές με κύριους όρους τις λέξεις/φράσεις: «θέατρο αναγνω-
στών», «θεατρικό αναλόγιο», «επί σκηνής ανάγνωση», «readers theatre», «chamber 
theatre», «interpretive reading», «performing readers», «dramatic reading» και συνα-
φείς ορολογίες. Επίσης βρέθηκαν άλλες 41 εγγραφές μέσω σχετικών προσαρτημάτων 
βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων και μετααναλύσεων (Black, 2016· Marshall, 2017).

Το σύνολο των 3.305 εγγραφών που συγκεντρώθηκαν κατά τη φάση της 
ταυτοποίησης μειώθηκε στις 189 εγγραφές, έπειτα από α) αφαίρεση των δι-
πλότυπων καταχωρήσεων, β) διαγραφή αυτών όπου ο τίτλος/περίληψη δεν θε-
ωρήθηκαν σχετικοί με το θέμα, γ) αφαίρεση εγγραφών με μειωμένα δικαιώ-
ματα πρόσβασης και δ) με χρονολογία δημοσίευσης πριν το 1990. Ακολούθως 
αναζητήθηκε, ανακτήθηκε και αρχειοθετήθηκε το πλήρες κείμενο των εγγρα-
φών αυτών και μελετήθηκε το περιεχόμενό τους ώστε να αποφασιστεί κατά 
πόσο πληρούνταν προκαθορισμένα κριτήρια συμπερίληψης στην ανασκόπηση. 
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3.3 Κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού

Τα κριτήρια συμπερίληψης για τις επιλεγμένες μελέτες επικεντρώθηκαν σε 
έξι κρίσιμα σημεία που αφορούσαν: α) τον τύπο δημοσίευσης, β) τη γλώσσα 
συγγραφής, γ) τον τύπο του ερευνητικού σχεδιασμού, δ) τον πληθυσμό εν-
διαφέροντος, ε) τον τύπο παρέμβασης και ζ) την ποιότητα της δημοσίευσης. 
Αναφορικά με τον τύπο της δημοσίευσης συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη όσα 
δημοσιεύματα προέρχονταν από ακαδημαϊκά περιοδικά, διδακτορικές διατρι-
βές, μονογραφίες, κεφάλαια βιβλίων, ερευνητικές αναφορές και δημοσιεύσεις 
σε πρακτικά συνεδρίων με γλώσσα συγγραφής την ελληνική ή την αγγλική. 
Όσον αφορά το περιεχόμενο, αποτελούσαν πρωτότυπες ποσοτικές, ποιοτικές 
ή μεικτής μεθοδολογίας μελέτες που αναφέρονταν στην επίδραση του θεάτρου 
των αναγνωστών ως εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική ικανότητα 
και τις στάσεις μαθητευομένων από 6-12 ετών ή/και εκπαιδευτικών που είχαν 
αξιοποιήσει διδακτικά το θέατρο των αναγνωστών σε αυτές τις ηλικίες. 

Οι μελέτες που εντοπίστηκαν, αξιολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους κριτές 
ως προς τη μεθοδολογική τους ποιότητα, απ’ όπου έγιναν δεκτά όσα δημοσιεύμα-
τα πληρούσαν τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ερευνητικών δημοσιευμά-
των των Kmet, Lee και Cook (2004), με αποδεκτή τιμή συμφωνίας ≥0,55 (σ. 9).

3.4 Μετα-αναλυτική στρατηγική

Την τελική συμπερίληψη και παρουσίαση των δημοσιευμάτων ακολούθησε 
η μετα-ανάλυση των πειραματικών και ψευδοπειραματικών μελετών (εξαιρέ-
θηκαν οι ποιοτικές μελέτες) με παρόμοιες ερευνητικές υποθέσεις και σχεδια-
σμό, μέσω της εφαρμογής Meta-Essentials. Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν 
η ποσοτική και ενιαία αποτίμηση των εκβάσεών τους (Borenstein, Hedges, 
Higgins, & Rothstein, 2021). 

Πρώτα υπολογίστηκαν τα μεγέθη επίδρασης (effect sizes) για κάθε μία από 
τις επιλεγμένες μελέτες, αφού πρώτα μεταφέρθηκαν οι αρχικές και τελικές μέ-
σες τιμές, με τις τυπικές τους αποκλίσεις και το μέγεθος του δείγματος, στην 
εφαρμογή. Για μελέτες που ανέφεραν είτε πολλά μεγέθη επίδρασης για μία με-
ταβλητή, είτε αποτέλεσμα μετρήσεων διαφορετικών εργαλείων, υπολογίστηκε 
ένα μέγεθος επίδρασης από τη μέση τιμή αυτών (Borenstein κ.ά., 2021) και εν 
συνεχεία, αξιολογήθηκε το μοντέλο των επιδράσεων. Στη μετα-ανάλυση αξιο-
λογούνται τα μοντέλα σταθερών επιδράσεων και τα μοντέλα τυχαίων επιδρά-
σεων για τον υπολογισμό ενός συγκεντρωτικού αποτελέσματος, η επιλογή των 
οποίων εξαρτάται από την ετερογένεια των μελετών. Εικόνα αναφορικά με την 
ετερογένεια αυτών έχουμε μέσω των δεικτών I2 και Cochran’s Q-statistic. Για 
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τον δείκτη I2 προτείνονται ως κατώτατα όρια για την ερμηνεία της ανομοιο-
γένειας τα εξής: 25% χαμηλή ανομοιογένεια, 50% μέτρια ανομοιογένεια και 
75% υψηλή ανομοιογένεια. Για τον Q statistic ετερογένεια υπάρχει όταν το p 
είναι κάτω από την κρίσιμη τιμή (p<0,05) (Field & Gillett, 2010).

4. Αποτελέσματα

4.1 Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η διαδικασία συμπερίληψης οδήγησε στην τελική επιλογή 23 μελετών που αφο-
ρούν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεάτρου των αναγνωστών 
στην αναγνωστική ικανότητα μαθητών ηλικίας 6-12 ετών, από τα 189 λήμματα 
που αναγνώστηκαν για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εις βάθος ανά-
λυση τους. Η διαδικασία από το στάδιο της ταυτοποίησης έως και αυτό της 
τελικής συμπερίληψης περιγράφεται συνοπτικά με αριθμητικά στοιχεία μέσα 
ένα τύπου PRISMA διάγραμμα ροής που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. 

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ροής συστηματικής ανασκόπησης
της βιβλιογραφίας

Από τις 23 μελέτες, αναφορικά με τον τύπο δημοσίευσης, οι 14 (60,9%) 
ήταν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι 8 (34,8%) ήταν διδακτορικές 
διατριβές και η 1 (4,3%) άρθρο δημοσιευμένο σε πρακτικά συνεδρίου. Διαπι-
στώθηκε ότι καμία από τις μελέτες δεν αφορούσε μαθητικούς πληθυσμούς που 
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φοιτούσαν σε σχολεία της Ελλάδας, όπως επίσης ότι καμία δεν ήταν γραμμένη 
στην ελληνική γλώσσα (βλ. Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά εμπειρικών μελετών 
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταβλητή Επίπεδα Συχνότητα
Τύπος δημοσίευσης Επιστημονικά περιοδικά 14

Διδακτορικές διατριβές 8
Πρακτικά συνεδρίων 1

Περιοχή υλοποίησης Η.Π.Α. 19
Ασία 3

Ευρώπη 1
Γλώσσα Ελληνική 0

Αγγλικά 23
Πεδίο αναφοράς Μητρική γλώσσα 19

Ξένη γλώσσα 4
Δεύτερη γλώσσα 0

Πληθυσμός ενδιαφέροντος Τυπικοί αναγνώστες 15
Αναγνώστες με ΜΔ 5

Αναγνώστες με και χωρίς ΜΔ 3
Μεθοδολογία Ποσοτική 13

Μεικτή 8
Ποιοτική 2

Εστίαση ενδιαφέροντος Αποκωδικοποίηση 19
Κατανόηση 14

Ψυχοκοινωνική ικανότητα 14
Στάσεις 14

Τάξη φοίτησης Α-Γ 13
Δ-Στ 10

Διάρκεια παρέμβασης 1-500 λεπτά 8
500-1.000 λεπτά 7

>1.000 λεπτά 8
Εύρος παρέμβασης 1-4 εβδομάδες 6

4-8 εβδομάδες 7
>8 εβδομάδες 10

Η έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του θεάτρου των αναγνωστών 
σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει υλοποιηθεί κυρίως στις Η.Π.Α. 
από όπου εντοπίστηκαν 19 (82,6%) μελέτες. Μόλις 3 (13,0%) μελέτες εντοπί-
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στηκαν στο χώρο της Ασίας και 1 (4,4%) στο χώρο της Ευρώπης. Τη δεκαετία 
1990-2000 εντοπίστηκαν 2 (8,7%) μελέτες, τη δεκαετία 2001-2011, 7 (30,4%) 
μελέτες και τη δεκαετία 2011 έως και τις αρχές του 2020, 14 (60,9%) μελέτες, 
αναδεικνύοντας ένα γενικότερο αναδυόμενο ενδιαφέρον μελέτης της συμβο-
λής των θεατρικών και δραματικών τεχνικών τόσο γενικότερα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία όσο και ειδικότερα στο πεδίο των αναγνωστικών δεξιοτήτων 
(βλ.: Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Διαχρονική εξέλιξη ερευνών σε βάθος τριακονταετίας βάσει 
ανασκόπησης

Από τις 23 μελέτες, οι 19 (82,6%) είχαν πεδίο αναφοράς την ανάγνωση 
στη μητρική γλώσσα, ενώ οι 4 (17,4%) την ανάγνωση στην ξένη γλώσσα. Δεν 
εντοπίστηκε κάποια μελέτη αναφορικά με την ανάγνωση στη δεύτερη γλώσσα.

Σχετικά με την στοχοθεσία των 23 μελετών παρατηρείται ότι στις 18 (78,3%) 
περιπτώσεις από αυτές η έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση της επίδρασης του 
θεάτρου αναγνωστών στις δεξιότητες της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, 
στις 13 (56,6%) στη δεξιότητα της αναγνωστικής κατανόησης, στις 14 (60,9%) 
στην ψυχογνωστική ικανότητα και τέλος, στις 14 (60,9%) στις στάσεις του μα-
θητή απέναντι στην ανάγνωση ή στο θέατρο των αναγνωστών ως διδακτική 
μεθοδολογία (βλ. Πίνακας 2). 

Μελέτες Στοχοθεσία
Αποκ. Κατ. Ψυχογν. Στ.

Young & Rasinski, 2018 √
Marshall, 2017 √ √ √
Mraz et al., 2013 √ √ √
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Forney, 2013 √ √
Kariuki & Rhymer, 2012 √ √
Young & Rasinski, 2009 √ √ √
Vasinda & McLeod, 2011 √ √ √
Lin, 2015 √ √
Caudill-Hansen, 2009 √ √
Clark et al., 2009 √ √ √
Tsou, 2011 √ √ √ √
Corcoran & Davis, 2005 √ √ √
Johnson, 2011 √ √
Rinehart, 1999 √ √ √
Millin & Rinehart, 1999 √ √ √ √
Carrick, 2001, 2009 √ √ √ √
Smith, 2011 √ √ √
Black, 2016 √ √
Myrset & Drew, 2016 √ √ √
Jagger, 2008 √ √
Keehn, 2003 √ √
Huang & Luo, 2017 √ √ √
Young et al., 2019 √ √

Σημείωση. Αποκ.: Αποκωδικοποίηση, Κατ.: Κατανόηση, Ψυχογ.: Ψυχογνω-
στική ικανότητα, Στ.: Στάσεις.

Επίσης σε 1 (4,4%) μελέτη αναφέρεται η επίδραση του θεάτρου των ανα-
γνωστών στην εκμάθηση λεξιλογίου. Τέλος, μόνο σε 1 (4,4%) μελέτη αξιολο-
γείται η επίδραση της ψηφιακής εκδοχής του θεάτρου των αναγνωστών (πα-
ρουσίαση μέσω podcasting σε θεατές), ενώ στις υπόλοιπες 22 (95,6%) αξιολο-
γείται η κλασική του εκδοχή (παρουσίασή του με φυσική παρουσία σε θεατές).

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ικανότητας των συμμετεχόντων, από το 
σύνολο των 23 ερευνών, στις 15 (65,2%) περιπτώσεις το θέατρο αναγνωστών 
αξιολογείται για πληθυσμούς μαθητών με τυπικά χαρακτηριστικά αναγνώστη, 
στις 5 (21,7%) περιπτώσεις για πληθυσμούς μαθητών με αναγνωστικές δυσκο-
λίες και στις 3 (13,1%) περιπτώσεις και για τις δύο πληθυσμιακές κατηγορίες 
(βλ.: Πίνακας 3).

Όσον αφορά τη μεθοδολογία διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της θε-
ατροπαιδαγωγικής μεθόδου παρατηρείται ότι από τις 23 μελέτες, οι 13 (56,5%) 
αξιοποιούν ποσοτική μεθοδολογία, οι 8 (34,8%) μεικτή και η 2 (8,7%) ποιοτι-
κή, με συχνότερους ερευνητικούς σχεδιασμούς τον ψευδοπειραματικό (Ν=12), 
την έρευνα δράσης (Ν=5) και την μελέτη περίπτωσης (Ν=4).
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Πίνακας 3. Περιγραφή εμπειρικών ερευνών σε επίπεδο 
μαθητικών δυσκολιών και χαρακτηριστικών αναγνώστη

Μελέτες Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων
Τυπικοί αναγνώστες Αναγνώστες με ΜΔ

Young & Rasinski, 2018 √
Marshall, 2017 √
Mraz et al., 2013 √
Forney, 2013 √
Kariuki & Rhymer, 2012 √
Young & Rasinski, 2009 √
Vasinda & McLeod, 2011 √
Lin, 2015 √
Caudill-Hansen, 2009 √
Clark et al., 2009 √ √
Tsou, 2011 √
Corcoran & Davis, 2005 √
Johnson, 2011 √
Rinehart, 1999 √
Millin & Rinehart, 1999 √
Carrick, 2001, 2009 √
Smith, 2011 √
Black, 2016 √ √
Myrset & Drew, 2016 √ √
Jagger, 2008 √
Keehn, 2003 √
Huang & Luo, 2017 √
Young et al., 2019 √

Αναφορικά με τη διάρκεια των παρεμβάσεων θεάτρου των αναγνωστών πα-
ρατηρείται ποικιλομορφία ως προς το χρόνο συνολικής υλοποίησης στην τάξη 
που κυμαίνεται από 100΄ έως 3.000΄ και χρονικό εύρος από 1 έως 9 εβδομάδες, 
ενώ διαπιστώνεται ότι όσο μεγαλύτερη διάρκεια και εύρος έχει μια παρέμβαση, 
τόσο πιο αποτελεσματική παρουσιάζεται για τις δεξιότητες και τις στάσεις του 
μαθητή. Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις των μελετών, οι παρεμβάσεις 
αυτές διαμορφώνονται μέσα από μια εβδομαδιαία αναπτυξιακή διάρθρωση.
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4.2 Μετα-ανάλυση (meta-analysis)

Στη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 11 από τις παραπάνω μελέτες, με παρό-
μοιες ερευνητικές υποθέσεις και σχεδιασμό, οι οποίες περιλάμβαναν συνολικά 
332 μαθητές 6-12 ετών. Στον παρακάτω πίνακα φανερώνεται κατά δημοσίευμα 
η τιμή του μεγέθους επίδρασης Hedges’ g, τα όρια για το Cl και το βάρος της 
κάθε μελέτης εκφρασμένο σε ποσοστιαίες μονάδες (Βλ. Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Μεγέθη επίδρασης δημοσιευμάτων, Cl όρια και βάρος (%)

Α/Α Μελέτη Hedges’ g Cl LL Cl UL Βάρος

1 Vasinda & MvLeod (2011) 0,20 -0,27 0,67 9,84%

2 Tsou (2011) 0,47 -0,05 1,01 9,65%

3 Marshall (2017) 0,57 -0,22 1,38 8,59%

4 Smith (2011) 0,78 0,34 1,23 9,95%

5 Kariuki & Rhymer (2012) 0,81 -0,09 1,79 8,05%

6 Young, Durham et al. (2019) 0,82 0,36 1,30 9,84%

7 Keehn (2003) 0,91 0,56 1,28 10,21%

8 Millin & Rinehart (2009) 1,41 0,60 2,30 8,36%

9 Young & Rasinski (2018) 1,66 1,08 2,28 9,34%

10 Young & Rasinski (2009) 1,81 1,21 2,45 9,28%

11 Huang & Luo (2017) 5,19 4,11 6,43 6,88%

Τα αποτελέσματα από τα συνδυασμένα μεγέθη επίδρασης από τις μελέ-
τες αυτές έδειξαν ότι το θέατρο των αναγνωστών συμβάλλει σημαντικά στη 
βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας, με εμφανείς αλλαγές για το μαθητή, 
μιας και το συνολικό μέγεθος επίδρασης χαρακτηρίζεται ως μεγάλο (Hedges’ 
g=1,23, 95%Cl=0,40-2,06) και στατιστικά σημαντικό (z=3,30, p<0,001) (Βλ. 
Πίνακας 5).
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Πίνακας 5. Συνδυασμένα μεγέθη επίδρασης

Συνδυασμένα μεγέθη επίδρασης Τιμές

Hedges’ g 83,67
Standard error 0,37

CI Lower limit (LL) 0,40
CI Upper limit (UL) 2,06

PI Lower limit -0,67
PI Upper limit 3,13

Στο διάγραμμα «δάσους» (forest plots) εμφανίζονται τα μεγέθη επίδρασης 
και το 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης όλων των μελετών που περιλήφθη-
καν στην ανάλυση κατά αύξοντα αριθμό μελέτης (Βλ. Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3. Διάγραμμα «δάσους» δημοσιευμάτων μετα-ανάλυσης

Η εξέταση της ετερογένειας των μεγεθών επίδρασης υπέδειξαν υψηλή ανο-
μοιογένεια (Q(50) = 83,67, p<,001 και I2=88,05%), άρα και υιοθέτηση του μο-
ντέλου των τυχαίων επιδράσεων (random effects). Το διάγραμμα διοχέτευσης 
(funnel plot) (βλ. Διάγραμμα 4) και η δοκιμασία γραμμικής παλινδρόμησης 
του Egger’s (t=2,14, p=0,06) δεν απέδωσαν ενδείξεις για πιθανή μεροληψία 
των δημοσιευμάτων, ενώ τρεις μελέτες ανιχνεύτηκαν μέσα από τη μέθοδο πε-
ρικοπής-γεμίσματος των Duval και Tweedie (2000) και προσαρμόστηκαν ανά-
λογα τα μεγέθη επίδρασής τους.
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Διάγραμμα 4. Διάγραμμα διοχέτευσης (funnel plot)
δημοσιευμάτων μετα-ανάλυσης

Συμπεράσματα

Σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης και της μετα-ανάλυσης ήταν η διε-
ρεύνηση της διδακτικής απόδοσης εφαρμογών θεάτρου των αναγνωστών, με 
ειδικότερο στόχο αφενός την ανάδειξη της συμβολής τους στην εκπαίδευση 
μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα ανάγνωσης και αφε-
τέρου στην αποκάλυψη των πεδίων που η έρευνα παρουσιάζει ελλείψεις.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της στοχοθεσίας, όπως αποκαλύφθηκε από 
τη μελέτη των στοιχείων που περιλάμβαναν οι αξιολογηθείσες έρευνες καλύ-
πτοντας χρονικό βάθος τριαντακονταετίας, το θέατρο των αναγνωστών απο-
τελεί μια θεατροπαιδαγωγική μέθοδο που συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη 
των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριων, στη δημιουργία θετικών 
στάσεων απέναντι στην ανάγνωση και την ανάπτυξη μαθησιακών κινήτρων 
σε γλωσσικά περιβάλλοντα είτε μητρικής γλώσσας, είτε ξένης για την εκμά-
θηση της ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης για την επίδραση 
του θεάτρου των αναγνωστών ως μεθόδου στη διδακτική της ανάγνωσης κα-
τέδειξαν ότι συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότη-
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τας του μαθητή, με μεγάλο μέγεθος επίδρασης ίσο με 1,23 μονάδες. Σύμφωνα 
με τον Hattie (2008) παρεμβάσεις με μεγέθη επίδρασης μεγαλύτερα του 0,40 
θεωρούνται αποτελεσματικές (Hattie, 2008: 97). 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης φανερώθηκε ότι το θέατρο των 
αναγνωστών δρα θετικά στη βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας (Carrick, 
2001· 2009· Caudill-Hansen, 2009· Corcoran & Davis, 2005· Huang & Luo, 
2017· Keehn, 2003· Millin & Rinehart, 1999· Mraz κ.ά., 2013· Myrset & Drew, 
2016· Rinehart, 1999· Tsou, 2011), της αναγνωστικής ακρίβειας (Johnson, 2011· 
Young & Rasinski, 2009· 2018), της προσωδίας (Huang & Luo, 2017· Mraz κ.ά., 
2013· Rinehart, 1999· Young & Rasinski, 2009· 2018), της προφοράς στην εκφο-
ρά (Myrset & Drew, 2016) και της μείωσης των αναγνωστικών λαθών (Mraz κ.ά., 
2013). Από ορισμένες έρευνες που χρησιμοποιούσαν ομάδα σύγκρισης παρουσι-
άστηκε ότι το θέατρο αναγνωστών αποδίδει παρόμοια θετικά αποτελέσματα σε 
σύγκριση με άλλα διδακτικά σχήματα. Ειδικότερα, στην έρευνα των Young et al. 
(2019) οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες 
θεάτρου των αναγνωστών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε επίπεδο αναγνω-
στικής αποκωδικοποίησης, αντίστοιχη με τη βελτίωση που είχαν μαθητές/τριες σε 
παρεμβάσεις ενίσχυσης των αναγνωστικών στους δεξιοτήτων. Στις έρευνες των 
Marshall (2017), Smith (2011), Black (2016) και Jagger (2008) η μεθοδολογία του 
θεάτρου των αναγνωστών απέδωσε βελτίωση στην αναγνωστική ευχέρεια, παρό-
μοια με αυτή που επήλθε σε μαθητές/τριες που διδάχτηκαν είτε με την τεχνική των 
επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων, είτε με άλλες παραδοσιακές αποτελεσματικές 
μεθόδους που βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Τέλος, στην μελέτη περίπτω-
σης των Clark et al. (2009) διαπιστώθηκαν παρόμοια αποτελέσματα σε επίπεδο 
προφοράς και ομαλότητας ανάγνωσης των μαθητών/τριών σε σύγκριση με τις επι-
δόσεις τους πριν από την παρέμβαση με θέατρο των αναγνωστών.

Σε επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης φανερώθηκε ότι το θέατρο των ανα-
γνωστών δρα θετικά στις περιπτώσεις με μαθητικούς πληθυσμούς αναγνωστών 
τυπικής ανάπτυξης (Carrick, 2001, 2009· Kariuki & Rhymer, 2012· Keehn, 
2003· Young κ.ά., 2019) και σε περιπτώσεις μαθητικών πληθυσμών αναγνω-
στών με δυσκολίες μάθησης (Jenkins, Jackson, Abdella, & Henderson, 2020· 
Millin & Rinehart, 1999· Mraz κ.ά., 2013· Vasinda & McLeod, 2011) με πα-
ρόμοια συνεισφορά στην αναγνωστική κατανόηση σε σύγκριση είτε με την 
τεχνική των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων, είτε άλλες με παραδοσιακές 
μεθόδους βασισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα (Black, 2016· Forney, 2013· 
Jagger, 2008· Marshall, 2017· Tsou, 2011).

Σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων 
η συμβολή του θεάτρου αναγνωστών είναι αξιοσημείωτη. Αναδεικνύεται η προστι-
θέμενη αξία της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου στα αναγνωστικά κίνητρα (Carrick, 
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2001· 2009· Clark κ.ά., 2009· Corcoran & Davis, 2005· Marshall, 2017· Myrset & 
Drew, 2016· Rinehart, 1999· Tsou, 2011), το ενδιαφέρον του μαθητή για την ανάγνω-
ση στο σχολείο (Marshall, 2017), τον ενθουσιασμό (Corcoran & Davis, 2005· Millin 
& Rinehart, 1999· Mraz κ.ά., 2013· Myrset & Drew, 2016· Tsou, 2011· Vasinda & 
McLeod, 2011· Young & Rasinski, 2009), την απόλαυση (Carrick, 2001· 2009· Huang 
& Luo, 2017· Myrset & Drew, 2016), την εμπλοκή (Carrick, 2001· 2009· Myrset 
& Drew, 2016· Vasinda & McLeod, 2011), τη δέσμευση για συμμετοχή (Myrset & 
Drew, 2016), τη φιλοαναγνωστική συμπεριφορά στο σπίτι (Young & Rasinski, 2009), 
την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης (Corcoran & Davis, 2005· Millin & Rinehart, 1999· 
Myrset & Drew, 2016· Rinehart, 1999· Tsou, 2011· Vasinda & McLeod, 2011), την 
απόκτηση γνώσεων (Marshall, 2017) και την συγκράτηση μνημονικών καταγραφών 
από το περιεχόμενο του κειμένου (Forney, 2013· Marshall, 2017). Στην έρευνα του 
Smith (2011) παρά τη βελτίωση σε επίπεδο αναγνωστικών κινήτρων και στάσεων 
απέναντι στην ανάγνωση από το θέατρο των αναγνωστών, η τεχνική των επαναλαμ-
βανόμενων αναγνώσεων οδήγησε σε παρόμοια αποτελέσματα. Επίσης στην έρευνα 
της Lin (2015) δεν παρουσιάστηκε διαφοροποίηση στις ήδη υψηλές αναγνωστικές 
στάσεις των μαθητών/τριών έπειτα από διδακτική παρέμβαση βασισμένη στο θέ-
ατρο αναγνωστών, ενώ στην έρευνα των Huang και Luo (2017) η παρέμβαση δεν 
οδήγησε σε μείωση των επιπέδων μαθητικού άγχους.

Η προστιθέμενη συμβολή του Θεάτρου των Αναγνωστών έναντι άλλων με-
θόδων, είτε σε μαθητικούς πληθυσμούς αναγνωστών τυπικής ανάπτυξης, είτε 
μαθητικούς πληθυσμούς αναγνωστών με δυσκολίες μάθησης, διαφάνηκε σε πε-
ριπτώσεις όπου η οποιαδήποτε παρέμβαση γινόταν συστηματικά και σε βάθος 
χρόνου. Ορισμένες παρεμβάσεις μικρής χρονικής διάρκειας και εύρους υλο-
ποίησης με θέατρο των αναγνωστών δεν απέδωσαν σημαντικές διαφορές στη 
βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών/τριων σε αντιστοιχία με 
άλλες αποτελεσματικές μεθόδους (Black, 2016· Jagger, 2008· Marshall, 2017). 
Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις των μελετών, οι διδακτικές παρεμβά-
σεις διαμορφώνονται μέσα από μια εβδομαδιαία αναπτυξιακή διάρθρωση.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της στοχοθεσίας της ανασκόπησης, διαπι-
στώθηκε ότι καμία από τις μελέτες δεν αφορούσε μαθητικούς πληθυσμούς που 
φοιτούσαν σε σχολεία της Ελλάδας, όπως επίσης ότι καμία δεν ήταν γραμμέ-
νη στην ελληνική γλώσσα. Παρότι αναδεικνύεται ένα γενικότερο αυξανόμενο 
ενδιαφέρον μελέτης της συμβολής των θεατρικών και δραματικών τεχνικών 
τόσο γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και ειδικότερα στο πεδίο 
των αναγνωστικών δεξιοτήτων διεθνώς, δεν εντοπίστηκε καμία έρευνα που να 
μελετάται το αν η εκτέλεση σεναρίων με τη μεθοδολογία του θεάτρου ανα-
γνωστών μπορεί να επηρεάσει θετικά την αναγνωστική ικανότητα δίγλωσσων 
μαθητών/τριών, όπως επίσης δεν έχει αξιολογηθεί και η επίδραση της ψηφια-
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κά διαμεσολαβημένης αξιοποίησής του.
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Abstract

Readers’ theater constitutes a collaborative method of preparation and stage 
presentation with strong pedagogical characteristics. It combines elements of 
theatricality and script recitation in a unique composition that has its origins 
in theatrical readings and the use of theater in education. In this context, the 
purpose of the study is to present a systematic literature review, and the meta-
analysis of the relevant data, over a period of thirty years (1990-2020), in order 
to clarify the contribution of the readers’ theater as a method of teaching reading 
to students aged between 6 and 12 years old. According to the results of the 
study, the positive contribution of the drama-based method to the development 
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of reading ability and related skills was revealed in student populations of typical 
development and in student populations facing learning difficulties. The results 
of the meta-analysis showed that the readers’ theater methodology significantly 
contributes to the improvement of the student’s reading ability with a large 
effect size. The contribution of the method to psychosocial adjustment, to the 
creation of pro-reading attitudes and to the development of learning motivations 
in linguistic environments, whether native or foreign, was also demonstrated, 
while the fields in which the research shows deficiencies were pointed out.

Key-words: Readers’ theater, readers’ theatre, reading, reading ability, systematic 
literature review, meta-analysis
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Η μορφολογική επίγνωση σε μαθητές Δ΄ – ΣΤ΄ 
δημοτικού: Μια διερευνητική μελέτη 

Στυλιανή Ξάνθη 

Εισαγωγή

Η μορφολογική επίγνωση είναι μία ανώτερη γλωσσική και γνωστική λειτουργία 
που κατακτάται βαθμιαία κατά τη σχολική ηλικία και αναφέρεται στη συνειδητή 
γνώση του ατόμου για τη μορφολογική δομή της γλώσσας που ομιλεί και στην 
ικανότητά του να χειρίζεται σκόπιμα αυτή τη δομή. Εμφανίζεται ως ειδικότερη 
έκφραση της μεταγλωσσικής επίγνωσης και ορίζεται ως η ικανότητα του ομιλη-
τή να αναγνωρίζει τα μορφήματα-δομικά στοιχεία μίας λέξης και να μπορεί να 
τα χειρίζεται παραγωγικά στη διεργασία σχηματισμού λέξεων (Casalis & Luis-
Alexandre 2000). Αφορά την επίγνωση τριών μορφολογικών διαδικασιών που 
προσδιορίζουν τον τομέα της μορφολογίας και είναι η επίγνωση της κλίσης, της 
παραγωγής και της σύνθεσης. Η μορφολογική επεξεργασία μίας λέξης συνιστά 
μία ιδιαίτερα αλληλεπιδραστική διαδικασία και προϋποθέτει την ταυτόχρονη 
επεξεργασία των φωνολογικών, συντακτικών, σημασιολογικών και ορθογρα-
φικών πληροφοριών που έχουν τα μορφήματα (Carlisle, 2003). 

Η μορφολογική επίγνωση αν και φαίνεται να αναπτύσσεται από τα πρώτα 
σχολικά χρόνια, εντούτοις παίρνει αρκετό χρόνο για να φτάσει σε ικανοποιητι-
κό επίπεδο (Nagy, Berninger, & Abbott, 2006). Πρόκειται για μια μεταγλωσσική 
δεξιότητα που αναπτύσσεται συνεχώς και βαθμιαία στη διάρκεια της φοίτησης 
στο δημοτικό (Berninger, Abbott, Nagy, & Carlisle, 2010), με την παραγωγική 
μορφολογία να αναπτύσσεται μέχρι και το γυμνάσιο (Casalis & Luis-Alexandre 
2000). Σημαντική πρόοδο σε επίπεδο επίγνωσης της δομής των παράγωγων λέ-
ξεων και του σημασιολογικού τους περιεχομένου φαίνεται να έχουμε από την 
τρίτη δημοτικού και μετά (Carlisle & Fleming, 2003· Kuo & Anderson, 2006). 
Η μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης φαίνεται να κατακτιέται πιο νωρίς από 
την παραγωγή, σε γλώσσες όπως είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Κινέζικα, 
και εξακολουθεί να αναπτύσσεται στη διάρκεια των σχολικών χρόνων (Kuo & 
Anderson, 2006). Στην ελληνική γλώσσα η σύνθεση, αν και εξαιρετικά παρα-
γωγική, είναι μια πολύπλοκη μορφολογική διαδικασία σε στενή σχέση με την 
κλίση, η συνειδητοποίηση της οποίας απαιτεί υψηλού επιπέδου γλωσσικές και 
γνωστικές ικανότητες από τους μαθητές του δημοτικού (Ράλλη, 2007).

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να προσδιορίσει τις διαβαθμίσεις στην ανά-
πτυξη της μορφολογικής επίγνωσης μαθητών των τελευταίων τάξεων του δη-
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μοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και να εισφέρει νέα δεδομένα, 
συνδυάζοντας ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης και ποιοτικές διαδικασίες 
ανάλυσης. Θεωρήθηκε ότι για να αξιολογηθεί αντικειμενικά η μορφολογική 
επίγνωση των μαθητών είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η μορφολογική ακρίβεια 
και να αναλυθούν οι σωστές απαντήσεις και τα είδη των λαθών. Έτσι έγινε 
συστηματική καταγραφή των επιδόσεων των μαθητών σε όλους τους τύπους 
των λέξεων που αφορούσαν την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση και τα 
λάθη διακρίθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Η μορφολογική επίγνωση και η αξιολόγησή της

Η μορφολογική επίγνωση αφορά την ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν 
τι αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά μορφήματα-δομικά στοιχεία της λέξης, 
καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα ήδη γνωστά τους μορφήματα 
με νέους τρόπους για την παραγωγή νέων σημασιών (Μαγουλά & Κατσούδα, 
2011). Αυτή η συνειδητή γνώση περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων, όπως: 
την αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορεί να υποδιαιρεθούν σε μικρότερα, λειτουρ-
γικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, την αντιστοίχιση αυτών των στοιχείων με γρα-
φικά σύμβολα και τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων 
της εσωτερικής δομής των λέξεων (Koda, 2000). 

Οι μορφολογικές γνώσεις που έχει ο φυσικός ομιλητής κάθε γλώσσας αφορούν 
τρεις περιοχές: την παραγωγή, την κλίση και τη σύνθεση. Η κατοχή αυτών των 
γνώσεων είναι ένα αρχικό στάδιο μορφολογικής ανάπτυξης, το οποίο συμβάλ-
λει σημαντικά στην ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης. Κατά τη μορφολο-
γική διαδικασία της κλίσης, οι διαφορετικές μορφές μιας λέξης προκύπτουν από 
τον συνδυασμό ενός θέματος με ένα κλιτικό μόρφημα (επίθημα). Στη διαδικασία 
της παραγωγής δημιουργείται μία νέα λέξη με τον συνδυασμό θέματος και παρα-
γωγικού προσφύματος (προθήματος ή επιθήματος). Τέλος, η σύνθεση αφορά τη 
διαδικασία δημιουργίας νέας λέξης από τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο θεμά-
των (Ράλλη, 2005· 2007). Τα κλιτικά επιθήματα δεν αλλάζουν τη σημασία και τη 
συντακτική κατηγορία της βάσης στην οποία προστίθενται, δε δημιουργούν νέα 
λεξήματα και είναι καταληκτικά, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευδιάκριτη η λει-
τουργία τους (γράφ-ω, γράφ-ουμε). Τα παραγωγικά επιθήματα είναι πιο κοντά στο 
θέμα και πιο δεμένα με αυτό, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η διάκριση και οι-
κειοποίησή τους. Επιπλέον, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη βάση στην οποία 
προσφύονται, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται φωνολογικές, σημασιολογικές και συ-
ντακτικές αλλαγές κατά τον σχηματισμό τους (γράφω-γράψιμο). Ο συνδυασμός 
τους με βάσεις αποτελεί μια λιγότερο παραγωγική διαδικασία από αυτή της κλίσης 
και πολλές φορές δημιουργούνται παράγωγες λέξεις με μη προβλέψιμες σημασίες 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

165Η μορφολογική επίγνωση σε μαθητές Δ΄ – ΣΤ΄ δημοτικού:
Μια διερευνητική μελέτη

(δέν(ω)+-μα=δέμα) (Ράλλη, 2005). Τα περισσότερα ελληνικά σύνθετα, περιέχουν 
θεματικά μορφήματα και όχι ολοκληρωμένες λέξεις, τουλάχιστον ως προς το πρώ-
το συστατικό, ενώ χαρακτηριστικός δείκτης της σύνθεσης είναι το φωνήεν -ο-, το 
οποίο συνδέει τα συστατικά του συνθέτου και διασφαλίζει τη μετάβαση από το 
ένα στο άλλο συστατικό (κουρτιν-ό-ξυλο) (Ράλλη, 2005).

Στη Νέα Ελληνική τα παραγωγικά και τα κλιτικά επιθήματα, όπως και τα 
θέματα, φέρουν φωνολογικές, συντακτικές και σημασιολογικές πληροφορίες 
(Ράλλη, 2005). Οι φωνολογικές πληροφορίες επηρεάζουν την προφορά της βά-
σης και καθορίζουν την προφορά της λέξης που προκύπτει (κινώ-κίνηση), ενώ 
η προσθήκη παραγωγικού επιθήματος μεταβάλλει τη συντακτική κατηγορία της 
βάσης [καλοκαίρι-(όνομα)/καλοκαιρινός-(επίθετο)] με ορισμένες εξαιρέσεις, 
όπως η παραγωγή υποκοριστικών (παιδί/παιδάκι). Τα επιθήματα (πέτρα/πέτρι-
νος) και τα θέματα/βάσεις (δένω/δέμα) φέρουν και σημασιολογικές πληροφο-
ρίες, οι οποίες επηρεάζουν τη σημασιολογική σχέση ανάμεσα στην παράγωγη 
λέξη και τη βάση. Τα παράγωγα και τα σύνθετα (με εξαίρεση τα παρατακτικά 
σύνθετα) (Ράλλη, 2007) είναι σημασιολογικά αδιαφανείς σχηματισμοί σε αντί-
θεση με τους κλιτούς τύπους των λέξεων, οι οποίοι είναι οι πλέον διαφανείς. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της μορφολογικής επίγνωσης μπορούν να ταξι-
νομηθούν σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα με τη γνωστική λειτουργία που 
απαιτείται για την εκτέλεσή τους (Γρηγοράκης, 2010). Στα κριτήρια σχημα-
τισμού και ανάλυσης μορφολογικών δομών οι συμμετέχοντες καλούνται να 
σχηματίσουν ή να αναλύσουν μορφολογικές δομές χρησιμοποιώντας τις γνώ-
σεις τους για την επιμέρους μορφολογική διαδικασία που αξιολογείται (κλίση, 
παραγωγή, σύνθεση). Στα κριτήρια αναγνώρισης και εκτίμησης μορφολογι-
κών δομών οι συμμετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ή μη 
μορφολογικών σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες λέξεων και να 
εκφράσουν κρίσεις με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Κάποια από τα αντιπροσωπευτικά κριτήρια σχηματισμού και ανάλυσης μορ-
φολογικών δομών είναι τα κριτήρια: σχηματισμού λεξικών τύπων, αποκωδικο-
ποίησης παράγωγων τύπων και μορφημικής σύνθεσης. Τα κριτήρια σχηματισμού 
λεξικών τύπων είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση τόσο της κλιτικής όσο και 
της παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης και αξιολογούν την ικανότητα σχη-
ματισμού των κατάλληλων κλιτών ή παράγωγων τύπων σε προτασιακά πλαίσια. 
Παρόμοιας γνωστικής διαδικασίας είναι και τα κριτήρια αποκωδικοποίησης παρά-
γωγων τύπων, τα οποία αξιολογούν την παραγωγική μορφολογική επίγνωση και 
ειδικότερα την ικανότητα αντίληψης των λεξικών βάσεων παράγωγων λέξεων και 
χειρισμού τους σε προτασιακά πλαίσια. Τα κριτήρια μορφημικής σύνθεσης αξιο-
λογούν την ικανότητα ορθού σχηματισμού σύνθετων λέξεων και ειδικότερα την 
ικανότητα συνειδητοποίησης της κεφαλής των συνθέτων (Γρηγοράκης, 2010). 
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Παράγοντες που περιορίζουν ή επηρεάζουν τη μορφολογική επίγνωση σε 
μαθητές δημοτικού 

Η ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης είναι σύνθετη διαδικασία, η οποία 
προχωράει από την επίγνωση των απλών κλιτικών μορφολογικών σχέσεων 
προς την επίγνωση πιο πολύπλοκων παραγωγικών σχέσεων. Ενώ η ικανότη-
τα χειρισμού της κλιτικής μορφολογίας αρχίζει να αναπτύσσεται πολύ νωρίς, 
κατά την προσχολική ηλικία, η επίγνωση της μορφολογικής δομής των παρά-
γωγων και των σύνθετων λέξεων συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλες τις τάξεις 
του δημοτικού (Μανωλίτσης, 2006). 

Συνήθως τα παιδιά στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού αναπτύσσουν κάπως 
πιο σαφή γνώση της δομής και του νοήματος των παράγωγων μορφών, ανα-
γνωρίζοντας τις συντακτικές και σημασιολογικές ιδιότητες που κωδικοποιού-
νται στα παραγωγικά επιθήματα (Carlisle, 2000· 2003). Στις τελευταίες τάξεις 
του δημοτικού, έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερο βαθμό αναγνωστικής ευχέρει-
ας και ακρίβειας σε λέξεις πολύπλοκες ως προς τη μορφή, επηρεάζεται θετικά 
και η μορφολογική τους γνώση (Carlisle, 2000· Carlisle & Fleming, 2003). 
Έρευνες, σε μαθητές Γ΄ ως ΣΤ΄ τάξης, έχουν αναδείξει ότι η μορφολογική 
γνώση βελτιώνεται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία και την τάξη φοίτησής 
τους (Leong, 2000· Mahony, Singson, & Mann, 2000). Αναπτυξιακές διαφο-
ρές ανάμεσα στις μικρότερες και τις μεγαλύτερες τάξεις αναδεικνύονται και 
στον ελληνικό χώρο από έρευνες της Τσεσμελή (2007· 2009). 

Η πλειονότητα των ερευνητικών δεδομένων έχει αποκαλύψει έντονες ατο-
μικές διαφορές μεταξύ παιδιών ίδιας ηλικίας σε όλο το φάσμα των επιμέρους 
όψεων της μορφολογικής επίγνωσης, αναδεικνύοντας παράγοντες φωνολογι-
κής, σημασιολογικής και συντακτικής γνώσης, να επηρεάζουν την ανάπτυξή 
τους. Από έρευνες αναδεικνύεται ότι τα παιδιά έχοντας αποκτήσει φωνημική 
επίγνωση έχουν καλύτερες μεταγλωσσικές δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιούν σε διάφορα μεταγλωσσολογικά κριτήρια οποιασδήποτε δυ-
σκολίας (Carlisle & Nomanbhoy, 1993). Άλλα ερευνητικά δεδομένα καταδει-
κνύουν ότι όσο λιγότερο διαφανής είναι η σχέση μεταξύ των λέξεων, τόσο πιο 
δύσκολο είναι για τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μορφολογική επίγνωση 
για να βοηθηθούν τόσο στην αποκωδικοποίηση όσο και την κατάκτηση του 
νοήματος μιας λέξης (Carlisle, 2000· 2003).

Η κατάκτηση της μορφολογικής επίγνωσης φαίνεται να επηρεάζεται και από 
γνωστικούς παράγοντες. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, μαθητές μεγάλων τά-
ξεων με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
με τη μάθηση της μορφολογίας (Tsesmeli & Seymour, 2007) και κάνουν πολλά 
λάθη κατά την προφορική τους έκφραση (Nagy et al., 2006). Μαθητές των τελευ-
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ταίων τάξεων του δημοτικού και μεγαλύτερων τάξεων, οι οποίοι παρουσιάζουν 
αναγνωστικές δυσκολίες, δυσκολεύονται στην επεξεργασία και τον χειρισμό παρά-
γωγων λέξεων οι οποίες είναι πολυσύλλαβες και πολυμορφηματικές (Berninger et 
al., 2010). Επιπλέον, παρουσιάζουν δυσκολία σε αδιαφανείς παράγωγες λέξεις με 
ορθογραφικές ή φωνολογικές αλλαγές ως προς το θέμα (Reichle & Perfetti, 2003). 

Στόχοι και ερωτήματα της έρευνας

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η μορφολογική επίγνωση μαθητών δημοτι-
κού, Δ΄ ως ΣΤ΄ τάξης, με δύο δοκιμασίες συμπλήρωσης κατάλληλων κλιτικών, 
παράγωγων ή σύνθετων τύπων από τις λεξικές βάσεις που δίνονται σε προτασι-
ακά πλαίσια. Για την αξιολόγηση της μορφολογικής επίγνωσης υιοθετείται το 
κριτήριο σχηματισμού λεξικών τύπων και σύνθετων λέξεων μέσα από την πα-
ρουσίαση της λέξης στόχου σε ημιτελείς προτάσεις σε επίπεδο κειμένου. Οι άτυ-
πες δοκιμασίες σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας. Επιπλέον, 
αξιολογείται η μορφολογική επίγνωση συνδυαστικά με τη λεξικολογική γνώ-
ση με τη συμπλήρωση αντώνυμων ή συνώνυμων μορφών των λέξεων στόχων. 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να εισφέρει νέα δεδομένα σχετικά με τα 
ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

1. Η μορφολογική επίγνωση των μαθητών διαφοροποιείται ανάλογα με το 
μαθησιακό τους επίπεδο; Συμπληρωματικά διερευνώνται τυχόν ατομι-
κές διαφορές (επίδραση της ηλικίας και του φύλου των μαθητών) και 
τυχόν διαφορές από τον τρόπο αξιολόγησης (είδος δοκιμασίας και ατο-
μική έναντι ομαδικής) στις επιδόσεις των μαθητών. 

2. Ποια είναι η συνεισφορά των γλωσσικών δεξιοτήτων και της λεξικολο-
γικής γνώσης στις επιδόσεις των μαθητών σε δοκιμασίες μορφολογικής 
επίγνωσης; Kαταγράφονται συστηματικά οι επιδόσεις της κάθε ομάδας 
των μαθητών σε όλους τους λεξικούς τύπους και από την ανάλυση των 
επιδόσεών τους διερευνάται η συνάρτηση της μορφολογικής τους επί-
γνωσης με αντίστοιχες δεξιότητες γλωσσικού και γνωστικού χαρακτήρα.

Μέθοδος

Συμμετέχοντες 

Στην πρώτη έρευνα αξιολογήθηκαν εξατομικευμένα 89 μαθητές δημοτικού. Οι 
67 μαθητές, 27 κορίτσια και 40 αγόρια, Δ΄ (Ν=20), Ε΄ (Ν=33) και ΣΤ΄ (Ν=14) 
είχαν διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Οι υπόλοιποι 22, 14 κορίτσια και 8 
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αγόρια, που φοιτούσαν στις τάξεις Δ΄ (Ν=5), Ε΄ (Ν=9) και ΣΤ΄ (Ν=8) ήταν μα-
θητές υψηλής σχολικής επίδοσης. Με κριτήριο την υψηλή ανταπόκριση των 
παιδιών στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σε όλα τα μαθήματα, 
από κάθε τάξη που φοιτούσαν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επιλέγο-
νταν ένας μαθητής με την καλύτερη γενική σχολική επίδοση. 

Στη δεύτερη έρευνα αξιολογήθηκαν σε επίπεδο τάξης 109 μαθητές δημοτι-
κού. Με βάση τη γενική τους βαθμολογία οι 34 ήταν μαθητές υψηλής σχολικής 
επίδοσης, 15 κορίτσια και 19 αγόρια, Δ΄ (Ν=13), Ε΄ (Ν=5) και Στ΄ (Ν=16), οι 
50 μέσης σχολικής επίδοσης, 22 κορίτσια και 28 αγόρια, Δ΄ (Ν=20), Ε΄ (Ν=15) 
και Στ΄ (Ν=15) και οι 25 χαμηλής σχολικής επίδοσης, 12 κορίτσια και 13 αγό-
ρια, Δ΄ (Ν=15), Ε΄ (Ν=8) και Στ΄ (Ν=2). Όλοι οι μαθητές και των δύο ερευνών 
είχαν ως πρώτη γλώσσα την ελληνική. 

 
Διαδικασία 

Η πρώτη έρευνα διεξήχθη σε 13 δημόσια σχολεία γειτονικών περιοχών της Αθή-
νας, ενώ η δεύτερη σε 2 συστεγαζόμενα δημόσια σχολεία της ίδιας πόλης. Η δια-
δικασία χορήγησης των δοκιμασιών πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού ωρα-
ρίου, με τη συγκατάθεση του διευθυντή των σχολείων, των δασκάλων της τάξης 
και των γονέων. Στην πρώτη έρευνα οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν ατομικά σε ήσυχο 
χώρο, εκτός της τάξης που φοιτούσαν οι μαθητές. Στη δεύτερη έρευνα οι δοκιμα-
σίες χορηγήθηκαν ως τεστ σε όλη την τάξη που φοιτούσαν οι μαθητές και συλλέ-
χθηκαν μόνο τα γραπτά των μαθητών που ολοκλήρωσαν τις δοκιμασίες. Από τους 
εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους μαθητές 
με κριτήριο την ανταπόκρισή τους στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος 
σε όλα τα μαθήματα. Οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν βάσει αυστηρού πρωτοκόλλου 
με καταγραφή των αποκρίσεων σε ατομικά φυλλάδια αξιολόγησης. 

Εργαλεία 

Οι δύο δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν σχετίζονται με δραστηριότητες των 
σχολικών εγχειριδίων στις τελευταίες τάξεις δημοτικού (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2007). 

Στη Δοκιμασία1 οι μαθητές έπρεπε να κάνουν αλλαγές σε γραμματικούς τύπους 
λέξεων ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Το πρωί του περασμένου Σαββάτου έγινε (γί-
νομαι) η εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, που πολλοί από εμάς 
περίμεναν (περιμένω) με μεγάλη αγωνία. Το μεταφορικό (μεταφορά) μέσο που χρη-
σιμοποιήσαμε ήταν το τρένο. Το τοπίο (τοπία) ήταν ολόλευκο και ο ήλιος έλαμπε/λα-
μπερός (λάμπω). Αφού μας έδωσαν κάποιες (κάποιος) γενικές οδηγίες, μας άφησαν 
(αφήνω) να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Όλοι (όλος) κάναμε σαν τρελοί από τη χαρά μας! 
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Στη Δοκιμασία2 έπρεπε να συμπληρώσουν παρόμοια λέξη με αυτή της πα-
ρένθεσης, αντίθετη ή σύνθετη ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Πολλές φορές 
παρατηρούμε στην οθόνη μικρά (μεγάλος) παιδιά να παίζουν σαν μεγάλοι (μι-
κρός). Η καθημερινότητα όμως αυτών των ανηλίκων δεν είναι πάντοτε εύκολη 
(απλός). Ξημεροβραδιάζονται (ξημερώνουν και βραδιάζουν) στη σκηνή και στο 
τέλος μιας κουραστικής (κοπιαστικής) μέρας αναζητούν ένα σφιχταγκάλιασμα 
(σφιχτή αγκαλιά) από κάποιον δικό τους (Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών Στ΄ τάξη, 
ενότητα 15, σ. 52, τεύχος Β΄, διασκευασμένο). 

Αξιολόγηση – Επεξεργασία 

Η βαθμολογία των μαθητών προέκυπτε από τον αριθμό των σωστών απαντή-
σεων, δινόταν 1 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση. 

Στη Δοκιμασία1 οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν στις εξής υποκατηγορίες: 
ρηματική κλίση [έγινε-(γίνομαι)/περίμεναν-(περιμένω)/άφησαν-(αφήνω)/έλαμπε-
(λάμπω)], κλίση ουσιαστικού [τοπίο-(τοπία)], κλίση αντωνυμιών [κάποιες-(κάποιος)/
Όλοι-(όλος)], παραγωγή επιθέτου από ουσιαστικό [μεταφορικό-(μεταφορά)] και πα-
ραγωγή επιθέτου από ρήμα [λαμπερός-(λάμπω)]. Οι παραβιάσεις των γραμματικών 
τύπων διαφοροποιήθηκαν στις εξής υποκατηγορές: ουσιαστικό [πτώση-(«τοπίου»)/
αριθμός-(«τοπία»)], ρήμα [χρόνος-(«γίνεται»)/πρόσωπο-(«περίμενε»)], επίθετο [πτώ-
ση-(«μεταφορικού»)/αριθμός-(«μεταφορικά»)/γένος-(«μεταφορικός»)] και αντωνυμία 
[πτώση-(«κάποιων»)/αριθμός-(«όλος»)/γένος-(«κάποιοι»)]. 

Στη Δοκιμασία2 οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν στις εξής υποκατηγορί-
ες: σχέσεις αντωνυμίας [μικρά-(μεγάλος)/μεγάλοι-(μικρός)], σχέσεις συνωνυ-
μίας [εύκολη-(απλός)/κουραστικής-(κοπιαστικής)], κλίση [μεγάλα-(μεγάλος)/
μικρά-(μικρός)/απλή-(απλός)/κοπιαστικής-(κοπιαστικής)] και σύνθεση [Ξημε-
ροβραδιάζονται-(ξημερώνουν και βραδιάζουν):παράταξη ίδιων συστατικών ρή-
μα+ρήμα/σφιχταγκάλιασμα-(σφιχτή αγκαλιά):παράταξη διαφορετικών συστατι-
κών επίθετο+ουσιαστικό]. Για τη συνολική βαθμολογία οι απαντήσεις των μα-
θητών θεωρήθηκαν σωστές είτε είχαν κάνει χρήση της κλίσης είτε είχαν κάνει 
χρήση της αντωνυμίας ή της συνωνυμίας. Οι παραβιάσεις διαφοροποιήθηκαν 
στις εξής υποκατηγορίες: αντίθετα [μεγάλα-μικρά], συνώνυμα [απλή–εύκολη/
κοπιαστική-κουραστική] και σύνθετα [ξημερώνουν και βραδιάζουν–ξημεροβρα-
διάζονται/σφιχτή αγκαλιά-σφιχταγκάλιασμα].

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι δείκτες εσωτερικής συνοχής των δύο δοκιμασιών 
κυμαίνονταν σε αποδεκτά επίπεδα. Στη Δοκιμασία1 ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 
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α κυμάνθηκε μεταξύ 0,700 και 0,710 (1η έρευνα: 0,700, 2η έρευνα: 0,710, σύνολο 
μαθητών: 0,704), ενώ στη Δοκιμασία2 μεταξύ 0,676 και 0,719 (1η έρευνα: 0,681, 
2η έρευνα: 0,676, σύνολο μαθητών: 0,719). Όλες οι ομάδες των μαθητών είχαν 
πολύ καλύτερη επίδοση στη Δοκιμασία1 με στατιστικά σημαντική διαφορά σε επί-
πεδο σημαντικότητας p<0,001 (Πίνακας 1). Και στις δύο δοκιμασίες υψηλότερη 
επίδοση σημείωσαν οι μαθητές υψηλής επίδοσης, ενώ τη χαμηλότερη οι μαθητές 
χαμηλής επίδοσης. Υψηλές ήταν και οι επιδόσεις των μαθητών μέσης επίδοσης. 

Πίνακας 1. Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης κάθε ομάδας μαθητών 
μεταξύ των δύο δοκιμασιών

Ομάδα
μαθητών Δοκιμασία1 Δοκιμασία2 Στατιστική

σημαντικότητα
Μ SD Μ SD t p

Υψηλή Επίδοση
(1η έρευνα) 7,86 0,467 5,04 0,653 16,627 0,0001

Υψηλή Επίδοση
(2η έρευνα) 7,05 1,594 4,20 1,038 10,536 0,0001

Μέση Επίδοση 6,94 1,300 4,04 0,968 13,076 0,0001

Χαμηλή Επίδοση 5,24 2,420 3,12 1,301 5,229 0,0001

Μαθησιακές 
Δυσκολίες 5,40 2,181 3,34 1,552 8,370 0,0001

Η ανάλυση της διακύμανσης ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντική επί-
δραση του είδους της επίδοσης στις δύο έρευνες, σε επίπεδο σημαντικότητας 
p<0,001, και στις δύο δοκιμασίες. Το μέγεθος της επίδρασης ήταν σχετικά μι-
κρό [(1η έρευνα: n2=0,24 στη Δοκιμασία1 και n2=0,22 στη Δοκιμασία2) - (2η 
έρευνα: n2=0,16 στη Δοκιμασία1 και n2=0,14 στη Δοκιμασία2)]. Επιμέρους 
αναλύσεις μεταξύ των ομάδων ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά των 
επιδόσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή επίδοση με 
τους μαθητές υψηλής επίδοσης συνολικά (p<0,001 στις δύο δοκιμασίες) και 
τους μαθητές μέσης επίδοσης (Δοκιμασία1: p<0,001, Δοκιμασία2: p<0,05). 

Η σύγκριση των επιδόσεων της κάθε ομάδας από δοκιμασία σε δοκιμασία 
σε ποσοστά ανέδειξε ότι όλες οι ομάδες συνάντησαν μεγαλύτερες δυσκολίες 
στη Δοκιμασία2 (Σχήμα 1). Η μικρότερη διαφοροποίηση μεταξύ των επιδό-
σεων παρατηρήθηκε στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (11,81), ενώ η 
μεγαλύτερη στους μαθητές υψηλής και μέσης επίδοσης της δεύτερης έρευνας 
(18,14 και 19,42 αντίστοιχα). 
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Σχήμα 1: Ποσοστά επίδοσης στις δοκιμασίες κάθε ομάδας των μαθητών
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Εκτός από τους μαθητές υψηλής επίδοσης της πρώτης έρευνας, οι επιδό-
σεις όλων των ομάδων στη Δοκιμασία2, ήταν πολύ χαμηλότερες με στατιστι-
κά σημαντική διαφορά (p≤0,001) κατά την παραγωγή αντώνυμων και συνώ-
νυμων (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης κάθε ομάδας μαθητών 
στη Δοκιμασία2 (Συνολική βαθμολογία/Παραγωγή αντώνυμων και συνώνυμων)

Ομάδα
μαθητών

Συνολική 
βαθμολογία

Παραγωγή 
αντώνυμων και 

συνώνυμων

Στατιστική
σημαντικότητα

Μ SD Μ SD t p

Υψηλή Επίδοση
(1η έρευνα) 5,04 0,653 5,04 0,653 - -

Υψηλή Επίδοση
(2η έρευνα) 4,20 1,038 2,82 1,546 5,382 0,0001

Μέση Επίδοση 4,04 0,968 2,20 1,678 7,966 0,0001

Χαμηλή Επίδοση 3,12 1,301 1,20 1,581 5,628 0,0001

Μαθησιακές 
Δυσκολίες 3,34 1,552 3,05 1,603 3,465 0,001

Από την καταγραφή των σωστών απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι στη ρηματική 
κλίση οι επιδόσεις όλων των μαθητών υψηλής επίδοσης κυμάνθηκαν σε πολύ 
υψηλά επίπεδα (Πίνακας 3). Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν και οι επιδόσεις 
των μαθητών μέσης επίδοσης, ενώ οι επιδόσεις των μαθητών με μαθησιακές 
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δυσκολίες και χαμηλή επίδοση κυμάνθηκαν κυρίως σε μέτριο επίπεδο. Στην 
κλίση ουσιαστικού και αντωνυμιών οι επιδόσεις όλων των ομάδων κυμάνθηκαν 
κυρίως σε υψηλά επίπεδα. Στην παραγωγή επιθέτου από ουσιαστικό (μεταφορά-
μεταφορικό) οι επιδόσεις όλων των ομάδων ήταν πολύ υψηλές και υψηλές, ενώ 
στην παραγωγή επιθέτου από ρήμα (λάμπω-λαμπερός) ήταν πολύ χαμηλές. 

Πίνακας 3. Σωστές απαντήσεις στη Δοκιμασία1 
(συνολικός αριθμός και αντίστοιχο ποσοστό)

Τύποι λέξεων

Υψηλή 
Επίδοση
1η έρευνα 
(Ν=22)

Υψηλή 
Επίδοση
2η έρευνα 
(Ν=34)

Μέση 
Επίδοση 
(Ν=50)

Χαμηλή 
Επίδοση 
(Ν=25)

Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

(Ν=67)

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

Κλίση

έγινε(γίνομαι) 21 95,5% 24 70,6% 37 74% 9 36% 41 61,2%

περίμεναν(περιμένω) 21 95,5% 28 82,4% 45 90% 16 64% 49 73,1%

άφησαν(αφήνω) 22 100% 28 82,4% 35 70% 13 52% 36 53,7%

έλαμπε(λάμπω) 16 72,7% 27 79,4% 34 68% 14 56% 39 58,2%

τοπίο(τοπία) 22 100% 32 94,1% 49 98% 19 76% 54 80,6%

κάποιες(κάποιος) 21 95,5% 31 91,2% 39 78% 16 64% 50 74,6%

Όλοι(όλος) 22 100% 33 97,1% 47 94% 15 60% 50 74,6%

Παραγωγή

μεταφορικό(μεταφορά) 22 100% 33 97,1% 48 96% 18 72% 41 61,2%

λαμπερός(λάμπω) 6 27,3% 4 11,8% 12 24% 4 16% 13 19,4%

Αντίθετα στην παραγωγή σχέσεων συνωνυμίας μόνο οι μαθητές υψηλής 
επίδοσης της πρώτης έρευνας σημείωσαν πολύ υψηλές επιδόσεις (Πίνακας 4). 
Οι επιδόσεις των υπόλοιπων ομάδων ήταν χαμηλές και μέτριες. Όλες οι ομάδες 
συνάντησαν μεγαλύτερες δυσκολίες στη λέξη «απλή». Στην παραγωγή σχέσε-
ων αντωνυμίας οι επιδόσεις όλων των ομάδων είναι υψηλότερες. Οι επιδόσεις 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και υψηλή επίδοση ήταν υψηλές, ενώ 
οι επιδόσεις των μαθητών μέσης και χαμηλής επίδοσης μέτριες. Εκτός από τους 
μαθητές υψηλής επίδοσης της πρώτης έρευνας, στις υπόλοιπες ομάδες αρκετοί 
μαθητές δεν εντόπισαν πιθανές σχέσεις συνωνυμίας και αντωνυμίας με τη λέξη 
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στόχο και έκαναν αλλαγές στην κλίση των λέξεων. Στη σύνθεση παρατηρήθηκε 
μόνο μία πολύ υψηλή επίδοση στους μαθητές υψηλής επίδοσης της πρώτης έρευ-
νας στη λέξη στόχο «ξημερώνουν και βραδιάζουν». Οι υπόλοιπες ομάδες σημεί-
ωσαν κυρίως χαμηλές και μέτριες επιδόσεις και στις δύο λέξεις. Σχεδόν όλες οι 
ομάδες συνάντησαν μεγαλύτερες δυσκολίες στη λέξη στόχο «σφιχτή αγκαλιά». 

Πίνακας 4. Σωστές απαντήσεις στη Δοκιμασία2 (συνολικός αριθμός και 
αντίστοιχο ποσοστό)

Τύποι λέξεων
Υψηλή επίδοση

1η έρευνα 
(Ν=22)

Υψηλή 
επίδοση

2η έρευνα 
(Ν=34)

Μέση 
επίδοση 
(Ν=50)

Χαμηλή 
επίδοση 
(Ν=25)

Μαθησιακές 
δυσκολίες 

(Ν=67)

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %
Παραγωγή

Σχέσεις συνωνυμίας
εύκολη(απλός) 20 90,9% 12 35,3% 13 26% 4 16% 25 37,3%
κουραστικής 

(κοπιαστικής) 22 100% 17 50% 21 42% 6 24% 29 43,3%

Σχέσεις αντωνυμίας
μικρά(μεγάλος) 22 100% 24 70,6% 28 56% 9 36% 52 77,6%
μεγάλοι(μικρός) 22 100% 26 76,5% 29 58% 9 36% 54 80,6%

Κλίση

μεγάλα(μεγάλος) 0 0% 9 26,5% 21 42% 12 48% 4 6%
μικρά(μικρός) 0 0% 7 20,6% 20 40% 13 52% 6 9%
απλή(απλός) 0 0% 19 55,9% 31 62% 14 56% 8 11,9%
κοπιαστικής 

(κοπιαστικής) 0 0% 12 35,3% 16 32% 9 36% 3 4,5%

Σύνθεση

Ξημερο-βραδιάζονται 
(ξημερώνουν και 

βραδιάζουν)
20 90,9% 9 26,5% 10 20% 1 4% 34 50,7%

σφιχταγκάλιασμα 
(σφιχτή αγκαλιά) 5 22,7% 8 23,5% 13 26% 0 0% 15 22,4%

Στη Δοκιμασία1 τα περισσότερα λάθη όλων των ομάδων εντοπίστηκαν στον 
χρόνο των ρημάτων και στις πτώσεις ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυμιών. 
Στα ρήματα είτε έκαναν ασυνεπή χρήση των χρόνων («γίνεται»/«έγινε»/«περιμέ
νουν»/«περίμεναν») είτε έγραφαν άσχετες λέξεις («λάμπιγε»/«έλαμπε»). Τα λάθη 
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σε πρόσωπα ήταν πολύ λίγα («αφήσουμε»/«άφησαν»). Τα λάθη των αντωνυμιών 
αφορούσαν κυρίως το γένος («κάποιους»/«κάποιες») και ελάχιστα τις πτώσεις 
(«όλους»/«όλοι») και τον αριθμό («κάποια»/«κάποιες»). Έγραψαν και άσχετες 
λέξεις («που»/«όλοι»-«τόπι»/«τοπίο»-«τελεφερίκ»/«μεταφορικό»). Στη Δοκιμα-
σία2 όλες οι ομάδες συνάντησαν δυσκολίες κυρίως στις σύνθετες («νυχτοξημε-
ρώνει»/«ξημεροβραδιάζουν»-«σφιχτό αγκαλιασμό»/«σφιχταγκάλιασμα») και τις 
συνώνυμες λέξεις («απλούστατη»/«εύκολη»-«καταπιεστική»/«κουραστική»). Αντι-
καθιστούσαν τις λέξεις βάσεις («πρωί και βράδυ»/«ξημεροβραδιάζουν»-«γλυκό 
φιλί»/»σφιχταγκάλιασμα»), άλλαζαν τη σημασία τους («ψηλοί»/«μεγάλοι»), 
χρησιμοποιούσαν άσχετες λέξεις («ελεύθερη»/«εύκολη»), δημιουργούσαν νέες 
λέξεις («είναι χειρότερη»/«κουραστική»). Τα λάθη στις αντίθετες λέξεις («μεγα-
λόσωμα»/«μικρά», «μικρές»/«μεγάλοι») ήταν λιγότερα σε όλες τις ομάδες. 

Οι παράγοντες ηλικία και φύλο των μαθητών

Η ανάλυση της διακύμανσης ANOVA έδειξε ότι στο σύνολο των μαθητών [Δ΄ 
(Ν=73), Ε΄ (Ν=70) και ΣΤ΄ (Ν=55)] η επίδραση της ηλικίας ήταν στατιστικά 
σημαντική F(1,197)=4,690, p=0,001, n2=0,05. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά μόνο στη Δοκιμασία1 F(1,197)=8,363, p<0,001, 
n2=0,08. Τις χαμηλότερες επιδόσεις και στις δύο δοκιμασίες σημείωσαν οι μα-
θητές της τετάρτης τάξης και την υψηλότερη οι μαθητές της έκτης (Γράφημα 1). 

Γράφημα 1: Μέσος όρος επίδοσης ανά τάξη σε κάθε δοκιμασία 
στο σύνολο των μαθητών
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Επιμέρους αναλύσεις ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις επι-
δόσεις των μαθητών της τετάρτης τάξης με τις επιδόσεις των μαθητών της πέ-
μπτης (p=0,004) και της έκτης (p<0,001) μόνο στη Δοκιμασία1. Η επίδραση 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

175Η μορφολογική επίγνωση σε μαθητές Δ΄ – ΣΤ΄ δημοτικού:
Μια διερευνητική μελέτη

του φύλου στο σύνολο των μαθητών (90 κορίτσια και 108 αγόρια) δεν ήταν 
σημαντική F(1,197)=1,743, p=0,178, n2=0,02. Όμως τα κορίτσια σημείωσαν 
υψηλότερες επιδόσεις και στις δύο δοκιμασίες, με διαφορά επίδοσης 0,52 στη 
Δοκιμασία1 και 0,25 στη Δοκιμασία2 (Γράφημα 2). 

Γράφημα 2: Μέσος όρος επίδοσης ανάλογα με το φύλο των μαθητών 
σε κάθε δοκιμασία στο σύνολο των μαθητών
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Οι επιδόσεις τόσο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων όσο και μεταξύ των δύο 

φύλων διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα ανάλογα με το είδος της δοκι-
μασίας (Πίνακας 5). Οι μαθητές της έκτης και της πέμπτης τάξης φαίνεται να 
ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο και στις δύο δοκιμασίες σε όλες τις ομά-
δες, εκτός από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή επίδοση. 
Εκτός από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι υπόλοιποι μαθητές της 
τετάρτης τάξης σημείωσαν τη χαμηλότερη επίδοση μόνο στη Δοκιμασία1. Οι 
επιδόσεις των κοριτσιών είναι υψηλότερες και στις δύο δοκιμασίες σχεδόν σε 
όλες τις ομάδες. 

 
Πίνακας 5. Μέσος όρος επίδοσης ανά τάξη και φύλο σε κάθε ομάδα των μαθητών

Ομάδα μαθητών

Ηλικία Φύλο 

Δ’ τάξη Ε’ τάξη ΣΤ’ τάξη Κορίτσια Αγόρια

Μ SD Μ SD Μ SD Μ SD Μ SD

Δοκιμασία1

Υψηλή Επίδοση 
(1η έρευνα) 7,60 0,894 8,00 0,000 7,87 0,353 7,85 0,534 7,87 0,353
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Υψηλή Επίδοση 
(2η έρευνα) 6,15 2,192 6,60 0,547 7,93 0,250 7,20 0,941 6,94 1,985

Μέση Επίδοση 6,00 1,414 7,53 0,743 7,60 0,736 7,00 1,195 6,89 1,396

Χαμηλή Επίδοση 4,66 2,225 5,75 2,764 7,50 0,707 5,58 2,466 4,92 2,431

Μαθησιακές 
Δυσκολίες 5,10 2,531 5,93 1,869 4,57 2,138 5,77 2,342 5,15 2,057

Δοκιμασία2

Υψηλή Επίδοση 
(1η έρευνα) 5,00 1,000 5,11 0,781 5,00 0,176 5,14 0,662 4,87 0,640

Υψηλή Επίδοση 
(2η έρευνα) 4,00 1,527 4,00 0,707 4,43 0,512 4,46 0,743 4,00 1,201

Μέση Επίδοση 4,00 1,256 4,20 0,676 3,93 0,798 3,90 0,867 4,14 1,044

Χαμηλή Επίδοση 3,06 1,279 3,25 1,488 3,00 1,414 3,33 1,230 2,92 1,382

Μαθησιακές 
Δυσκολίες 3,50 1,670 3,48 1,460 2,78 1,577 3,40 1,802 3,30 1,381

Συζήτηση – συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι η μορφολογική επίγνωση επηρεά-
ζεται σημαντικά από τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Όλοι οι 
μαθητές υψηλής επίδοσης είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις και στις δύο δοκι-
μασίες με στατιστικά σημαντική διαφορά. Σε συμφωνία με άλλα ερευνητικά 
δεδομένα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή επίδοση δια-
πιστώνονται ελλείμματα στη γνώση της μορφολογίας (ενδεικτικά, Nagy et al., 
2006· Tsesmeli & Seymour 2007). Οι επιδόσεις τους υπολείπονται κατά πολύ 
του μέσου όρου επίδοσης των συνομήλικων συμμαθητών τους υψηλής και μέ-
σης επίδοσης και στις δύο δοκιμασίες. Προφανώς, οι συγκεκριμένοι μαθητές 
δεν έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο μορφολογικής επίγνωσης με τους τυπικούς 
συνομηλίκους τους στις γλωσσικές δομές που περιέχονται στις δοκιμασίες. 

Το είδος της δοκιμασίας και η διαδικασία της αξιολόγησης φαίνεται να επη-
ρέασαν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών. Παράγοντες, όπως η φωνολογι-
κή και σημασιολογική διαφάνεια μεταξύ των λέξεων βάσεων της πρώτης δο-
κιμασίας και των κλιτικών επιθημάτων ή των παράγωγων λέξεων, βοήθησαν 
όλους τους μαθητές να επιδείξουν καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον, η διατήρηση 
της σημασίας και της συντακτικής κατηγορίας των περισσότερων λέξεων στό-
χων με τις λέξεις βάσεις έκαναν πιο ευδιάκριτη τη χρήση τους. Φαίνεται πως 
οι περισσότεροι μαθητές έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό αντίστοιχες 
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μορφολογικές, γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες που απαιτούνται στην εκτέ-
λεση του συγκεκριμένου έργου. Αντίθετα, στη δεύτερη δοκιμασία απαιτούνταν 
περισσότερες φωνολογικές, σημασιολογικές και συντακτικές αλλαγές κατά τον 
σχηματισμό των νέων λεξικών τύπων, προϋποθέτοντας περισσότερες γλωσσι-
κές και γνωστικές ικανότητες. Για να ανταπεξέλθουν επαρκώς οι μαθητές στο 
συγκεκριμένο έργο, έπρεπε να ενεργοποιήσουν σύνθετες γνωστικές, λεξικολο-
γικές και μορφολογικές ικανότητες. Η επιρροή της διαδικασίας αξιολόγησης εί-
ναι περισσότερο αισθητή στη δεύτερη δοκιμασία στις σχέσεις αντωνυμίας και 
συνωνυμίας. Φαίνεται ότι η άμεση προσωπική επαφή εξεταστή εξεταζόμενου, 
κατά την ατομική χορήγηση, βοήθησε τόσο τον εξεταστή να κατευθύνει περισ-
σότερο τους μαθητές στον εντοπισμό αυτών των σχέσεων όσο και τους μαθητές 
να επικεντρωθούν και να αξιοποιήσουν καλύτερα τη λεξικολογική τους γνώση. 

Εμβαθύνοντας στις ποιοτικές διαφορές από την καταγραφή των επιδόσεων 
των μαθητών σε κάθε λέξη, αναδεικνύεται ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν 
κατακτήσει σε υψηλό επίπεδο την κλίση ουσιαστικών και αντωνυμιών και την 
παραγωγή επιθέτου από ουσιαστικό. Τη ρηματική κλίση την έχουν κατακτήσει 
σε υψηλό επίπεδο μόνο οι μαθητές υψηλής και μέσης επίδοσης. Αντίθετα, στους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή επίδοση διαφαίνεται χαμηλό-
τερου επιπέδου κατάκτηση της συγκεκριμένης μορφολογικής δεξιότητας. Σε 
συμφωνία με τη Ράλλη (2005), φαίνεται ότι ο σχηματισμός νέων παράγωγων 
τύπων αποτελεί μια λιγότερο παραγωγική διαδικασία από αυτή της κλίσης. Στη 
λέξη βάση που μπορούσε να σχηματιστεί είτε κλιτικό επίθημα είτε παράγωγη 
λέξη όλες οι ομάδες σχημάτισαν σε υψηλό επίπεδο το κλιτικό επίθημα. 

Τόσο οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών όσο και η λεξικολογική τους γνώ-
ση φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις τους σε δοκιμασίες μορφολο-
γικής επίγνωσης. Οι φωνολογικές, σημασιολογικές και συντακτικές αλλαγές που 
απαιτούνταν κατά τον σχηματισμό των νέων λεξικών τύπων, αντώνυμα-συνώνυ-
μα, δυσκόλεψε τους περισσότερους μαθητές. Σε σημαντικό αριθμό μαθητών, όλων 
των ομάδων, διαφαίνονται δυσκολίες λεξικολογικής και όχι μορφολογικής γνώ-
σης. Ενώ δεν εντόπισαν πιθανές σχέσεις συνωνυμίας και αντωνυμίας με τη λέξη 
στόχο, χρησιμοποίησαν την κλίση και ολοκλήρωσαν τις προτάσεις ορθά γραμμα-
τικά και μορφολογικά. Μεγάλες δυσκολίες όλων των ομάδων παρατηρήθηκαν και 
στη σύνθεση, ειδικά στη λέξη παράταξης διαφορετικών συστατικών. Φαίνεται ότι η 
φωνολογική και σημασιολογική διαφάνεια ανάμεσα στη σύνθετη λέξη και τα συστα-
τικά της στοιχεία επηρέασαν τις επιδόσεις των μαθητών, αναδεικνύοντας δυσκολί-
ες μορφολογικής επίγνωσης στη σύνθεση (Carlisle, 2003· Kuo & Anderson, 2006). 

Η ανάλυση των λαθών στην κλίση ανέδειξε μεγαλύτερες δυσκολίες στους 
χρόνους των ρημάτων και στις πτώσεις ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυμι-
ών. Οι μαθητές έκαναν ασυνεπή χρήση ή έγραφαν άσχετες λέξεις. Στη σύν-
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θεση αντικαθιστούσαν τελείως τις λέξεις βάσεις, έκαναν λάθη στους θεματι-
κούς σχηματισμούς ή έκαναν απλή παράθεση των συνθετικών. Στις σχέσεις 
αντωνυμίας και συνωνυμίας έκαναν κυρίως σημασιολογικά λάθη και χρησι-
μοποιούσαν μη ειδικές λέξεις. Διαφαίνεται ότι η ταυτόχρονη επεξεργασία φω-
νολογικών, συντακτικών, σημασιολογικών και ορθογραφικών πληροφοριών 
των μορφημάτων δημιουργεί δυσκολίες σε πολλούς μαθητές των τελευταίων 
τάξεων του δημοτικού και ειδικά σ’ αυτούς με μαθησιακές δυσκολίες και χα-
μηλή επίδοση (Carlisle, 2000· Carlisle & Fleming, 2003). 

Σε συμφωνία με ερευνητικά δεδομένα που αναφέρουν ότι η επίδοση σε 
δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης βελτιώνεται σημαντικά με την ηλικία 
(ενδεικτικά, Leong, 2000· Mahony et al., 2000· Τσεσμελή, 2007· 2009), δια-
πιστώνεται ότι και στις δύο δοκιμασίες οι μαθητές των δύο μεγαλύτερων τά-
ξεων σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις. Μεταξύ της πέμπτης και της έκτης 
τάξης δε διαφαίνεται σημαντική διαφορά στο επίπεδο ανάπτυξης. Όμως στους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή επίδοση διαπιστώθηκαν χαμη-
λότερες επιδόσεις στους μαθητές της έκτης. Η ανάπτυξη της μορφολογικής 
επίγνωσης στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δε σχετίζεται πάντα με 
την ηλικία τους, αλλά γίνεται σε διαφορετικούς χρόνους και έχει διαφορετικό 
ρυθμό ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των μαθησιακών δυσκολιών (εν-
δεικτικά, Casalis et al., 2004). Αν και η επίδραση του φύλου των μαθητών δε 
φαίνεται να είναι σημαντική, ωστόσο διαφαίνεται ότι τα κορίτσια όλων των 
ομάδων έχουν περισσότερο αναπτυγμένη μορφολογική επίγνωση. 

Συνοπτικά, στη μελέτη αναδεικνύεται ότι η ανάπτυξη της μορφολογικής επί-
γνωσης των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού εξαρτάται σε σημα-
ντικό βαθμό τόσο από την ηλικία όσο και από παράγοντες που αφορούν περιορι-
σμούς και ελλείμματα σε γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικούς μηχανισμούς. Οι 
μαθητές υψηλής και μέσης σχολικής επίδοσης φαίνεται να έχουν κατακτήσει σε 
ικανοποιητικό επίπεδο τη μορφολογική γνώση, ενώ οι μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες και χαμηλή επίδοση βρίσκονται σε πορεία πρόσληψης και εμπλουτισμού 
της. Σχετικά με την ικανότητα των δοκιμασιών διαφαίνεται ότι ανέδειξαν και περι-
έγραψαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ελλείμματα και τις δυνατότητες των μαθητών. 
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Abstract

This study, through two research, explores the stage of the development of 
morphological awareness in the last three grades of Primary School with 
two tests of putting the appropriate inflected of words, derivations words, 
or compounds words from words that gave in a sentence. The first study 
participated in 22 pupils with high performance and 67 with learning disabilities, 
while in the second participated 34 with high performance, 50 with medium, 
and 25 with low performance. This study aimed to contribute new data on 
the morphological awareness of D-F Primary School pupils. To establish any 
grading in its development according to the learners’ learning level, age, and 
educational needs. The pupil’s performance seems to affect by the pupils’ 
learning level and their age. Based on these findings, the study discusses the 
stage of morphological awareness development of each group of pupils and 
the factors that influenced their performance. 

Key-words: morphological awareness, elementary school pupils, learning level, 
learning disabilities 

Στυλιανή Ξάνθη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ. ΕΚΠΑ, ΣΕΠ, ΕΑΠ

Χρ. Σμύρνης 102, Καισαριανή 161 21
Τηλ.: 210 7231875 & 6936870244

Ε-mail: sxanthi@sch.gr 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

Motives and obstacles for teachers’ participation 
in distance education programs

Anastasia Pampouri, Varvara Gotouchidou

Introduction

Distance education is now a reality in the field of training. The advantages 
offered by this learning methodology make its choice popular, both by the 
organizers of training programs and the participants. According to Lionarakis 
(2001), distance education offers the educator the opportunity not to be 
physically present in the place, where the educational process takes place. 
The variety of teaching aids and ways of communication reduce the distance 
between teachers and trainers (Lionarakis, 2001). In particular, Primary and 
Secondary education teachers seem to have come quite familiar with attending 
such distance education programs, especially during the last two years, because 
of the pandemic COVID-19.

In this framework, the article aims to explore the factors that may motivate 
or prevent a teacher from taking part in a remote seminar. Its main purpose 
is to bring to surface the characteristics of these motives and barriers, so that 
they are perceived and properly managed by adult educators and those who or-
ganize and implement training programs. Its scope is also to address obstacles 
and utilize incentives in a way that the achievement of the training programs is 
served by the educational goals, and trainees’ effective learning is accomplished.

At this point, and before analyzing the terms ‘motives’ and ‘obstacles’, it’s 
important to refer to the terms ‘distance learning’ and ‘distance education’. Al-
though in bibliography they tend to be used interchangeably, there are some 
differences between them. According to Phipps and Merisotis (1999: 11) “it 
is important to understand what is meant by ‘distance learning’ because the 
technology is evolving, the definition of what distance learning is continues to 
change”. In 1998, the United States Distance Leanring Association, as refer-
ring by Roblyer and Edwards (2000: 192), stated that distance learning is “the 
acquisition of knowledge and skills through mediated information and instruc-
tion, encompassing all technologies and other forms of learning at a distance”. 
Another definition is given by King, Young, Drivere-Richmond and Schrad-
er (2001: 10): “distance learning is improved capabilities in knowledge and/ 
or behaviors as a result of mediated experiences that are constrained by time 
and/ or distance such that the learner does not the same situation with what is 
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being learned”. On the other hand, Portway and Lane (1994: 195) define dis-
tance education as follows:

The term distance education refers to teaching and learning situations in 
which the teacher and the learner or learners are geographically distant 
and, therefore, the teaching of the course is based on electronic means 
and printed material. Distance education includes distance teaching (the 
role of the teacher in the process) and distance learning (the role of the 
learner in the process). 

So, we understand that the term ‘distance learning’ refers to a wider situa-
tion, whereas ‘distance education’ is a way to achieve distance learning. Also, 
distance education presupposes the existence of an educator. In this article, we 
are going to adopt the term “distance education” because we focus on distance 
education programs. Those programs have clearly defined goals, teachers and 
trainees are organized, so we are referring particularly to education and not 
generally to learning. 

On the other hand, the term ‘motivation’ denotes the inner strength that leads 
the individual to some form of action (Kantas, 1998). Motivation is defined as 
“the power that initiates, continues and changes behavior” (Martin, as cited in 
Cakir, Karademir and Erdogdu, 2018). The motivation seems to be the prod-
uct of the individual’s needs and desires, so it is connected with the disposal to 
achieve the objectives the person himself has set (Spector, 2008).

Motives of participation can be categorized in internal and external mo-
tives. Internal motives are the ones that arise from of the individual’s needs 
himself/, so they work with pleasure, without any external pressure (e.g ten-
dency to learn, internal satisfaction, curiosity, personal interest). On the other 
hand, external motives can be divided into positive (e.g. earnings, desire for 
prestige, encouragement, reward etc.) and negative (e.g. fear of condemnation, 
failure, disapproval etc.) (Shaumen, Meterbayeva, Baitasov and Utyupova, 
2016). In this case, the person expects to receive in return for his actions some 
form of reward, which is directly related to his action (Stavropoulos, Lazou 
and Argyropoulou, 2017). Although external motives work most effectively at 
a young age, gradually and until adulthood the trainee should base his actions 
on stronger motives, that promote the initiative in learning (Kapsalis, 2009). 

Motives of participation are related to the means by which the goals will 
be achieved, that is the organized educational activity (Koutouzis, 2013). The 
most well-known classification of adult learners based on their participation 
motives has been carried out by Houle. More specifically, Houle in 1961 ad-
vocated the division of adult learner’s into three categories: goal-oriented, ac-
tivity-oriented, and learning-oriented. According to Houle (1961) and Cross 
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(1981) learning oriented learners consider education as a continuous and life-
long activity (as cited in Pampouri, Tsolakidou and Mavropoulos, 2020; Blunt 
and Yang, 2002). In any case, and regardless of the categorization and separa-
tion of motives, it is admitted that the reasons which can push an adult to par-
ticipate in an educational program are directly related to both changes that take 
place in his personal or professional life and the way with which he interprets 
reality (Koutouzis, 2013).

Regarding the barriers, Rogers (1999) refers to their existence in adult edu-
cation as a normal fact that stems from the nature of people and their tenden-
cy to acquire and assimilate new knowledge. Of course, not all obstacles have 
the same characteristics and the same reasons for appearing. Thus, dealing 
with them is not a simple process and depends primarily on the trainer (Rog-
ers, 1999). The obstacles’ categorization can be done based in many different 
criterions such as psychological, pedagogical, technical, social and cultural 
(Berge, 1998). Cross (1981) separates the barriers of participation and learn-
ing to three groups: a) the situational ones (e.g. lack of money or time), b) the 
organizational obstacles (e.g. schedule) and c) the dispositional obstacles (e.g. 
attitudes and behaviors versus training) (Pampouri et. al, 2020). On the other 
hand, Kokkos (2005) emphasizes that internal barriers are what ultimately de-
termine whether the learner will continue to attend the program or whether he 
/ she will give up, whether he / she will decide to invest in learning or not. In 
any case, and despite their categorization, to some degree barriers can overlap 
and merge together (Dabaj, 2011).

Leggett and Persichitte (1998) indicate that the barriers of distance educa-
tion are related to:

• training programs’ duration
• access to educational materials
• the resources that the trainee must allocate to participate in the program
• specialized knowledge that the trainers must have, in order to satisfac-

torily meet the requirements of the program and the trainees.
Regarding the barriers in learners’ participation, they are connected to the 

social roles learners are called to serve as adults (Karalis, 2013). In addition, 
the conflict between new and old knowledge can obstruct the participation of 
adult learners, who often maintain a cautious attitude towards questioning their 
previous knowledge (Kokkos and Lionarakis, 1998).

Focusing on distance education, Seraphim (2016) states that the barriers ob-
served, may be related to technology, time, support / response / interaction, and 
reward / recognition. Besides, among the negative characteristics of distance 
education, Karoulis (2007) includes the fact that it requires more effort, reduces 
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human contact and is easier to give up. But, at the same time, the possibility 
offered by distance education for the realization of teaching anywhere and any-
time offers the opportunity to overcome some obstacles (Papastamatis, 2010).

In order to determine the context of research questions and its objectives, 
it is worth referring to the results of some relevant studies. Initially, even the 
implementation of a distance education program can itself be a motivation to 
participate. The research, conducted by Pampouri, Tsolakidou and Mavropoulos 
(2020), in which 96 adult educators for lifelong learning participated, showed 
that 65% of the participants prefer distance training programs for their educa-
tion. In the same survey, more than half of the respondents indicated as impor-
tant motives for participating in training programs the development of quali-
fications and skills, the belief that education should last a lifetime, the interest 
in acquiring new knowledge, obtaining a certificate of attendance and boost-
ing their productivity. On the other hand, work obligations, caring for children 
or family members, other obligations and participation cost were reported by 
trainees as main obstacles (Pampouri, Tsolakidou and Mavropoulos, 2020).  

The research of Hasiotis and Mavroidis (2019) is related to the motiva-
tion of Secondary Education teachers to participate in distance education pro-
grams. 202 secondary school teachers from the Prefecture of Magnesia took 
part. It turned out that the participants were open to new ideas, wanted to en-
rich their knowledge, to improve and they showed interest in sharing their ide-
as with other learners. It was pointed out that an important factor that raises 
teachers’ motives is the subject of distance education program (Hasiotis and 
Mavroidis,2019).

In addition, the research of Lionarakis, Orphanoudakis, Kokkos, Emvalotis, 
Manousou, Hartofylaka, Ioakimidou, Papadimitriou, Karagianni, Grammenos, 
Karachristos, Stavropoulos (2020) was based on the evaluation of a Massive 
Open Online Course (MOOC) program. It is worth noting that the use of these 
Massive and Open Online Courses (MOOCs) upgrades the quality of lifelong 
learning. Their usefulness is described in the following sentence: “MOOCs al-
low teachers to teach more students in a single lesson than in a lifetime” (Pam-
pouri, Kostelidou, Sionta, Souitsme & Mavropoulos, 2021). The purpose of the 
program was to help Greek teachers to properly use distance education, given 
the new conditions in teaching set by COVID-19. A total of 4949 Primary and 
Secondary Education teachers participated in this research, with 23% being 
men and 77% women. Teachers evaluated the program they attended by stat-
ing the degree of their satisfaction, the usefulness of knowledge acquired and 
their desire to attend a similar program in the future (Lionarakis et. al., 2020).

Finally, Rezabek (1999) aimed to highlight the motivations and barriers of 
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adult students to participate in distance education courses. The survey ques-
tionnaires were answered by 210 students, while 23 students were interviewed 
by the researchers. The results confirmed that there were many motives which 
could influence participation in distance education. Among those which were 
dominant was the opportunity to obtain a degree or a certificate of attendance, 
with the least possible impact on work and their family. On the other hand, the 
obstacles identified were financial weakness, lack of time, alienation from the 
study, the degree of difficulty of the course and discouragement from people in 
the social environment. In many cases these obstacles were overcome through 
the provision of some financial assistance or encouragement and support from 
family and friends. Some students, of course, had a strong determination that 
acted as internal motivation (Rezabek,1999).

Method 

The purpose of the research was to identify the motives and obstacles that 
Primary and Secondary Education teachers may encounter in their attempt to 
participate in a distance education program. Its ultimate goal was to help the 
participants themselves realize the existence and characteristics of these motives 
and barriers. In order to effectively prevent and face those factors, we need to 
learn more about them. 

• More specifically, the research questions were the following:
• What is teachers’ experience from their participation in distance educa-

tion programs (number of programs, duration, effectiveness)? 
• What motivates teachers and to what extent do those factors motivate 

teachers to participate in distance education programs?
• What are the barriers to participation and to what extent do they prevent 

teachers from participating in distance education programs?

Participants 

Research sample was consisted of 60 teachers of Primary and Secondary 
Education who worked during the research period in public sector schools 
of the Region of Western Macedonia, in the cities of Ptolemaida and Kozani. 

Participants’ main characteristics are the following: 63,3% were women and 
36,7% were men. Their age range was between 28 to 59 years. They were mar-
ried, unmarried or divorced. They served in a Primary (46,7%) or a Secondary 
School (53,3%). They had been teaching for 1 to more than 20 years. More 
specifically, almost half of the participants were quite experienced teachers, as 
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they had been teaching for more than 16 years (25% had teaching experience 
for 16-20 years and 23,3% for more than 20 years), while 15% had low teach-
ing experience, between one to five years. Regarding participants’ job position, 
they worked are teachers, directors, or deputy directors. It’s worth noting that 
teachers’ previous participation in a distance education program at least once 
was set as a prerequisite for participating in the research. 

Data Collection and Analysis 

The research was conducted in the academic year 2020-2021, between 7 to 17 May 
2021. According to the research methodology, its scope and research questions, 
the quantitative method considered as the most appropriate for data collection, 
through the completion of an anonymous electronic questionnaire, which was 
conducted and uploaded in Google Forms by the researchers. According to 
Creswell (2011): “The electronic questionnaire is a sampling tool for data 
collection, which is available through a computer. It provides an easy and fast 
form of data collection” (p.433). 

Before the research, the questionnaire was pilot checked, to determine if 
the questions were comprehensible and if the participants were able to com-
plete the questionnaire (Creswell, 2011). In particular, the questionnaire was 
sent electronically to four teachers who met the characteristics of the research 
sample, to identify omissions, errors, and ambiguities in the wording of the 
questions. Those individuals were excluded from the final sample of the survey.

Convenience sampling was applied, as the research was limited to the ge-
ographical area of   the Region of Western Macedonia, mainly in the cities of 
Ptolemaida and Kozani. Convenient sampling, as opposed to simple random 
sampling, can provide useful information to answer research questions and as-
sumptions, even though individuals are not certain to be representative of the 
population (Creswell, 2011). A disadvantage of convenience sampling is that 
it is vulnerable to self-selection bias. That happens because the participants in 
a convenience sampling may be more capable and motivated compared to the 
participants that are randomly selected (Brodaty, Mothakunnel, Vel-Palumbo, 
Ames, Ellis, Reppermund and Sachdev, 2014). Data analysis was made with 
SPSS system, Version: 28.0.1.0(142), and the analysis of statistical data was 
based on descriptive statistics.

The Scale

The questionnaire was anonymously and consisted of short answer and closed-
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ended questions. In some of them the Likert scale was used on a rate of one (1) 
to five (5), which is a scale of theoretically equal intervals between responses 
(Creswell, 2011). 

The choice of specific questions was not arbitrary but was based on ques-
tionnaires used in other relevant surveys. More specifically, the questions of the 
first section (relationship of teachers with the distance attendance of programs) 
arose through the adaptation of questions from Hasiotis and Mavroidis (2019) 
research. On the other hand, the research of Pampouri, Tsolakidou and Mavro-
poulos (2020) was crucial for the formulation of questions 12, 14, 15 and 17. 
Finally, questions 13, 16, 18 and 19 were inspired by Rezabek’s (1999) research. 

The first seven questions of the questionnaire concerned the participants’ 
profile (gender, age, etc.), while the rest could be divided into three sections, 
depending on the research question they were focusing on. Thus, the first sec-
tion (questions 8a, 8b, 9a, 9b, 10, 11) referred to the first research question and 
explored teachers’ previous experience from their participation in distance ed-
ucation programs. The second research question, regarding motives of partici-
pation in distance education seminars, corresponded to the second section of 
questions (questions 12, 13, 14, 18, 19). Finally, the third research question, 
aiming to investigate barriers to participation, was answered by the third group 
of questions (questions 15 to 17). The degree of reliability of the questions in 
the first section was 0.723, based on Cronbach’s a scale, whereas in the second 
section was 0.869 and in the third section was 0.637 (Table 1).

Table 1. Reliability Statistics

 Cronbach’s Alpha Number of Items 

1st section of research questions 
2nd section of research questions

0,723 6

0,869 5

3rd section of research questions 0,673 3

Findings 

Regarding the first research question, referring to teachers’ previous experience 
gained from their participation in distance education programs, the answers 
of the participants were as follows: Most respondents stated that the last time 
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they attended a distance training program was 1.5 years ago (86,7%, n=52). Al-
most half of the participants (43,3%, n=26) attended a distance education pro-
gram of medium duration, up to 3 months, which lasted between 100 to 300 
hours. In addition, almost one third of those surveyed, reported having attended 
only one distance education program in the last five years (28,3% n=17). Re-
garding the evaluation of teachers’ overall experience from their participation 
in distance education programs, more than half stated that they were satisfied 
(61,7%, n=37). Finally, 71,7% (n=43) answered that they were willing to at-
tend a distance education seminar soon, while only 28,3% (n=17) stated that 
they were not interested in that. 

Regarding the second research question, which explored the most impor-
tant motives of participation in distance education programs, teachers answered 
as follows: The three factors that motivated them most were: “To become bet-
ter at my job” (80%, n=48), “Because I want to learn new things” (68,3%, 
n=41) and “Because it is important to be educated throughout our lives” (60%, 
n=36). Participants rated some factors that motivate teachers to participate in 
distance education programs (e.g personal development, job improvement), 
depending on the extent to which those factors affect them (1 =not at all, 2 = 
little, 3 = moderately, 4 = a lot, 5 = very much) (Table 2). Important or very 
important motives were personal development (68,3%), expansion of spiritu-
al horizons (65%) and improvement of the job position (46,7%). On the other 
hand, the use of free time (56,7%), the association and communication with 
other people (55%) and the increase of their income (48,3%) seemed to have 
little or no influence. Also, conditions that affect the teachers and could be mo-
tives for participation in a distance education program were as follows: its sub-
ject (84,4%), educational material (68,4%), the hours (68,4%), its cost (58,4%) 
and the trainers who would teach in it (40%) (Table 3). In addition, the factors 
that could facilitate and motivate participation in a distance education program 
were: “Recognition of qualifications acquired through attendance” (65%, n = 
39), “Facilitation from work (e.g special license)” (60%, n=36) and “More 
information about distance programs that are implemented “(58,3%, n=35).
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Table 2. Degree of motivation effect

Variables N SD

Personal development 
Improvement of job 

position
Income increase

Expansion of spiritual 
horizons

60 3.82 0.97

60
60
60

3.02
2.62
3.72

1.37
1.35
1.06

Association and 
communication with 

other people
Use of free time

60
60

2.48
2.38

1.19
1.32

Table 3. Reasons of participation in a distance education program

Variables N SD

Program cost 
Program subject

Trainers
Educational material

60 3.60 1.09

60
60
60

4.47
3.45
3.80

0.79
0.93
0.92

Hours/ Schedule 60 3.85 1.07

The answer to the third and last research question was given by formulat-
ing the most important obstacles teachers might face in their participation in 
distance education programs. According to the answers given, the three main 
factors that prevent teachers from participating in a distance training seminar 
were: “the cost of participation” (81,6%, n=49,), “the lack of time” (81,6%, 
n=49) and “seminar schedule (attendance hours and days”) (66,7%, n=40). Par-
ticipants also identified the degree to which certain barriers affect their partici-
pation in distance education programs. Important or very important obstacles 
are lack of time (66,7%), financial reasons (60%), personal / family reasons 
(55%) and fatigue (50%). On the other hand, the least important obstacles are 
the fear of failure (73,3%) and stress or psychological factors (45,5%) (Table 4).
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Table 4. Degree of obstacle effect

Variables N SD

Financial reasons 
Personal/ Family 

reasons
Lack of time/ Hours

Tiredness

60 3.62 1.09

60
60
60

3.50
3.77
3.43

1.07
1.03
1.03

Anxiety/ Psychological 
factors

Fear of failure

60
60

2.72
1.90

1.17
1.07

Conclusions and Discussion 

Regarding the first research question: “What is the experience of the partici-
pants from the distance education programs they have attended?”, the results 
are of particular interest. When teachers were asked when it was the last time 
that they participated in a distance education program, the vast majority, 86.7%, 
said that this was the period from 2020 to 2021. On the contrary, only 13.3% 
had attended a distance education program before 2019. As we can see, there 
is a rapid increase in this percentage over the last 1.5 years. Although the cause 
of the increase is not clear from the results of the research and the answers 
given, we can assume that this is due to the changes caused by the COVID-19 
virus in the way educational structures work. Relevant findings emerge on the 
study of Lionarakis, Orphanoudakis, Kokkis, Emvalotis, Manousou, Hartofy-
laka, Ioakimidou, Papadimitriou, Karagianni, Grammenos, Karachristos, Stav-
ropoulos (2020), in which 60% of the participants stated that they would not 
participate in the program if it was not carried out by the method of distance 
education. It is easy to understand that the new conditions pushed teachers to 
attend distance education programs.

Regarding the second research question, “What motivates teachers and to what 
extent do those factors motivate teachers to participate in distance education pro-
grams?”. To answer this question, it is particularly enlightening to identify the 
factors that motivate teachers to attend lifelong learning programs. According to 
the participants, the three most important motivations for participating in distance 
education programs were: to increase productivity at work (80%), to gain new 
knowledge (68,3%) and the need for lifelong learning (60 %). The answers giv-
en in the research of Pampouri, Tsolakidou and Mavropoulos (2020) were simi-
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lar. According to them, the participants considered the same factors as the most 
important motivations for their participation. It’s normal for the adult trainees to 
be motivated by the impact of the new knowledge in their professional life, but 
at the same time the percentage of those who express the need for lifelong learn-
ing is important too. Moreover, Karalis (2017) in his research showed that adults 
consider as the most important reason to participate in an education program to 
be more efficient at their work (20,3%). It seems that continuous learning is a key 
element of adults’ worldview and can be an important internal motive for their 
training. In a different context, the research of Hasiotis and Mavroidis highlight-
ed some different motives as more important. More specifically, the motivation 
of the participants was a result of their willingness to come in contact with new 
ideas (85,4%), to improve themselves from their mistakes (83%) and to share 
their ideas with others (82,6%) (Hasiotis & Mavroidis, 2019).

Referring to the third and final research question: “What are the barriers 
in participation and to what extent prevent teachers from participating in dis-
tance education programs?”, some conclusions are worth mentioning. Teachers 
who took part in the research stated that the three factors that prevent them the 
most from attending distance training programs are: the cost of participation 
(81,6%), the lack of time (81,6%) and the schedule of seminars (66, 7%). These 
results are in accordance with the research of Pampouri, Tsolakidou and Mav-
ropoulos (2020), since in a similar question the participants claimed that they 
were affected by lack of time (82%), participation costs (63%) and lack of suf-
ficient information about the implementation of programs (20%). In addition, 
in Karalis’s (2013) research, when the participants were asked to choose the 
one most important obstacle, almost the half of them (46,9%) voted the cost 
of participation. Although the cost of participation seem to be the main obsta-
cle also in face to face education programs, programs’ schedule has been cited 
as a major barrier too. According to Karalis’s (2017) research “almost half of 
the participants recognize barriers that refer to the way the programs are or-
ganized and the lack of time due to occupational obligations” (p.88). Distance 
education can remove this barrier. It is characteristic that only 15% of adult 
trainers stated that the hours and days of implementation of distance education 
programs prevented their participation in them (Pampouri et. al., 2020). Ac-
cording to these results, we can say that adults’ personal life and obligations 
influence their training. In addition, the cost of participation (70%) is the most 
important obstacle according to the research of Rezabek (1999). This is fol-
lowed by a lack of time and a lack of familiarity with reading / the degree of 
difficulty. Program schedule was not an obstacle identified by those who par-
ticipated in Rezabek research interviews.
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As the present study is subject to a number of limitations, mainly related to 
its sample size and geographical area, more research could be conducted, fo-
cused on research themes, such as the assessment of teachers’ and adult train-
ers’ training needs and the evaluation of distance education programs. It would 
also be interesting to focus on exploring and defining the adult educator’s role, 
on the one hand, to reinforce the motivating factors and, on the other hand, to 
minimize those that obstruct adult trainees’ learning.

In this way, the scientific community will be able to further illuminate that 
important area of   distance education and learning and enhance its effective-
ness. The aim, of course, is to strengthen its advantages, to fight the obstacles 
and to promote this new and so useful form of education and learning.

References

Berge, Z. L. (1998). Barriers to online teaching in post-secondary institutions: 
Can policy changes fix it? Online Journal of Distance Learning Administra-
tion, 1(2). Retrieved from http://www.westga.edu/~distance/Berge12.html

Blunt, A., & Yang, B. (2002). Factor structure of the adult attitudes toward 
adult and continuing education scale and its capacity tο predict participa-
tion behavior: Evidence for adoption of a revised scale. Adult Education 
Quarterly, 52(4), 299–314. https://doi.org/10.1177/074171302400448627

Brodaty, H., Mothakunnel, A., Vel-Palumbo, M., Ames, D., Ellis, K. A., Rep-
permund, S., & Sachdev, P. S. (2014). Influence of population versus con-
venience sampling on sample characteristics in studies of cognitive aging. 
Annals of Epidemiology, 24(1), 63-71. https://doi.org/10.1016/j.annepi-
dem.2013.10.005

Cakır, O., Karademır, T. & Erdogdu, F. (2018). Psychological Variables of Es-
timating Distance Learners’ Motivation . Turkish Online Journal of Dis-
tance Education, 19 (1), 163-182. https://doi.org/10.17718/tojde.382795

Creswell, J. W. (2011). Research in Education: Planning, Conducting and 
Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Athens: Ellin.

Dabaj, F. (2011). Analysis of communication barriers to distance education: A 
review study. Online Journal of Communication and Media Technologies, 
1(1), 1-15. http://dx.doi.org/10.29333/ojcmt/2328

Hasiotis, A., & Mavroidis, H. (2019). Distance Education of Secondary Edu-
cation Teachers: Investigating their Readiness for Training using Advanced 
Internet Learning Technologies. Education and Sciences, 2, 31–41. 

Houle, C. O. (1961). The inquiring mind. Madison: University of Wisconsin 
Press.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

193Motives and obstacles for teachers’ participation
in distance education programs

Kantas, A. (1998). Organizational-industrial psychology (Vol.1). Athens: El-
linika Grammata.

Kapsalis, A. G. (2009). Educational Phycology (4th ed.). Athens: Afoi Kiriakidi.
Karalis, T. (2013). Motives and Obstacles for the adults’ participation in life 

long education. Athens: Kambili AEBE.
Karalis, T. (2017). Shooting a moving target: The Sisyphus boulder of in-

creasing participation in adult education during the period of economic cri-
sis. Journal of Adult and Continuing Education, 23(1), 78-96. https://doi.
org/10.1177%2F1477971417691782

Karoulis, A. (2007). Open and distance education: From theory to practice. 
Thessaloniki: Tziola Publications.

King, F.B., Young, M.F., Drivere- Richmond, K., & Schrader, P.G. (2001). De-
fining Distance Learning and Distance Education. AACE Review (formerly 
AACE Journal), 9(1), 1-14. Norfolk, VA: Association for the Advancement 
of Computing in Education (AACE). Retrieved from https://www.learntech-
lib.org/primary/p/17786/.

Kokkos, A. (2005). Adult Education: Defining the field. Metaixmio.
Kokkos, A., & Lionarakis, A. (1998). Open and distance education: Teacher-

learner relations (Vol.3). Patra: Greek Open University.
Koutouzis, M. (2013). Dropout of adults from the lifelong learning structures. 

Athens, Greece: Center for the Development of Educational Policy, Trade 
Union Confederation of Greece – KANEP/ GSEE. 

Leggett, W. P., & Persichitte, K. A. (1998). Blood, Sweat, and TEARS: 50 Years 
of Technology Implementation Obstacles. TechTrends: Linking Research 
and Practice to Improve Learning, 43(3), 33–36. Retrieved from: https://
www.learntechlib.org/p/83370/.

Lionarakis, A. (2001). Open and distance multimodal education: Reflections on 
a quality teaching material design approach. In A. Lionarakis (ed.), Opin-
ions and Concerns about Open and Distance Education. Athens: Propom-
pos (pp. 33-52). Athens: Propompos.

Lionarakis, A., Orphanoudakis, T., Kokkos, A., Emvalotis, A., Manousou, E., 
Hartofylaka, A., Ioakimidou, V., Papadimitriou, S., Karagianni, E., Gram-
menos, N., Karachristos, C., Stavropoulos, E. (2020). The development of a 
massive online course on distance education to support Greek school teach-
ers during the COVID-19 lockdown. ICERI2020 Proceedings. 6373-6380. 
https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1370 

Pampouri, A., Kostelidou, S., Sionta, E., Souitsme, M., & Mavropoulos, A. 
(2021). Massive Open Online Courses (MOOCs): A Review. INTED2021 
Proceedings, 7349–7356. https://doi.org/10.21125/inted.2021.1468



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

194 Anastasia Pampouri, Varvara Gotouchidou

Pampouri, A., Tsolakidou, P. & Mavropoulos, A. (2020). Training Of Lifelong 
Learning Adult Trainers: Motivation and Obstacles. ICERI2020 Proceed-
ings, 6212-6219. https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1334

Papastamatis, I. A. (2010). Adult Education for Vulnerable Social Groups (1st 
ed.). Athens: Sideris Publications.

Phipps, R., & Merisotis, J. (1999). What’s the Difference? A Review of Con-
temporary Research on the Effectiveness of Distance Learning in Higher 
Education. Washington DC: Institute for Higher Education Policy.

Portway, P. S., & Lane, C. (1994). Guide to Teleconferencing & Distance Learn-
ing (2nd ed.). Applied Business teleCommunications.

Rezabek, R. (1999). A study of the motives, barriers, and enablers affecting 
participation in adult distance education classes in an Iowa community 
college. University of Northern Iowa, UNI Scholar Works. Retrieved from 
https://scholarworks.uni.edu/etd/749

Roblyer, M. D., & Edwards, J. (2000). Integrating educational technology into 
teaching (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

Rogers, A. (1999). Adult Education. Athens: Metaixmio.
Seraphim, K. (2016). Incentives and barriers to distance in-house training: the 

case of a large Greek bank. International Conference on Open & Distance 
Education, 5(1A), 149–164. https://doi.org/10.12681/icodl.490

Shaumen, G. S., Meterbayeva, K. M., Baitasov, A. A. & Utyupova, G. E. 
(2016). Motives for Choosing the Profession of a Social Care Teacher in 
the Universities of Kazakhstan. International Review of Management and 
Marketing, 6(3), 133-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/
irmm/issue/32090/355228

Spector, P. E. (2008). Industrial and organizational psychology: Research and 
practice (5th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

Stavropoulos, B., Lazou, A., & Argyropoulou, G. (2017). Social dimensions 
of Adult Education. The motives of trainees and the role of the adult edu-
cator. In F. Gousias (ed.), Proceedings of the 4th Conference “New Educa-
tor” (pp. 972-980). Athens.

Abstract

This article aims to explore motives and obstacles faced by teachers, when 
attending distance education programs. The aim of the research was to describe 
participants’ characteristics, to highlight their motivations and obstacles, as 
well as to study the effect of these motives and obstacles on teachers’ intention 
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to participate in distance education programs. The research sample was 60 
participants, more particularly 38 women and 22 men, who had participation 
experience in distance education programs. This quantitative research was 
conducted by using questionnaires, collected between March and May 2021. 
Research analysis results showed that the most important teachers’ motivations 
of participation were to increase their work efficiency, acquire new knowledge 
and to invest in their lifelong learning. On the other hand, the main obstacles 
were the cost of participation, lack of time, due to work or family commitments 
and the time schedule of distance education programs. 

Key-words: motives, obstacles, teachers, distance education

Anastasia Pampouri
Teaching Staff, University of Macedonia 

156 Egnatia str., Thessaloniki 546 36
Tel.: 6943254518

 E-mail: apamp@uom.edu.gr

Varvara Gotouchidou
 Postgraduate student, MEd., University of Macedonia 

139 Delfon str., Thessaloniki 
Tel.: 6986921227

E-mail: esp18032@uom.edu.gr



B. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 73/2022

197

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγι-
κής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει 
υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπί-
πτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, 
με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι 
εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανα-
σκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδι-
κό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή 
σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρό-
σκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προ-
σκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500 
λέξεις, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία, τα 
παραρτήματα και τις περιλήψεις (σελίδα A4, 1,5 διάστιχο, κανονικά περιθώ-
ρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄). Στο τέλος του κειμένου 
πρέπει να υπάρχει περίληψη στην ελληνική και σε άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσ-
σα (έως 150 λέξεις εκάστη). Μετά από κάθε περίληψη, πρέπει να αναφέρονται 
έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα. Η έκταση της βιβλιοκριτικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.

Είναι απαραίτητο οι εργασίες να έχουν την εξής δομή: τίτλος, κείμενο, βι-
βλιογραφία, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, στοιχεία του/των συγγραφέα/ων. Τα 
στοιχεία του/των συγγραφέα/ων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και πρέπει να περιέχο-
νται σε ξεχωριστή σελίδα για να διευκολύνεται η ανωνυμία. Οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος της εργασίας πρέπει να ακολουθούν 
το APA style (6η έκδ., 2010). Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Οι 
τίτλοι της εργασίας, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων 
δίνονται με bold. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση bold χαρακτή-
ρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση. 

Χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περι-
οδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση.

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο 
αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοι-
νώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών 
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μηνών από την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η 
αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις των κριτών, είναι δημοσιεύσιμη. 
Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, 
να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιο-
δικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του, ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.

Οι εργασίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@pee.gr.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν ήδη δη-

μοσιευθεί ή που πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκ-
δοση παντός τύπου.

Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή 
της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των από-
ψεων του συγγραφέα.
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