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Εθελοντές του συνεδρίου:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ράνια Αλεξίου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρία Αντωνίου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φωτεινή Βαλιμήτη, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Διολέτη, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασιλική Ζαφειροπούλου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνα Θεοδόση, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σταυρούλα Θεοδωρακοπούλου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δήμητρα Κλαδιά, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ναυσικά Κούτσικου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σταυρούλα Λαμπροπούλου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελίζα Μπαλλή, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ραφαηλία Ντζάθα, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Άννα Μαρία Ντούρου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαργαρίτα Ξανθάκη, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χαρά Πανοπούλου. Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νάντια Ρουμπέα. Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σωτηρία Σταυροπούλου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μιχάλης Παναγιωτακόπουλος, Προπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σύνταξη - Επιμέλεια:		 Στυλιανή Τσεσμελή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργασία:		 Ανθή Αδαμοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
		
Μαρία Φρούντα, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σημειώνεται ότι η ευθύνη της γλωσσικής επιμέλειας των κειμένων ανήκει στους συγγραφείς των κειμένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:
Μέλος:

Ιωάννης Δημάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασιλική Φωτοπούλου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Πηνελόπη Φραντζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Νίκος Μάνεσης, Δρ. ΣΥ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χριστίνα Παπαναγοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.)
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Παράρτημα Πελοποννήσου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών
Websites: http://www.pee.gr, http://www.elemedu.upatras.gr
Tηλέφωνα: 210-52.30.777, 210-36.88.078

XΟΡΗΓΟΙ
Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ
Eκδόσεις ΓΚΟΤΣΗ
Εκδόσεις GUTENBERG
Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
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Θεματικές Ενότητες
Επιστημολογικά ζητήματα στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών: Τάσεις και προοπτικές
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα
• Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης
• Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα γλωσσικής εκπαίδευσης
Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση: Ο εκπαιδευτικός στο νέο διεθνές περιβάλλον
Ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτική Πολιτική και το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα
και την Ευρώπη
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Σχολών στην Ελλάδα
και επαγγελματικοί ορίζοντες των αποφοίτων τους
Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση και επάρκεια των εκπαιδευτικών
• Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και χρήση τεχνικών στη διδασκαλία
• Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών/ζητήματα διαχείρισης επαγγελματικού άγχους
Κοινωνικό προφίλ και ταυτότητα του εκπαιδευτικού
Ειδικά Θέματα στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
• Ειδική Αγωγή
• Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
• Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
• Περιβαλλοντική Αγωγή - Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
• Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών: Διεθνής εμπειρία
και ελληνική προοπτική
Πρακτική Άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κοινωνικό προφίλ και ταυτότητα του εκπαιδευτικού
Λιακοπούλου Μαρία, Δρ. Παιδαγωγικής
Γιατί θέλω να γίνω δάσκαλος; Κίνητρα και αυτοαντίληψη ρόλου των υποψήφιων δασκάλων...................................... 15

Ειδικά Θέματα στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
Δημοπούλου Γιάννα, Μ.Sc., Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης
Φρούντα Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Πατρών
Δημοπούλου Βασιλική, Μ.Sc., Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιμοδοσίας- Ν.Μ. Αμαλιάδας
Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας: Η περίπτωση του μαθήματος για την έννοια
του κυττάρου σε μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού.......................................................................................................................... 25
Σπυροπούλου Μαρία, Υπ. Δρ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν. Πατρών
Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν. Πατρών
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της τέχνης
στην Α/θμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα..................................................................................................................................... 35
Φρούντα Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Πατρών
Δημοπούλου Βασιλική, Μ.Sc., Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιμοδοσίας- Ν.Μ. Αμαλιάδας
Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Λέκτορας, Παν. Δυτ. Αττικής
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών: μελετώντας το παρόν και διαμορφώνοντας το μέλλον για την εθελοντική αιμοδοσία.............. 41

Ειδική Αγωγή
Παπαδοπούλου Φανή, Νηπιαγωγός, Παν. Πατρών
Τζώτζου Αναστασία, Νηπιαγωγός, Παν. Πατρών
Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν. Πατρών
Παιδιά με Νοητική Υστέρηση: Απόψεις και Στάσεις των Φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η........................................................... 49
Παπαμιχαήλ Μαρία, Μετ. Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων
Μπέλλου Πελαγία, Δασκάλα, Μετ. Φοιτ., Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αναπ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων
Κατά πόσο είναι επιμορφωμένοι οι διδάσκοντες/ουσες σε Τμήματα Παράλληλης Στήριξης μαθητών
με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;....................................................................................................................58
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Πέτρου Αικατερίνη, Ειδική Παιδαγωγός, Metropolitan College
Χαριτάκη Γαρυφαλιά, Δρ. Ειδικής Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α., Σύμβουλος Καθηγήτρια Ε.Α.Π.
Μελέτη περίπτωσης της αντιλαμβανόμενης περιγραφής εαυτού παιδιού
με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο σχολικό πλαίσιο..................................................................................................... 68
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Παν. Ιωαννίνων
Στράτη Παναγιώτα, Δρ., Π.Τ.Ν. Παν. Ιωαννίνων
Αναγνωστοπούλου Ροδόκλεια, Δρ., Π.Τ.Ν. Παν. Ιωαννίνων
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.............................................. 74
Σάφη Μαρία, Μεταπτ. φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων
Νούσιας Περικλής, Μεταπτ. φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Παν.Ιωαννίνων
Πόσο καταρτισμένοι είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την Ειδική Αγωγή
και εκπαίδευση στην Ελλάδα; Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης....................................................................................... 87
Τριβιζά Χρυσούλα, Μ.. Α., Εκπαιδευτικός, Ανοιχτό Παν. Κύπρου
Γωγάκη Ηλιάννα, Εκπαιδευτικός, Υπ. Δρ. Παν. Αιγαίου
Αναγκαιότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής......................102
Γόγολου Παναγιώτα, Μεταπτ. φοιτήτρια, Παν. Ιωαννίνων
Μανθοπούλου Αλτάνα-Φωτεινή, Μεταπτ. φοιτήτρια, Παν. Ιωαννίνων
Τσιάτση Σοφία, Παν. Ιωαννίνων
Σούλης Σπυρίδων - Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων
Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των Ειδικών Παιδαγωγών και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης........................................................................109
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αιγαίου
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής: Το παράδειγμα της Ελλάδας και της Ιταλίας...........................................122

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Κατσιγιάννη Ελένη, Εκπαιδευτικός, Υπ.. Δρ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν. Πατρών
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν. Πατρών
Σχολική βελτίωση και ο ρόλος του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα:
Αναδιφώντας το λόγο των επίσημων τεκμηρίων.................................................................................................................130
Μαυρικάκης Ευάγγελος, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Κρήτης
Πυργιωτάκη Αθηνά, Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Το κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διοίκηση της σχολικής μονάδας.
Μια πρόταση για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σχολείο............................................................................................140
Λαμπρέλλη Δήμητρα, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών, Υπότροφος Ι.Κ.Υ.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως φορέας ανάπτυξης των μελών της. Αντιλήψεις Διευθυντών,
εκπαιδευτικών και γονέων δημόσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων............................................................................148
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Πόθου Σοφία, M.Ed., Εκπαιδευτικός Μουσικής
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή και στην υλοποίηση καινοτομιών.
Μια εμπειρική έρευνα σε σχολικές μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης...........................................160
Τίγκας Ιωάννης, Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Θεσσαλίας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.............................................................174
Xανιώτη Μαρουσώ, M.Ed., Υπ. Δρ., Εκπαιδευτικός Γενικής και Ειδικής Αγωγής,
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας ενός Διευθυντή σχολικής μονάδας...............................................................................182
Χολέβας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός, Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας
Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός, Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας
H εσωτερική και η εξωτερική πολυπλοκότητα του σχολείου σήμερα μέσα από την αποτύπωση
των εισροών και των εκροών της εκπαιδευτικής διαδικασίας..........................................................................................192

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ. Παιδαγωγικών Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Μια πρόταση διδασκαλίας για τη διδακτική
της ιστορίας με νέες τεχνολογίες.............................................................................................................................................200
Μηλιτσόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας
Κολοκυθά Μαγδαληνή, Σύμβουλος Καθηγήτρια, Ε.Α.Π.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. ως παράγοντας τεχνο-άγχους....................................210
Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Δασκάλα, Κοινωνιολόγος, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας
Η διοικητική προσέγγιση (administrative approach) στο «λόγο» για την ένταξη των Τ.Π.Ε.
στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1984-2006).........................................................................................................................219
Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπλ. Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σύμβουλος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Ανάγνου Ευάγγελος, Σύμβουλος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Αργυρόπουλος Νικόλαος, M.Sc., Επιμορφωτής Β1 Επιπέδου
Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση
για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε)»..............................................................................................229

Περιβαλλοντική Αγωγή-Βιώσιμη ανάπτυξη και Εκπαίδευση
Γομάτος Λεωνίδας, Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πολυξένη Αναστοπούλου, Νοσηλεύτρια, M.Sc. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Καραχασάνη Αρχοντία, Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων, Μ.Sc. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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Καραχάλιος Ηλίας, Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ρόμπολας Περικλής, Νοσηλευτής, M.Sc. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αρμακόλας Στέφανος, Ε.ΔΙ.Π., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Επιμόρφωσης για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη........................239

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Ασβεστά Άννα Χριστίνα, Μεταπτ. φοιτήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Γιατί θέλω να γίνω δάσκαλος;
Κίνητρα και αυτοαντίληψη ρόλου υποψήφιων δασκάλων
Μαρία Λιακοπούλου

Εισαγωγή
Οι επιλογές, οι πρακτικές και γενικότερα ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός ασκεί το έργο του διαμορφώνονται τόσο από τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, όσο και από τις στάσεις και τις αντιλήψεις του, καθώς και από τα κίνητρα που τον οδηγούν στην
επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Στόχος του κειμένου αυτού είναι να παρουσιάσει τα κίνητρα και τις αντιλήψεις
υποψήφιων δασκάλων για το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διδασκαλία. Αφού τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο το σχετικό με τα
κίνητρα επιλογής επαγγέλματος και την αντίληψη ρόλου των εκπαιδευτικών, θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας.
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: α) Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν στην επιλογή του επαγγέλματος του δασκάλου,
β) Ποιες είναι ο αντιλήψεις των υποψήφιων δασκάλων για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών και για τη διδασκαλία. Η έρευνα
υιοθετεί μια ποιοτική προσέγγιση και ειδικότερα αναλύονται 93 εκθέσεις υποψήφιων δασκάλων με τη μέθοδο της θεματικής
ανάλυσης.

1. Κίνητρα επιλογής επαγγέλματος
Τα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σύμφωνα με συναφείς έρευνες -ταξινομώντας τα με φθίνουσα
σειρά από τα συνηθέστερα στα σπανιότερα- είναι η πίστη ότι διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες, η επιθυμία για κοινωνική
συμβολή, το ενδιαφέρον για τα παιδιά, η επιθυμία για διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης, οι θετικές προηγούμενες εμπειρίες, η επαγγελματική ασφάλεια, το ευνοϊκό ωράριο και οι επιδράσεις που δέχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από άλλους
(π.χ. εκπαιδευτικούς, γονείς) (Richardson & Watt 2006). Μια κατηγοριοποίηση των κινήτρων με κριτήριο το περιεχόμενο
τους (Βλ. Brookhart & Freeman 1992), η οποία έχει αξιοποιηθεί και δοκιμαστεί σε αρκετές έρευνες την τελευταία δεκαετία
(Βλ. Kyriacou & Coulthard 2000, Manuel & Hughes 2006, Moran κ.ά. 2001, Pop & Turner 2009, Thomson κ.ά. 2011, Watt &
Richerdson 2008) είναι η εξής:
α) Εσωτερικά: Συχνά αναφέρεται ως κίνητρο το αίσθημα ατομικής ολοκλήρωσης που δημιουργεί το επάγγελμα, καθώς και η
επιθυμία εργασίας με παιδιά και εφήβους (Brunetti 2001, Mau κ.ά. 2008, Phillips & Hatch 2000, Taimalu κ.ά. 2011). Επίσης,
οι προσωπικές θετικές ή αρνητικές εμπειρίες που είχαν ως μαθητές, το αίσθημα ότι διαθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που
θα τους καθιστούσαν αποτελεσματικούς στο έργο τους, καθώς και η αγάπη για κάποιο αντικείμενο διδασκαλίας και η επιθυμία
να μεταδώσουν αυτή την αγάπη στους νέους, ωθεί πολλούς νέους στο επάγγελμα (Khoh κ.ά. 2004, Phillips & Hatch 2000,
Younger κ.ά. 2004).
β) Εξωτερικά: Εξωτερικά κίνητρα που συμβάλλουν στην επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι ο μισθός, η
επαγγελματική ασφάλεια και το κοινωνικό κύρος (Chivore 1998, Bastick 1999). Επίσης, κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το
επάγγελμα γιατί ανταποκρίνεται στο στυλ ζωής που επιθυμούν να ζήσουν και κυρίως στην επιθυμία τους να είναι κοντά στην
οικογένεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εξωτερικά κίνητρα των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το ευρύτερο
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της κάθε χώρας.
γ) Ιδεαλιστικά/ αλτρουιστικά: Τα ιδεαλιστικά/ αλτρουιστικά κίνητρα συνίστανται στη δυνατότητα που δίνεται μέσω του επαγγέλματος για κοινωνική παρέμβαση και αντιστάθμιση ελλειμμάτων των μαθητών (Fokkens-Bruisma & Canrinus 2011, Phillips
& Hatch 2000, Richardson & Watt 2005, Younger κ.ά. 2004).
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Εκπαιδευτικοί που επιλέγουν το επάγγελμα παρακινούμενοι από εσωτερικά κίνητρα διακρίνονται από μεγαλύτερη δέσμευση, καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, σχεδιάζουν και υλοποιούν συχνότερα δημιουργικές δραστηριότητες για τα
παιδιά (Deci & Ryan 2000). Επίσης, εκπαιδευτικοί που έχουν ισχυρά κίνητρα να ασκήσουν το επάγγελμα καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, επιδεικνύουν μεγαλύτερη επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους και εν τέλει είναι πιο αποτελεσματικοί
στη διδασκαλία τους (Long & Hoy 2006). Ωστόσο, συχνά εκπαιδευτικοί με ισχυρά κίνητρα εγκαταλείπουν το επάγγελμα, καθώς
κατά την άσκηση του επαγγέλματος δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και βιώνουν έντονο στρες, (2008),
αλλά το επάγγελμα εγκαταλείπου και εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ισχυρό κίνητρο να ασκήσουν το επάγγελμα λόγω στρες,
καθώς και εκπαιδευτικοί με αλτρουιστικά κίνητρα γιατί απογοητεύονται όταν έρθουν σε επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και διαψεύδονται οι αρχικές τους προσδοκίες (Hoy 2008: 497, Kieschke & Schaarschmidt 2008).

2. Ρόλου του εκπαιδευτικού
Το ερώτημα του Εξαρχόπουλου (1907) «Ποιος τις πρέπει να είναι ο διδάσκαλος» είναι πάντα επίκαιρο, απασχολεί την παιδαγωγική σκέψη και έχει απαντηθεί πολλαπλά, ανάλογα με τον τρόπο που κάθε φορά διαμορφώνεται η αποστολή του σχολείου
και του δασκάλου. Ορισμένες από τις θεωρήσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού σήμερα είναι οι εξής (Ξωχέλλης 1997: 12-18,
Day 2003: 417-444, Καλαϊτζοπούλου 2001): ο εκπαιδευτικός ως «εντολοδόχος εργαζόμενος», παιδαγωγός- εκπαιδευτικός,
εκπαιδευτικός ως «σύμβουλος μάθησης», εκπαιδευτικός ως «στοχαζόμενος» επαγγελματίας», «εκπαιδευτικός ερευνητής»,
«επαγγελματίας δάσκαλος».
Με βάση τις βασικές λειτουργίες του σχολείου ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει -αλλά και διαμορφώνει- τέσσερεις βασικούς
ρόλους. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός είναι (Κωνσταντίνου 1998, Κωνσταντίνου 2003): α) παιδαγωγός: είναι αυτός που ρυθμίζει
και οργανώνει διαδικασίες αλληλεπίδρασης με απώτερο στόχο την κοινωνικοποίηση του μαθητή, φέρνει το μαθητή σε επαφή
με κοινωνικούς κανόνες, αξίες, ήθη, έθιμα και νόρμες και γενικότερα αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση και τη συμβολή στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, β) διδάσκαλος: λαμβάνοντας υπόψη του το αναλυτικό πρόγραμμα, τα σχολικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές που τίθενται από την πολιτεία και ταυτόχρονα αξιολογώντας το συγκεκριμένο πλαίσιο
μέσα στο οποίο επιτελεί το έργο του (προφίλ μαθητών, συνθήκες της σχολικής μονάδας, συνθήκες τις τοπικής κοινωνίας),
αναλαμβάνει να καλλιεργήσει στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες, γ) αξιολογητής: αξιολογώντας τα επιτεύγματα των μαθητών προβαίνει αφενός σε διαδικασίες διορθωτικές ως προς τις δικές του πρακτικές και αφετέρου «ταξινομεί» τους μαθητές
–έστω προσωρινά- με απώτερο στόχο την τοποθέτηση τους στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, στους τύπους σχολείων,
στις κατευθύνσεις σπουδών και μακροπρόθεσμα στην κοινωνική ιεραρχία και δ) φύλακας: είναι υπεύθυνος για τη φυσική και
ψυχική ασφάλεια των μαθητών του, κατά τις ώρες που αυτοί βρίσκονται στο χώρο του σχολείου.
Παράλληλα με τους παραπάνω βασικούς -και αναπόδραστους θα λέγαμε ρόλους- του εκπαιδευτικού υπάρχουν και επιμέρους ρόλοι τους οποίους ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει, να ερμηνεύσει και να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές τους. Καταρχάς, οι εκπαιδευτικοί είναι παράλληλα με τους παραπάνω ρόλους δημόσιοι υπάλληλοι, με την έννοια ότι
διορίζονται από την πολιτεία και υπόκεινται στις επίσημες προδιαγραφές και στη νομοθεσία της (Κωνσταντίνου 1998, Κωνσταντίνου 2003). Επίσης, ο εκπαιδευτικός είναι, ή οφείλει να είναι, στοχαζόμενος επαγγελματίας με την έννοια ότι βρίσκεται σε μια
διαρκή διαδικασία ανάλυσης της διδακτικής πράξης, εκτιμά το ιδιαίτερο πλαίσιο στο οποίο καλείται κάθε φορά να ασκήσει το
διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο και διαμορφώνει ανάλογα τις διδακτικές και παιδαγωγικές του επιλογές (Λιακοπούλου
2012α, 2012β).
Στις μέρες μας ποτέ ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι μονοδιάστατος, αλλά ο εκπαιδευτικός καλείται κάθε φορά να
αναλάβει και συχνά να διαμορφώσει έναν πολλαπλό και σύνθετο ρόλο. Ένα ερώτημα από το οποίο ξεκίνησε και η παρούσα
μελέτη είναι πως οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και περιγράφουν το ρόλο τους.

Μαρία Λιακοπούλου
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3. Αντιλήψεις για τη διδασκαλία
Στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και στην ψυχική ισορροπία τους επιδρά και το κατά πόσο ρεαλιστικές είναι οι
προσδοκίες και οι αντιλήψεις που έχουν για το επάγγελμα (χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα των ερευνών των Hoy 2008,
Kieschke & Schaarschmidt 2008, Watt & Richardson 2008). Μια ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, σε σχέση
με άλλα επαγγέλματα, είναι ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις για το ρόλο τους, για τους
μαθητές, για τον τρόπο που θα ασκήσουν το έργο τους, μέσα από την εμπειρία τους ως μαθητές («μαθητεία της παρατήρησης»,
Lortie 1975). Κάποιες από τις προεπιστημονικές αντιλήψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και το επάγγελμα είναι οι εξής (Chon κ.ά. 2004): η διδασκαλία είναι εύκολη και συνίσταται στην απλή μετάδοση γνώσεων, βασική προϋπόθεση για να είναι ο εκπαιδευτικός αποτελεσματικός στο έργο του είναι να είναι ενθουσιώδης και να διαθέτει την κατάλληλη
προσωπικότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό γνώσης για το έργο του εκπαιδευτικού προέρχεται μέσα από την πράξη με δοκιμή και
λάθος, για να ασκήσει κανείς το έργο του εκπαιδευτικού αρκεί να ξέρει κάποιες βασικές πρακτικές, κάποιοι είναι γεννημένοι
δάσκαλοι. Ειδικότερα, σχετικά με τη διδασκαλία οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν τη συνθετότητά της, καθώς
και τις επιδράσεις που η διδασκαλία τους μπορεί να έχει στους μαθητές. Υιοθετούν μια περιορισμένη αντίληψη και εστιάζουν
κυρίως σε ‘επιτυχείς’ διδακτικές στρατηγικές (Younger κ.ά. 2004: 250-259). Υιοθετούν ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο, παρά
μαθητοκεντρικά μοντέλα και δομιστικές προσεγγίσεις, και θεωρούν τη διδασκαλία ως μεταβίβαση γνώσεων (Berger & D’
Ascoli 2011, Hancock & Gallard 2004). Αναφορικά με τις αντιλήψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού, και ειδικότερα για τους
παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητά του, η πλειοψηφία τους κάνει αναφορά σε στοιχεία της προσωπικότητας
π.χ. ενθουσιασμός, αίσθημα δέσμευσης στο καθήκον, αυτοπεποίθηση (Younger κ.ά. 2004: 250-259).
Συχνά οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το επάγγελμα μη έχοντας σαφή εικόνα γι’ αυτό, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες
τόσο κατά τις σπουδές τους, καθώς δεν είναι ανοιχτοί στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής τους φιλοσοφίας, όσο και κατά την
άσκηση του έργου τους όταν συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί με ισχυρές ταυτότητες ρόλου αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά δυσκολίες που προκύπτουν κατά την άσκηση
του εκπαιδευτικού τους έργου σε σχέση με εκπαιδευτικούς που είχαν πιο αδύναμες ταυτότητες ρόλου (Cole & Knowles 1993).

4. Η μεθοδολογία της έρευνας
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο κείμενο αυτό προέρχονται από έρευνα που υλοποιήθηκε με κατά τα έτη 2016-2017 και
2017-2018. Υιοθετήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση, καθώς στόχος ήταν να καταγραφούν τα κίνητρα και οι αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων οι οποίες μπορεί να είναι συνειδητές και ρητές, αλλά ενδέχεται και να είναι μη συνειδητές και άρρητες. Τα
ερωτήματα της έρευνας ήταν τα εξής: α) Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν στην επιλογή του επαγγέλματος του δασκάλου; β)
Ποιες είναι ο αντιλήψεις των υποψήφιων δασκάλων για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών και για τη διδασκαλία;
Συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 93 υποψήφιοι δάσκαλοι οι οποίοι σχεδόν έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους για
το επάγγελμα, δεδομένου ότι διανύουν το τελευταίο έτος σπουδών τους. Τους ζητήθηκε να συντάξουν μια γραπτή έκθεση βάσει τριών αξόνων, οι οποίοι ταυτίζονται με τα ερωτήματα της έρευνας (κίνητρα επιλογής επαγγέλματος, περιγραφή του ρόλου
και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών, περιγραφή των προσόντων που θα πρέπει να έχει ένας «καλός» εκπαιδευτικός).
Δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές να γράψουν ελεύθερα τις απόψεις τους ή/ και να εκφράσουν τις απόψεις τους με μια
ζωγραφιά. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Οι ζωγραφιές των συμμετεχόντων στο
παρόν κείμενο παρατίθενται συμπληρωματικά, καθώς κάποιες από αυτές αποτελούν πολύ χαρακτηριστικές αποτυπώσεις των
αντιλήψεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το επάγγελμα, τη διδασκαλία, τους μαθητές, τη μάθηση.
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5. Τα ερευνητικά δεδομένα
Κίνητρα επιλογής επαγγέλματος
Σχετικά με τα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού φαίνεται να κυριαρχούν τα εσωτερικά κίνητρα και κυρίως η αγάπη για τα παιδιά («…μου αρέσει να ασχολούμαι με τα μικρά παιδιά διαμορφώνοντας το χαρακτήρα τους και κάνοντας
μαζί τους τα πρώτα βήματα για τη μάθηση. Επίσης, μου αρέσει αυτό το επάγγελμα γιατί περνάς τις περισσότερες ώρες με αθώες
παιδικές ψυχές»). Χαρακτηριστική της άποψης αυτής είναι η εικόνα 1 που παρατίθεται στο παράρτημα, στην οποία εκπαιδευτικός και μαθητές περικλείονται σε μια τεράστια καρδιά.
Επίσης, στην επιλογή του επαγγέλματος οδηγεί το ενδιαφέρον και η «αγάπη», όπως πολύ συχνά διατυπώνεται, για το
επάγγελμα. Τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος που οδηγούν στην επιλογή του είναι η δυνατότητα που δίνει για διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, οι ευκαιρίες που διασφαλίζει για να είναι κανείς δημιουργικός, οι ευκαιρίες για
αναθεώρηση απόψεων, αυτοκριτική και αυτοβελτίωση, το στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας, καθώς και το γεγονός ότι
αποτελεί ευχάριστο επάγγελμα και για κάποιους «λειτούργημα» («…Από τα παιδιά μαθαίνεις κάθε μέρα… είναι ευχάριστη
δουλειά που σε γεμίζει, καθώς γεμίζεις με όμορφες στιγμές γέλιου, χαράς και παιχνιδιού»).
Μια άλλη κατηγορία εσωτερικών κινήτρων είναι η επίδραση που δέχθηκαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από γονείς και
δασκάλους. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι επέλεξαν το επάγγελμα γιατί οι γονείς τους είναι
δάσκαλοι και αυτό τους έκανε να συνειδητοποιήσουν την αξία του συγκεκριμένου επαγγέλματος («Οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί και ήθελα να προσφέρω στα παιδιά αυτό που έβλεπα να προσφέρουν οι γονείς μου»). Επίσης, κάποιοι οδηγήθηκαν
στην επιλογή έχοντας κατά νου τους δικούς τους δασκάλου είτε αυτοί αποτέλεσαν πρότυπα προς μίμηση («Με ενέπνευσε η
δασκάλα μου από την Δ΄ Δημοτικού») είτε πρότυπα προς αποφυγή («Να προσφέρω στα παιδιά ό,τι δεν μου πρόσφεραν οι δικοί
μου δάσκαλοι»).
Πολύ λιγότεροι είναι οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το επάγγελμα υποκινούμενοι από ιδεαλιστικά/ αλτρουιστικά κίνητρα.
Τα κίνητρα αυτά αφορούν κυρίως στη βελτίωση της κοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης της μελλοντικής γενιάς πολιτών («Από
τη θέση αυτή και έχοντας αυτή την ιδιότητα υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν, ίσως και να εξαλειφθούν, πολλά φαινόμενα», «…να κάνω πιο υπεύθυνο ένα μικρό κομμάτι του μέλλοντος»). Εντύπωση προκαλεί και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το
γεγονός ότι τα άτομα που διατυπώνουν αυτού του είδους τα κίνητρα είναι φοιτητές για τους οποίους το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή («Δεν ήταν αρχικά επιλογή … αλλά αναθεώρησα και θέλω να αλλάξω την εκπαίδευση
και την κοινωνία», «Δεν ήταν επιλογή μου, αλλά μου αρέσει γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε τη νέα γενιά για να αλλάξει την
κοινωνία») και, επίσης, πρόκειται για άνδρες, σε μια σχολή που «γυναικοκρατείται».
Τέλος, οι υποψήφιοι δεν φαίνεται να υποκινούνται από εξωτερικά κίνητρα, κάτι που είναι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες του επαγγέλματος σήμερα στη χώρα μας (συχνότητα διορισμών, μισθός και κύρος τους επαγγέλματος). Στις
περιπτώσεις που διατυπώνονται και κάποια εξωτερικά κίνητρα αυτά συνυπάρχουν με εσωτερικά ή/ και ιδεαλιστικά κίνητρα
(«…μου αρέσουν τα παιδιά, είναι ένα ευχάριστο επάγγελμα και ιδανικό για κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια»).
Αντιλήψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού
Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα στο ερώτημα «Ποιος θεωρούν ότι είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού» εστιάζουν στην περιγραφή του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγό, και μάλιστα η πλειοψηφία περιγράφει αποκλειστικά
και μόνο το ρόλο του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγό. Βέβαια, στις περιγραφές αυτές παρουσιάζεται μια ποικιλία και πολλές
διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, μια κατηγορία υποψήφιων εκπαιδευτικών εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικοποίησης των
μαθητών ως ένταξη στην κοινωνία, συμμόρφωση με τους κανόνες, τις αξίες και της νόρμες της, ως διαμόρφωση «καλών
πολιτών» που γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σέβονται τους νόμους και φροντίζουν «να υπηρετούν το
καλό της κοινωνίας». («Να βγάλει σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία που θα σέβονται τους νόμους», «Να τους μάθει τρόπους
σωστής συμπεριφοράς», «Να τους δώσει τα θεμέλια για να είναι χρήσιμα άτομα στην κοινωνία»). Μια άλλη κατηγορία υποψήφι-
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ων εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται την κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου και το ρόλο του εκπαιδευτικού με εντελώς
διαφορετικό τρόπο, καθώς εστιάζει στην αλλαγή της κοινωνίας μέσω της διαπαιδαγώγησης των μαθητών, στην άρση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ιδεολογικών αγκυλώσεων που ήδη υπάρχουν στην κοινωνία («Να προετοιμάσει τους μαθητές
για να μπορέσουν να αλλάξουν την κοινωνία», «Να απαλλαγούν οι μαθητές από στερεότυπα και προκαταλήψεις»). Μια τρίτη
διακριτή κατηγορία υποψήφιων εκπαιδευτικών εστιάζει περισσότερο στο άτομο και στη διαμόρφωση προσωπικού οράματος,
χαρακτήρα, προσωπικότητας («Να γεμίζει του μαθητές με όνειρα, στόχους, αξίες… να τους προετοιμάζει για τη ζωή πρακτικά
και συναισθηματικά», «Να πείσει τα παιδιά ότι τα όρια είναι ο ουρανός. Να μην φοβούνται τίποτα και κανέναν. Να καταλάβουν
ότι πέρα από τον δικό τους περιορισμένο ορίζοντα απλώνεται ανοιχτό το άπειρο», «Να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον
εαυτό τους και να έχουν πίστη σ’ αυτόν»). Τέλος, μια τέταρτη κατηγορία εστιάζει περισσότερο σε θέματα διαδικασίας της διαπαιδαγώγησης και όχι στο στόχο και το αποτέλεσμα, δηλαδή αναφέρουν ότι θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να διαμορφώνει ένα
κλίμα συνεργασίας στην τάξη, να ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση όλων των μαθητών, να διασφαλίζει την ισότητα όλων
των μαθητών, να αποτελεί ο ίδιος πρότυπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών δεν υπάρχουν επικαλύψεις και είναι πολύ σαφής και διακριτή η αντίληψη του κάθε υποψήφιου εκπαιδευτικού για τον παιδαγωγικό
του ρόλο.
Το ίδιο ισχύει και στην περιγραφή του διδακτικού τους ρόλου. Οι περιγραφές αυτές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες,
καθώς μια ομάδα υποψήφιων εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία ως μετάδοση, μεταβίβαση της γνώσης, ενώ μια
άλλη κατηγορία εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η γνώση δομείται, «ανακαλύπτεται» και περιγράφουν τη διδακτική διαδικασία
με όρους ανακάλυψης, δόμησης, δημιουργίας της γνώσης. Πιο σαφής εικόνα για την αντίληψή τους αναφορικά με το διδακτικό τους ρόλο δίνεται στην ενότητα που ακολουθεί και παρουσιάζει τις αντιλήψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη
διδασκαλία.
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι μεμονωμένες ή μηδαμινές είναι οι αναφορές σε άλλες πτυχές του ρόλου του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, κανείς από τους συμμετέχοντες δεν αναφέρεται στον εκπαιδευτικό ως αξιολογητή και δύο υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί κάνουν αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως φύλακα. Μόνο δύο αναφέρονται στη δημοσιοϋπαλληλική
διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού («Να μεταδίδει την ύλη αμερόληπτα και αντικειμενικά χωρίς να εκφράζει προσωπικές
απόψεις», «Να διδάσκει όσα έχουν οριστεί από το Υπουργείο»). Επίσης, μόνο δύο συμμετέχοντες φαίνεται να αντιλαμβάνονται
το ρόλο του εκπαιδευτικού ως στοχαζόμενου επαγγελματία. Τέλος, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι αρκετοί είναι οι
συμμετέχοντες που φαίνεται να θεωρούν το ρόλο του εκπαιδευτικού λειτούργημα και στην περιγραφή του ρόλου κάνουν λόγο
για «πίστη», «αφοσίωση», «προσφορά». Επίσης, συνήθως υιοθετείται μια περιοριστική προσέγγιση για το ρόλο του εκπαιδευτικού, δεν γίνεται αντιληπτός ο πολυδιάστατος και σύνθετος χαρακτήρας αυτού του ρόλου με εξαίρεση μια φοιτήτρια που
ζωγράφισε την εικόνα 5 που παρατίθεται στο παράρτημα.
Αντιλήψεις για τη διδασκαλία
Μια πρώτη διάκριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών με βάση τις απαντήσεις τους είναι αυτή που αφορά κατά πόσο μαθητοκεντρική ή δασκαλοκεντρική αντίληψη για τη διδασκαλία έχουν. Υπάρχει μια διακριτή κατηγορία υποψήφιων εκπαιδευτικών
που θεωρεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, να ενθαρρύνει τους μαθητές να
αναπτύξουν τις κλείσεις και τα προσόντα του και να έχει ένα ρόλο υποστηρικτικό/ συντονιστικό στη διαδικασία μάθησης των
μαθητών («Υποστήριξη, κατανόηση, καθοδήγηση, σεβασμό προς τις ιδέες των παιδιών, κάθε μαθητής σκέφτεται διαφορετικά. Ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να υποστηρίζει τον κάθε μαθητή»). Εκπαιδευτικοί που εκφράζουν μια μαθητοκεντρική προσέγγιση για
τη διδασκαλία, αντιλαμβάνονται τη μάθηση είτε ο μια διαδικασία ανακάλυψης («…Να καθοδηγήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση αξιοποιώντας τις δυνατότητές της») είτε ως μια διαδικασία μετασχηματισμού («…να βοηθήσει τους μαθητές να
απαλλαγούν από προκαταλήψεις και στερεότυπα που προωθούνται από τον έξω κόσμο) είτε σπανιότερα ως «οικοδόμηση της
γνώσης» («Κάθε παιδί σκέφτεται διαφορετικά. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να υποστηρίζει τον κάθε μαθητή και να τον καθοδηγήσει
στην οικοδόμηση γνώσεων»). Βέβαια, ακόμη και οι συμμετέχοντες οι οποίοι ρητά υιοθετούν μια μαθητοκεντρική προσέγγιση
και αντιλαμβάνονται το ρόλο του εκπαιδευτικού ως συντονιστή και βοηθού στην πορεία ανάπτυξης των μαθητών, υπόρρητα
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φαίνεται να είναι προσκολλημένοι σε δασκαλοκεντρικές αντιλήψεις. Αυτό φαίνεται από αντιφάσεις που εντοπίζονται στο λόγο
τους και πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα 2 στο παράρτημα. Η συγκεκριμένη φοιτήτρια ενώ διατυπώνει την άποψη ότι ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει τον κάθε μαθητή να ανακαλύψει την κλίση του, στη ζωγραφιά της τοποθετεί την
εκπαιδευτικό μπροστά στους μαθητές (μετωπική διδασκαλία) και τους μαθητές παραταγμένους τον ένα πίσω από τον άλλο…
Ωστόσο, μια εξίσου μεγάλη ομάδα φοιτητών υιοθετεί μια δασκαλοκεντρική αντίληψη για τη διδασκαλία. Οι φοιτητές αυτοί
περιγράφουν το ρόλο του εκπαιδευτικού ως «μεταδότη» γνώσεων, θεωρούν ότι η γνώση είναι κάτι αντικειμενικό και σταθερό, το οποίο ο εκπαιδευτικός κατέχει και οφείλει να μεταδώσει στους μαθητές του. Ακόμη και σε επίπεδο κοινωνικοποίηση
των μαθητών και καλλιέργειας αξιών, θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι κοινωνοί κάποιων αξιών τις οποίες οφείλουν να «μεταλαμπαδεύσουν» στους μαθητές. Κάποιες χαρακτηριστικές αναφορές είναι οι ακόλουθες: «…Να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του
στους μαθητές… να μεταφέρει στο μαθητή αξίες και σωστά πρότυπα με σκοπό να τον κάνει καλό άνθρωπο και σωστό πολίτη»,
«…έχει στα χέρια του κάποιες ψυχές, για τις οποίες είναι υπεύθυνος και τα καθήκοντά του είναι να τους εμφυτεύσει γνώσεις και
να τις μορφώσει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο», «…να αποτελέσει πρότυπο… εκτός από το να είναι κοινωνός της γνώσης,
να οικοδομήσει την προσωπικότητα των μαθητών του». Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που εκφράζουν μια δασκαλοκεντρική
προσέγγιση της διδασκαλίας φαίνεται να υιοθετούν τη συμπεριφοριστική προσέγγιση και να θεωρούν ότι η γνώση είναι κάτι
έξω από τον μαθητή, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να την μεταφέρει. Αυτό είναι αρκετά εμφανές από τα ρήματα που επιλέγουν για να περιγράψουν το ρόλο του εκπαιδευτικού: «…προσφέρει γνώσεις», «…μεταδίδει στους μαθητές τη διδακτέα ύλη
αμερόληπτα και αντικειμενικά», «… εφοδιάζει τα παιδιά με γνώσεις και ηθικές αξίες», «… μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του»,
«προβάλλει πληροφορίες προς απορρόφηση», «…εμφυτεύει γνώσεις». (Βλ. επίσης εικόνα 3 και 4 στο παράρτημα).
Μια διαπίστωση είναι ότι μια μεγάλη ομάδα υποψήφιων εκπαιδευτικών διακρίνονται από αυτή τη δασκαλοκεντρική αντίληψη για το ρόλο τους. Επίσης, υπάρχουν και αρκετοί υποψήφιοι από των οποίων τις περιγραφές προκύπτει ότι δεν έχουν
σαφή αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Αντί επιλόγου: Πόσο ρεαλιστικές είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικό για το ρόλο τους;
Το παρόν κείμενο κλείνει με την απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικού έχουν σαφή εικόνα για το
επάγγελμα που έχουν επιλέξει, κατά πόσο οι αντιλήψεις τους είναι ρεαλιστικές ή αγγίζουν τα όρια της ουτοπίας και κατά πόσο
εμφορούνται από προεπιστημονικές απόψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας. Μια γενικότερη διαπίστωση
είναι ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί -παρά το γεγονός ότι σχεδόν έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους για το επάγγελμα σε μια σχολή με πλήθος και εύρος παιδαγωγικών μαθημάτων- εκφράζουν απόψεις οι οποίες προέρχονται από τη «μαθητεία της παρατήρησης». Κάποιες από τις απόψεις αυτές είναι οι εξής:
• Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι εύκολο και ευχάριστο αφού έχει να κάνει με παιδιά («Το να δουλεύεις με παιδιά είναι
κάτι ευχάριστο και όχι κουραστικό», «Είναι ένα επάγγελμα που δεν προκαλεί ιδιαίτερο άγχος και η ενασχόληση με τα παιδιά
είναι ευχάριστη»)
• Ο δάσκαλος γεννιέται και η διδασκαλία αποτελεί έμφυτο ταλέντο, γι’ αυτό και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα παρά
μόνο η αγάπη για τα παιδιά («…εκ φύσεως είχα την τάση να διδάσκω οτιδήποτε μου κινούσε το ενδιαφέρον», «Δεν χρειάζεται
να έχεις ιδιαίτερα προσόντα για να γίνεις δάσκαλος, αρκεί να αγαπάς τα παιδιά και να θέλεις να προσφέρεις στην κοινωνία»)
• Το έργο του εκπαιδευτικού αποτελεί λειτούργημα («Το έργο του εκπαιδευτικού δεν είναι επάγγελμα, αλλά λειτούργημα», «Το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι λειτούργημα και δεν μορφώνει μόνο τα παιδιά, αλλά διαμορφώνει και το χαρακτήρα τους»,
«Θα πρέπει να αγαπά πολύ αυτό που κάνει και να μην το βλέπει σαν ένα επάγγελμα που θα του επιφέρει χρήματα, αλλά ως ένα
λειτούργημα που θα προσφέρει στην κοινωνία και την ανθρωπότητα»)
• Ο εκπαιδευτικός αποτελεί «μεταδότη» γνώσεων και «πλάστη» χαρακτήρων, ενώ οι μαθητές είναι «άγραφη πλάκα» και
«παθητικοί αποδέκτες» («Τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού είναι η μετάδοση γνώσεων και η διαμόρφωση του χαρακτήρα
των μαθητών», «Ο εκπαιδευτικός οφείλει να καθοδηγεί και να συμμορφώνει τα παιδιά. Να τους μεταλαμπαδεύει γνώσεις που
κατέχει. Δημιουργεί και πλάθει τον χαρακτήρα των παιδιών»)
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• Ο εκπαιδευτικός αντικαθιστά το ρόλο του γονέα στο σχολείο («Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει και να ενσαρκώνει το ρόλο
του γονέα»)
• Διαπιστώνουμε ότι η επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών βρίσκεται ακόμη «αντιμέτωπη» με κυρίαρχες προεπιστημονικές αντιλήψεις για το επάγγελμα και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι αντιλήψεις αυτές δεν ανασκευάζονται τόσο
εύκολα και το γεγονός ότι εξακολουθούν να κυριαρχούν στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς μιας σχολής που παρέχει
συστηματικές σπουδές και παιδαγωγική κατάρτιση, γεννά ανησυχία για το αν ποτέ αντικατασταθούν από αντιλήψεις που
προέρχονται από την παιδαγωγική επιστήμη και έρευνα. Ειδικότερα, στην πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξής τους οι
εκπαιδευτικοί αυτοί:
• Θα αντιληφθούν την επαγγελματική διάσταση στο ρόλο τους; Θα συνειδητοποιήσουν ότι ο εκπαιδευτικό είναι ή οφείλει
να είναι στοχαζόμενος επαγγελματίας ο οποίος σταθμίζει καταστάσεις και παίρνει αποφάσεις; Ότι λειτουργεί ως δημόσιος
υπάλληλος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά παράλληλα ως «ερευνητής» του ιδιαίτερου πλαισίου όπου ασκεί το έργο του;
• Θα αντιμετωπίσουν τη διδακτική διαδικασία ως μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης μέσα από την οποία αναδύονται
οι ικανότητες των μαθητών; Θα κατανοήσουν ότι ο μαθητής αποτελεί ισότιμο «εταίρο» στη διδακτική διαδικασία, έχει τη δική
του προσωπικότητα και επιδρά καθοριστικά στα αποτελέσματα της διδακτικής διαδικασίας
• Θα αντιμετωπίσουν τη γνώση ως κοινωνική κατασκευή; Θα αντιληφθούν ότι ο ρόλος του σχολείου και συνακόλουθα ο δικός
τους είναι να καλλιεργήσουν εκείνες τις δεξιότητες και αξίες στους μαθητές τους οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να
ενταχθούν στην κοινωνία, αλλά κυρίως να την αλλάξουν;
Υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο αυτές οι καλά ριζωμένες αντιλήψεις μπορούν να αλλάξουν, χωρίς συστηματική και οργανωμένη παρέμβαση. Και μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να γίνει στο Πανεπιστήμιο, αφενός γιατί στη φάση αυτή τους συνεχούς
της επαγγελματικής ανάπτυξης υπάρχει η σχετική ετοιμότητα από πλευράς των φοιτητών (χρόνος και διανοητική και συναισθηματική ετοιμότητα) και αφετέρου γιατί το Πανεπιστήμιο διαθέτει τις προϋποθέσεις για να κάνει κάτι τέτοιο (ειδικευμένο
προσωπικό, θεσμικό πλαίσιο και υποδομές). Ωστόσο, για να γίνει μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί το
ερώτημα «Ποιον εκπαιδευτικό θέλουμε;» και στη συνέχεια να προχωρήσουμε για να προετοιμάσουμε τον εκπαιδευτικό που
θέλουμε και κυρίως τον εκπαιδευτικό που χρειαζόμαστε…
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Abstract
Every teacher has a “personal theory” which substantially impacts on choice –whether consciously or not-, on how he/she
analyses reality, on how he/she perceive theory and research and directs teaching activities. In particular, motivational
factors influencing the choice of the profession and perceptions of teaching affect the degree on commitment, the teaching
options and generally the quality of teaching. Consequently, the question arising is related “to what extent teachers’ and
personal perceptions can be detected and configured”. In this vein, the present study focuses on two research questions: a)
What are the motivational factors for choosing teaching as a profession and b) What are pre-service teachers’ perceptions
of teaching, as well as of the role of the teacher and students.
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας: H περίπτωση του μαθήματος
για την έννοια του κυττάρου σε μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού
Ιωάννα Δημοπούλου, Μαρία Φρούντα & Βασιλική Δημοπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχει διαπιστωθεί από μια πληθώρα ερευνών ότι οι μαθητές ερχόμενοι στο σχολείο έχουν διαμορφώσει τις δικές τους απόψεις
για την πλειονότητα των φυσικών φαινομένων. Οι απόψεις αυτές δεν αλλάζουν εύκολα με τη διδασκαλία και παρουσιάζουν
ομοιότητα σε παιδιά ίδιας ηλικίας, ενώ δεν συμφωνούν με τις επιστημονικές εξηγήσεις. Στη σχετική βιβλιογραφία, οι ιδέες αυτές έχουν διάφορες ονομασίες όπως παραστάσεις, αυθόρμητες ιδέες, κοινές γνώσεις, προ-αντιλήψεις εναλλακτικές απόψεις
κ.ά (Ραβάνης, 2003). Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί η ονομασία «παραστάσεις».
Στην Βιολογία, κύτταρο ονομάζεται η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής
(https://el.wikipedia.org/wiki/) και είναι μια βασική έννοια την οποία πρέπει να κατανοήσουν οι μαθητές προκειμένου να
αφομοιώσουν ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής γνώσης της βιολογίας που έχει να κάνει με το φαινόμενο της ζωής.
Επιπλέον, η επιστήμη της βιολογίας έχει γνωρίσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες και στην καθημερινότητα μας
ακούμε να γίνεται συχνά αναφορά στην έννοια του κυττάρου. Είναι, επομένως, σκόπιμο να διερευνηθούν οι παραστάσεις των
μαθητών σε αυτό το θέμα και -με βάση αυτές- να σχεδιαστούν οι κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση των επιστημονικών εξηγήσεων από τους μαθητές. Η διερεύνηση αυτή είναι σημαντική γιατί όπως είπε
ο Ausubel το 1968: «Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ο μαθητής ήδη γνωρίζει.
Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον σύμφωνα με αυτό» (Μανώλης, χ.χ.)
Η διδασκαλία και η μάθηση δεν είναι δύο διακριτές διαδικασίες, είναι άμεσα συνδεδεμένες. Όταν αναφερόμαστε στη διδασκαλία δεν εννοούμε μόνο τη μετάδοση της γνώσης, αναφερόμαστε στην οργάνωση της τάξης και στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων
µε τρόπο που να προωθείται η οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης. Σύµφωνα µε το Χαραλαµπόπουλο (2001) οι παράγοντες
που επηρεάζουν τη μάθηση σχετίζονται με το ίδιο το άτομο που μαθαίνει, με το αντικείμενο της μάθησης και με το περιβάλλον. Οι
παράγοντες αυτοί κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και είναι αυτοί που επηρεάζουν τη μάθηση και διαφοροποιούν τα
αποτελέσµατα της διδασκαλίας. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι ικανότητες, τα κίνητρα και η ετοιμότητα των μαθητών, στη
δεύτερη οι εμπειρίες, η προσαρμογή και η υγεία και στην τρίτη η μέθοδος, η σχολική ατμόσφαιρα και ο δάσκαλος.
Από την άλλη πλευρά η Βοσνιάδου (χ.χ) σημειώνει ότι τα αναλυτικά προγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας σήμερα,
προσπαθούν να συνδέσουν το σχολείο με τις πραγματικές συνθήκες ζωής και να εστιαστούν στην κατανόηση και στη σκέψη
παρά στην απομνημόνευση και την απλή εξάσκηση. Οι εκπαιδευτικοί θεωρεί ότι είναι αυτοί που πρέπει να βοηθούν τους
μαθητές να είναι ενεργοί στην τάξη και να θέτουν στόχους αξιοποιώντας τη φυσική τους διάθεση για διερεύνηση, κατανόηση
των νέων πραγμάτων και μάθηση. Θα πρέπει να σχεδιάζουν τα περιβάλλοντα μάθησης του σημερινού σχολείου τα οποία
θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν ενεργητικά, να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να χρησιμοποιούν
δραστηριότητες που έχουν νόημα. Καταλήγουμε, λοιπόν, με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και με στοιχεία που θα
μπορούσαν να παρουσιαστούν αλλά λόγω περιορισμού του χώρου δεν μπορούν να αναφερθούν, ότι ο εκπαιδευτικός, παρότι
δεν είναι ο μόνος παράγοντας, έχει ρόλο κλειδί στη διαδικασία της μάθησης.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι από τις τρεις βασικές σχολές των θεωριών μάθησης (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες), η πλέον ενδεδειγμένη, αυτή που είχαν προτείνει οι Μαυρικάκη κ.ά
(2003) για να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί τους νέους τρόπους διδασκαλίας για το κύτταρο, ήταν η σχολή που βασίζεται στις αρχές
του εποικοδομισμού. Με βάση τη βιβλιογραφία, ο εποικοδομισμός αποδίδει μεγάλη σημασία στις εσωτερικές, νοητικές διεργα-
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σίες του ατόμου. Ο εποικοδομισμός του J. Piaget θεωρεί ότι η ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι
μια εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια. Η θεωρία του J. Piaget ξεκινά με την υπόθεση ότι ο κάθε μαθητής κατασκευάζει
τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά, και δεν αποτελεί απλά έναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και «γνώσεων». Άρα
ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα
στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του. Η μάθηση στις θεωρίες αυτές δεν μεταδίδεται, αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής
κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2008). Όλα αυτά σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με διαμορφωμένες τις δικές τους απόψεις για την πλειονότητα των φυσικών φαινομένων βοηθά να γίνει αντιληπτό γιατί οι Μαυρικάκη κ.ά (2003) είχαν προτείνει στους εκπαιδευτικούς να βασιστούν στις αρχές του
εποικοδομισμού. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αναδιατάξουν και να αναδομήσουν αυτές τις νοητικές δομές του ατόμου και
να τις προσαρμόσουν στη νέα γνώση ή να προσπαθήσουν να «προσαρμόσουν» τη νέα γνώση στις υφιστάμενες νοητικές δομές.

Έρευνες σχετικά με τις νοητικές παραστάσεις μαθητών για το κύτταρο
Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τις νοητικές παραστάσεις των μαθητών για το κύτταρο. Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα αντιπροσωπευτική είναι η έρευνα των Μαυρικάκη κ.ά (2003). Η έρευνα αυτή διεξήχθη το 2000-2001, την περίοδο που η διδασκαλία γινόταν με το βιβλίο των Δασκαλάκη, Ζηκίδη, κ.ά. (1995) με τίτλο «Ερευνώ το φυσικό κόσμο. Φυσικά
Ε΄ τάξης», πριν την εφαρμογή του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Στόχος της έρευνας
ήταν να διαπιστώσει αν μεταβλήθηκαν οι παραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού για την έννοια του κυττάρου μετά
από μια παραδοσιακή διδασκαλία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού οι οποίοι φοιτούσαν σε
4 δημοτικά σχολεία της Φλώρινας και είχαν διδαχτεί την προηγούμενη χρονιά την έννοια του κυττάρου. Ως εργαλείο συλλογής
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ατομική γραπτή δομημένη συνέντευξη. Τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: «Τι θα απαντούσατε στο συμμαθητή σας αν σας ρωτούσε τι είναι κύτταρο;». Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την
τεχνική της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Με βάση τα ευρήματα, παρ’ όλο που οι μαθητές είχαν διδαχτεί τα
βασικά χαρακτηριστικά του κυττάρου, εξακολουθούσαν να διατηρούν τις παραστάσεις που είχαν πριν τη διδασκαλία. Επίσης,
δεν είχαν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη διαφόρων κατηγοριών κυττάρων και το διαχωρισμό των οργανισμών σε μονοκύτταρους και πολυκύτταρους. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την έννοια του κυττάρου μεταβάλλονται ελάχιστα μετά από μια παραδοσιακή διδασκαλία και
πρότειναν νέους τρόπους διδασκαλίας, μέσα από το νέο Δ.Ε.Ε.Π.Σ., που βασίζονται στις αρχές του εποικοδομισμού. Χρήσιμα
εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσαν να είναι οι «χάρτες εννοιών» και η εικονική πραγματικότητα.

Η έννοια του κυττάρου στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα - στα σημερινά διδακτικά βιβλία
Σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα, στο ελληνικό σχολείο οι μαθητές εισάγονται για πρώτη φορά στην έννοια του
κυττάρου στην ΣΤ΄ δημοτικού και συγκεκριμένα μέσα από το βιβλίο «Φυσικά- Ερευνώ και Ανακαλύπτω» των Αποστολάκη
κ.ά. (2009). Η αναφορά γίνεται στην ενότητα «Έμβια-Άβια» που ασχολείται με τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών
και το διαχωρισμό τους από τα άβια. Ως κοινό χαρακτηριστικό, λοιπόν, όλων των ζωντανών οργανισμών παρουσιάζεται το
κύτταρο. Οι κύριοι διδακτικοί στόχοι είναι οι εξής: να αναφέρουν οι μαθητές ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από
κύτταρα, να γνωρίζουν τη διάκριση τους σε μονοκύτταρους και πολυκύτταρους, να διακρίνουν τα βασικά μέρη του κυττάρου
και να αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα για τη χρησιμότητα των μικροοργανισμών. Ο χρόνος διδασκαλίας, που προτείνεται για τη συγκεκριμένη ενότητα από το βιβλίο του δασκάλου, είναι δύο διδακτικές ώρες.
Στο βιβλίο του μαθητή, στην πρώτη σελίδα υπάρχουν δύο έγχρωμα τρισδιάστατα σκίτσα κυττάρων, ένα για το φυτικό
κύτταρο και ένα για το ζωικό. Στο κάθε σχέδιο απεικονίζονται τα βασικά όργανα του κάθε κυττάρου. Το ζωικό κύτταρο είναι
στρογγυλό ενώ το φυτικό είναι πολυγωνικό. Στην επόμενη σελίδα γίνεται διαχωρισμός των πολυκύτταρων από τους μονο-
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κύτταρους οργανισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μονοκύτταρου την αμοιβάδα. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση μεταξύ
κυττάρων-βακτηρίων και επισημαίνεται ότι κάποιοι μονοκύτταροι οργανισμοί είναι επιβλαβείς στον άνθρωπο και κάποιοι
άλλοι χρήσιμοι. Τέλος, γίνεται μια μικρή αναφορά στο DNA, δίνοντας ένα σύντομο ορισμό.
Στο τετράδιο εργασιών του μαθητή οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στα βασικά όργανα του φυτικού και ζωικού κυττάρου, στο κοινό χαρακτηριστικό όλων των ζωντανών οργανισμών που είναι το κύτταρο και στο διαχωρισμό πολυκύτταρων- μονοκύτταρων οργανισμών. Στη συνέχεια, υπάρχουν εικόνες μονοκύτταρων οργανισμών όπου οι μαθητές καλούνται
να συζητήσουν για τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά μας μέσα από δύο παραδείγματα, της παραγωγής κρασιού και
της παραγωγής γιαουρτιού. Σε μια άλλη δραστηριότητα υπάρχει η εικόνα ενός μωρού όπου αναφέρεται ότι αποτελείται από 5
τρισεκατομμύρια κύτταρα και ρωτάει ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να τα δούμε. Δεν ξεκαθαρίζεται, όμως, κάπου ότι
το ανθρώπινο σώμα δομείται από κύτταρα και ότι υπάρχει ιεραρχική οργάνωση στους πολυκύτταρους οργανισμούς. Δηλαδή,
δεν αναφέρεται πουθενά ότι στους πολυκύτταρους οργανισμούς τα κύτταρα ενώνονται σχηματίζοντας ιστούς, οι ιστοί σχηματίζουν όργανα, τα όργανα το σύστημα και τα συστήματα ολόκληρο τον οργανισμό (όπως υπήρχε στο παλαιότερο βιβλίο). Σε αυτό
το σημείο η παρέμβαση του δασκάλου θα μπορούσε να είναι πολύτιμη.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Στην εν λόγω έρευνα γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτούν οι παραστάσεις των μαθητών του δημοτικού σχολείου σχετικά με μια
έννοια της βιολογίας, την έννοια του κυττάρου. Στόχος λοιπόν, αυτής της έρευνας, είναι να διερευνήσει πόσο αποτελεσματική
είναι η διδασκαλία από την ενότητα του μαθήματος «Φυσικά- Ερευνώ και Ανακαλύπτω» για την έννοια του κυττάρου, σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν τα εξής δύο ερωτήματα.
1ο ερευνητικό ερώτημα: Αντιλαμβάνονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου ότι κάθε κύτταρο επιτελεί τις βασικές λειτουργίες της ζωής;
2ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι ιδέες μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σχετικά με την ποικιλία των
κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισμού;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το περίγραμμα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, εφόσον μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε τις απόψεις μιας ομάδας
Ελλήνων μαθητών της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχετικά με την έννοια του κυττάρου.
Η έρευνα ανήκει στο μεικτό ερευνητικό παράδειγμα και μπορεί να χαρακτηριστεί ως «έρευνα μικτού μοντέλου», αφού στη
φάση συλλογής και στη φάση ανάλυσης των δεδομένων της, αξιοποιεί εργαλεία τόσο από το ποιοτικό όσο και από το ποσοτικό ερευνητικό παράδειγμα. Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο του 2017 και το δείγμα της αποτέλεσαν 90 μαθητές (40 αγόρια,
50 κορίτσια) οι οποίοι προέρχονταν από δύο δημόσια δημοτικά σχολεία της Ρόδου. Ως προς τη μέθοδο της δειγματοληψίας,
επιλέχθηκε η βολική δειγματοληψία λόγω εύκολης πρόσβασης της ερευνήτριας στα συγκεκριμένα σχολεία.
Η συλλογή δεδομένων
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε
με τη βοήθεια της κ. Ζόγκζα, και της κ. Εργαζάκη, ειδικών στη Διδακτική της Βιολογίας. Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου
βασιστήκαμε στα αποτελέσματα των προγενέστερων ερευνών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, καθώς και στο
περιεχόμενο του διδακτικού βιβλίου.
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Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και είναι ανώνυμο. Οι μαθητές σημείωναν μόνο
το όνομά τους, ώστε να γνωρίζουμε τον αριθμό αγοριών και κοριτσιών που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο επειδή (α) επιτρέπει την αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων με σχετική ευκολία, (β)
διευκολύνει την πρόσβαση στις σχολικές τάξεις (η μεγάλη διάρκεια των συνεντεύξεων θα καθιστούσε δύσκολη την έγκριση
διενέργειας της έρευνας από τα σχολεία) και (γ) ο ερευνητής δεν επηρεάζει τις απαντήσεις.
Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους μαθητές περίπου 4 μήνες
μετά από τη διδασκαλία της ανάλογης ενότητας. Η ενότητα για το κύτταρο είχε διδαχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικά Ερευνώ και Ανακαλύπτω».

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να βαθμολογηθούν τα γραπτά των μαθητών, έτσι ώστε να ποσοτικοποιηθούν τα δεδομένα και να απαντηθούν
τα ερευνητικά ερωτήματα, συμφωνήθηκε από κοινού μια συγκεκριμένη πρόταση βαθμολόγησης. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται παρακάτω:
Ερώτηση 1: τους ζητείτο να σημειώσουν Σ δίπλα από κάθε πρόταση που θεωρούσαν σωστή και Λ δίπλα από κάθε πρόταση
που θεωρούσαν λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:
• 1.1 Οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργούν νέους οργανισμούς, αλλά τα κύτταρα δεν μπορούν να δημιουργούν νέα
κύτταρα.
• 1.2 Κάθε κύτταρο δεν χρειάζεται απαραίτητα τροφή για την επιβίωσή του, ενώ κάθε οργανισμός χρειάζεται.
• 1.3 Κάθε κύτταρο δεν χρειάζεται οπωσδήποτε οξυγόνο για την επιβίωσή του, ενώ κάθε οργανισμός χρειάζεται.
Κάθε σωστή δήλωση είναι 1 βαθμός. Αν όλες οι προτάσεις δηλωθούν σωστά, τότε ο μαθητής συγκεντρώνει 3 μονάδες.
Ερώτηση 2: είναι σύντομης απάντησης. Οι μαθητές πρέπει να εξηγήσουν μια φράση η οποία αναφέρεται συχνά στο βιβλίο τους.
Η φράση αυτή είναι ο σύντομος ορισμός για το κύτταρο, δίνεται στο τέλος του κεφαλαίου και είναι η εξής: «Ένα κύτταρο είναι
η μικρότερη μονάδα ζωής». Η σωστή απάντηση είναι: «ένα κύτταρο είναι πολύ μικρό και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες
της ζωής. Μικρότερο στοιχείο από το κύτταρο που να έχει όλες τις δραστηριότητες της ζωής δεν υπάρχει. Οι δραστηριότητες
της ζωής είναι αναπνοή, θρέψη (πρόσληψη τροφής για την επιβίωση) και πολλαπλασιασμός-αναπαραγωγή». Εάν οι απαντήσεις των μαθητών περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω θα βαθμολογούνται με 5 μονάδες. Ειδάλλως, η βαθμολογία κυμαίνεται
ανάλογα με τα στοιχεία που αναφέρουν.
Οι ερωτήσεις 1 και 2 διερευνούν αν αντιλαμβάνονται μαθητές ότι κάθε κύτταρο επιτελεί τις βασικές λειτουργίες της ζωής
Ερώτηση 3: υπάρχουν 6 προτάσεις και πρέπει να χαρακτηριστούν ως σωστές ή λανθασμένες. Οι προτάσεις είναι:
• 3.1 Όλα τα φυτικά κύτταρα είναι ίδια μεταξύ τους.
• 3.2 Τα κύτταρα των φύλλων ενός φυτού και τα κύτταρα του βλαστού του έχουν το ίδιο σχήμα, γιατί είναι όλα φυτικά.
• 3.3 Όλα τα ζωικά κύτταρα είναι ίδια μεταξύ τους.
• 3.4 Τα κύτταρα του δέρματος ενός ζώου και τα κύτταρα των μυών του έχουν το ίδιο σχήμα, γιατί είναι όλα ζωικά.
• 3.5 Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το σχήμα
• 3.6 Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος
Οι ερωτήσεις 3.1 έως 3.6 διερευνούν τις απόψεις των μαθητών για την ποικιλία των κυττάρων που υπάρχουν σε έναν
πολυκύτταρο οργανισμό. Όπως και στην ερώτηση 1, κάθε σωστή δήλωση βαθμολογείται με μια μονάδα. Αν όλες δηλωθούν
σωστά ο μαθητής συγκεντρώνει 6 μονάδες. Αφού, βαθμολογήθηκαν τα γραπτά των μαθητών με βάση το παραπάνω σύστημα,
ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων με την αξιοποίηση της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων excel.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων παρουσιάζονται παρακάτω και επισημαίνεται ότι τα αναγραφόμενα ποσοστά
προέκυψαν με στρογγυλοποίηση στη μονάδα.
Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 90. Από τους 90 μαθητές το 44% (40 μαθητές) ήταν
αγόρια και το 56% (50 μαθητές) κορίτσια, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1.

	
  

Σχήμα 1.1: Συμμετοχή των δύο φύλων

Οι υποερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 επικεντρώνονται στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αναφέρονται στην αναπνοή, τη θρέψη,
την αναπαραγωγή και εξετάζουν αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει ότι ένα κύτταρο επιτελεί τις βασικές λειτουργίες της ζωής,
αντιπαραβάλλοντας κάθε φορά το κύτταρο με τον οργανισμό.

	
  
Σχήμα 1.2: Υποερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3. Σ= Σωστό, Λ= Λάθος. Το πρώτο γράμμα αναφέρεται στην 1.1,
το δεύτερο στην 1.2 και το τρίτο στην 1.3
Όπως φαίνεται από το παραπάνω ραβδόγραμμα (σχήμα 1.2) μόνο το 13% (12 μαθητές) απάντησε σωστά και στις τρεις
προτάσεις. Φαίνεται πως πολύ λίγοι μαθητές έχουν κατανοήσει ότι τα κύτταρα επιτελούν τις βασικές λειτουργίες της ζωής.
Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να σημείωσαν τυχαία και τις
τρεις προτάσεις ως λανθασμένες. Τους υπόλοιπους μαθητές μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε 7 κατηγορίες, ανάλογα με τις απαντήσεις τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 24% (22 μαθητές), απάντησε ότι τα κύτταρα δεν χρειάζονται
απαραίτητα τροφή για την επιβίωσή τους αλλά δημιουργούν νέα κύτταρα και χρειάζονται οξυγόνο. Το 18% (16 μαθητές) των
μαθητών ισχυρίστηκε ότι τα κύτταρα αναπαράγονται αλλά δεν χρειάζονται τροφή και οξυγόνο για την επιβίωσή τους. Το 12%
(11 μαθητές) ανέφερε ότι τα κύτταρα δεν αναπαράγονται και δεν χρειάζονται οξυγόνο για να ζήσουν αλλά χρειάζονται τροφή.
Το 11% (10 μαθητές) ανέφερε ότι δεν αναπαράγονται, δεν χρειάζονται τροφή αλλά χρειάζονται οξυγόνο. Ακολουθεί το 9% (8
μαθητές) των μαθητών, το οποίο θεωρεί ότι τα κύτταρα δεν επιτελούν καμία από αυτές τις λειτουργίες και το 8% (7 μαθητές)
πιστεύει ότι τα κύτταρα δεν χρειάζονται οξυγόνο αλλά αναπαράγονται και τρέφονται. Τέλος το 5% (4 μαθητές) θεωρεί ότι τα
κύτταρα τρέφονται και αναπνέουν αλλά δεν αναπαράγονται.
Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, επίσης, ότι και οι τρεις αυτές δηλώσεις είναι λάθος και συνεπώς οι μαθητές μπορεί να
θεώρησαν απίθανο να υπάρχουν στη σειρά τρεις δηλώσεις που είναι λάθος και έτσι να επέλεξαν τυχαία το σωστό ή λάθος.
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Ερώτηση 2
Στην ερώτηση 2 οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν σύντομα το νόημα που έχει γι αυτούς η φράση «ένα κύτταρο είναι η
μικρότερη μονάδα ζωής». Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται στο βιβλίο του μαθητή αλλά και στο τετράδιο εργασιών. Σκοπός
μας είναι να καταλάβουμε μέσα από τις απαντήσεις τους αν έχουν κατανοήσει ότι το κύτταρο είναι το μικρότερο στοιχείο που
επιτελεί τις βασικές λειτουργίες της ζωής, δηλαδή, την αναπνοή, τη θρέψη και την αναπαραγωγή. Όπως φαίνεται και στο ραβδόγραμμα σχήμα 1.3 μόνο ένα μικρό ποσοστό των μαθητών (12%-11 μαθητές) κατάφερε να συγκεντρώσει από 0,5 έως 2,5
μονάδες. Το υπόλοιπο 88% (79 μαθητές) των μαθητών δεν κατάφερε να συγκεντρώσει μονάδες. Αξίζει να αναφερθεί, ότι από
τους 79 μαθητές μόνο οι 23 προσπάθησαν να δώσουν μια εξήγηση. Οι υπόλοιποι 56 δεν έδωσαν καμία απάντηση. Αυτό δείχνει
ότι δεν καταλάβαιναν καθόλου τη σημασία της συγκεκριμένης φράσης.
Ορισμένοι από τους μαθητές οι οποίοι έδωσαν κάποιες σωστές απαντήσεις αναφέρονται μόνο στο μικρό μέγεθος του κυττάρου. Οι μαθητές αυτοί βαθμολογήθηκαν με μισή μονάδα. Παραδείγματα τέτοιων απαντήσεων είναι:
• «ότι το κύτταρο είναι ο πιο μικρός οργανισμός που υπάρχει»,
• «ότι ένα κύτταρο είναι μια μικρή ζωή»,
• «ένα κύτταρο είναι πολύ μικρό και δεν μπορούμε να το δούμε μόνο με μικροσκόπιο».
Κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν, επιπλέον, στην αναγκαιότητα ύπαρξης του κυττάρου μέσα στον οργανισμό μας. Οι μαθητές
αυτοί βαθμολογήθηκαν με μια μονάδα. Αναφέρουμε ως ενδεικτικές απαντήσεις τις παρακάτω:
• «διότι είναι το μικρότερο πλάσμα στον οργανισμό μας»,
• «νομίζω ότι είναι επειδή πολλές μορφές ζωής αποτελούνται από κύτταρα»,
• «ένα κύτταρο είναι μια μονάδα ζωής διότι οι άνθρωποι αποτελούνται από κύτταρα».
Μόνο 3 μαθητές αναφέρθηκαν σε ορισμένες βασικές λειτουργίες της ζωής που επιτελεί κάθε κύτταρο, όπως η κίνηση, η
αναπνοή και η αναπαραγωγή. Οι δύο πρώτοι μαθητές βαθμολογήθηκαν με 2 μονάδες, ενώ ο τρίτος με 2,5 καθώς αναφέρει
δύο λειτουργίες (αναπνοή-κίνηση). Παραθέτουμε τις απαντήσεις τους όπως καταγράφηκαν:
• «είναι ένα μικρό όργανο το οποίο έχει ζωή και κινείται»,
• «το κύτταρο είναι ένας μικροοργανισμός ο οποίος είναι πολύ μικρός. Έτσι, το ένα κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής
δηλαδή πολλαπλασιάζεται και φτιάχνει νέους οργανισμούς»,
• «νομίζω σημαίνει ότι το κύτταρο έχει ζωή. Χρειάζεται οξυγόνο για να υπάρχει και μπορεί να κινείται. Αλλά παρ’ όλα αυτά είναι
μικροσκοπικό».

	
  

Σχήμα 1.3: Επίδοση στην ερώτηση 2- Κατανόηση της φράσης «ένα κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής»
Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένες από τις λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών, προκειμένου να καταλήξουμε
σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις ιδέες τους. Οι απαντήσεις αυτές σχετίζονταν κυρίως με το μικρό μέγεθος του κυττάρου
και με τη διάρκεια ζωής του. Ανέφεραν, δηλαδή, ότι είναι πολύ μικρό και ζει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ορισμένοι
από αυτούς, μάλιστα, ανέφεραν ότι είναι σημαντικό για τη ζωή χωρίς, όμως, να αναφέρουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Ενδεικτικά
κάποιες από τις απαντήσεις τους είναι οι παρακάτω:
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• «είναι μια μικρή μονάδα ζωής η οποία δεν χρειάζεται οπωσδήποτε οξυγόνο για την επιβίωσή του»
• «ότι από το κύτταρο δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο μικρό»
• «μπορεί να είναι μικρό αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό μας»
• «ότι το κύτταρο ζει λιγότερο από οτιδήποτε άλλο»
• «είναι ότι τα κύτταρα έχουν μικρή διάρκεια ζωής».
Ερώτηση 3
Οι υποερωτήσεις 3.1 έως 3.6 επικεντρώνονται στις ιδέες των μαθητών όσον αφορά την ποικιλία των κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισμού, δηλαδή απαντούν στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Για να διατυπώσουμε όσο το δυνατόν πιο σαφή και
ακριβή συμπεράσματα εξετάζουμε τις ερωτήσεις ομαδοποιημένες. Οι υποερωτήσεις 3.1 και 3.2 σχετίζονται με την ποικιλία των
φυτικών κυττάρων ενώ οι υποερωτήσεις 3.3 και 3.4 με την ποικιλία των ζωικών κυττάρων. Εξετάζοντας, λοιπόν, συνδυαστικά
τις απαντήσεις των μαθητών σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε σε τι βαθμό έχουν κατανοήσει οι μαθητές την
ύπαρξη διαφορετικών ειδών κυττάρων σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό. Ειδικότερα, στις δύο πρώτες υποερωτήσεις οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να καταταχθούν σε 4 κατηγορίες όπως φαίνεται στο ραβδόγραμμα (σχήμα 1.4) που ακολουθεί.

	
  
Σχήμα 1.4: Υποερωτήσεις 3.1 και 3.2. Σ= Σωστό, Λ= Λάθος. Το 1ο γράμμα αναφέρεται στην 3.1 & το 2ο στην 3.2
Μόλις το 21% (19 μαθητές) των μαθητών θεώρησε και τις δύο φράσεις λανθασμένες που είναι και το σωστό. Δηλαδή, αυτοί
οι μαθητές φαίνεται πως έχουν κατανοήσει ότι σε έναν πολυκύτταρο φυτικό οργανισμό υπάρχουν διαφορετικά είδη κυττάρων.
Δεν ισχύει το ίδιο για τους υπόλοιπους μαθητές τους οποίους τους κατατάσσουμε στις άλλες τρεις κατηγορίες. Ένα μικρό ποσοστό, το 8% (7 μαθητές), θεωρεί τις προτάσεις ως σωστές, δηλαδή, θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένα είδος φυτικού κυττάρου το
οποίο υπάρχει σε όλα τα μέρη ενός φυτού. Όσον αφορά τους υπόλοιπους μαθητές, το 42% (38 μαθητές) σημείωσε την πρώτη
φράση ως λανθασμένη και τη δεύτερη ως σωστή, ενώ το 29% (26 μαθητές) το ακριβώς αντίθετο. Ούτε οι ομάδες αυτές των
μαθητών φαίνεται να έχουν κατανοήσει την ποικιλία των κυττάρων, καθώς οι απαντήσεις τους αναιρούν η μια την άλλη.
Στη συνέχεια εξετάζουμε τις απαντήσεις στις υποερωτήσεις 3.3 και 3.4 οι οποίες σχετίζονται με την ποικιλία των κυττάρων σε έναν ζωικό πολυκύτταρο οργανισμό. Παρόλο που κάποιοι από τους μαθητές, και συγκεκριμένα το 21% (19 μαθητές),
σύμφωνα με τις απαντήσεις τους έχουν κατανοήσει την ποικιλία των κυττάρων σε έναν πολυκύτταρο φυτικό οργανισμό δεν
θεώρησαν ότι το ίδιο συμβαίνει και στους πολυκύτταρους ζωικούς οργανισμούς. Οι κατηγορίες που σχηματίζονται σύμφωνα
με τις απαντήσεις των μαθητών απεικονίζονται στο σχήμα 1.5.

	
  
Σχήμα 1.5: Υποερωτήσεις 3.3 και 3.4. Σ= Σωστό, Λ= Λάθος. Το 1ο γράμμα αναφέρεται στην 3.3 και το 2ο στην 3.4
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Το 26% (23 μαθητές) των μαθητών απάντησε σωστά στις δύο υποερωτήσεις, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
ζωικών κυττάρων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όμως, μαθητές οι οποίοι απάντησαν σωστά στις δύο πρώτες υποερωτήσεις
(3.1 και 3.2) δεν απάντησαν σωστά και στις επόμενες δύο. Δηλαδή, ενώ έχουν κατανοήσει την ύπαρξη διαφορετικών ειδών
φυτικών κυττάρων φαίνεται να μην έχουν κατανοήσει την ύπαρξη διαφορετικών ειδών ζωικών κυττάρων.
Το μικρότερο ποσοστό των μαθητών, το 20% (18 μαθητές) δηλαδή, φάνηκε να είναι σίγουρο ότι όλα τα ζωικά κύτταρα είναι
ίδια μεταξύ τους καθώς θεώρησε τις δύο φράσεις ως σωστές.
Όσον αφορά τις άλλες δύο κατηγορίες, οι οποίες συγκεντρώνουν το 54% των μαθητών, 33% (30 μαθητές) η μία και 21% (19
μαθητές) η άλλη, φαίνεται να είναι κάπως μπερδεμένοι. Οι απαντήσεις τους αναιρούν η μία την άλλη, όπως συμβαίνει και στις
υποερωτήσεις 3.1 και 3.2. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως μόνο το 26% (23 μαθητές) των μαθητών έχει κατανοήσει πλήρως την ύπαρξη διαφορετικών ειδών ζωικών κυττάρων σε έναν πολυκύτταρο ζωικό οργανισμό.
Στη συνέχεια, οι υποερωτήσεις 3.5 και 3.6 αναφέρονται στη διαφοροποίηση που υπάρχει όσον αφορά το σχήμα και το
μέγεθος, μεταξύ των κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισμού. Οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
και εδώ σε 4 κατηγορίες. Το 33% (30 μαθητές) των μαθητών συμφωνεί ότι τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού διαφοροποιούνται ως προς το σχήμα και ως προς το μέγεθος, ενώ το 11% (10 μαθητές) διαφωνεί. Η τρίτη κατηγορία μαθητών,
το 31% (28 μαθητές), πιστεύει πως τα κύτταρα διαφοροποιούνται ως προς το σχήμα και όχι ως προς το μέγεθος. Αντίθετα, το
25% (22 μαθητές) των μαθητών πιστεύει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι τα κύτταρα διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος
και όχι ως προς το σχήμα.

	
  
Σχήμα 1.6: Υποερωτήσεις 3.5 και 3.6. Σ= Σωστό, Λ= Λάθος. Το 1ο γράμμα αναφέρεται στην 3.5 και το 2ο στην 3.6

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οι συμμετέχοντες, μαθητές ΣΤ΄ τάξης δημοτικού, δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει πως τα κύτταρα επιτελούν όλες τις βασικές λειτουργίες της ζωής, όπως όλοι οι έμβιοι οργανισμοί, και ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη κυττάρων μέσα σε ένα οργανισμό. Από τις απαντήσεις τους φαίνεται να είναι μπερδεμένοι καθώς ενώ συμφωνούν
ότι τα κύτταρα επιτελούν μία ή δύο βασικές λειτουργίες της ζωής, συνήθως, εξαιρούν κάποια λειτουργία. Υπάρχει ποικιλία
στις απαντήσεις τους, όπως φαίνεται και από τις κατηγορίες που δημιουργούν (σχήμα 1.2). Συγκεκριμένα, οι μαθητές στη συντριπτική τους πλειονότητα (87% έως 88%) δεν γνωρίζουν ότι ένα κύτταρο επιτελεί τις βασικές λειτουργίες της ζωής. Επιπλέον,
οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν κατανοήσει την ποικιλία των κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισμού
αφού: (α) το 79% των μαθητών δεν γνωρίζει ότι τα κύτταρα των φυτικών πολυκύτταρων οργανισμών διαφέρουν μεταξύ τους
(β) το 74% των μαθητών δεν γνωρίζει ότι τα κύτταρα των ζωικών πολυκύτταρων οργανισμών διαφέρουν μεταξύ τους και (γ)
το 67% των μαθητών δεν έχει κατανοήσει ότι τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού διαφέρουν ως προς το σχήμα και
το μέγεθος. Γενικά, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας επιβεβαιώνουν άλλες έρευνες με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να
συνεχίζουν να διδάσκουν και οι μαθητές να συνεχίζουν να μην μαθαίνουν. Ένα διαχρονικό πρόβλημα που αναζητά τη λύση
του και θα πρέπει κάποια στιγμή να τη βρει.
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Οι μαθητές δεν γνωρίζουν, αυτό μπορεί να συμβαίνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιβλίο και η τάξη (ηλικία των μαθητών) άλλαξαν χωρίς όμως να αλλάξουν τα αποτελέσµατα, ίσως σημαίνει ότι θα πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο το περιβάλλον του μαθητή, αν είναι πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά
ερεθίσματα και πραγματικά του δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του. Επίσης, έχοντας στο μυαλό μας ότι η επιτυχία
είναι για όλους (Success for All, http://www.successforall.org/results/), όπως υποστηρίζει η μη κυβερνητική οργάνωση
Success for All που εργάζεται εδώ και 30 χρόνια με εκπαιδευτικούς, έχοντας πολύ καλά αποτελέσματα στους μαθητές, ίσως
μας δείχνει ότι πρέπει να ερευνηθεί και αν ο κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ή χρειάζεται κάποιου
είδους επιμόρφωση.
Καταλήγοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και, επομένως, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα σε ολόκληρο τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματά της εν
λόγω έρευνας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον από εκπαιδευτικούς προκειμένου να οργανώσουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους όσον αφορά το κύτταρο.
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Abstract
This study investigates 6th grade students’ representations about the cell concept. The research questions examine
whether students perceive that a cell performs all the functions of life and if they know about cell variety of a multicellular
organism. As research tool, a questionnaire was used which consists of closed and open questions. The survey was
conducted in April 2017 in two primary schools in Rhodes, after 4 months of teaching τhe corresponding module. Data
analysis has revealed that students, to a large extent, don’t realize that a cell performs all the functions of life and they
consider that all plant cells as well as animal cells are the same.
Key words: teachers, cell concept, 6th grade students’ representations, teaching, textbooks
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν θέατρο
στο δημοτικό σχολείο στη σημερινή διεθνή συνθήκη
Παντελής Κυπριανός & Μαρία Σπυροπούλου

Εισαγωγή
Η δυνατότητα της εκπαίδευσης να επηρεάζει συμπεριφορές, συναισθήματα, επιθυμίες και πρακτικές των εκπαιδευόμενων
(Ezekiel, 2011) την καθιστούν παράγοντα ανάπτυξης, ατομικά και συλλογικά. Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να λεχθεί ότι η εκπαίδευση συντελεί στην ατομική και συλλογική ευημερία (Etor, 2013), στην οικονομική, πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη μιας χώρας (Jaiycoba, 2007).
Θεμέλιο για τη μάθηση ενός παιδιού είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώςαυτήεπηρεάζει τη μαθησιακή του πορεία
(Sen, 2010). Νηπιαγωγείο και δημοτικό συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο, παράλληλα με την οικογένεια, κοινωνικοποιείται
ένα παιδί (Olaniyan & Obadara, 2008). Κομβική στη συνθήκη αυτή είναι η εκπαίδευση στη θεατρική αγωγή. Η σημασία της
είναι πολυεπίπεδη και πολλαπλή. Σεβόμενη τις ατομικές κλίσεις του μαθητή και τη διαφορετικότητά του, μπορεί να δυναμώσει
το εκπαιδευτικό έργο, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας με νέες που αναδεικνύουν τις δεξιότητες και
τα προσόντα του εκάστοτε μαθητή (Γραμματάς, 1999). Ζητούμενο συνεπώς είναι η κατάλληλη αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν θέατρο και θεατρική αγωγή.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κριτική εξέταση του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται σήμερα η εκπαίδευση και η επιμόρφωση στους διδάσκοντες τέχνη και θεατρική αγωγή στο δημοτικό σχολείο υπό το πρίσμα των εξελίξεων διεθνώς, κυρίως
στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η σημασία της εκπαίδευσης σήμερα διεθνώς
Στην εκπαίδευση, ζωτική είναι η αλληλεπίδραση παιδαγωγών και παιδαγωγούμενων, καθώς οι δυο αυτοίπόλοι αποτελούν
τα θεμέλια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η μάθηση προϋποθέτει καλά εκπαιδευμένουςπαιδαγωγούς με
ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτή η συνθήκη (πτυχίο, εξειδίκευση, επιμόρφωση). Για τον λόγο αυτόν, τόσο η εκπαιδευτική πολιτική
στις ΗΠΑ με το No Child Left Behind Act (NCLB) το 2001 όσο και στην ΕΕ η τρέχουσα συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) (ΕΗΕΑ, 2014), έθεσαν ως προτεραιότητα το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Έτσι,
οι 48σήμερα χώρες-μέλη του ΕΧΑΕ δεσμεύτηκαν να μεταρρυθμίσουν το εθνικό τους πλαίσιο προσόντων για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, μέσα από αυτό, να αλλάξει και ο τρόπος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Zgaga, 2013).
Εφεξής, δεν γίνονται αποδεκτά τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονται βάσει των θεματικών κλάδων, προκρίνονται,
αντίθετα, εκείνα που οργανώνονται γύρω από τα μαθήματα που αναπτύσσονται σε συνάρτηση με το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) (London Communiqué, 2007). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργάζονται
μέσα στην κοινωνία, δηλαδή στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κοινότητας, με ό,τι συμπεριλαμβάνεται στον όρο αυτόν. Οφείλουν,
διαφορετικά,να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται κάθε φορά σε καθένα από τα στοιχεία που απαρτίζουν την εν λόγω κοινότητα. Για παράδειγμα, στη σημερινή εποχή, όπου κύρια χαρακτηριστικά είναι η πολυπολιτισμικότητα, η κινητικότητα, η
πολιτισμική ποικιλομορφία των μαθητών και η ιδιότητα του πολίτη, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται
σε αυτά τα ζητούμενα και να προσφέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Κατ’ επέκταση, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνονται να ενεργούν ως πολίτες της ΕΕ και του κόσμου όλου, σεβόμενοι
τις κοινές αξίες, και να συνεργάζονται δημιουργικά με όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία (γονείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικοί φορείς κ.ο.κ.) (Sarakinioti & Tsatsaroni, 2015).
Όσον αφορά στα προγράμματα σπουδών, το ενδιαφέρον στρέφεται από το περιεχόμενο και τους σκοπούς στη διαδικασία
της μάθησης. Στο εξής, ζητούμενο είναι ο τρόπος που μαθαίνει ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος και όχι το περιεχόμενο μάθησης του

36

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

μαθησιακού αντικειμένου (Biesta, 2012).Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, με τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη μαζική παραγωγή
υλικών αγαθών σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παραγωγή και στην αξιοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας,
που πρόκριναν οι Humboldt και Bourdieu (Κυπριανός, 2007). Ο εκπαιδευτικός πλέον δεν αρκεί να έχει κάποιες γνώσεις ή δεξιότητες, αλλά να βρίσκεται σε μια διά βίου διαδικασία ενεργητικής ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του.
Γι’ αυτόν τον λόγο, τίθενται ορισμένες αρχές και προϋποθέσεις που οφείλει να εκπληρώνει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που
εργάζεται σε σχολείο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας αυτού. Αυτές, σύμφωνα με τις Sarakinioti
& Tsatsaroni (2015), είναι: (1) Η ικανότητα να «εργάζεται με άλλους», με διατήρηση, ωστόσο, της μοναδικότητας και της
διαφορετικότητας του καθενός, ώστε να ενισχύονται τα συλλογικά τους επιτεύγματα, καθώς επίσης και με παράλληλη συμμετοχή στην ομαδική εργασία με άλλους συναδέλφους τους για τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων στη διαδικασία της
διδασκαλίας, (2) Η ποικιλία γνώσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ο προβληματισμός για τα περιβάλλοντα ανοιχτής
μάθησης, σε συνδυασμό με την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) και την αξιοποίηση τους στη διδασκαλία και τη μάθηση και (3) Η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριών και η καθοδήγηση των μαθητών στα δίκτυα για να
βρουν και αυτοί, με τη σειρά τους, και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές. Επιπλέον, απαιτείται καλός συνδυασμός
της θεωρητικής και της εμπειρικής γνώσης για την ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης που θα είναι συμβατές
με τις ανάγκες των μαθητών τους.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο. «Μία κουλτούρα εκπαίδευσης»
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), ωστόσο, η τότε ΕΟΚ, και σημερινή ΕΕ, έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίξει τα κράτη
μέλη στην ανάπτυξη γενικών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ με την υιοθέτηση της στρατηγικής της Λισαβόνας
και τη συνέχισή της στη στρατηγική «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020», τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να επικεντρωθούν σε
τέσσερις στρατηγικούς στόχους (European Council, 2009): (1) Την υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας, (2)
τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, (3) την προώθηση της ισότητας,
της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και (4) την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αυτό το πλαίσιο, όπως είναι φυσικό, επηρέασε και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία, τις τελευταίες δύο σχεδόν
δεκαετίες, μπήκε στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με αναφορά στους στόχους της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και η Επιτροπή ζήτησαν την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών για τις ικανότητες και τα προσόντα που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την τόνωση των εθνικών μεταρρυθμίσεων (European Council, 2004). Έτσι, με την
ανακοίνωση του 2007 για τη «Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών» πρότεινε να βελτιωθούν οι αρχικές
και συνεχιζόμενες ρυθμίσεις κατάρτισης των εκπαιδευτικών, να ασχοληθούν με τις γνώσεις και τις παιδαγωγικές δεξιότητες
των εκπαιδευτικών, ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, να προωθήσουν το καθεστώς του επαγγέλματος
και να ενθαρρύνουν την πρακτική προβληματισμού και έρευνας στο επάγγελμα (European Commission, 2007). Το 2009,
το στρατηγικό πλαίσιο ΕΤ 2020 υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας για την επίτευξη διδασκαλίας υψηλής
ποιότητας, κατάλληλης αρχικής εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξής τους
(European Council, 2009). Το 2012, με τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης και την ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ
των εκπαιδευτικών, προσδιορίστηκε μια νέα πρόκληση: η αύξηση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών (European
Commission, 2012).
Πιο συγκεκριμένα, η κατάλληλη αρχική εκπαίδευση μεταφράζεται ως προετοιμασία των φοιτητών των παιδαγωγικών
τμημάτων, με την αποφοίτησή τους, έτσι ώστε στον επαγγελματικό τους βίο να γίνουν καλοί δάσκαλοι και ικανοί να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με το επάγγελμα. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης άλλαξαν
και επικεντρώθηκαν, ως επί το πλείστον, στα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη (π.χ.
έλλειψη δεξιοτήτων ΤΠΕ, χαμηλή επάρκεια ξένων γλωσσών κ.ο.κ.). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί
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γίνονται περισσότερο στοχαστικοί, η αρχική εκπαίδευση τείνει να επηρεάζει την κουλτούρα μάθησης στα σχολεία και να απομακρύνεται από λογικές παρεμπόδισής της.
Όσον αφορά στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, βραχυπρόθεσμα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να
αναπροσαρμόζουν τακτικά τις ικανότητές τους και να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα
με τις εξελίξεις στην κοινωνία. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, από την άλλη μεριά, η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών πρέπει να ενισχύει την επαγγελματική στάση τους και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνει την εικόνα του
επαγγέλματος. Αυτό σχετίζεται με τις προκλήσεις τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και σε επίπεδο συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, η
συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να περιοριστεί ή να συνδεθεί αποκλειστικά με τα
διάφορα μαθήματα και προγράμματα που την εξασφαλίζουν, αλλά οφείλει να επεκτείνεται σε μια γενικότερη παιδεία των εκπαιδευτικών που θα χαρακτηρίζεται από ανατροφοδότηση και ενεργό μάθηση. Η παραπάνω διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα
οι παραδοσιακές μορφές συνεχούς εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, συνέδρια και τα παρόμοια με αυτά, θεωρούνται λιγότερο
επωφελή για τους δασκάλους και λιγότερο αποτελεσματικά για τους ακαδημαϊκούς (IBF, 2013). Συνεπώς, το ζητούμενο είναι
η δημιουργία μιας θεσμικής κουλτούρας εκπαίδευσης.

Η θεατρική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Προκλήσεις και διακυβεύματα
Η ιδιότητα των τεχνών να αποτελούν τρόπους παραγωγής και επικοινωνίας νοήματος (Albers & Harste, 2007) και να αναπτύσσουν τον δημιουργικό τρόπο σκέψης (Sotiropoulou-Zormpala, 2012), έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη ενσωμάτωσής
τους στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων (Council of the European Union, 2010).
Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα, ωστόσο, είναι ποιος θα δίδασκε τα μαθήματα που έχουν ως αντικείμενο κάποια τέχνη.
Ένα δεύτερο ερώτημα, που απευθύνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι κατά πόσο δάσκαλοι και νηπιαγωγοί,
οι οποίοι ως γνωστόν δεν έχουν κάποια εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, θα μπορούσαν να φέρουν σε
πέρας με επιτυχία την καλλιτεχνική εκπαίδευση (Eurydice, 2009). Έχουν άραγε τις απαραίτητες γνώσεις για κάτι τέτοιο, καθώς
οι πανεπιστημιακές τους σπουδές δεν υποστηρίζουν επαρκώς μια τέτοια προοπτική (Alteretal, 2009); Αυτό καταγράφεται ως
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία (Ballantyne,
2009). Επίσης, από έρευνες προκύπτει ότι αυτοί στοχεύουν σε μια τεχνική περισσότερο παρά στο ζητούμενο, την κριτική διδασκαλία της τέχνης (Miller, 2008). Ως εκ τούτου, στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των δασκάλων, και γενικότερα των
εκπαιδευτικών, εντοπίζονται κενά μεταξύ των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και διδακτικών πτυχών των μαθημάτων τέχνης
(Ballantyne, 2009).
Στον τομέα του θεάτρου και της θεατρικής αγωγής, που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο του παρόντος άρθρου, οι σύγχρονες τάσεις περιστρέφονται γύρω από δύο άξονες: Το θέατρο ως βίωμα, στο οποίο ο μαθητής καλείται να φέρει στην επιφάνεια βιωματικές διαδικασίες μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Και το θέατρο ως πολιτισμική δημιουργία, που σχετίζεται με το
πολιτιστικό κομμάτι του θεάτρου (π.χ. ιστορία του θεάτρου, δραματολογική ανάλυση, κριτική προσέγγιση μιας παράστασης
κ.ο.κ.) (Λενακάκης, 2013). Έτσι, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός της θεατρικής αγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναδείξει τη
μορφοπαιδευτική αξία του θεάτρου, στόχο τον οποίο μπορεί να φέρει σε πέρας, κατά κύριο λόγο, ο θεατροπαιδαγωγός ή ο
θεατρολόγος-εκπαιδευτικός (Λενακάκης, 2014).
Όσον αφορά στο θέατρο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να βρουν πιο ευφάνταστους
και εφευρετικούς τρόπους να διδάξουν στα παιδιά να διαβάζουν, να γράφουν και να βελτιώνουν τις δεξιότητες ομιλίας και
ακρόασης. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για δασκάλους εξειδικευμένους στο αντικείμενο, με γνώσεις και αυτοπεποίθηση στη
διδασκαλία του συγκεκριμένου τομέα (Abbott, 2014).
Από τη στιγμή, λοιπόν, που η θεατρική αγωγή ως «επίσημο» μάθημα πλέον στα σχολεία απέκτησε συγκεκριμένη παιδαγωγική μορφή, απαιτεί, τόσο από τους σχεδιαστές της όσο και από τους διδάσκοντές της, συγκεκριμένες δεξιότητες, στρατηγικές
και στόχους για να πετύχει την αποστολή της (Πολυκάρπου κ.ά., 2011). Αντίστοιχα, η προϋπάρχουσα γνώση και η εμπειρία των
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ανθρώπων που θα αναλάβουν να εκπληρώσουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς της θεατρικής αγωγής αποτελούν απαραίτητα
συστατικά για τη διεξαγωγή της ως μαθήματος (Πολυκάρπου, 2012). Όλη αυτή η διαδικασία έχει δυναμικό χαρακτήρα, δεν
είναι κάτι που σταματάει, αλλά συνεχίζεται στον χρόνο. Κατά συνέπεια, καθώς ο κόσμος εξελίσσεται, εξελίσσεται και το περιεχόμενο του μαθήματος. Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι χρειάζεται αντίστοιχα εξέλιξη το γνωστικό υπόβαθρο των διδασκόντων
της θεατρικής αγωγής και οι δεξιότητές τους, που πρέπει πλέον να εμπλουτιστούν με όσα νέα δεδομένα έχουν προκύψει από
αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων χωρών.

Συμπεράσματα
Η αρχική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρούνται ορθά πολύ σημαντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία,γιατί καθορίζουν την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η παραδοχή αυτή απέκτησε
ακόμη μεγαλύτερη αξία τα τελευταία χρόνια, καθώς,τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, η εκπαιδευτική πολιτική θεώρησε την
εκπαίδευσητον κυριότερο παράγοντα για την ανάπτυξη των κοινωνιών και των οικονομιών τους. Έτσι, έδωσε έμφαση και
στο περιεχόμενο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μιας εκπαίδευσης, ωστόσο, που δεν σταματάει με το πέρας των
τυπικών σπουδών, αλλά συνεχίζεται και οφείλει να συνεχίζεται διά βίου για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται
στο εκάστοτε περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, άνοιξε ο δρόμος και τέθηκαν οι βάσεις για την ανά τακτά χρονικά διαστήματα
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Κατά τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σημαντικά κενά
διαπιστώθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ίδρυση περισσότερων εκπαιδευτικών εργαστηρίων, την εμπλοκή των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα και καινοτόμες δραστηριότητες. Δεδομένου, μάλιστα, ότι
η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται το θεμέλιο της εκπαίδευσης εφόσον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητά της, θα πρέπει και να είναι ελκυστική για τους μαθητές για να μπορεί να επιτυγχάνει τους στόχους της.
Είναι απαραίτητο, επομένως, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν να μελετηθούν με πολύ μεγάλη προσοχή.
Στον τομέα της τέχνης γενικά και της θεατρικής αγωγής ειδικότερα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί που
αναλαμβάνουν να διδάξουν τα σχετικά μαθήματα δεν έχουν, κατά τεκμήριο, την κατάλληλη εξειδίκευση, καθώς προέρχονται
συνήθως από τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και όχι από τα αντίστοιχα τμήματα. Οι γνώσεις τους λογικά σε αυτούς τους τομείς
ήταν περιορισμένες και, ως εκ τούτου, αδυνατούσαν ή δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια ανάγκη. Βέβαια, αυτό
έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι τέχνες ήταν αρκετά απαξιωμένεςστο ελληνικό τουλάχιστον σχολείο μέχρι σχετικά πρόσφατα και, έτσι, δεν ετίθετο ζήτημα να εισαχθούν στα παιδαγωγικά τμήματα. Παρόλο που η τάση άλλαξε το πρόβλημα συνέχισε
να υφίσταται. Οι εκπαιδευτικοί που αποφοιτούσαν από Παιδαγωγικά Τμήματα και στη συνέχεια δίδασκαν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είχαν μη ικανοποιητική αρχική εκπαίδευση στις τέχνες και δύσκολα ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στα μαθήματα αυτά.
Με την εισαγωγή στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών των τεχνών και την πρόσληψη πιο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών η κατάσταση στην Ελλάδα βελτιώθηκε σημαντικά. Επειδή η αρχική γνώση, όμως, δεν είναι ποτέ αρκετή και τα δεδομένα
αλλάζουν συνεχώς, με γρήγορους μάλιστα, ρυθμούς, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν θεατρική αγωγή είναι υποχρεωμένοι
ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ανανεώνουν γνώσεις και δεξιότητές τους μέσω της επιμόρφωσής τους για ένα σχολείο
ανοιχτό στη συμμετοχική δράση μαθητών και εκπαιδευτικών.
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Abstract
The connection of the teacher with the quality of the educational project as the subject of education, has brought to the
forefront the issue of appropriate and adequate initial education as well as his training, as the means by which efficiency in
education is achieved.In this context, the primary education and teachers’ training in primary education, who are the “main
actors” in the education of a child as well as the education and training of the teachers in theatrical education, whose value
was recognized and became equal with all other lessons, particularly concerned. The purpose of this article is to examine
how education and training is currently implemented to the teachers of theatrical education in the primary school.
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών: Μελετώντας το παρόν και διαμορφώνοντας
το μέλλον για την εθελοντική αιμοδοσία
Μαρία Φρούντα, Βασιλική Δημοπούλου & Αφροδίτη Ζαρταλούδη

Ο εθελοντισμός ήταν για χρόνια ο βασικός άξονας των ευρωπαϊκών ιδεωδών της δημοκρατίας και της ενεργού ανάμειξης
των πολιτών στα κοινά. Είναι μία δράση που αναλαμβάνει κανείς με ελεύθερη βούληση, χωρίς να αποσκοπεί σε οικονομικά
οφέλη. Είναι απόρροια προσωπικής δέσμευσης του καθένα, ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να επιφέρει θετικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές αλλαγές (Hinrichs et al, 2008)1.
Όσον αφορά την εθελοντική αιμοδοσία, σύμφωνα με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ), χρειάζεται
εθνική πολιτική προσέλκυσης αιμοδοτών βασισμένη σε συνεκτική στρατηγική που θα μπορούσε να εξοικονομήσει πόρους. Η
εκπαίδευση είναι ένας ενδιαφέρον χώρος τόσο λόγου του μεγέθους της όσο και της σύνδεσής της με την τοπική κοινωνία. Συνεπώς, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν δράσεις προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών στους χώρους της εκπαίδευσης, στοιχείο
που θα δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς με το τοπικό περίγυρο και θα μείωνε την εξάρτηση από τους δότες αντικατάστασης
ή την αγορά αίματος2. Η αύξηση της εθελοντικής προσφοράς αίματος θα μπορούσε να έχει και μια σειρά άλλων θετικών
εξελίξεων. Για παράδειγμα θα μειωνόταν ο κίνδυνος ασύμβατων μεταγγίσεων και η μετάδοση ασθενειών από μολυσμένο
αίμα (Horton, 2005). Αυτό επιβεβαιώνεται κι από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όπου αναφέρεται ότι οι εθελοντές αιμοδότες
αποτελούν την πιο ασφαλή κατηγορία αιμοδοτών έναντι των δοτών αντικατάστασης, μειώνοντας τη πιθανότητα μετάδοσης
ασθενειών μέσω του αίματος από 7.5% σε 0.001%. (http://bloode.org/i-aimodosia-stin-ellada/). Επίσης, σε ένα γενικότερο
πλαίσιο, είναι παγκοσμίως παραδεκτό ότι οι αλτρουιστές αιμοδότες θεωρούνται η πιο ασφαλής πηγή αίματος (Ζερβού Ελ.,
2015).
Βασικό παράγοντα πηγής αίματος λοιπόν, θα έπρεπε να αποτελεί ο εθελοντισμός. «Η αιμοδοσία θεωρείται εθελοντική και
μη αμειβόμενη αν ο αιμοδότης δίνει αίμα με τη θέληση του, χωρίς να δέχεται αμοιβή, είτε σε χρήμα είτε σε άλλο είδος που θεωρείται ότι υποκαθιστά το χρήμα» (Ε.ΚΕ.Α, 2018). Ως εκ τούτου, η αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών θα έπρεπε να είναι μια
πολιτική επιδίωξη.
Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς, ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την απόφαση να γίνει κανείς
εθελοντής αιμοδότης. Σύμφωνα με την εξειδικευμένη βιβλιογραφία, οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε δομικούς και ατομικούς (Gillespie & Hillyer, 2002). Σε κάθε όμως περίπτωση, η σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι στατική αλλά,
μεταβάλλεται μέσα από τη δυναμική της ζωής (Ferguson & Chandler 2005, Gillespie & Hillyer 2002).
Η χώρα μας δεν είναι ακόμα αυτάρκης σε αίμα, παρά τις συστηματικές προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη της
εθελοντικής αιμοδοσίας. Αν και ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει καθιερωθεί προ πολλών ετών, εν τούτοις, δεν έχει
γίνει συνείδηση στους πολίτες η αναγκαιότητα αυτής της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς. Η Ελλάδα χρειάζεται
ετησίως περίπου 650.000 μονάδες αίματος. Με βάση τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, το 48% καλύπτεται από τους εθελοντές
αιμοδότες, το 5% των αναγκών από τις ένοπλες Δυνάμεις, το 2% καλύπτεται από την αγορά του ελληνικού κράτους - από τον
Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό - και το υπόλοιπο 45% καλύπτεται, όχι με θεσμικό τρόπο αλλά, από τους συγγενείς και φίλους των
ασθενών, υπό συνθήκες πίεσης, κυρίως ψυχολογικής (Π.Ο.Σ.Ε.Α, 2012). Γενικά, ο Π.Ο.Υ κατατάσσει την Ελλάδα στις 60 χώρες
του κόσμου που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αυτόνομα τις ανάγκες τους σε αίμα και στηρίζονται σε δότες αντικατάστασης.
Στην Ευρώπη, μόλις 6 χώρες ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία (Μαυρωτάς, 2017).
Συνεπώς, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα. Μάλιστα, αν θέλει να ανταποκριθεί στον στόχο του ΠΟΥ για
1. Ας σημειωθεί ότι ένα από τα παγκόσμια προβλήματα είναι ότι η έλλειψη αίματος καθιστά αναγκαία την εξεύρεσή του μέσω μιας αγοράς αίματος. Αυτό
καθιστά προβληματική σε πολλές περιπτώσεις την επάρκεια αίματος λόγω έλλειψης πόρων.
2. Δότης αντικατάστασης είναι το άτομο που αιμοδοτεί για συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον, μόνο όταν του ζητηθεί, συχνά υπό ψυχολογική πίεση, λόγω
ανάγκης αίματος στο περιβάλλον του. Το άτομο αυτό εμπλέκεται συναισθηματικά νιώθοντας συχνά άγχος και στρες γιατί απειλείται το περιβάλλον του.
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πλήρη κάλυψη των αναγκών της σε αίμα ως το 2020, θα πρέπει να σκεφτεί επείγουσες ενέργειες ευαισθητοποίησης και
προσέλκυσης εθελοντών. Μέσα από την παγκόσμια εμπειρία η στόχευση θα πρέπει να είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, οι συνέργειες του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος υγείας θα μπορούσαν να δώσουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο Didier Jourdan η εκπαίδευση και υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.
(Jourdan, et al., 2010)
Ας ξεκινήσουμε όμως από την εκπαίδευση. Η σχολική εκπαίδευση θεωρείται το σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας μάθησης, που θα διαρκέσει όλη τη ζωή. Σ’ αυτό το χώρο θα τεθούν οι βάσεις που χρειάζονται για να είναι κάποιος ικανός να
βρίσκει πληροφορίες και να διακρίνει το ουσιώδες από το συμπληρωματικό χρησιμοποιώντας το σύμφωνα με τις ανάγκες
του. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μια εκπαίδευση «γενική», «γερή» και «πλατιά» δίνοντας χώρο στις διεπιστημονικές γνώσεις,
στην ικανότητα να ζεις στην κοινωνία και στη δεξιότητα να ψάχνεις και να διαχειρίζεσαι την πληροφορία (Σταμέλος, 1999:206).
Η εκπαίδευση γενικά έχει συνδεθεί με την αναζήτηση του ευ ζην και την επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής, αποτελώντας
προϋπόθεση για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνίας (Καντζάρα, 2011:8).
Οι διαχρονικοί σκοποί της εκπαίδευσης είναι μορφωτικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί. Στους κοινωνικούς σκοπούς της
εκπαίδευσης βασικό είναι να αντιληφθεί ο κάθε μαθητής/τρια ότι, ως µέλος του κοινωνικού συνόλου έχει δικαιώµατα αλλά
και υποχρεώσεις. Μια από τις υποχρεώσεις είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο (Μπούρας Α. 2003). Επίσης, οι στάσεις
και οι συμπεριφορές των παιδιών είναι πιο εύπλαστες και ευμετάβλητες από ότι αυτές των ενηλίκων, γεγονός που ισχύει και
για τις στάσεις και τις συμπεριφορές σε θέματα υγείας (Κάμτσιος, 2007). Γι αυτό, το σχολείο θα μπορούσε να γίνει χώρος για
την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στο επίπεδο του εθελοντισμού, της ανιδιοτελούς προσφοράς αίματος, χωρίς άμεσα
ή έμμεσα οφέλη και ανταλλάγματα. Κύριος στόχος δεν πρέπει να είναι η συγκέντρωση πολλών μονάδων αίματος στην οποιαδήποτε σχολική αιμοληψία αλλά η δημιουργία των αυριανών συνειδητών εθελοντών αιμοδοτών. Η ανάπτυξη του θεσμού της
εθελοντικής αιμοδοσίας στο σχολείο είναι μία εξαιρετική δυνατότητα για την ανάπτυξη του γνήσιου εθελοντισμού, ως αποτέλεσμα της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης για τη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.
Ταυτόχρονα, αξιοποιείται μια τεράστια δεξαμενή εν δυνάμει εθελοντών αιμοδοτών με προοπτική να καλυφθούν οι ανάγκες
της χώρας σε βάθος χρόνου (Χάλκος, 2005).
Σημαντικό ρόλο στην εθελοντική προσφορά αίματος στο χώρο του σχολείου μπορεί να παίξει η Αγωγή Υγείας. Η Αγωγή Υγείας
στο σχολείο λαμβάνει χώρα είτε μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων είτε με την εκπόνηση προγραμμάτων. «Είναι μια πολυδιάστατη εκπαιδευτική διαδικασία με πολλές παραμέτρους (πνευματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές,) που εμπεριέχει δραστηριότητες
οι οποίες οδηγούν στην κατανόηση προβλημάτων υγείας και στην ενίσχυση της υπευθυνότητας και της ικανότητας του ατόμου, για τη
λήψη σωστών αποφάσεων σε ότι αφορά την προσωπική του ευημερία αλλά και την ευημερία της οικογένειάς του και της κοινωνίας
στην οποία ανήκει» (Γκούβρα Μ., κ.ά. 2005:30). Ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας βασίζεται στα άτομα, π.χ. εκπαιδευτικούς
στην περίπτωσή μας, που ενστερνίζονται την αξία της αλληλεγγύης, καταβάλλοντας συνεχώς προσπάθειες ώστε να συμβάλλουν
στην δημιουργία, ανάπτυξη ή αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 188142/ ΓΔ4/2.11.2017, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων του σχ. έτους 2017-2018, η ενδεικτική θεματολογία της αγωγής υγείας στα σχολεία χωρίζεται σε δύο
μεγάλες ενότητες α) Μαθαίνω για τη ζωή και β) Αγωγή του Ενεργού Πολίτη. Στην θεματική ενότητα «Μαθαίνω για τη ζωή»
υπάρχει η υποενότητα της «υγείας» στην οποία εντάσσονται οι Εξαρτησιογόνες Ουσίες (καπνός, αλκοόλ, κ.λπ.), Ασθένειες
(AIDS, ηπατίτιδα Β, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.λπ.), Πρώτες Βοήθειες, Εθελοντισμός & Υγεία: Αιμοδοσία, Προσφορά ιστών και
Οργάνων κ.λπ. Στην παρούσα ανακοίνωση μας ενδιαφέρει ο Εθελοντισμός & Υγεία. Σκοπός των συγκεκριμένων προγραμμάτων, όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι να προάγουν την ιδέα για την εθελοντική κοινωνική προσφορά και το ρόλο της στην
κοινωνία, μέσω της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των μαθητών. Σημαντικό επίσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να υιοθετήσουν στάσεις ζωής που στην ενήλικη ζωή θα τους
εντάξουν στην ομάδα των εθελοντών και ειδικότερα των εθελοντών αιμοδοτών. Άλλοι ειδικότεροι στόχοι, ενός προγράμματος
που αναφέρεται στην εθελοντική αιμοδοσία, σύμφωνα με τη Μπουτζιλούδη (2005) είναι οι παρακάτω:
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και να υιοθετήσουν στάσεις που θα τους κάνουν εν δυνάμει
εθελοντές.
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• Να ενημερωθούν σχετικά με τον εθελοντισμό και να γνωρίσουν τις εθελοντικές οργανώσεις που υπάρχουν στον κόσμο αλλά
και στην περιοχή τους.
• Να ενημερωθούν για την αιμοδοσία και την ανάγκη που έχουν για αίμα πολλές ομάδες ανθρώπων που υποφέρουν στον
πλανήτη μας.
• Να εξοικειωθούν με την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας και να προβούν σε ενέργειες ώστε να προωθηθεί η έννοια αυτή.
• Να καλλιεργηθεί κλίμα ομαδικότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης μέσα στην τάξη και στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον.
• Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να εξοικειωθούν με την επιστημονική έρευνα και μεθοδολογία.
• Να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν οι γονείς και η τοπική κοινωνία στη σχολική κοινότητα για ενίσχυση της συνεργασίας
σχολείου-οικογένειας, σχολείου-τοπικής κοινωνίας.
Με δεδομένο τα όσα αναφέρθηκαν και την έλλειψη εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα, δημιουργείται η ανάγκη μιας έρευνας για να διερευνηθεί το ποιοι δίνουν αίμα και τι σκέφτονται ή τι τους παρακινεί να δώσουν αίμα. Αυτό θα δώσει σημαντικές
πληροφορίες οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σχεδίαση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αμαλιάδας, το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2016. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 εθελοντές, κατά δήλωσή τους, αιμοδότες (87 άνδρες και 13 γυναίκες)
που προσήλθαν να δώσουν αίμα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ανώνυμου, αυτό-συμπληρούμενου
ερωτηματολογίου 5βαθμης κλίμακας Likert. Για την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (23). Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του δείγματος η μέθοδος δειγματοληψίας μη
πιθανότητας (Σαχίνη, 2007) που τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν για το σύνολο του πληθυσμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δημογραφικά στοιχεία
Σε μέγεθος δείγματος 100 αιμοδοτών, βρέθηκε ότι 87% ήταν άνδρες και 13% γυναίκες. Το ηλικιακό τους εύρος κυμαινόταν
από 18 - 62 ετών με μεγαλύτερη ηλικιακή συχνότητα τα 31 - 40 έτη σε ποσοστό 33%. Ακολούθησε η ηλικία 41-50 με ποσοστό
31%. Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, 39% είναι άγαμοι, 55% είναι έγγαμοι, 5% είναι διαζευγμένοι, και τέλος 1% είναι
χήροι.
Το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν 16% απόφοιτοι ΤΕΙ, 13% απόφοιτοι Πανεπιστημίου, 47% απόφοιτοι Λυκείου, 14% απόφοιτοι
Γυμνασίου και 7% ήταν απόφοιτοι Δημοτικού. Μόνο 2% είχαν Μεταπτυχιακό δίπλωμα και 1% Διδακτορικό.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στην ερώτηση 1 «Είσαστε εθελοντής αιμοδότης» από τους συμμετέχοντες 71 (71,7%) δηλώνουν ότι είναι εθελοντές αιμοδότες,
ενώ 28 (28,3%) ότι δεν είναι.
Στην ερώτηση 2 «Ο λόγος που δίνεται αίμα σήμερα οφείλεται στην κάλυψη των αναγκών κάποιου συγγενικού ή φιλικού σας
προσώπου;», 62 (63,3%) απαντούν “Ναι”, ενώ μόλις 36 (36,7%) απαντούν “Όχι”. Η πλειονότητα των αιμοδοτών του δείγματός
μας δίνει αίμα για την κάλυψη κάποιου συγγενικού ή φιλικού προσώπου.
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Οι συμμετέχοντες επίσης συμφωνούν “Πολύ” έως “Πάρα πολύ” με την ερώτηση – δήλωση 5, «Ευαισθητοποιήθηκα όταν
χρειάστηκε κάποτε να προσφέρω αίμα για κάποιο συγγενή ή φίλο». Η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό
82,7 % “Πολύ” και “Πάρα πολύ”.

	
  

Κατά συνέπεια, το πρώτο αποτέλεσμα που μπορεί κανείς να έχει είναι ότι αυτοί που έδωσαν αίμα δεν γνωρίζουν τη διάκριση μεταξύ εθελοντή αιμοδότη και δότη αντικατάστασης. Πιστεύουν ότι η ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών συγγενών και
φίλων τους κάνει εθελοντές αιμοδότες.
Στη ερώτηση - δήλωση 3 «Είναι ηθικό καθήκον μου να ενεργώ με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους συνανθρώπους μου»,
όπως φαίνεται και στο πίνακα παρακάτω οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην πλειονότητα τους με αυτή τη δήλωση και απαντούν σε ποσοστό 82,6% “Πολύ” και “Πάρα πολύ”. Οι απαντήσεις αυτές δίνουν μια σημαντική πληροφορία. Η πράξη της αιμοδοσίας συνδέεται με ένα ηθικό καθήκον το οποίο βρίσκει την ευκαιρία να εκφραστεί στις περιπτώσεις ανάγκης των συγγενών
και φίλων. Συνεπώς, το κίνητρο είναι ηθικής τάξεως και μάλιστα είναι ευρύτερο της ανάγκης. Αυτό ίσως, είναι ένα σημείο άξιο
προσοχής που θα μπορούσε να βοηθήσει εκείνους που θα ήθελαν να σχεδιάσουν δράσεις ενημέρωσης.
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Μια ακόμα σημαντική πληροφορία μας δίνουν οι επόμενες απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των αιμοδοτών από την
πληροφόρηση που είχαν από την Πολιτεία.
Πράγματι, στην ερώτηση - δήλωση 6 «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την πληροφόρηση και την στήριξη που λαμβάνω από
την πολιτεία» οι ερωτώμενοι απαντούν σε ποσοστό 24% Καθόλου, 32% Λίγο, 25% Αρκετά, 6% Πάρα πολύ, ενώ το 13% των ερωτηθέντων απάντησε Πολύ. Απαντούν δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το αρκετά που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτε θετικό,
ούτε αρνητικό, σε ποσοστό 56% αρνητικά. Δεν είναι ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση και την στήριξη που λαμβάνουν
από την πολιτεία ενώ σε ποσοστό μόλις 19% απαντούν θετικά. Συνεπώς, οι απαντήσεις δείχνουν ότι πολλά πρέπει να γίνουν
από την πλευρά της Πολιτείας ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να δώσουν αίμα.

Τέλος, στην ερώτηση - δήλωση 7 «Θα μπορούσε να επηρεάσει την επιλογή σας να δώσετε αίμα η ενημέρωση μέσω της
εκπαίδευσης στο σχολείο», οι ερωτώμενοι απαντούν σε ποσοστό 23,2% Καθόλου, 14,7% Λίγο, 18,9% Αρκετά, 10,5% Πολύ 32,6%
και πάρα πολύ. Συνεπώς, το σχολείο αναδεικνύεται ως σημαντικός τόπος δυνητικής ενημέρωσης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η μεγάλη πλειονότητα αυτών που έδωσε αίμα είναι άνδρες. Αν κι αυτό μπορεί
να δικαιολογηθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από ιατρικούς και βιολογικούς λόγους (Μπάκα Μ., 2015:13) είναι ένα σημείο που θα
άξιζε να διερευνηθεί περαιτέρω σε μια μελλοντική έρευνα.
Ενδιαφέροντα στοιχεία είναι και τα δύο επόμενα. Πρώτον, πρόκειται για ανθρώπους, συνήθως, όχι νεαρής ηλικίας. Δεύτερον, είναι συνήθως παντρεμένοι. Συνεπώς, εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί οι νέοι δεν είναι τόσοι πολλοί όσοι θα αναμενόταν.
Αυτό είναι κρίσιμο σημείο στο βαθμό που, ως νέοι, αντιπροσωπεύουν το μέλλον της αιμοδοσίας. Αυτό μας φέρνει και σε μια
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τρίτη παρατήρηση. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των αιμοδοτών είναι κατά πλειονότητα εκείνο της λυκειακής εκπαίδευσης ενώ,
αυτό της ανώτατης είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αν και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι πιο μορφωμένοι θα ήταν περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι. Έτσι, μάλλον κι εδώ, εμφανίζεται ένα έλλειμμα πληροφόρησης που στο
μέλλον θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί.
Τέλος, μια σημαντική πληροφορία προκύπτει από την έλλειψη πληροφόρησης από την Πολιτεία ή τουλάχιστον από τη μη
ικανοποιητική πληροφόρηση από την Πολιτεία.
Η τελική εικόνα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική και σίγουρα δεν διασφαλίζει την ανάγκη να γίνει η Ελλάδα μια αυτάρκης χώρα σε αίμα. Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτημα πώς θα μπορούσε να
βελτιωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
Η παγκόσμια εμπειρία λέει ότι η συνεργασία συστήματος υγείας (πχ. Τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων) και συστήματος
εκπαίδευσης μπορεί να φέρει καρπούς. Όπως διαπιστώσαμε, θέματα αγωγής υγείας και αιμοδοσίας είναι ενταγμένα, τουλάχιστον, προγραμματικά, στο σχολικό πρόγραμμα. Αυτό, αν και είναι ένα θετικό πρώτο βήμα δεν αρκεί για να βελτιώσει την
υπάρχουσα κατάσταση. Ως εκ τούτου, τίθεται το θέμα της ουσιαστικότερης εκπαίδευσης των μαθητών πάνω σε σχετικά θέματα.
Για να γίνει αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να είναι ενημερωμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτικοί. Είναι όμως; Κι
αν δεν είναι πώς θα μπορούσαν να γίνουν;
Επιπλέον, δεν είναι μόνο θέμα σχολικής εκπαίδευσης είναι, επίσης, ζήτημα που αφορά και την ανώτατη εκπαίδευση στο
βαθμό που οι νέοι δεν μοιάζει να είναι αρκούντως παρόντες στην αιμοδοσία. Συνεπώς, αντίστοιχες δράσεις θα έπρεπε να
σχεδιαστούν και γι αυτούς.
Καταληκτικά, από αυτό το κείμενο, εκείνο που αναδεικνύεται ίσως είναι ότι η Ελλάδα αν θέλει να βελτιώσει την κάλυψη
των αναγκών της σε αίμα θα πρέπει να κάνει περισσότερα, ούτως ώστε, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει. Αν σκεφτεί
να το κάνει, η συνεργασία υγείας και εκπαίδευσης μοιάζει μια καλή πίστα.
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Abstract
Society is being transformed changing and so is school. School doesn’t only transmit knowledge, it supplies students
with abilities, skills and values in order to be integrated into society. These changes are, also, necessarily reflected in the
role of the teacher and the school. The basic methodological framework, through which school will implement relevant
actions, is provided by Health Education which contributes to the connection of school with the social reality. This paper,
using a quantitative approach investigated the role of education and teachers in increasing the attraction of volunteer blood
donors. It has been found that it is extremely important to strengthen the idea of volunteering and selfless blood supply by
teachers involvement with relevant programs.
KEY WORDS: Teacher, Health Education Programs, Education, Blood Donation, Volunteerism.

48

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίληψη
Η κοινωνία μεταβάλλεται και μαζί της μεταβάλλεται και το σχολείο. Το σχολείο, δεν μεταδίδει πια μόνο θεωρητικές ή/και
πρακτικές γνώσεις, εφοδιάζει τους μαθητές με ικανότητες, δεξιότητες και αξίες για την ένταξή τους στην κοινωνία. Αυτές οι
μεταβολές αντανακλώνται αναγκαστικά και στο ρόλο του εκπαιδευτικού ο οποίος παίζει καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών γενικά αλλά και ειδικά όσον αφορά την υγεία. Το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο, μέσω του
οποίου το σχολείο θα θέσει σε εφαρμογή σχετικές δράσεις, υιοθετώντας σταδιακά ένα ρόλο υποστηρικτικό και προληπτικό,
το διαθέτει η Αγωγή Υγείας η οποία συμβάλλει στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγματικότητα. Με την παρούσα
εργασία μέσω μιας ποσοτικής προσέγγισης διερευνήθηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στην αύξηση
της προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών. Διαπιστώθηκε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της ιδέας του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς αίματος η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με ανάλογα προγράμματα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικός, Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Εκπαίδευση, Αιμοδοσία, Εθελοντισμός.
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παιδιά με Νοητική Υστέρηση: Απόψεις
και Στάσεις των Φοιτητών του ΤΕΕΑΠΗ
Αναστασία Τζώτζου, Φανή Παπαδοπούλου & Παντελής Κυπριανός

Περίληψη
Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται το θέμα της νοητικής υστέρησης ως αναπηρία. Ειδικότερα, μελετώνται οι στάσεις και οι
απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία για την Νοητική
Υστέρηση. Για την πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας αξιοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Στόχος μας,
στην εργασία αυτή ήταν να εμπλακούμε στην διαδικασία της ποιοτικής έρευνας και να αντλήσουμε σχετικό υλικό, να το επεξεργαστούμε, να το αναλύσουμε και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα γύρω από θέματα που εμπλέκονται με την αναπηρία
της νοητική υστέρησης,τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των ατόμων και την οφειλόμενη αντιμετώπιση τους.

Abstract
In this work, the subject of mental retardation is approached as a disability. In particular, the attitudes and views of the
students of the Department of Education and Pre-school Education for Mental Disability are studied. For the realization of
the research work, qualitative content analysis was used. Our goal in this work was to engage in the process of qualitative
research and to acquire relevant material, process it, analyze it and draw conclusions on issues related to the disability of
mental retardation, the social exclusion of these individuals and their due care.

Abréviation
Dans ce travail, le sujet du retard mental est abordé comme un handicap. Les attitudes et les points de vue des étudiants
du Département de l’éducation et de l’éducation préscolaire pour handicapés mentaux sont notamment étudiés et une
analyse de contenu qualitative a été utilisée pour la réalisation du travail de recherche. Notre objectif dans ce travail était
de nous engager dans le processus de recherche qualitative et d’acquérir du matériel pertinent, de le traiter, de l’analyser
et de tirer des conclusions sur des questions liées à l’incapacité de retard mental, à l’exclusion sociale de ces personnes
et à leurs soins.

Abkürzung
In dieser Arbeit wird das Thema geistige Behinderung als Behinderung behandelt. Untersucht werden insbesondere
die Einstellungen und Ansichten der Schülerinnen und Schüler der Abteilung für Erziehung und Vorschulerziehung
für psychische Beeinträchtigung. Für die Durchführung der Forschungsarbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse
verwendet. Unser Ziel bei dieser Arbeit war es, sich in den qualitativen Forschungsprozess einzubringen und relevantes
Material zu beschaffen, zu verarbeiten, zu analysieren und Schlussfolgerungen zu Fragen im Zusammenhang mit der
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Behinderung der geistigen Behinderung, der sozialen Ausgrenzung dieser Personen und zu ziehen ihre gebührende
Sorgfalt

Εισαγωγή
Τα παιδιά με νοητική υστέρηση αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας. Αποτελούν πια σημαντικό κοινωνικό ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο αφού το ποσοστό που παρουσιάζει νοητική υστέρηση όλο και αυξάνεται. Είναι μια από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ειδικών αναγκών, καθώς δημιουργεί πολλαπλές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού και στην μετέπειτα ανάπτυξη
ως άτομο. Τα παιδιά με αναπηρίες είτε νοητικά είτε σωματικά χρίζουν ειδικής μεταχείρισης και εκπαίδευσης. Η επιλογή του
θέματος δεν ήταν εύκολη. Επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά τα άτομα µε νοητική υστέρηση γιατί θέλαμε να κατανοήσουμε και
να έρθουμε σε επαφή με συμπεριφορές, στάσεις, γνώσεις και απόψεις των νέων, μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής
ηλικίας, προς τα άτομα αυτά. Σκοπός ήταν να παρουσιάσουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τις απόψεις τους και τις στάσεις
τους προς την αναπηρία αυτή, όπως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τη νοητική υστέρηση αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους,
τα βιώματα τους για το κατά πόσο επηρεάζεται η εργασία τους μέσα σε μια σχολική αίθουσα με μαθητές με τη συγκεκριμένη
αναπηρία. Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στους όρους «αναπηρία» και «νοητική υστέρηση». Παρουσιάζονται οι
μορφές και τα είδη της αλλά και τα μοντέλα προσέγγισης της. Έπειτα παρουσιάζεται η νοημοσύνη, η έννοια της, ο δείκτης
νοημοσύνης και τα τεστ διάγνωσης. Αναπτύσσεται η νοητική υστέρηση στην ιστορική τη διαδρομή, οι ορισμοί που έχουν δοθεί
αλλά και τα χαρακτηριστικά της, ποικιλόμορφα και εκτενή. Τα αίτια παρουσιάζονται με κατηγορίες άλλα και τα μέτρα πρόληψης, το συνταγματικό πλαίσιο των ΑΜΕΑ μαζί με την διεθνή καταχώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων αυτών
εκτίθενται αναλυτικά στην ενότητα αυτή. Γίνεται αναφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών. Αναπτύσσεται η
έννοια, τα αίτια που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές, η προέλευση και οι στάσεις της κοινωνίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και συγκεκριμένα με νοητική υστέρηση, αναφέρεται η συνεκπαίδευση ως μέσο εκπαίδευσης αλλά και το αναπηρικό κίνημα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών. Τέλος, εκτίθεται η μεθοδολογία της έρευνας
που ακολουθήσαμε, οι ερευνητικές υποθέσεις, το δείγμα, τα εργαλεία και ο σκοπός της έρευνας μας. Στο κεφάλαιο επτά γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τέλος, στο κεφάλαιο οκτώ παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπεράσματα της έρευνας.

Η έννοια της Αναπηρίας
Σύµφωνα µε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), μειονέκτημα αποτελεί «κάθε απώλεια ουσίας
ή αλλοίωσης μιας δομής ή μιας ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής λειτουργίας». Η ανικανότητα αντιστοιχεί «σε κάθε
μερική ή ολική ελάττωση (αποτέλεσμα του μειονεκτήματος) της ικανότητας να επιλέγουμε μια δραστηριότητα με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή μέσα στα όρια που θεωρούνται ως φυσιολογικά για ένα ανθρώπινο ον. Το ελάττωμα ορίζεται ως «αποτέλεσμα μιας ανεπάρκειας ή μιας ανικανότητας που περιορίζει ή απαγορεύει την εκπλήρωση ενός φυσιολογικού ρόλου που είναι
ομαλός (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες) για το άτομο αυτό. Μια αναπηρία
συμφώνα με την πρώτη ταξινόμηση (ICIDH)αποτελείται από τρία ξεχωριστά, αλλά αλληλοσυνδεόμενα μέρη:
• Βλάβη (impairment) = οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας.
• Αναπηρία (disability) Οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (που προκύπτει από μια βλάβη) ικανότητος προς εκτέλεση μιας
δραστηριότητας κατά τον τρόπο ή μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων που θεωρείται ομαλό για ένα ανθρώπινο ων.
• Μειονεξία (handicap) = Ένα μειονέκτημα για ένα δεδομένο άτομο, που προκύπτει από μια βλάβη ή αναπηρία, που περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου που είναι ομαλός (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες) για το άτομο αυτό. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας). Ο όρος προσδιορίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται
σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και αφορά τη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων (Martinetal., 1988).
Επιπλέον, υπάρχουν και οι σοβαρές αναπηρίες: είναι ο όρος που περιλαμβάνει μαθητές με σημαντικές δυσκολίες στη νοη-
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τική, σωματική, κοινωνική λειτουργία. Ο όρος αυτός αφορά κυρίως τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες και τύφλωση κώφωση
καθώς και τους μαθητές με σοβαρή νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή και σοβαρές αναπηρίες ή και
προβλήματα υγείας. (W.L. Heward). Η αναπηρία ως απόκλιση.
Στην Ελλάδα κατά την τελευταία αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος, στο άρθρο 21 παρ. 6 χρησιμοποιείται ο όρος
«άτομα με αναπηρία». Οι όροι που χρησιμοποιούνται (λ.χ. ευπαθείς, ευάλωτες, ευαίσθητες ομάδες) παρουσιάζονται ως έννοιες ασαφείς, μη νομικές και μη προσδιορισμένες, προσδίδοντας συχνά μια θετική (λ.χ. ωραιοποίηση) ή αρνητική (λ.χ. απαξίωση) χροιά στην εννοιοδότηση της αναπηρίας. Αυτή η διάκρισή τους, τα εμποδίζει να στηθούν αρμονικά μέσα στο σύνολο. Αν
το κοινωνικό σύνολο χαρακτηριστεί με τη λέξη «φυσιολογικό», τότε τα άτομα με τις διαφορές, με τις εξαιρέσεις, θα χαρακτηριστούν σαν διαφορετικά, σαν μη φυσιολογικά.
Στην συνέχεια, για να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο με αναπηρία και να το μελετήσουμε, χρησιμοποιείται για αυτό το κλινικό
μοντέλο το οποίο προσεγγίζει το ανάπηρο άτομο με βάση το είδος και το βαθμό της αναπηρίας. Καθιστά κύρια μεταβλητή
στην εξέλιξη του ανάπηρου τη βαρύτητα ή μη της αναπηρίας και το είδος της. Για παράδειγμα: είναι καλύτερη η εκπαιδευτική
πρόβλεψη της ελαφρώς νοητικής αναπηρίας συγκριτικά με τη βαριά νοητική αναπηρία ή τις πολλαπλές αναπηρίες). Το κλινικό μοντέλο αναπηρίας εστιάζει κυρίως στην ιατρική εξέταση. Αφορά την κατ’ εξοχήν κλινική εικόνα της αναπηρίας για την
διερεύνηση της και την διάγνωση.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 3699 (ΦΕΚ 199) 2-10-2008 μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης
εξαιτίας: αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι
οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.
Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν:
1. Νοητική αναπηρία
2. Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), καθώς και αισθητηριακές αναπηρίες ακοής
(κωφοί, βαρήκοοι),
3. Κινητικές αναπηρίες
4. Χρόνια μη ιάσια νοσήματα
5. Διαταραχές λόγου, ομιλίας
6. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσγραφία
7. Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).
8. Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
9. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης,
γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
10. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.
Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική
επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.( Ντέμης Παπαϊωάννου-Σταυροπούλου, 1999), (W.L. Heward).

Νοημοσύνη και Νοητική Υστέρηση
Η σημασία του δείκτη νοημοσύνης είναι ότι προσφέρει στοιχεία για το νοητικό λειτουργικό του ατόμου σε σύγκριση με το μέσο
όρο νοητικής λειτουργίας μίας ομάδας συνομηλίκων που έχουν τυπική ανάπτυξη. Η χρησιμότητα που έχει αυτός όρος έγκειται
στον αντικειμενικό προσδιορισμό (ποσοτικό και ποιοτικό) των δυνατοτήτων που έχει ένα άτομο με νοητική καθυστέρηση από
ένα άλλο άτομο με νοητική καθυστέρηση (Πολυχρονοπούλου, 1997).
Ο δείκτης νοημοσύνης δεν έχει σκοπό να βάλει ετικέτα στα άτομα και να τα διαχωρίσει σε έξυπνα ή λιγότερο έξυπνα. Ως
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στόχο έχει να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει ορισμένες δεξιότητες που του είναι απαραίτητες για την καθημερινή του διαβίωση ή να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να προσδιορίσει το είδος του σχολείου που θα
ενσωματωθεί και τη «διαφορετική» παιδαγωγική παρέμβαση που θα λάβει ανάλογα με το είδος των αναγκών που έχει. Με
τον όρο «διαφορετική» παρέμβαση εννοείται η διδασκαλία που είναι εμπλουτισμένη με πολλές μεθόδους και μέσα (οπτικά,
ακουστικά, νέες τεχνολογίες) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αφομοίωση της γνώσης (Πολυχρονοπούλου, 1997).
Ο ψυχολόγος Edgar Doll, έχει αναφέρει τα ακόλουθα κριτήρια για την νοητική καθυστέρηση:
1. Εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του ατόμου, ή κατά τη γέννηση,
2. Οφείλεται σε ανεπαρκή νοητική ανάπτυξη,
3. Χαρακτηρίζεται από φτωχή ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής,
4. Καταλήγει σε κοινωνική ανεπάρκεια κατά την ωριμότητα,
5. Είναι οργανικής αιτίας και
6. Είναι βασικά αθεράπευτη (Πολυχρονοπούλου, 2003).
Με βάση τον δείκτη νοημοσύνης εξετάζεται διαφορετικά η καθεμία περίπτωση. Ο γενικός δείκτης νοημοσύνης μας δίνει μια
εικόνα σχετικά με το επίπεδο που λειτουργεί νοητικά το παιδί σε σχέση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. (Γεώργας κ.ά., 1997)
α. Ελαφρά νοητική καθυστέρηση				
Δ.Ν. 50-55 έως 70
β. Μέτρια νοητική καθυστέρηση				
Δ.Ν. 35-40 έως 50-55
γ. Σοβαρή νοητική καθυστέρηση				
Δ.Ν. 20-25 έως 35-40
δ. Βαριά νοητική καθυστέρηση				
Δ.Ν.κάτω από 20-25
ε. Απροσδιόριστη νοητική καθυστέρηση όταν υπάρχει ισχυρή υπόθεση για ύπαρξη νοητικής καθυστέρησης, αλλά η νοημοσύνη του ατόμου δε μπορεί να μετρηθεί με τα σταθμισμένα τεστ. (Grossman 1983),(American Association ).
Έπειτα, ένα ακόμα γνωστό σύστημα ταξινόμησης της μαθησιακής δυσκολίας που βασίζεται στις μαθησιακές ικανότητες
αυτών των παιδιών και χρησιμοποιείται κυρίως για την ένταξή τους στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι η ταξινόμηση
του Samuel A. Kirk (1973). Τα άτομα με νοητική υστέρηση χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες :
• Τους ιδιώτες: Η υστέρηση τους είναι τόσο μεγάλη και με τόσο σημαντικές ανεπάρκειες, ώστε τα άτομα αυτά δεν μπορούν
ουσιαστικά να επωφεληθούν από οποιαδήποτε άλλη μορφή αγωγής ή άσκησης. Ο δείκτης νοημοσύνης αυτών των ατόμων
κυμαίνεται κάτω του 20-25.
• Τους ασκήσιμους: Λέγονται ασκήσιμοι, διότι είναι δυνατή η άσκησή τους στην απόκτηση ορισμένων δεξιοτήτων, που είναι
χρήσιμες και απαραίτητες για την αυτοεξυπηρέτησή τους και την κοινωνική τους ημιαυτάρκεια. Οι ασκήσιμοι (trainable)
αποτελούν τη μέση βαθμίδα των νοητικά υστερημένων των οποίων ο δείκτης νοημοσύνης είναι 25-55.
• Τους εκπαιδεύσιμους: Ο όρος «εκπαιδεύσιμοι» αναφέρεται σε επαρκή απόδοση σε σχολικές, κοινωνικές και επαγγελματικές γνώσεις - δεξιότητες. Η γνωστική εξέλιξη των εκπαιδεύσιμων νοητικά υστερημένων παιδιών έχει καθηλωθεί, στο
στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης, που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον Piaget στη χρονική περίοδο 7-12 ετών. O
δείκτης νοημοσύνης των εκπαιδεύσιμων κυμαίνεται από 55-70.
• Τους βραδυμαθείς: Τα παιδιά αυτά στη συναισθηματικό - κοινωνική, σωματική και κινητική ανάπτυξη είναι φυσιολογικά,
βρίσκονται όμως στο κατώτερο όριο της νοημοσύνης του «κανονικού» παιδιού. Τα παιδιά έχουν οριακή νοημοσύνη με
δείκτη από 70\80 – 85\90. Είναι μια ενδιάμεση κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα βραδυμαθή παιδιά.

Κοινωνικός Αποκλεισμός και ΑΜΕΑ
Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αποτελεί έναν καθαρά επιστημονικό όρο, είναι περισσότερο ένας κοινωνιολογικός όρος ο
οποίος αναφέρεται σε διαδικασίες αποκοπής από το κύριο κοινωνικό σώμα ολόκληρων κοινωνικών ομάδων οι οποίες θεωρούνται απειλητικές για τη δημόσια τάξη (Μάτσα, 2000). Οι προσπάθειες ορισμού του φαινομένου του κοινωνικού απο-
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κλεισμού έχουν οδηγήσει στη διατύπωση δεκάδων ορισμών, κυρίως από το χώρο της κοινωνιολογίας, δικαιώνοντας το S.
Paugam ο οποίος υπενθυμίζει στους κοινωνικούς επιστήμονες ότι είναι μάταιη η αναζήτηση ορισμών για τόσο ευαίσθητα
πολιτικά και κοινωνικά θέματα όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθώς είναι έννοιες οι οποίες μεταβάλλονται
αναλογα με τη στιγμή και τη συνθήκη, οπότε είναι απίθανο να βρεθεί τελικά ένας πλήρης ορισμός (S. Paugam στο Littlewood
& Herkommer, 2000). Μεταξύ των περισσότερων ορισμών υπάρχουν κάποια κοινά σημεία όπως η παραδοχή ότι πρόκειται
για μία διαδικασία και όχι για μία κατάσταση.
Καταλήγοντας, σύµφωνα µε τη Μάτσα (2006), οι κάθε τύπου διαφορετικοί ωθούνταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Και ο
Αλεξίου (1998) συμφωνεί πως ο κοινωνικός αποκλεισµός υπήρχε πάντα στις κοινωνίες και το µόνο που αλλάζει σε κάθε εποχή
είναι τα μέσα επιβολής του. «Ο κοινωνικός αποκλεισµός µε τις πρακτικές εγκλεισµού και απώθησης ανθρώπων, εφαρμόστηκε σε
ευρεία κλίµακα για πρώτη φορά στη νεωτερική εποχή, για να βρει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης την αποθέωση του».
Συχνά, τα άτομα με αναπηρίες υφίστανται σε δημόσιους χώρους το παρατεταμένο κοίταγμα, αδιάκριτες ερωτήσεις,
υπερπροστατευτική συμπεριφορά ή ακόμη και ταπείνωση. Ο μη ανάπηρος θα κρίνει την εικόνα του αναπήρου θετικά ή
αρνητικά, ανάλογα με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του. Η διαπροσωπική έλξη αποτελεί σημαντικό παράγοντα της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτός είναι ο λόγος που ο μη ανάπηρος με αρνητική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία
δε θα επιδιώξει σχέση μαζί τους. Η συμπεριφορά των μη αναπήρων προς τους αναπήρους συνήθως κρύβει ανασφάλεια,
αισθήματα ενοχής και φοβίες. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι οι προκαταλήψεις αποτελούν
προβολή των αρνητικών συναισθημάτων μας, της επιθετικότητας και των φόβων μας (Πολυχρονοπούλου - Ζαχαρόγεωργα, 1994).
Σε αντίθεση με τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, οι ψυχοδυναμικές αιτιάσεις αναφέρονται σε βαθύτερους φόβους
και ενοχές των «φυσιολογικών» ατόμων (Wolfensberger, 1972). Οι αρνητικές στάσεις απέναντι στα ΑμεΑ μπορεί να αποδοθούν στο μηχανισμό της «ενοχής από την ένωση». Το μη-ανάπηρο πρόσωπο φοβάται να συνδεθεί κοινωνικά με ένα άτομο με
αναπηρία, διότι αυτή η ενέργεια μπορεί να εκληφθεί από τους άλλους ως σημάδι κάποιας προσωπικής έλλειψης ή δυσπροσαρμοστικότητας. Με αυτό τον τρόπο τα ΑμεΑ γνωρίζουν τον κοινωνικό εξοστρακισμό και την απόρριψη (Siller, Chipman,
Ferguson & Vann, 1967).
Στην συνέχεια,τα άτομα αυτά χρειάζονται μια «Ειδική Αγωγή». Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία
αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο αμφιλεγόμενα θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης (Lupart,
2002). Επίσης, ορίζεται ως η επιστήμη της αγωγής αυτών των παιδιών που η εξέλιξή τους βρίσκεται, λόγω ατομικών και
κοινωνικών παραγόντων, σε διαρκή παρεμπόδιση, ή ότι ασχολείται με παιδιά που αποτελούν εξαιρέσεις από τον κανόνα, στα
οποία η γενική εκπαίδευση παρουσιάζεται ως ακατάλληλη. H εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία οφείλει να περιλαμβάνει
ένα σύνολο πρακτικών και αντίστοιχων αντιλήψεων που να βασίζονται στην παραδοχή ότι όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο δικαίωμα να ωφελούνται στο μέγιστο από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες (Onaga & Martoccio, 2008).
Κάθε άτομο με νοητική υστέρηση ή όχι έχει τις ίδιες βασικές ανάγκες για μία πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα
άτομα με νοητική υστέρηση συχνά απομονώνονται και οι ανάγκες αυτών των ατόμων είναι ακόμα μεγαλύτερες. Έτσι το άτομο
με νοητική υστέρηση, ό πως κάθε άνθρωπος, θα μάθει αυτά που πρέπει να μάθει μόνο όταν θα είναι συναισθηματικά και
πνευματικά έτοιμο. Βέβαια, η διαφορά είναι πως «ότι θέλουμε να μάθει ένα άτομο με νοητική υστέρηση, πρέπει να του το διδάξουμε» (Mittler 1979),ώστε να είναι ικανό το άτομο τα κατακτήσει την καινούργια γνώση. Ακόμα, πρέπει να καταστεί δυνατό
να βρούμε τρόπους θα διεγείρουμε το ενδιαφέρον για την μάθηση των ατόμων με νοητική υστέρηση.
Ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η συνεκπαίδευση. Η συνεκπαίδευση αναφέρεται στην παροχή κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών για όλους τους μαθητές, με σκοπό η σχολική κοινότητα να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού. Στόχος της συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί
ένα Σχολείο για Όλους, το οποίο θα μπορεί να δέχεται κάθε μαθητή, χωρίς να απομακρύνει κανέναν, διότι μπορεί να μην
πληρεί τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.
Πιο συγκεκριμένα, βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το περιεχόμενό της συνεκπαίδευσης είναι τα εξής:
1) Είναι μια διαδικασία αέναης και συστηματικής αλλαγής, η οποία επιδιώκει τη ριζική αναθεώρηση της κυρίαρχης κοινωνικής ιδεολογίας όσον αφορά στον προσδιορισμό των εννοιών: “ικανότητα”, “επιτυχία” “αποτυχία” (Whitty 2002).
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2) Η συνεκπαίδευση ορίζεται ανάμεσα σε δημοκρατικές αρχές. Η υλοποίηση των αρχών αυτών από το σχολικό οργανισμό
όπως,η ισότητα, ο σεβασμός απέναντι στο διαφορετικό και η αποδοχή του. Η συνεκπαίδευση έχει θετικές συνέπειες τόσο
στην ψυχό-πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης τους και κατάργηση των στερεοτύπων.
3) Μέσω της συνεκπαίδευσης επιχειρείται αμβλύνει το “χάσμα” μεταξύ διαφορετικών μαθητών, όπως ανάμεσα σε εκείνους
που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία, σε εκείνους τους μαθητές με αναπηρία καθώς και στους
δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητές (Fisher 2007).
4) Η συνεκπαίδευση αποτελεί μία μέθοδο, μέσω της οποίας θεωρείται ότι θα επιτύχει κάθε μαθητής να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό τις όποιες ικανότητες διαθέτει. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία χωρίς οριστικό τέλος. Κατά συνέπεια, τα
στοιχεία της διδασκαλίας, όπως παραδείγματος χάριν οι διδακτικές στρατηγικές, η οργάνωση της τάξης, οι αρμοδιότητες
και οι ρόλοι των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών κ.ά.,
υπόκεινται σε διαρκείς μεταβολές και αναθεωρήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικότερες πρακτικές συνεκπαίδευσης (Carrington & Robinson 2004).
5) Η συνεκπαίδευση θέτει υψηλούς στόχους για όλο το πλήθος που απαρτίζεται από μαθητές, με στόχο όταν μεταβούν στην
ενήλικη ζωή τους, να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.
6) Σηματοδοτεί ένα όραμα, η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ότι θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας συνύπαρξης και συν-δημιουργίας (Warren & Alston 2004).

Μεθοδολογία Έρευνας
Κύρια επιδίωξη της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη των απόψεων των φοιτητών ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, για το πώς κατανοούν και αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση. Επίσης, η διερεύνηση των στάσεων και
των αντιλήψεων προς αυτά τα άτομα στην καθημερινή τους πραγματικότητα. Για την έρευνα αυτή, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης συνεντεύξεων με ανοιχτές ερωτήσεις, περιγραφικές, γνώμης, υποθετικές και μικτές ερωτήσεις.

Ερευνητικά Ερωτήματα:
1. Η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των φοιτητών για την έννοια της αναπηρίας γενικότερα.
2. Η διερεύνηση των απόψεων και των γνώσεων των φοιτητριών σχετικά με την νοητική υστέρηση ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί
3. Η ανίχνευση των προσωπικών βιωμάτων των φοιτητών σε επαφή τους με άτομα με Νοητική Υστέρηση, η ερμηνεία και η
αιτιολόγηση για τον κοινωνικό Αποκλεισμό που δύναται.
4. Η ανασκόπηση των καθημερινών δυσκολιών που τυχόν θα αντιμετωπίσουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί με τα άτομα αυτά
καθώς και η ανίχνευση των απόψεων και των στάσεων για την μορφή της εκπαίδευσης των παιδιών με νοητική υστέρηση.
5. Η μελέτη συμβολή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο τμήμα Τεεαπη σε σχέση με τη γνώση του αντικειμένου.

Αποτελέσματα
H Έννοια της Αναπηρία
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι απόψεις και οι γνώσεις που κατέχουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί,όσον αναφορά την
έννοια αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα για την νοητική υστέρηση ως αναπηρία καθώς και από πού άντλησαν αυτές τις
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γνώσεις, εάν τα παιδιά με νοητική υστέρηση βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και από πού πηγάζει αυτό το φαινόμενο, τι δυσκολίες θα αντιμετώπιζαν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία με ένα τέτοιο παιδί και τέλος ποια είναι η καταλληλότερη
μορφή εκπαίδευσης για ένα παιδί με νοητική υστέρηση.
Η μελέτη του υλικού που συλλέξαμε μας έδωσε μία πρώτη εικόνα για το πώς οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης αποδέχονται την ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση στο σχολικό πλαίσιο. Η εικόνα που μας δόθηκε από την πλειοψηφία του δείγματος σχετικά με το πρώτο ερώτημα που τους τέθηκε,απεδείχθη ότι κατείχαν αρκετές γνώσεις
για το τι είναι η αναπηρία γενικότερα καθώς και μας ανέφεραν και κάποιες αναπηρίες ακόμα. Πιο συγκεκριμένα, το 75% των
φοιτητριών γνώριζε επαρκώς τι σημαίνει η έννοια αναπηρία, ενώ το 15% γνώριζε ελάχιστα για την έννοια αυτή και παρουσίαζε μια δυσκολία στον ακριβή προσδιορισμό και το 10% γνώριζε άριστα την έννοια αυτή.
Νοητική Υστέρηση, Γνώσεις και Εκπαίδευση
Το δείγμα μας εμφάνισε αρκετές δυσκολίες στην οριοθέτηση του ορισμού νοητικής υστέρησης ως αναπηρία. Το 87 % ταύτιζε
την νοητική υστέρηση με τον αυτισμό, το 14% με τα παιδιά ΔΕΠΥ και 14 % με τις μαθησιακές δυσκολίες. Το 20 % είχε πλήρη
γνώση του ορισμού και ένα 47% του δείγματος στους ορισμούς που έδωσε εστίασε στις διαταραχές σκέψης, λόγου, συναισθήματος και συμπεριφορά. Ακόμα, σχετικά με το ερώτημα που αφορούσε την φοίτηση των παιδιών με νοητική υστέρηση σε
γενικά ή ειδικά σχολεία, καταλήξαμε από τις απαντήσεις που πήραμε ότι το 50% των φοιτητριών ανέφερε ότι αυτά τα παιδιά
θα πρέπει να φοιτούν σε ειδικά σχολεία εξηγώντας την προσφορά ενός ειδικού σχολείου καθώς και υπό ποιες προϋποθέσεις
ένα παιδί με νοητική υστέρηση μπορεί να εισέρθει σε αυτό.
Επίσης,ένα δείγμα της τάξης του 30% ανέφερε ότι τα παιδιά με νοητική υστέρηση μπορούν να φοιτούν σε κανονικό σχολείο
και να ακολουθήσουν το πρότυπο της συνεκπαίδευσης, βέβαια μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα που μπορεί
να προκληθούν στην εκπαιδευτική πράξη και κατέθεσαν διάφορους λόγους που θεωρούν την συνεκπαίδευση την κατάλληλη
μορφή εκπαίδευσης αναφέροντας τα παραπάνω στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τέλος,το ποσοστό της τάξης
του 20% κατέθεσε ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να φοιτούν σε τμήματα ένταξης, χωρίς όμως είχε κάποια ιδιαίτερη γνώση για το
έργο που παράγει ένα τμήμα ένταξης, επομένως το δείγμα που ανέφερε τα τμήματα ένταξης είχε ελλείπει γνώση. Στο αμέσως
επόμενο ερώτημα συμπεράναμε ότι η πλειοψηφία του δείγματός μας ανέφερε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι το παιδί αυτό θα θέλει μία ειδικότερη μεταχείριση και θα παρουσιαζόταν δυσκολία
στο να το προσεγγίσει.
Κοινωνικός αποκλεισμός και Παιδιά με Νοητική Υστέρηση
Στην συνέχεια το δείγμα μας κατέθεσε την άποψη τους για τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν τα άτομα με νοητική υστέρησης,καθώς και από πού πηγάζει. Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνουν τα παιδιά με νοητική υστέρηση πηγάζει και γενικότερα καλλιεργείται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον που περικλείει κάθε άτομο. Το 15%
των συμμετεχόντων κατέθεσε ότι η κοινωνία ή αλλιώς το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δημιουργεί και ενισχύει τον κοινωνικό
αποκλεισμό απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρηση. Ακόμα, το ποσοστό της τάξης τους 15% κατέθεσε ότι αυτό που πυροδοτεί
τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι η «άγνοια» που έχουν τα άτομα σε μία κοινωνία γενικότερα για την αναπηρία και ειδικότερα για
την νοητική υστέρηση, με αποτέλεσμα να χλευάζουν να δάχτυλο-δειχτούν το διαφορετικό. Τέλος, ένα 10% ανέφερε ότι το σχολείο
ως μία αντιγραφή της κοινωνίας, κατασκευάζει τον κοινωνικό αποκλεισμό απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρηση.

Συμπεράσματα
Με βάση τις παραπάνω καταθέσεις του δείγματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι φοιτήτριες που συμμετείχαν στην
ερευνητική μας εργασία, αναφέρουν ότι ένα παιδί με νοητική υστέρηση θα πρέπει να είναι σε ένα ειδικά στελεχωμένο σχο-
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λείο με καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και με ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και
να βρίσκεται με συνομηλίκους τους που μοιράζονται παρόμοιες δυσκολίες. Ένα μικρό ποσοστό αναφέρει πως τα παιδιά με
ελαφριά ή μέτρια αναπηρία μπορούν να φοιτούν σε τμήματα ένταξης και σε γενικά σχολεία με την μέθοδο της συνεκπαίδευσης
με σκοπό να έρχονται σε επαφή και με υγιή παιδιά,ώστε να μην περιθωριοποιούνται. Όπως αναφέρει ο Καραντάνος (1992) οι
ποικίλοι συνδυασμοί αλληλεπιδράσεων, καθιστούν τα καθυστερημένα άτομα πιο ευάλωτα στις ψυχιατρικές διαταραχές, όμοια
οι ποικίλοι αυτοί συνδυασμοί μπορούν να συντελέσουν και θετικά.
Επίσης, συμπεράναμε μέσα από τη έρευνα που διεξήγαμε ότι το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών είναι κατάλληλο μεν,διότι παρέχει μαθήματα ειδικής αγωγής στους φοιτητές του, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης,
αλλά μαθήματα επιλογής.Οι συνεντευξιαζόμενοι μας ανέφεραν ότι μέσα από την παρακολούθηση των μαθημάτων ειδικής
αγωγής του τμήματός τους απέκτησαν τις γνώσεις που κατέχουν. Αναλύοντας αυτό το ζήτημα απόκτησης των συγκεκριμένων
γνώσεων,θα ήταν καταλληλότερο στο ΤΕΕΑΠΗ Πατρών να υπάρχουν περισσότερα μαθήματα ειδικής αγωγής με υποχρεωτική
παρακολούθηση για να αποκτήσουν όλοι οι φοιτητές/τριες μία ολοκληρωμένη εικόνα για την αναπηρία.
Καταλυτικά, θα ήταν περισσότερο χρήσιμο η έρευνα να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο δείγμα,με σκοπό να προκύψει μία πιο
σφαιρική εικόνα σχετικά με τις στάσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την αποδοχή των παιδιών με νοητική υστέρηση
στην σχολική τάξη.
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Προβληματική
Στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί μεγάλη πρόκληση, η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (ΕΕΑ) και γενικότερα η ενεργητική συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής,
ώστε να μη μένουν στο περιθώριο. Από τη δεκαετία του 1990, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, παρουσιάζει σταθερά βήματα
ανάπτυξης, γεγονός που αποδεικνύεται από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώθηκε αρχικά με τον Νόμο 2817/2000 και
κυρίως με τον Νόμο 3699/2008 και προσέγγισε σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη των μαθητών με αναπηρίες ή/και ΕΕΑ στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Προϋπόθεση για την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης στους μαθητές με ΕΕΑ που φοιτούν στις σχολικές μονάδες
γενικής εκπαίδευσης, αποτελεί η στελέχωση των Δομών εκπαίδευση μεκατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίο
καλούνται να εξατομικεύουν τη διδασκαλία, να αναπτύσσουν διαφοροποιημένα προγράμματα διδακτικής παρέμβασης, να
αναλύουν διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών και να φροντίζουν για την καθολική συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία (Μαστοροδήμου, Μιχαλαρέα & Μπόνια, 2013. Stough & Palmer, 2003. Olivier & Williams, 2005).Ένα
από τις κατάλληλα εκπαιδευτικάμοντέλα που έχει προταθεί για την επίτευξη της συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία ταυτόχρονα με την εξατομικευμένη υποστήριξη τους, είναι το μοντέλο “συνεργατική διδασκαλία”(Friend,
Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger, 2010). Η συνεργατική διδασκαλία σύμφωνα με διεθνείς έρευνες,έχει αναδειχθεί
ως μια διδακτικήπρακτική που προωθεί αποτελεσματικά την συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία, παρέχοντας θετικά
αποτελέσματα στη σχολική επίδοση τους. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν ότι η εφαρμογή της παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την κοινωνική ένταξη τους(Murawski&Swanson,2001.Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007).Μια
εκδοχή της συνεργατικής διδασκαλίας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, παρόλο που δεν είναι η πλέον αντιπροσωπευτική και
επιτυχημένη- αποτελεί η «Παράλληλη Στήριξη».

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης
Η από κοινού εκπαίδευση ατόμων με και δίχως αναπηρία/ή και ΕΕΑ σχετίζεται με αυξημένες γνωστικές επιδόσεις, με βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητεςκαι με πολλαπλά οφέλη στονψυχικό τομέα του κάθε συμμετέχοντα (Austin, 2001. Walther
- Thomas, 1997. Pugach & Wesson, 1995).Οι Murawski και Hughes (2009) σε σχετική έρευνα τους, διαπιστώνουν ότι οι μαθητές με αναπηρία/ή και ΕΕΑ που φοιτούν σε περιβάλλον συνδιδασκαλίας, ωφελούνται περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα,
στις κοινωνικές δεξιότητες και στην αυτοεκτίμηση, σε σχέση με αυτούς που φοιτούν σε αυτοτελείς δομές της Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης. Παρόμοια, οι Keefe και Moore (2004) τονίζουν τη σημαντικότητα της συνδιδασκαλίας, καθώς οι μαθητές με
αναπηρία/ ή και ΕΕΑέχουν λιγότερες πιθανότητες να στιγματιστούν από το περιβάλλον.Σε άλλη έρευνα των Hall κ. συν. (2004),
επισημαίνεται ότι η φοίτηση ατόμων με αναπηρία σε “τυπικές” τάξεις τα βοηθάει να έχουν συναισθηματική σταθερότητα. Οι
Junoven και Bear (1992) επισημαίνουν ότι η συνδιδασκαλία παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αλληλεπιδρούν,
να μοιράζονται εμπειρίες και να συνεργάζονται. Επίσης, οι Mastropieri και Scruggs (2007) αναφέρουν ότι όλοι οι μαθητές
κατακτούν σημαντικές δεξιότητες για τη δράση τους ως μελλοντικοί ενήλικες κατά την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.
Η εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης στην Ελλάδα, φαίνεται να είναι πιο κοντά στον τύπο της συνδιδασκαλίας «Ένας
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διδάσκει-Ένας βοηθάει, One Teaching – One Assisting» (Friend & Bursuck, 2009. Friend & Cook, 2012). Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει καθοδηγητικό ρόλο. Είναι, δηλαδή, υπεύθυνος για τη διδασκαλία του συνόλου της τάξης. Αντιστοίχως
ο ειδικός Παιδαγωγός στηρίζει ένα μαθητή με αναπηρία -σπάνια δύο- πάντα μέσα στην κοινή τάξη.Για την αλληλεπίδρασημεταξύ του ατόμου με αναπηρίακαι τωνσυνομηλίκων του επιβάλλεται να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες
εκπαιδευτικών εμπειριών μέσω τηςαξιοποίησηςσυμπληρωματικών μέσων και υλικών (Dybwad, 1980).
Οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξηςχρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές για την εκπαίδευση όλων των μαθητών,
όπως είναι η χρήση κινήτρων και διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών (Wischnowski, Susan & Eaton 2004).Η Fennick (2001)
επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι ο ειδικός Παιδαγωγός πρέπει να διερευνήσει τη στοχοθεσία που θέτει ο εκπαιδευτικός, να καταγράψει τις μορφές διδασκαλίας που χρησιμοποιεί και να εντοπίσει ποιες από αυτές δυσκολεύουν τους μαθητές με αναπηρία.

Συνεργασία ειδικού Παιδαγωγού και εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης
Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην προώθηση της επιτυχίας της συνδιδασκαλίας
(Honigsfeld & Dove, 2008. Keefe & Moore,2004. Cawley, Hayden, Cade&Baker-Kroczynski, 2002. Weichel, 2001).Σύμφωνα
με τον Conderman (2008) αλλά και τη Zindler (2009), το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τα
προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τις συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες τους, τις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους
εμπειρίεςκαθώς και από την επαγγελματική/επιστημονική κατάρτιση που διαθέτουν. Ο Cawley (1994)παρατηρεί ότι η συνεργασία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μεγιστοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες τους,
καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί “γενικής” εκπαίδευσης μπορεί να έχουν ελλιπή κατάρτιση σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών
με αναπηρία και αντίστοιχα ειδικοί Παιδαγωγοί μπορεί να έχουν περιορισμένες γνώσεις για το περιεχόμενο της διδασκαλίας.
στη “γενική” τάξη. Σύμφωνα με τους Myers & Savage (2005) η πρακτική το να μοιράζονται οι Ειδικοί Παιδαγωγοί τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με τους υπόλοιπους άλλους εκπαιδευτικούς είναι σημαντικό.

Η αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης στο πλαίσιο
της λειτουργίας της Παράλληλης Στήριξης
Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνοεπιστημονικής γνώσης, η αρχική εκπαίδευση καθίσταται ανεπαρκής, καθώς απαιτείται η διαρκής και συστηματική επιμόρφωση στον τομέα της αναπηρίας και της διαχείρισης της από τον ειδικό
Παιδαγωγό, κατά τη διάρκεια επαγγελματικής του σταδιοδρομίας (Duncombe & Armour, 2004. ΟΕΠΕΚ, 2007. Χάδου, 2012).
Σύμφωνα με τους Καραγιάννης κ. συν. (2005:39), η δια βίου μάθηση-επιμόρφωση είναι:«το σύνολο των μέτρων και των
δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη
των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους». Από τα ερευνητικά δεδομένα συναφών μελετών, προκύπτει ότι αν και οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η συνδιδασκαλία αποτελεί ένα σημαντικό και χρήσιμο μοντέλο για την αποτελεσματική διδασκαλία
των μαθητών με αναπηρία, πολλοί αισθάνονται ότι δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς για να την εφαρμόσουν, οπότε και προτείνουν τη δια βίου εκπαίδευση (Austin, 2001). Παρόμοια, σε έρευνα των Mastropieri και Scruggs (2007) προέκυψε ότι μόνο
ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να υλοποιήσει τη συνδιδασκαλία. Για την αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θα πρέπει ακόμα και σε προπτυχιακό κύκλο μαθημάτων να ενσωματωθούν μαθήματα
για τη συνεργατική διδασκαλία και την εφαρμογή της στο σχολείο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να διερευνηθεί το
κατά πόσο είναι επαρκώς επιμορφωμένοι οι διδάσκοντες στα Τμήματα Παράλληλης Στήριξης και πώς αξιολογούν το επίπεδο
αυτής της επιμόρφωσης οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του θεσμού της Παράλληλης στήριξης, όπως οι διευθυντές,
οι εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.
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Μέθοδος
Διαδικασία έρευνας
Για τη συλλογή των δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στον
χώρο του σχολείου σε χρονικές φάσεις που όρισαν οι συμμετέχοντες.
Συμμετέχοντες/ Δείγμα
Το δείγμα αποτέλεσαν 2 εκπαιδευτικοί στην τάξη των οποίων υλοποιείται πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, 2 διευθυντές
γενικών σχολείων, 2 γονείς ατόμων με αναπηρίαστα οποία παρέχεταιΠαράλληλη Στήριξη και μία Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.
Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Ως εργαλείο για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Για τη δημιουργία των συνεντεύξεων, χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός συνέντευξης, ο οποίος στηρίχθηκε σε ερωτήσεις γύρω από θέματα και προβληματισμούς, που
εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.Για τον σχεδιασμό των ερωτημάτων της συνέντευξης αξιοποιήθηκε σχετική
διδακτορική διατριβή (Μαυροπαλιάς2013).
Ανάλυση
Αρχικά, τα δεδομένα που καταγράφηκαν με την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, ελέγχθηκαν μέσω της επανακρόασης τους. Στη συνέχεια ακολούθησε το στάδιο επεξεργασίας τους, όπου πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση
με βάση τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
1. Κατά πόσο είναι επαρκώς επιμορφωμένοι οι διδάσκοντες στα Τμήματα παράλληλης στήριξης σχετικά με τη διαχείρισή τους;
2. Πώς αξιολογούν το επίπεδο αυτής της επιμόρφωσης οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του θεσμού της παράλληλης
στήριξης, όπως ο διευθυντής του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί τάξεων, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου και οι γονείς,
καθώς αποτελούν και οι ίδιοι παραμέτρους της αποτελεσματικής λειτουργίας του;
Η ανάλυση των δεδομένων εδράζεται στις παρακάτω 4 βασικές θεματικές ενότητες:
Α. Χρησιμότητα θεσμού παράλληλης στήριξης.
Β. Σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης.
Γ. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης.
Δ. Προβλήματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος παράλληλης στήριξης.
Αξιοπιστία και εγκυρότητα
Για την ενίσχυση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν, δηλαδή, έρευνες που σχετίζονται με το θέμα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λεκτική διατύπωση των
ερωτήσεων και διασφαλίστηκε ανωνυμία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Αποτελέσματα Συνεντεύξεων
Η παρακάτω παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τις 4 θεματικές ενότητες με τη σειρά των οποίων και η παρουσίαση
των αποτελεσμάτων:
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Χρησιμότητα θεσμού παράλληλης στήριξης
Γονείς
Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που καταγράφηκαν, οι γονείς επισημαίνουν τη σπουδαιότητα του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης, καθώς βοηθάει στην κοινωνικοποίηση,μέσω της δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της ομάδας και της ενθάρρυνσης για
συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, στην ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη βελτίωση του γνωστικού
επιπέδου του μαθητή.
Συγκεκριμένα αναφέρουν:«Χωρίς την παράλληλη στήριξη, εκείνος δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει τους ρυθμούς του
σχολείου, παρόλη την βοήθεια, που μπορεί να έχει από το σπίτι […] η παράλληλη στήριξη είναι αναγκαία, να μπορεί το παιδί να
ακολουθεί και να εντάσσεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο της τάξης[…]πέρα από το θέμα το γνωστικό γιατί το παιδί πρέπει να πάρει τις γνώσεις του, το παιδί δεν αισθάνεται απομονωμένο, είναι μέσα στην τάξη, είναι με τους συμμαθητές του, έχει δημιουργήσει
τους φίλους του,[…]έχει μπει στην διαδικασία, κανονικά, ενός συνόλου και αντιμετωπίζεται ως ισότιμος».
Εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η ΠΣ είναι ένας ωφέλιμος θεσμός καθώς βοηθάει στην κοινωνική αποδοχή των παιδιών με
αναπηρία, στη βελτίωση του γνωστικού και συναισθηματικού επιπέδου του μαθητή και στην αποφυγή της ετικετοποίησης.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν:«Θεωρώ, λοιπόν, ότι η παράλληλη στήριξη είναι απαραίτητη[…]Έχει βελτιώσει όπως είπαμε και
τις γνωστικές και τις κοινωνικές και τις συναισθηματικές δεξιότητες. Η βελτίωση είναι γενική[…]γενικά είναι μέλος της ομάδας,
της κοινότητας». Θεωρούν, επίσης, πως μέσω της εφαρμογής του προγράμματος της ΠΣ ωφελούνται και οι μαθητές χωρίς
αναπηρία: «[…]και τα παιδιά δίχως αναπηρία ωφελούνται και αυτά από την άποψη ότι επειδή βοηθάνε το παιδί ωριμάζουν πιο
γρήγορα αφενός, αλλά και αφετέρου συνηθίζουν στην διαφορετικότητα και στην κοινωνία έξω».
Διευθυντές
Οι διευθυντές αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα του θεσμού καθώς έχουν διαπιστώσει βελτίωση σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών με αναπηρία/ή και ΕΕΑ.
«Εννοείται, εννοείται ότι είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο από κάθε πλευρά για τα παιδιά αυτά. Υπήρχε βελτίωση και σε
γνωστικό επίπεδο και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε ακαδημαϊκό και σε όλα τα επίπεδα.Μακάρι ο θεσμός αυτός να καθιερωθεί για τα καλά στο δημόσιο σχολείο, ε:: και:: τα παιδιά να έχουν τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης από την πρώτη μέρα
έναρξης στο σχολείο για να επιτευχθεί αυτό που λέμε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για μάθηση».
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, τα προγράμματα της Παράλληλης Στήριξης κρίνονται αναποτελεσματικά καθώς δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους: «Ε για
να είναι χρήσιμο κάτι πρέπει να έχει μια αυστηρά προσδιορισμένη στοχοθεσία […] ο θεσμός της παράλληλης δε θεωρώ ότι πάει
καλά. Για να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός της παράλληλης πρέπει να υπάρξει μεγάλη παρέμβαση[…]σε ένα σχολείο θα πάει
παράλληλη; Θα έπρεπε να γίνεται άμεσα ένα σεμιναριακό μάθημα εκεί, μέσα στο σχολείο».
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Σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης
Γονείς
Σύμφωνα με τους γονείς, υπάρχει καθημερινή επαφή και ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του μαθητή: «Ναι, έχουμε μια
καθημερινή επαφή. Και:: έτσι ενημερώνομαι τι γίνεται στο σχολείο. […] Καθημερινά, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, και:: αυτό
με βοηθάει και μένα να ξέρω αν γίνει κάτι διαφορετικό, να το προσέξω, και να:: αντιδράσω ανάλογα».
Εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τησημασία συνεργασίας εκπαιδευτικού και ειδικού Παιδαγωγού, καθώς αυτή επιφέρει πολλαπλά οφέλη.
Οι μεν μαθητές αυτονομούνται μαθησιακά και κοινωνικά, οι δε εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους. Συγκεκριμένα, αναφέρουν:«Μοιραζόμαστε την τάξη, νιώθουμε συνυπεύθυνοι για την πρόοδο του μαθητή μας. Τεχνικές που τυχόν δεν μου
ήταν οικείες, υπήρχε όλη η καλή διάθεση για συζήτηση γύρω από αυτές, έτσι ώστε να έχουμε απόλυτη συνεννόηση για να επιτευχθεί ο
κοινός μας στόχος».Παρομοίως, αναφέρουν: «Αν δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς, τότε ο θεσμός αυτός δεν
μπορεί να έχει τα οφέλη, τα μέγιστα οφέλη […]είχαμε άψογη συνεργασία και θεωρώ η κάθε μια έδινε στο παιδί αυτό που χρειαζότανε».
Διευθυντές
Οι Διευθυντές τονίζουν: «Είναι πολύ καλή η συνεργασία. Δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. Ε, ασχολούνται επιμελώς με
τους μαθητές, αλλά και με τη σχολική μονάδα, όπου και με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων όπου βρίσκονται οι συγκεκριμένοι
μαθητές, έχουν συνεργασία με τους γονείς».
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσηςαναφέρει πωςυπάρχεισυνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης: «Έχουμε κάνει επιμόρφωση, έχουμε κάνει σεμινάρια [….] και βέβαια εγώ είχα ως αρχή
να παρακολουθώ από κοντά την παράλληλη στήριξη πάντα[….] Δεν υπήρχε άτομο που να λειτουργούσε μια παράλληλη και να
μην πήγαμε στο σχολείο, να δούμε στην τάξη, να συζητήσουμε μαζί του, με τον εκπαιδευτικό».

Προβλήματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος
Γονείς
Τα προβλήματα, στα οποία αναφέρονται οι γονείς κατά την υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, αφορούν
την καθυστέρηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών και την ανάθεση στήριξης πολλών μαθητών σε ένα εκπαιδευτικό, έτσι ώστε
να μην παρέχεται αποτελεσματικά στήριξη στον κάθε μαθητήξεχωριστά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν:«Καθυστέρησε να
έρθει η παράλληλη στήριξη. Επίσης, δεν έχει αποκλειστικά μια παράλληλη στήριξη ο δικός μου ο γιός […] τη μοιράζεται με
κάποιο άλλο παιδί[…]»και «Απλά κάποιες χρονιές αργούνε οι προσλήψεις και δεν έχει το παιδί τη βοήθεια που χρειάζεται[…].
Τέλος, επισημαίνουν: «Να μην αλλάζει κάθε χρόνο άτομο, γιατί δένεται το παιδί μαζί του, δημιουργεί μια σχέση[…]».
Εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Παράλληλης Στήριξης,
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καθώς υπήρχε καλή συνεργασία: «Δεν αντιμετώπισα κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε συγκρούσεις υπήρξαν ούτε διενέξεις,
αυτό που υπήρχε ήταν μια υπέροχη συναδελφικότητα».
Διευθυντές
Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Διευθυντές σχολικών μονάδων, σχετίζονται με αυτά των γονέων, καθώς αναφέρονται
στην καθυστέρηση των προσλήψεων με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν εκπαιδευτικό: «Πρόβλημα είχαμε στο ότι η παράλληλη στήριξη για τα παιδιά αυτά δεν ερχόταν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς[…]και στην ανάθεση στήριξης πολλών
μαθητών με αναπηρία ή ΕΕΑ σε έναν εκπαιδευτικό: «Είχαμε χρονιά που είχαμε δάσκαλο για τέσσερα παιδιά», «Ενώ θα έπρεπε
ο κάθε μαθητής να έχει εξ ολοκλήρου τον δάσκαλο της παράλληλης, ε μοιράζεται. Μοιράζεται το ωράριο ενός εκπαιδευτικού
στους δύο μαθητές κυρίως[…]».
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Τα προβλήματα στα οποία αναφέρεται η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης σχετίζονται με τη σύγχυση ρόλων που δημιουργείται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς Παιδαγωγούς, λόγω της
απουσίας συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της ΠΣ και την εμπλοκή των γονέων των μαθητών με αναπηρία:
Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είναι εκπαιδευτικοί, δεν ήξεραν τι θέση να πάρουν μέσα στην τάξη. Ε αυτό, αυτή η δυσκολία είναι
γιατί δεν ξεκαθαρίστηκε απ’ την πρώτη στιγμή: ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου που λειτουργεί τη στήριξη[…] Ξέρετε υπήρχε
και το άλλο πολύ δύσκολο φαινόμενο. Οι γονείς έλεγαν στα παιδιά “Η δασκάλα σου”, και εννοούσανε το άτομο που εκτελούσε
την παράλληλη στήριξη. Και μάλιστα απέρριπταν (..), θα έλεγα, την παιδαγωγική εξουσία του δασκάλου της γενικής αγωγής και
θεωρούσαν ότι ΤΩΡΑ το παιδί τους έχει δάσκαλο, από τη στιγμή που ήρθε το άτομο (..) της παράλληλης στήριξης».

Επιμόρφωση ειδικών Παιδαγωγών
Γονείς
Οι γονείς των μαθητών με αναπηρία θεωρούν τους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης κατάλληλα επιμορφωμένους,
καθώς χρησιμοποιούν τις πρέπουσες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, με αποτέλεσμα τη γνωστική και κοινωνική βελτίωση των μαθητών: «Βοήθησε το παιδί και στον τρόπο που πρέπει να φέρεται μέσα στην τάξη και στα διαλείμματα, στην κοινωνικοποίηση[…]. Γνωστικά, ναι, κυρίως στην παρακολούθηση[…].
Εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ειδικοί Παιδαγωγοί είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι: «Φυσικά. Τους θεωρώ κατάλληλα επιμορφωμένους, και αυτό φαίνεται από την γενική συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη, και φυσικά από το καλό αποτέλεσμα της
δουλειάς τους. Γιατί κάνουν δουλειά που, ένας δάσκαλος ο οποίος δεν έχει καταρτιστεί, δεν έχει επιμορφωθεί, δεν θα πετύχει
τα ίδια αποτελέσματα».Υπάρχει όμως ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι γνώσεις τους είναι κυρίως θεωρητικού επιπέδου, ενώ απουσιάζει και δεν υπάρχει πρακτική άσκηση και εφαρμογή κατάλληλων
μεθόδων, οι οποίες προκύπτουν από την εμπειρία: «[…] γενικά θεωρώ υπάρχουνε θεωρητικές γνώσεις, βάσεις, δηλαδή γνωρίζουμε ως εκπαιδευτικοί ε: τις αναμενόμενες συμπεριφορές των παιδιών με τα διάφορα σύνδρομα, αλλά δε γνωρίζουμε, δεν
υπάρχει όσο θα έπρεπε να υπάρχει πρακτική άσκηση. Αυτό είναι::, εκεί χωλαίνει ας πούμε ο θεσμός, και τα βρίσκουμε εμείς στην
πορεία ως εκπαιδευτικοί και προσπαθούμε παρατηρώντας με μεγάλη υπομονή, να προσαρμόσουμε την συμπεριφορά μας και να
οργανώσουμε το όλο πλαίσιο με βάση τις ανάγκες του παιδιού, αλλά αυτό γίνεται τελείως βιωματικά».
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Διευθυντές
Σύμφωνα με τους διευθυντές, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι, λόγω
της εξειδίκευσης τους στο αντικείμενο της ειδικής αγωγής:«Είναι κι αυτοί που έχουνε τελειώσει και έχουν σπουδάσει το αντικείμενό
τους και καθαρά αυτοί που έχουνε κάνει μεταπτυχιακό στο αντικείμενό τους […]οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής είναι νέοι, που
σημαίνει ότι έχουν δεχθεί επιμόρφωση από τα νέα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής». Αντιθέτως κάποιοι άλλους δεν τους
θεωρούν επαρκώς επιμορφωμένους: «[…] είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί που ήρθαν τυχαία είτε από τον πίνακα γενικής κατεύθυνσης που είχανε δηλώσει και όταν είχε εξαντληθεί ο πίνακας ειδικής τους πήραν. Οι άνθρωποι όσες φιλότιμες προσπάθειες και αν
κατέβαλαν τελικά περισσότερο δυσκολεύονταν και οι ίδιοι και αγανακτούσαν που δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα […]όταν δεν
έχεις και κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις για την παράλληλη για τα παιδιά αυτά, τότε δυσκολεύεσαι ακόμα περισσότερο και ίσως η
αγωνία σου, το άγχος να αποδώσεις [...], δε σε βοηθούν τόσο πολύ για να έχεις αυτό που θα είχε ένας άλλος ευαισθητοποιημένος και
επιστημονικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός».Επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση: «Άρα εκεί χρειάζεται σίγουρα
επιμόρφωση, ενημέρωση, παιδαγωγικές συναντήσεις με συμβούλους και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο, για να αισθανθούν
αποτελεσματικοί και επαρκείς», για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία/ή και ΕΕΑ.
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης θεωρεί τους εκπαιδευτικούς της ΠΣ κατάλληλα και επαρκώς καταρτισμένους σε θεωρητικό επίπεδο γνώσεων:«[…]η θεωρητική κατάρτιση είναι αρκετά καλή» όχι
όμως σε πρακτικό, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τον ρόλο τους στην τάξη και να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με αναπηρία/ ή και ΕΕΑ με μονομέρεια, κρίνοντας τον εαυτό τους αναποτελεσματικό: «Εάν δεν αντιμετωπιστεί, όπως είναι πραγματικά,
ως κλινική επιστήμη, δεν πρόκειται κάποιος να ξέρει κάτι, τα άτομα αυτά που τελειώνουνε τις σχολές της Ελλάδας, τον Βόλο για
παράδειγμα και τα λοιπά, μπορεί η θεωρητική τους κατάρτιση να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά η κλινική τους κατάρτιση είναι ανύπαρκτη. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όταν βρίσκονται απέναντι σε ένα παιδί με αυτισμό, δυσκολίες συμπεριφοράς, δηλαδή
δεν ξέρουν πού να τοποθετηθούν. Και πώς να το ξέρουν; Έκαναν κλινική εκπαίδευση; Δεν έκαναν», «Άρα και τα άτομα αυτά,
δυστυχώς, δεν είναι προετοιμασμένα, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία να δυσκολεύεται να κρατήσει τη θέση που ξέρει ότι πρέπει
να έχει[…]Επαναλαμβάνω. Η θεωρητική κατάρτιση είναι αρκετά καλή, αλλά ελλιπής. Η κλινική ανύπαρκτη. Άρα, λυπάμαι, δεν
τους θεωρώ κατάλληλους[…]».

Συζήτηση/ Συμπεράσματα
Για την παροχή μιας ισότιμης και αποτελεσματικής εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία / ή και ΕΕΑ που συνεκπαιδεύονται είναι απαραίτητη η στελέχωση του Σχολείου με καταρτισμένους και ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
να διαθέτουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές –και όχι μόνο– δεξιότητες, έτσι ώστε να εξατομικεύουν τη διδασκαλία, να αναπτύσσουν διαφοροποιημένα προγράμματα διδακτικής παρέμβασης, να αναλύουν διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις
ανάγκες των μαθητών και να φροντίζουν για την καθολική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Μαστοροδήμου, Μιχαλαρέα
& Μπόνια, 2013. Stough & Palmer, 2003. Olivier & Williams, 2005).
Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, φάνηκε ότι η συνδιδασκαλία, έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ως
μια μέθοδος συνεκπαίδευσης που ωφελεί τους μαθητές με αναπηρία/ή και ΕΕΑ σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό
επίπεδο (Murawski & Hughes, 2009). Για τον λόγο αυτόν, επιλέχτηκε να διερευνηθεί το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν την Παράλληλη Στήριξη. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα θεωρούν η Παράλληλη
Στήριξη συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο των μαθητών. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τα ευρήματα και άλλων σχετικές
ερευνών (Austin, 2001. Walther-Thomas, 1997. Pugach&Wesson, 1995). Αντίθετα, η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου,
έκρινε ως αναποτελεσματικά τα προγράμματα της Παράλληλης Στήριξης, καθώς δεν έχουν συγκεκριμένη στοχοθεσία.
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Σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της ΠΣ, βρέθηκε ότι υπάρχει καλή συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων
και απόψεων μεταξύ τους και παρέχεται συνεχής ενημέρωση προς τους γονείς. Στις έρευνες των Honigsfeld & Dove (2008),
Keefe & Moore (2004), Cawleyetal (2002), Weichel (2001), καταγράφεται ότι αυτή η ομαλή συνεργασία επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην επιτυχημένη ένταξη και εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία στο πλαίσιο ενός σχολείου για Όλους, καθώς
όλοι οι εμπλεκόμενοι στο εκπαιδευτικό έργο, λειτουργούν και συντονίζονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού, δηλαδή, της
αποτελεσματικής εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία.
Επιπλέον, από την ανάλυση των ευρημάτων αναδείχτηκαν κάποια από τα σημαντικά προβλήματα, που παρακωλύουν
την υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης στην Ελλάδα, όπως είναι η καθυστέρηση της τοποθέτησης των
ειδικών Παιδαγωγών για την έναρξη της στα σχολεία, η ανάθεση υποστήριξης περισσότερων από ένα μαθητή στον ίδιο ειδικό
Παιδαγωγό και η σύγχυση ρόλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης, λόγω της απουσίας συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας του θεσμού. Αναφορικά με το βαθμό και το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, βρέθηκε ότι
τόσο οι γονείς των μαθητών με αναπηρία, όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές, θεωρούν ότι το επίπεδο κατάρτισης των
εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης είναι σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,
έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους για να βοηθήσουν τον μαθητή μεαναπηρία/ ή καιΕΕΑ τόσο
στον ακαδημαϊκό όσο και στονκοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Αντίθετα, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, τονίζει χαρακτηριστικά ότι ενώ υπάρχει επαρκής θεωρητική κατάρτιση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση από άποψη θεωρητικών
γνώσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, δεν υπάρχει ωστόσο κατάρτιση σε πρακτικό επίπεδο, οδηγώντας έτσι σε μια
αναποτελεσματική πραγμάτωση του προγράμματος ΠΣ. Η παρατήρηση αυτή διαπιστώνεται και σε άλλες συναφείς έρευνες,
όπως των Mastropieri και Scruggs (2001) και Austin (2001).

Περιορισμοί Έρευνας
Όσον αφορά τους περιορισμούς του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος, αυτοί αφορούν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων
και το δείγμα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και
σχετικό ερωτηματολόγιο. Αναφορικά με το δείγμα ήταν αφενός πολύ μικρό και αφετέρου προερχόταν μόνο από έναν Νομό.
Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες.
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Abstract
In the context of a policy of inclusion and the creation of a School for All, the State has proposed the operation of the
Parallel Support Departments for students with disabilities / or special educational needs. Furthermore, the training
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of all participants in the educational process is a determining factor in achieving the educational objectives of these
Departments. But, to what extent are the Teachers in the Parallel Support Departments adequately trained to manage
them? How do the others involved in the operation of Parallel Support, evaluate the level of this training, as they are
the same parameters for its effective operation? Based on the above mentioned questions, an investigation was carried
out. A semi-structured interview was used as a means of collecting the data. The sample consisted of general education
teachers, directors, Educational Project Coordinators and parents of disabled students. The findings can be used in the
design of teacher training programs in parallel support departments with the aim of improving the provision of disability
/ special educational needs.
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Μελέτη περίπτωσης της αντιλαμβανόμενης περιγραφής εαυτού παιδιού
με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο σχολικό πλαίσιο
Κατερίνα Πέτρου

Εισαγωγή
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μπορεί να συσχετιστεί με διανοητική αναπηρία, με δυσχέρειες στον συντονισμό των κινήσεων και την προσοχή και σε θέματα σωματικής υγείας όπως ο ύπνος και οι γαστρεντερικές διαταραχές. Μερικά άτομα με
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υπερέχουν σε οπτικές δεξιότητες, τη μουσική, τα μαθηματικά και την τέχνη (Γκονέλα, 2006).
Ο αυτισμός φαίνεται να έχει τις ρίζες του στη πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ωστόσο, τα πιο εμφανή σημάδια του αυτισμού
και τα συμπτώματα του τείνουν να προκύπτουν μεταξύ των 2 και 3 ετών (Παπούδη, 1999). Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό
να διερευνήσει σε ποιο βαθμό τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους
στο σχολικό πλαίσιο, εμπλουτίζοντας τα ελληνικά ερευνητικά δεδομένα, τα οποία αναφορικά με αυτό τον τομέα είναι ελλιπή.
Η προτεινόμενη έρευνα δύναται να προωθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τη χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων
μάθησης, μιας και μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες μέσω των οποίων μπορούμε να προσεγγίσουμε τη σκέψη του
παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και να υπερβούμε εμπόδια που τυχόν να σημειώνονται στον χώρο του σχολείου.
Οι χρήστες των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης είναι όσοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση των ατόμων αλλά και τα
μέλη της οικογένειάς των ατόμων αυτών.
Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να διερευνήσει η παρούσα μελέτη μέσω της ερευνητικής διαδικασίας είναι:
1. Πώς αποτυπώνεται το επίπεδο αρεσκείας και αποφυγής του παιδιού προς το σχολείο με διαταραχή αυτιστικού φάσματος;
2. Πώς αποτυπώνεται το επίπεδο των σχέσεων με τους συνομήλικους και με τους γονείς του παιδιού με διαταραχή αυτιστικού
φάσματος;
3. Πώς αποτυπώνεται το επίπεδο των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων του παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος;

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν πριν από την ηλικία των 3 ετών. Αγγίζει
ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την επικοινωνία, τόσο τη λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά, με επαναλαμβανόμενες, στερεοτυπικές, εμμονικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Ο όρος «αναπτυξιακή» δηλώνει ακριβώς αυτήν την
κατάσταση, ότι πολλοί τομείς της ανάπτυξης επηρεάζονται ταυτόχρονα, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η γλώσσα, η συμπεριφορά και συχνά σε διαφορετική ένταση. Ο αυτισμός επίσης συνυπάρχει με νοητική υστέρηση και παράλληλα σχετίζεται
με άλλες αναπηρίες και ιατρικά σύνδρομα (https://www.autismhellas.gr/fasma/docs/1.htm).
Ένα αυτιστικό παιδί δεν εμφανίζει τα σημάδια του αυτισμού αμέσως μετά την γέννηση του. Τους πρώτους μήνες φαίνεται
να αναπτύσσεται κανονικά, αργότερα, έως και τους πρώτους 30 μήνες της γέννησής του, παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία
είναι ανησυχητικά ως προς τους γονείς. Συγκεκριμένα, αδιαφορεί στο πλησίασμα της μητέρας, παρουσιάζει αδράνεια σε
ηχητικούς και οπτικούς ερεθισμούς και είναι σαν να παρουσιάζει σημάδια κώφωσης ή τύφλωσης. Πολλές φορές, μπορεί η
ανάπτυξη του παιδιού να ξεκινήσει φυσιολογικά και στη συνέχεια να αρχίσει να έχει μία φθίνουσα πορεία. Ακόμη, υπάρχει
πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα κινητικού συντονισμού (Wenar, Kerig, 2008).
Σύμφωνα με το DSM-V, η συμπτωματολογία του αυτισμού πλέον περιορίζεται σε δύο μόνο ευρεία κριτήρια: τη δυσκολία
στην κοινωνική επικοινωνία και την αλληλεπίδραση και τις επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές και ενδιαφέροντα (American Psychiatric Association, 2013).
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Πρώτος ο Ελβετός ψυχίατρος Bleuleur, σύγχρονος του Freud, χρησιμοποίησε το 1911 τους όρους ‘’autisme’’ και
‘’autistique’’ (αυτισμός, αυτιστικός, από την αυτοπαθή αντωνυμία εαυτός- αυτός), περιγράφοντας μια ιδιαίτερη μορφή σχιζοφρένειας, κατά την οποία ο άνθρωπος οδηγείται δευτερογενώς σε μια κατάσταση, όπου χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Λίγα χρόνια αργότερα Kanner, διατύπωσε την υπόθεση της αιτιολογικής σχέσης μεταξύ ελλείμματος στη γονεϊκή
φροντίδα και τον αυτισμό («ψυχροί γονείς»), αν και τόνιζε ότι η διαταραχή είχε κάποια σημαντική βιολογική συνιστώσα που
προκαλούσε αυτές τις ανωμαλίες (Γκονέλα, 2006).
Έπειτα, ο Bettelheim υποστήριξε ότι τα αυτιστικά συμπτώματα είναι αμυντικές αντιδράσεις έναντι ψυχρών και απόμακρων
μητέρων, τις οποίες χαρακτήριζε μητέρες-«ψυγεία». Σήμερα, η άποψη ότι ο αυτισμός οφείλεται στην έλλειψη μητρικής αγάπης, την προσωπικότητα των γονέων και στις τακτικές ανατροφής των παιδιών έχει απορριφθεί με βάση πλήθος ερευνητικών
δεδομένων (Γκονέλα, 2006).
Η θεωρία της κοινωνικής διαταραχής εντάσσει την αιτία του αυτισμού στις διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις, ενώ για την
θεωρία της κοινωνικής μάθησης ως πρωτογενές αίτιο θεωρήθηκε η αδυναμία των αυτιστικών παιδιών να επεξεργάζονται
τις πληροφορίες και να αποκτούν γνώσεις στο επίπεδο το συμβολισμού. Η «θεωρία του νου» αναφέρεται στη δυνατότητα του
ατόμου να συνάγει συμπεράσματα για τις νοητικές διεργασίες, τόσο τις δικές του όσο και των άλλων και να χρησιμοποιεί τα
συμπεράσματά του, για να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να προβλέψει τη δική του συμπεριφορά, καθώς και τη συμπεριφορά
των άλλων (Baron-Cohen, 2006).
Τα άτομα με αυτισμό δεν είναι σε θέση να διεισδύσουν στην πνευματική κατάσταση των άλλων, δεν διαθέτουν την διαισθητική ικανότητα να αντιλαμβάνονται ότι οι άλλοι έχουν αισθήματα και σκέψεις που διαφέρουν από τα δικά τους, ο Baron-Cohen
θεωρεί ότι ο αυτισμός προκαλεί ένα είδος «νοητικής τύφλωσης» (mind-blindness) στο παιδί και κατά συνέπεια το καθιστά
ανίκανο να ασχοληθεί με τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις (Baron-Cohen, 2006).
Μία βρετανική μελέτη για παιδιά προσχολικής ηλικίας είχε στόχο να διερευνήσει την αντίδραση των παιδιών με αυτισμό ή
με σύνδρομο Down σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης όταν αυτά αντανακλούνταν στον καθρέφτη. Αναζητούσαν τις
τάσεις των δύο ομάδων, δηλαδή, πώς τα παιδιά με αυτισμό διαφέρουν από τους μη αυτιστικούς συνομηλίκους τους, Επιπλέον,
εξέτασαν κατά πόσο οι δύο ομάδες μπορούν να αναγνωρίσουν ότι το πρόσωπο στον καθρέφτη είναι η δική τους αντανάκλαση
(Reddy et al.2010).
Διαπίστωσαν ότι τα αυτιστικά παιδιά δεν διέφεραν από τα τυπικής ανάπτυξης παιδιά σε σχέση με το χρόνο που περνούσαν
κοιτάζοντας τα πρόσωπά τους, αλλά ότι ξόδεψαν πολύ περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας αντικείμενα στον καθρέφτη και ότι η
συμπεριφορά τους προς τις αντανακλάσεις τους διέφεραν από αυτές των δύο ομάδων ελέγχου. Τα αυτιστικά παιδιά δεν προσπαθούσαν γενικά να συσχετιστούν κοινωνικά με το πρόσωπο στον καθρέφτη. Αυτό που αντιπροσώπευαν ποικίλει ανάλογα
με το αν αναγνώριζαν τις δικές τους εικόνες καθρέφτη ή όχι (Reddy et al.2010).
Μία άλλη έρευνα εξέτασε κατά πόσο παρατηρούνται τυχόν διαφορές στην προσωπικότητα των παιδιών / εφήβων με
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (N = 50) και τυπικής ανάπτυξης (N = 50) σύμφωνα με δικές τους αναφορές αλλά και των
γονιών τους (Schriber et al, 2015). Η μελέτη αξιολόγησε επίσης το επίπεδο αυτο-αντίληψης σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος σε σχέση με τα άτομα με τυπικής ανάπτυξης εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο οι αυτο-αναφορές συνέκλιναν με τις
αναφορές των γονέων όσον αφορά την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτο-ενίσχυση. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι
άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν διαταραχές στην προσωπικότητά τους και είναι λιγότερο εξωστρεφή,
υπάκουα, ευσυνείδητα και ανοιχτά στην εμπειρία.
Έρευνες φανερώνουν επίσης ότι οι δυσκολίες στην ακοή φαίνεται να είναι η επικρατέστερη αισθητηριακή διαταραχή σε
άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Geenberg & Wilder,1997) (Tomchek & Dunn, 2007)
Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος εμφανίζουν ανεπάρκεια στο φιλτράρισμα, στην διάκριση των ακουστικών ερεθισμάτων αλλά και αδυναμία απόκρισης σε μηνύματα τρίτων (Ashburner, et all.(2008) . Οι δυσκολίες στο ακουστικό φιλτράρισμα φαίνεται να συνδέεται με την διάσπαση προσοχής.
Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχουν πολλές αναφορές – έρευνες για το πως συμπεριφέρονται τα παιδιά με Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως στο σχολείο. Για αυτό η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να
εμβαθύνει σε αυτό το βιβλιογραφικό κενό.
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Μεθοδολογία έρευνας
Μέθοδος
Οι ποιοτικές µέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σηµαίνει για τα υποκείµενα η εµπειρία για την
οποία µιλούν, δηλαδή να εντρυφήσει. Αυτό που συµβαίνει είναι µια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973) από την πλευρά των
ερευνητών. Πέρα, όµως, από τη λεπτοµερή ανάλυση, οι ποιοτικές µέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειµένου και τις
εκφράσεις του (Eisner, 1991).
Για την κάλυψη του βασικού σκοπού και των επιμέρους στόχων της μελέτης και για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν διεξήχθη ποιοτική έρευνα. Η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της συνέντευξης από τον γονέα τον εκπαιδευτικό και το παιδί. Η ερωτήσεις της ημι-δομημένης συνέντευξης δομήθηκαν
σύμφωνα με τη κλίμακα SDQ-II. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί πως διεξήχθη συνέντευξη με τη μητέρα,
τον εκπαιδευτικό και το ίδιο το παιδί τον Κ.
Δειγματοληψία
Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας ήταν 3: Το παιδί (ηλικίας 11 ετών / φύλο : αγόρι), η μητέρα (ηλικίας 40 χρονών) και
ο εκπαιδευτικός (ηλικίας 26 χρονών).
Η δειγματοληψία ευκολίας, η οποία επιλέχθηκε για αυτή την έρευνα, συγκαταλέγει ως συμμετέχοντες άτομα που είναι κοντά στον ερευνητή καθώς και τη λειτουργία που αυτοί οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα
με τη βοήθεια τους, μέχρι να καταστεί εφικτό να συλλεχθεί το ουσιώδης μέγεθος του δείγματος. Τις πιο πολλές φορές μέρος
του πληθυσμού είτε δεν είναι διαθέσιμο, είτε δεν θέλει να παίρνει μέρος σε έρευνες. Για το λόγο αυτό, τα δείγματα δεν είναι
πάντοτε αντικειμενικά και αντιπροσωπευτικά και μπορεί να θεωρηθούν μεροληπτικά (Babbie, 2011).
Ερευνητικό εργαλείο
Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο II - (SDQII-S) και στις κατώθι κλίμακες.
Το σύντομο ερωτηματολόγιο αυτό-επιτήρησης II - (SDQII-S αποτελεί μια συντομευμένη εκδοχή του αρχικού 102-τεκμηρίου SDQII (Marsh, 1992) που έχει επικυρωθεί ψυχομετρικά από τους Marsh et al (2005). Αυτή η εκδοχή διατηρεί όλους τους 11
παράγοντες της πολυδιάστατης ιδέας, αλλά μόνο με το ήμισυ του αριθμού των στοιχείων (51 συνολικά). Η ίδια η κλίμακα έχει
σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών και όλα τα στοιχεία βαθμολογούνται σε κλίμακα Likert 6 σημείων
Αποτελέσματα και συζήτηση των ευρημάτων
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής και ποιοτικής έρευνας με τη χρήση των συνεντεύξεων, θα λέγαμε τα στοιχεία που σημειώνονται σε βιβλιογραφικό βαθμό μεταξύ τους και ως προς την μελέτη περίπτωσης της αντιλαμβανόμενης
περιγραφής εαυτού παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο σχολικό πλαίσιο.
Έρευνες καταδεικνύουν (Lane et all, 2010) ότι οι αισθητηριακές διαταραχές στο ακουστικό τομέα έχουν ως αποτέλεσμα
την αδυναμία προσήλωσης των παιδιών με ΔΑΦ και γι’αυτό τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται από υπο -ευαισθησία και από
έλλειψη προσοχής.
Σύμφωνα με μελέτες (Boyd et al.,2010) (Watson et al.,2011) (Brocj et al., 2012) τα παιδιά που ανήκουν στον αισθητηριακά υποευαίσθητο τύπο δείχνουν αδιάφορα, δεν ανταποκρίνονται σε αισθητηριακά ερεθίσματα και παρουσιάζουν μια γενική
απάθεια, αφού όλες οι παρατηρούμενες αισθητηριακές διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά με, Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος επηρεάζουν τόσο την κατανόηση του περιβάλλοντος τους και των ερεθισμάτων του και πιθανότερα της κατανόησης
του ίδιου τους του εαυτού, μέσω της διαταραχής της επεξεργασίας των εισερχόμενων αισθητηριακών ερεθισμάτων.
Τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συνομη-
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λίκους τους. Αρκετές φορές δεν ανεξαρτητοποιούνται και περιμένουν την καθοδήγηση κάποιου ενήλικα (Loveland & Tunali
-kotoski, 2005)
Τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν φαινομενική έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους (συνομηλίκους και μη).
Αποφεύγουν τόσο την βλεμματική όσο και την σωματική επαφή. Εξακολουθούν τόσο στην προσχολική όσο και την σχολική
ηλικία να εμφανίζουν αδυναμία να μοιραστούν το ενδιαφέρον με άλλους ακόμα και με τους γονείς τους. Συχνά χρησιμοποιούν
το σώμα των άλλων ως εργαλείο προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικές τους ανάγκες (πχ πιάνουν το χέρι του ενήλικα προκειμένου να τους ανοίξει την πόρτα (Chawarksa & Volkmar, 2005).
Σε βιβλιογραφικό επίπεδο, αυτό που σημειώνεται ιδιαιτέρως είναι πως τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη
δυσκολία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους. Δεν ανεξαρτητοποιούνται και περιμένουν
την καθοδήγηση κάποιου ενήλικα (Loveland & Tunali -kotoski, 2005).
Η άποψη αυτή συμφωνεί τα ευρήματα της έρευνας από τις συνεντεύξεις αφού η μητέρα σημειώνει πως δεν έχει παρατηρήσει
την ικανότητα να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις με τους συνομήλικους του καθώς επίσης δεν πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των φίλων του. Στο ίδιο επίπεδο, η μητέρα δεν πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα δικά
του συναισθήματα. Τέλος, κάποιες φορές συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες όπως κάποιες λίγες φορές στο ποδόσφαιρο.
Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος έχουν ένα λογικό βαθμό διορατικότητας
στις δικές τους προσωπικότητες. Αναγνωρίζουν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, ότι τείνουν να αποσύρονται κοινωνικά, ότι
είναι λιγότερο ενσυναισθητικά, λιγότερο οργανωμένα και υπεύθυνα. Επιπροσθέτως είναι ασταθή συναισθηματικά, με πιο
συχνές και έντονες περιόδους άγχους και θλίψης, από ό, τι τα άτομα με τυπικής ανάπτυξης.
Ο εκπαιδευτικός αντίστοιχα στο πεδίο αυτό, αναφέρει πως σχετικά με την σχέση του παιδιού με συνομήλικους, ο Κ έχει ένα
φίλο και λίγες φορές παίζει με τους συνομήλικους του στα διαλείμματα. Ο εκπαιδευτικός απαντά το παιδί δυσκολεύεται στη
διαπροσωπική επικοινωνία με παιδιά από άλλες ή μεγαλύτερες τάξεις καθώς επίσης τον έχει παρατηρήσει κατά τη διάρκεια
του διαλείμματος να κάνει βόλτες μόνος του.
Σε άλλο σημείο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σημειώνεται πως τα παιδιά αυτά εξακολουθούν τόσο στην προσχολική όσο και
την σχολική ηλικία να εμφανίζουν αδυναμία να μοιραστούν το ενδιαφέρον με άλλους ακόμα και με τους γονείς τους (Γκονέλα, 2006).
Στο πεδίο αυτό, η μητέρα απαντά πως τα συναισθήματα που εκφράζει όταν δεν είναι κοντά του, είναι ο θυμός και ιδιαίτερα
θυμώνει όταν τον μαλώνει για κάτι που δεν έχει κάνει και ο εκπαιδευτικός αναφέρει πως το παιδί αγαπά πολύ τη μαμά του,
χωρίς να δείχνει να του λείπει κατά τις σχολικές ώρες αλλά να έχει μεγάλη χαρά όταν τον φέρνει το πρωί η μαμά του στο
σχολείο και ανακούφιση αντίστοιχα το απόγευμα που έρχεται και τον παίρνει. Ωστόσο έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχει
αναζητήσει τη μαμά του εν μέσω της σχολικής ώρας και ο εκπαιδευτικός τις διαχειρίζεται με συζήτηση.
Τέλος, τα ευρήματα της παρούσης έρευνας, συμφωνούν με εκείνα που αναφέρουν πως τα παιδιά απέχουν από το ομαδικό παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους και εκδηλώνουν ενδιαφέρον μόνο για συγκεκριμένα παιχνίδια και αντικείμενα
(Carteretal,2005) (Gena, Papadopoulou, Loukrezi, &Galanis, 2007) (Loveland & TunaliKotoski, 2005).
Στο πεδίο αυτό, η μητέρα αναφέρει πως κάποιες φορές μόνο το παιδί συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Ο εκπαιδευτικός αναφέρει επίσης πως υπάρχουν στο μάθημα περιπτώσεις που άλλα παιδιά τον
κοροϊδεύουν για τον τρόπο που διαβάζει και ο εκπαιδευτικός κάνει υπομονή και στηρίζει το παιδί, δυστυχώς όμως οι συμμαθητές του δεν δείχνουν να τον αποδέχονται, παρά σπάνια.
Ως εκ τούτου, διαφαίνεται πως η είσοδος ενός αυτιστικού παιδιού στο σχολείο επιφέρει πολλές δυσκολίες στην προσαρμογή τους. Τα παιδιά αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς του σχολείου, νιώθουν αμηχανία, εκνευρισμό καθώς δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις.

Αποτελέσματα και συζήτηση των ευρημάτων
Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει την αντιλαμβανόμενη περιγραφή του εαυτού στα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Η αντίληψη που επικρατεί τόσο στην επιστημονική, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα είναι ότι τα παιδιά με
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος δεν μπορούν να αναπτύξουν στοιχεία αυτό-αντίληψης.
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Ωστόσο, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδύθηκε ότι υπάρχουν σημαντικά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία τα
άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος έδειξαν σημαντικά επίπεδα κατανόησης στην προσωπικότητά τους σε διαφορετικές
λειτουργίες αυτο-προσδιορισμού.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με την θεωρία της κοινωνικής διαταραχής εντάσσει την αιτία του αυτισμού στις
διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις, ενώ για την θεωρία της κοινωνικής μάθησης ως πρωτογενές αίτιο θεωρήθηκε η αδυναμία των αυτιστικών παιδιών να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να αποκτούν γνώσεις στο επίπεδο το συμβολισμού.
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Περίληψη
Κύριο σκοπό της παρούσας έρευνας συνιστά η διερεύνηση τον τρόπο με τον οποίο παιδιά με ΔΑΦ αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους στο σχολικό πλαίσιο. Για τις ανάγκες διερεύνησης του παραπάνω σκοπού χρησιμοποιήθηκε η
ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική τεχνική της Συνέντευξης. Δείγμα
της παρούσα έρευνας αποτέλεσαν η μητέρα του παιδιού, το ίδιο το παιδί και ο εκπαιδευτικός του παιδιού όπου έγιναν και οι
συνεντεύξεις βασισμένες στο ερωτηματολόγιο Self-Description Questionnaire ΙΙ (Brief version). Τέλος, όσον αφορά στα αποτελέσματα αποτυπώνεται αδυναμία ανάπτυξης στοιχείων αυτό-αντίληψης. Ωστόσο, σημαντική είναι η διαφοροποίηση η οποία
σημειώνεται ως προς το επίπεδο κατανόησης της προσωπικότητάς τους σε διαφορετικές λειτουργίες αυτό-προσδιορισμού. Ο
αυτό-προσδιορισμός συνιστά σημαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη του παιδιού με ΔΑΦ. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά ελλείμματα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: SDQ-ΙΙ, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Περιγραφή Εαυτού
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Abstract
The main purpose of this research is to investigate the way in which children with ASD perceive and describe
themselves in the school context. The qualitative methodological approach was used to investigate the above purpose.
More specifically, it was used the methodological technique of the Interview. The sample of this research consisted of
the mother of the child, the child and the teacher of the child where the interviews were based on the Self-Description
Questionnaire II (Brief version). Finally, with regards to results, it is quite difficult for children with ASD to develop selfperceptions. However, there is considerable variation in the level of understanding of their personality in different selfidentification functions. Self-determination is an important component for the development of the child with ASD. During
the educational process, it is proposed to take into consideration the relevant deficits for the design and implementation
of intervention programs.
KEYWORDS: SDQ-II, Autism Spectrum Disorder, Self-Description
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Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή
της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
Μαρία Σακελλαρίου, Παναγιώτα Στράτη & Ροδόκλεια Αναγνωστοπούλου

1. Εισαγωγή
Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται σημαντική πρακτική που προωθεί την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την πλήρη συμμετοχή όλων. Η Ενταξιακή Εκπαίδευση ως μεταρρύθμιση που ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα των μαθητών, λαμβάνει υπόψη της, ότι τα γενικά σχολεία
με ενταξιακό προσανατολισμό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη της εκπαίδευσης για όλους. Οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει κατανοήσουν ότι η διαφορά είναι φυσιολογική πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης και πως θα πρέπει οι ίδιοι να
είναι σε θέση να διδάξουν όλα τα παιδιά μέσα από συνεργατικές μορφές εργασίας, στηριζόμενοι σε πολυεπίπεδες διεργασίες
(Forgács, 2012· Rieser, 2013).
Οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν γνώση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της νομοθεσίας και των στρατηγικών διδασκαλίας, να διαθέτουν διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας και να γνωρίζουν πως δημιουργούνται τα προγράμματα
σπουδών (Forlin, 2012· Jordan, Glenn & McGhie-Richmond, 2010). Χρειάζονται μια γνωστική βάση, τεχνικές και πρακτικές
δεξιότητες. Είναι σημαντικό στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, να αποκτούν ικανότητες, όπως η επικοινωνία με σαφήνεια
με όλους τους μαθητές, να μπορούν να ρυθμίζουν τις υψηλές προσδοκίες, να βρίσκουν χρόνο για διδασκαλία σε μικρές ομάδες, για εξατομικευμένες παρεμβάσεις και να διαθέτουν χρόνο με τους μαθητές που τους έχουν ανάγκη (Forlin, 2012· Jordan,
Glenn & McGhie-Richmond, 2010).
Θα πρέπει να διαθέτουν (Hernández, 2010) :
• Υψηλό κοινωνικό αίσθημα
• Ποιότητα, ισότητα και δικαιοσύνη που μεταφράζονται σε συγκεκριμένες δράσεις,
• Ικανότητα στη συλλογική εργασία,
• Διάλογο - συζήτηση,
• Πρακτική που αντανακλά σε σημαντικό βαθμό την εμπειρία στο σχολείο,
• Περιεκτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα
• Παροχή συμβουλών και καθοδήγηση - εργασία με έμπειρους συμβούλους.
Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (EADSNE, 2010), τονίζονται οι βασικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και αναφέρουν την εκτεταμένη πρακτική εμπειρία με ταυτόχρονη
διδασκαλία μαθημάτων συναφή με το αντικείμενο, την απόκτηση στρατηγικών για να βοηθήσουν τους μαθητές και να αντιμετωπίσουν τις δικές τους πεποιθήσεις και παραδοχές σχετικά με τη μάθηση και τους μαθητές. Είναι σημαντικό οι δάσκαλοι
να μάθουν για τις εμπειρίες των ανθρώπων που διαφέρουν από τον εαυτό τους, να αποκτήσουν μεθόδους όπως η μελέτη
περίπτωσης. Να έχουν το ρόλο και του ερευνητή καθώς επίσης να αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών κάνοντας χρήση
του ατομικού φακέλου και φυσικά να εφαρμόζουν τη μάθηση σε πραγματικά προβλήματα κατά την πρακτική τους άσκηση.
Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν για το πώς πρέπει να κάνουν μικρές αλλαγές για να προωθήσουν τη
συμπερίληψη. Στόχος μας θα πρέπει να είναι, τα παιδιά να πάρουν μέρος στις δραστηριότητες της γενικής τάξης με κάποιες
αλλαγές ή με επιπλέον βοήθεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων στις δραστηριότητες και
κάνοντας αλλαγές χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό ή και μια ερώτηση προσαρμοσμένη στα τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή και αναπηρία. Αν αυτό δεν επαρκεί, τότε το σχολείο παρέχει πρόσθετες δραστηριότητες για να μειωθούν
οι ιδιαίτερες δυσκολίες του παιδιού και φυσικά συνεργάζεται με την οικογένεια ώστε να του παρέχουν βοήθεια στο σπίτι
(Holdsworth, 2000).
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Οι Perner & Porter (2008), υποστηρίζουν τις πολυεπίπεδες διεργασίες που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να προσαρμόζουν το μάθημα ώστε να μπορούν να το παρακολουθούν όλοι οι μαθητές. Η Πολυεπίπεδη διδασκαλία
περιλαμβάνει μια διαδικασία σχεδιασμού τεσσάρων βημάτων:
1. Η έννοια που πρέπει να διδάσκεται,
2. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν με το δικό τους ρυθμό,
3. Ο τρόπος που οι νέες πληροφορίες παρουσιάζονται στους μαθητές και
4. πώς οι μαθητές κατανοούν και δείχνουν τι έχουν μάθει.

2. Η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
Οι Kyriazopoulou & Weber (2009), προτείνουν ότι η συνεκπαίδευση πρέπει να τοποθετείται σε τρία επίπεδα: μακροεπίπεδο
(μεγάλης κλίμακας, όπως το Υπουργείο που έχει στη δικαιοδοσία του τα σχολεία, τα έθνη, τις περιφέρειες), μεσοεπίπεδο (σχολεία και ομάδες σχολείων μαζί με τις τοπικές κοινωνίες), και μικροεπίπεδο (ατομικά, αίθουσες διδασκαλίας και οι άνθρωποι).
Παρέχει ένα σύνολο κριτηρίων, σύμφωνα με το μοντέλο τους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην μέτρηση
της συμμετοχικής εκπαίδευσης.

Σχήμα 1: «Το μοντέλο εισροών-διεργασιών-αποτελεσμάτων με βάση τους Kyriazopoulou & Weber (2009)
και παρουσιάστηκε στο Loreman (2013)»
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Δεδομένου ότι οι τρέχοντες ορισμοί της συμμετοχικής εκπαίδευσης είναι τόσο ευρείς όσο και αμφισβητούμενοι, η καλή
πρακτική στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (Boyle, Scriven, Durning & Downes, 2011· Opertti & Brady, 2011), δεν είναι
πάντοτε εύκολα οριοθετημένη, καθορίζει όμως συχνά την επιτυχία ή όχι των περιβαλλοντικών, διδακτικών, εκπαιδευτικών
παραγόντων και της κοινωνικής ένταξης (Forlin, Chambers, Loreman, Deppeler & Sharma,2013).
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες πρακτικές που μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα σύνολο αρχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και της πολιτικής, στην απόφασή τους, όσον αφορά τη συνεκπαίδευση.
Οι Winter & O’Raw (2010), αφού επανεξέτασαν τη βιβλιογραφία σε αυτόν τον τομέα, σημείωσαν ότι η επιτυχής ένταξη στα
συμπεριληπτικά σχολεία περιλαμβάνει:
• Κατανόηση και αναγνώριση της ένταξης ως συνεχιζόμενης και εξελισσόμενης διαδικασίας
• Δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Επιτυγχάνεται έτσι, κοινωνική, συναισθηματική, σωματική και νοητική ανάπτυξη.
• Ένα ευρύ και κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών που είναι προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
μαθητών.
• Ενίσχυση και διατήρηση της συμμετοχής των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των γονέων ως μέλη της κοινότητας στις εργασίες του σχολείου
• Παροχή εκπαιδευτικών ρυθμίσεων που επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη μείωση των φραγμών στη μάθηση και τη
συμμετοχή
• Την αναδιάρθρωση των πολιτικών και των πρακτικών στα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτισμό, προκειμένου να
ανταποκριθούν στην ποικιλία των μαθητών της κάθε περιοχής.
• Εντοπισμός και παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
• Την κατάλληλη κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη για όλο το προσωπικό του σχολείου
• Διασφάλιση της διαθεσιμότητας προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με πολιτικές και πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς στο
σχολείο, για τους μαθητές, τους γονείς, το προσωπικό υποστήριξης και για όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην εκπαίδευση
του μαθητή.

3. Μεθοδολογία
3.1 Ερευνητικό δείγμα
Στην παρούσα έρευνα, διερευνήθηκαν οι απόψεις 303 Δασκάλων της Περιφέρειας Ηπείρου για θέματα συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα ζητήθηκε να ιεραρχήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεκπαίδευση, να εντοπίσουν στοιχεία που είναι απαραίτητα σε ένα τροποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα με σκοπό τη συμπερίληψη και να αξιολογήσουν τις απόψεις που δείχνουν τη στάση των
εκπαιδευτικών σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση.
3.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του πληθυσμού της έρευνας
Από το σύνολο των εκπαιδευτικών (Ν=303) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (55,0%) είναι γυναίκες και το 45,0% άντρες, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί.
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Σχήμα 2: «Φύλο εκπαιδευτικών»
Όσον αφορά τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας το 40,6% είναι μεταξύ 11 και 20 ετών, το 21,8% έχει προϋπηρεσία από 21 έως
30 έτη, το 20,0% από 6 έως 10 έτη, το 13,0% έως 5 έτη, ενώ είναι μικρότερο το ποσοστό 4,6% των εκπαιδευτικών που έχουν
διδακτική εμπειρία πάνω από 30 έτη (σχήμα 2).

Σχήμα 3: «Χρόνια Διδακτικής Εμπειρίας»
Το μεγαλύτερο ποσοστό (48,5%) των εκπαιδευτικών του δείγματός μας δεν έχει άλλο πτυχίο εκτός από τις βασικές του
σπουδές. Το 16,5% έχει παρακολουθήσει κύκλο μετεκπαίδευσης σε διδασκαλείο και το 11,0% πρόγραμμα ακαδημαϊκής και
επαγγελματικής αναβάθμισης. Το 11,5% κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 8,5% έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα, το 2,3%
έχει διδακτορικό και ένα μικρό ποσοστό (1,3%) έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Από τους Ν: 303 δασκάλους που συμμετείχαν στην έρευνά μας, το μεγαλύτερο ποσοστό 53,0% έχουν λίγη γνώση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, το 17% καλή γνώση, το 16% έχει επαρκή γνώση, το 14% καμία γνώση
και 0% κανένας δηλαδή εκπαιδευτικός δεν αξιολογεί τις γνώσεις του σε άριστο επίπεδο (σχήμα 3).

Σχήμα 4: «Κατανομή εκπαιδευτικών ανάλογα με τις γνώσεις τους στην ειδική εκπαίδευση»
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3.3 Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της μελέτης μας είναι να διατυπωθούν οι σημαντικοί παράμετροι που σχετίζονται με τη συνεκπαίδευση παιδιών με
τυπική και μη τυπική ανάπτυξη και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις στάσεις, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενταξιακή εκπαίδευση.
3.4 Υποθέσεις της Έρευνας
Υποθέσαμε ότι:
1η Σημαντικός παράγοντας επιτυχημένης ένταξης στη γενική τάξη για τους Δασκάλους είναι το στιλ διδασκαλίας
2η Συμφωνούν ότι ένα τροποποιημένο πρόγραμμα με σκοπό τη συμπερίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τρόπους για την
ανάπτυξη της γλώσσας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και τα παιχνίδια ρόλων.
3η Πιστεύουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στις γενικές τάξεις μπορεί να
διαταράξει την εκπαίδευση των μαθητών με τυπική ανάπτυξη.
4η Θεωρούν ότι δεν έχουν την κατάρτιση να διδάξουν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν αισθάνονται ικανοί να στηρίξουν ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης.
3.5 Ερευνητικό εργαλείο
Η έρευνα επισκόπησης μέσω ερωτηματολογίου θεωρήθηκε ως η κατάλληλη μέθοδος συλλογής δεδομένων για την καταγραφή των αντιλήψεων αντιπροσωπευτικού δείγματος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα θέματα Συνεκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία στη γενική τάξη. Μετά από μελέτη σε βάθος της σχετικής
βιβλιογραφίας, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις «ανοιχτού» και «κλειστού» τύπου.

4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
4.1 Παράγοντες Συνεκπαίδευσης
Από την μέχρι τώρα εκπαίδευση και την πρακτική σας εμπειρία, παρακαλώ σημειώστε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συνεκπαίδευση παιδιών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη κατά σειρά σπουδαιότητας 1-6, ξεκινώντας 1 από τον πιο σημαντικό
και 6 το λιγότερο σημαντικό.
Αναλύοντας τα δεδομένα διαπιστώνουμε ότι oι Δάσκαλοι επιλέγουν ως πιο σημαντικό παράγοντα συνεκπαίδευσης την
υποστήριξη από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης (mean 2,52), έπειτα τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος (mean 3,16),
ικανότητα του δασκάλου για τα προβλήματα συμπεριφοράς (mean 3,23), κοινωνική ένταξη με συνομήλικους (mean3,74), το
περιβάλλον της τάξης (3,89),τελευταίος παράγοντας σε σπουδαιότητα και για τους δασκάλους, το στιλ διδασκαλίας (mean 4,38).
Παράγοντες Συνεκπαίδευσης

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Στυλ διδασκαλίας

303

4,38

1,457

,084

Το περιβάλλον της τάξης

303

3,89

1,751

,101

Η τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος

303

3,16

1,658

,095

Η ικανότητα του δασκάλου να ασχολείται με προβλήματα συμπεριφοράς

303

3,23

1,302

,075

Η κοινωνική ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες με συνομηλίκους τους

303

3,74

1,544

,089

Η υποστήριξη τάξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης

303

2,52

1,841

,106

Πίνακας 1: «Ιεράρχηση επιλογών για τους παράγοντες επιτυχημένης συνεκπαίδευσης»
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Στην εξέταση της μεταβλητής ως προς το φύλο, στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται μόνο στην ερώτηση για την υποστήριξη της τάξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, όπου ιεραρχείται ως σημαντικότερο από τις γυναίκες συγκριτικά
με τους άνδρες (p<0,001). Στο σχήμα που ακολουθεί μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά.

Σχήμα 5: «Κατανομή των δύο ομάδων (άντρες – γυναίκες) ανάλογα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών
για τους παράγοντες επιτυχημένης ένταξης»
4.2 Τροποποιημένο Πρόγραμμα με σκοπό τη Συμπερίληψη
Πόσο σημαντικό να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία σε ένα τροποποιημένο πρόγραμμα με σκοπό τη συμπερίληψη;
• Να μαθαίνουν στοιχεία του περιβάλλοντος
• Να αναπτύξουν την ικανότητα να μιμούνται τους άλλους
• Η ανάπτυξη της χρήσης και της κατανόησης της γλώσσας
• Να μάθουν τον κατάλληλο ρόλο με τα παιχνίδια και τη χρήση αντικειμένων
• Η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης
Να μαθαίνουν στοιχεία του κοινωνικού περιβάλλοντος θεωρείται πολύ σημαντικό και πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα
αναλυτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά για το 51,2% των Δασκάλων, σημαντικό για το 45,9% και λιγότερο
σημαντικό για το 3,0%.Η ικανότητα να μιμούνται τους άλλους φαίνεται να δημιουργεί διαφορετικές απόψεις στους δασκάλους.
Αναλυτικά, είναι πολύ σημαντικό για το 19,5%, σημαντικό για το 45,2% , λιγότερο σημαντικό για το 30,4% και 5,0% το θεωρεί
ασήμαντο.
Η ανάπτυξη της χρήσης και της κατανόησης της γλώσσας για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο αναλυτικό πρόγραμμα που έχει κατεύθυνση τη συμπερίληψη. Συγκεκριμένα, πολύ σημαντικός για το 64,0% Δασκάλων και σημαντικός για το 36,0%.Να μάθουν τον κατάλληλο
ρόλο με τα παιχνίδια και τη χρήση αντικειμένων είναι μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος στο οποίο συμφωνούν σε ποσοστά
σημαντικότητας οι Δάσκαλοι: πολύ σημαντικό 63,7%, Σημαντικό: 34,0% και μόνο 2,3% Λιγότερο Σημαντικό. Η βελτίωση των
κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι στόχος κάθε αναλυτικού προγράμματος αν σκεφτούμε
πόσο σημαντικές είναι για τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Υψηλό το ποσοστό των Δασκάλων που το θεωρούν
πολύ σημαντικό: 75,9%.
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4.3 Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών σχετικά με την Ενταξιακή Εκπαίδευση
Παρακαλώ αξιολογήστε τις ακόλουθες απόψεις που δείχνουν τη στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση
σε μια κλίμακα 1-5 όπου
1: Διαφωνώ απόλυτα / 2: Διαφωνώ / 3: Ούτε διαφωνώ , ούτε συμφωνώ / 4: Συμφωνώ 5: Συμφωνώ απόλυτα
• Οι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της τάξης μαζί με συμμαθητές τους;
Συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα όλοι οι εκπαιδευτικοί στο να συμμετέχουν τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε δραστηριότητες μαζί με τους συμμαθητές τους: συμφωνούν σε ποσοστό 41,9% και συμφωνούν απόλυτα
σε ποσοστό 39,6%. Μικρό το ποσοστό που είναι ουδέτεροι.
• Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης και παρακολουθούν το πρόγραμμά τους αρκετές ώρες, ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες επαρκώς;
Οι δάσκαλοι όσον αφορά τα τμήματα ένταξης ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν σε ποσοστό 34,3%, διαφωνούν 18,2% και
συμφωνούν σε ποσοστό 39,9%.
• Οι εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη κατάρτιση να αισθάνονται ικανοί στη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία στη γενική
τάξη;
Oι εκπαιδευτικοί διαφωνούν ότι έχουν την κατάλληλη κατάρτιση να διδάξουν σε τάξεις συνεκπαίδευσης: διαφωνούν σε
ποσοστό 40,9% και διαφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 22,4%.
Κατάλληλη Κατάρτιση
Μελετώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το αν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση να διδάξουν μαθητές με αναπηρία στη γενική τάξη, θεωρήσαμε απαραίτητο αυτό να το εξετάσουμε ως προς τη μεταβλητή, που αφορά τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για την
ενταξιακή εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν επαρκή γνώση των παιδιών με αναπηρία διαφωνούν περισσότερο από όλους
(mean 2,23). Διαφωνούν επίσης, όσοι έχουν λίγη γνώση (mean 2,33), καμία γνώση (mean 2,37) και καλή γνώση (mean 2,59).

Σχήμα 6: «Κατανομή ομάδων ανάλογα με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση
για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών»
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• Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστήριξη ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
μέσα και έξω από το σχολείο;
Το 41,6% των Δασκάλων διαφωνεί και το 44,6% διαφωνεί απόλυτα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών τους με αναπηρία.
• Οι μαθητές χωρίς αναπηρία αποδέχονται τους συμμαθητές τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη γενική
τάξη;
Οι Δάσκαλοι (35,6%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, αμφιταλαντεύονται με την άποψη ότι οι μαθητές χωρίς αναπηρία
αποδέχονται τους συμμαθητές τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία στη γενική τάξη.
• Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία να διδάξουν μαθητές με
αναπηρία στις τάξεις τους;
Διαφωνούν σε ποσοστό 51,2% και διαφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 22,4% ότι έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την
εμπειρία να διδάξουν μαθητές με αναπηρία στις τάξεις τους.
Γνώσεις, Δεξιότητες και Εμπειρία
Οι Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καμία γνώση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαφωνούν απόλυτα (mean
1,89), όσοι έχουν λίγη γνώση (mean 2,18) και επαρκή γνώση διαφωνούν (mean 2,14) και ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν
οι εκπαιδευτικοί που έχουν καλή γνώση (mean 2,34) ότι οι δάσκαλοι έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία να
διδάξουν μαθητές με αναπηρία στις τάξεις τους. Σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA υπάρχει σημαντική στατιστική
διαφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών F3,516=3,603 , P= 0,013.

Σχήμα 7: «Κατανομή ομάδων ανάλογα με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση
για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των Εκπαιδευτικών»
• Είναι απαραίτητη η συνεργασία δομών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης και του επιστημονικού προσωπικού για την πλήρη
ένταξη των μαθητών στο γενικό σχολείο;
Συμφωνούν απόλυτα ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία δομών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης και επιστημονικού προσωπικού
για την πλήρη ένταξη των μαθητών στο γενικό σχολείο (συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 63,4% και συμφωνούν σε ποσοστό 33,7%).
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• Η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στις γενικές τάξεις μπορεί να διαταράξει την
εκπαίδευση των μαθητών χωρίς αναπηρίες;
Οι Δάσκαλοι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν σε ποσοστό 32,3%, εκφράζουν όμως την άποψη ότι η συνεκπαίδευση δεν
θα δημιουργήσει προβλήματα για την εκπαίδευση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη αφού περίπου το 40,0% διαφωνεί και
διαφωνεί απόλυτα (20,5% και 19,5% αντίστοιχα).
Συνεκπαίδευση
Εξετάζοντας την μεταβλητή ως προς τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αναπηρίας και τις απόψεις τους για τη συνεκπαίδευση και αν αυτή διαταράσσει την εκπαίδευση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη παρατηρούμε ότι οι Δάσκαλοι που
έχουν καλή γνώση (Ν:61, mean 2,31) και επαρκή γνώση (Ν:91, mean 2,30) διαφωνούν. Ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν λίγη
γνώση (Ν:297, mean 2,88) και καμία γνώση (Ν:71, mean 3,14) ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν. Σύμφωνα με την ανάλυση
διακύμανσης ANOVA υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών F3,516=9,731 , P= 0,000.

Σχήμα 8: «Κατανομή ομάδων ανάλογα με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση
για τη συνεκπαίδευση μαθητών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη»
•Η
 ένταξη προωθεί την πραγματική φιλία μεταξύ μαθητών, με και χωρίς αναπηρία;
Συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα ότι η ένταξη προωθεί την πραγματική φιλία μεταξύ των μαθητών με και χωρίς αναπηρία: συμφωνούν σε ποσοστό 35,6% και συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 53,1%.

• Οι τάξεις γενικής εκπαίδευσης που έχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν μειωμένες ακαδημαϊκές
επιδόσεις;
Διαφωνούν και διαφωνούν απόλυτα ότι οι τάξεις που έχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις: Το 34,3% διαφωνεί και το 27,7% διαφωνεί απόλυτα, υψηλό το ποσοστό των εκπαιδευτικών που
ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (25,4%).
Ακαδημαϊκές Επιδόσεις
Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καμία γνώση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αμφιταλαντεύονται, ούτε δια-
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φωνούν ούτε συμφωνούν (mean 2,70), με λίγη γνώση τείνουν να διαφωνήσουν (mean 2,32) και εκείνοι που έχουν επαρκή
γνώση διαφωνούν (mean 2,09). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν καλή γνώση διαφωνούν και διαφωνούν απόλυτα (Ν:61, mean
1,84) ότι οι τάξεις γενικής εκπαίδευσης που έχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις.Σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά στις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών F3,516=9,731 , P= 0,0

Σχήμα 9: «Κατανομή ομάδων ανάλογα με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση
για τις τάξεις συνεκπαίδευσης και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις»

5. Συμπερασματική Συζήτηση
Αναλύοντας τα δεδομένα για τους παράγοντες επιτυχημένης Συνεκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι για τους δασκάλους που
συμμετείχαν στην έρευνά μας, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η υποστήριξη από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης,
έπειτα η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος και η ικανότητα του δασκάλου να ασχολείται με προβλήματα συμπεριφοράς. Δεν επιβεβαιώνεται η πρώτη υπόθεσή μας, ότι για τους δασκάλους σημαντικός παράγοντας για επιτυχημένη ένταξη
στη γενική τάξη είναι το στιλ διδασκαλίας αφού τον αξιολογούν στις τελευταίες θέσεις.
Με τη διάδοση του θεσμού της παράλληλης στήριξης έχουν τη δυνατότητα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της γενικής τάξης και να έχουν ουσιαστική στήριξη (Σακελλαρίου, Στράτη & Αναγνωστοπούλου, 2018·
Strati, 2018).Ωστόσο, από την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που παρέχουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
και έχουν διευρυμένο ρόλο στο πλαίσιο της γενικής τάξης, προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Είναι οι ρόλοι και τα καθήκοντα
που καλούνται να εκπληρώσουν τα κατάλληλα; Είναι οι εκπαιδευτικοί επαρκώς καταρτισμένοι για τους ρόλους τους; Είναι
αυτοί που πραγματικά βοηθούν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να ενταχθούν στη γενική τάξη; Πώς μπορούν οι
εκπαιδευτικοί να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους; Τα ερωτήματα αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη σωστή υποστήριξη
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία στα γενικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας συμφωνούν ότι ένα τροποποιημένο πρόγραμμα με σκοπό τη συμπερίληψη πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, την ικανότητα να μιμούνται τους άλλους, την ανάπτυξη
και την κατανόηση της γλώσσας, τα παιχνίδια ρόλων και τη χρήση αντικειμένων. Η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
μέσω αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι στόχος κάθε αναλυτικού προγράμματος. Εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί η αρχική μας
υπόθεση.
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Συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα όλοι οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαζί με τους συμμαθητές του, εκτός βέβαια από εκείνους που δεν έχουν καμία γνώση στην
ειδική εκπαίδευση και οι οποίοι αμφιταλαντεύονται. Παρατηρήσαμε ότι όσες περισσότερες γνώσεις έχει κάποιος στην ειδική
εκπαίδευση τόσο πιο κοντά είναι στο συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι όμως σίγουροι ότι οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη αποδέχονται τους συμμαθητές τους με αναπηρία. Αμφιταλαντεύονται για τον αν τα τμήματα ένταξης ικανοποιούν επαρκώς τις
ανάγκες των μαθητών και δεν θεωρούν ότι έχουν την κατάλληλη κατάρτιση για να διδάξουν σε τάξεις συνεκπαίδευσης, ούτε
έχουν την υποστήριξη που χρειάζεται ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και
αναπηρία. Δεν είναι σίγουροι, αν η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία στις γενικές τάξεις
μπορεί να διαταράξει την εκπαίδευση των παιδιών χωρίς αναπηρία.
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι χρειάζονται στήριξη για να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών στο γενικό σχολείο (Florian, 2012· Forlin, 2010· Hanko,1995). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης της πρακτικής της συνεκπαίδευσης (Ζώνιου – Σιδέρη, 2000,2004). Η επιμόρφωση σε θέματα ένταξης θα πρέπει να
είναι πολυεπίπεδη και καλά σχεδιασμένη. Ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να υποστηρίζουν τη γενική αρχή της
συνεκπαίδευσης (Fuchs & Fuchs, 1998· McLeskey, 2007· Zigmond, 2003), υπάρχει μεγάλη διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της στην πράξη (McLeskey, 2007· Zigmond, 2003· Zigmond, Kloo, & Volonino, 2009). Θα πρέπει να
δίνεται έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους μαθητές (Fuchs & Fuchs, 1994·
Kauffman, 1993· McLeskey, 2007· Zigmond, 2003· Zigmond, Kloo, & Volonino, 2009).
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία της συνεκπαίδευσης παιδιών με τυπική και μη
τυπική ανάπτυξη είναι η ύπαρξη θετικής στάσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στα παιδιά
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συνεκπαίδευση (Πασχίδου, 2011· Σακελλαρίου, Στράτη & Αναγνωστοπούλου, 2015).
Οι εκπαιδευτικοί στα χρόνια των σπουδών τους (UNESCO, 2009), θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν βασικές
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διδάξουν όλα τα παιδιά. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν:
• Το σχεδιασμό και τη διδασκαλία για τη συνεκπαίδευση και την πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα
• Τη διαχείριση της συμπεριφοράς, καθώς και τη συνειδητοποίηση των συναισθηματικών και ψυχικών αναγκών των μαθητών (οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης τους ως εκπαιδευόμενοι)
• Αξιολόγηση της Μάθησης (δεξιότητες μάθησης)
• Κατανόηση για το πότε χρειάζονται επαγγελματικές συμβουλές και που θα τις βρούνε.
Η πρόσφατη επισκόπηση των θεμάτων πολιτικής για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (European Commission,
2014) τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση συνεχής που η αρχική εκπαίδευση ευθυγραμμίζεται με τη μετάβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και προτείνεται :
• Ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, να παρέχεται κοινό έδαφος μεταξύ των διαφορετικών
ρυθμίσεων της διδασκαλίας και της μάθησης, των σταδίων (αρχική εκπαίδευση, μετάβαση στο επάγγελμα και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη), των δραστηριοτήτων και των φορέων.
• Συνέπεια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ανατροφοδότηση στις βασικές δομές και τις διαδικασίες που ορίζουν τι,
πώς, γιατί και πότε να αξιολογήσουν και ποιος πρέπει να το κάνει.
• Προσεκτική επιλογή, προετοιμασία, επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών, ώστε
να μπορούν να προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του δυναμικού των εκπαιδευτικών, στο σχολείο και το
πανεπιστήμιο.
• Ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής για την αποτελεσματική σχολική ηγεσία, για να εξασφαλιστούν ηγέτες για την ποιότητα των
σχολείων, οι οποίοι, μπορούν να παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα κίνητρα και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, για τη
βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης (European Commission, 2014).
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Abstact
Inclusive education as a reform that responds to pupils’ diversity takes into account that general schools are the most
effective means of achieving education for all. The aim of our study is to formulate the important parameters related to the
inclusion of children with formal and non-formal development and to draw useful conclusions on the attitudes, knowledge
and skills of primary education teachers in the field of inclusive education. In this study, the views of 303 Teachers of the
Region of Epirus on issues of inclusive education and teacher education were explored. The teachers involved in the survey
were asked to prioritize the factors that influence inclusion and evaluate views on teachers’ attitudes towards integration
training. Teachers say that they need support to meet the needs of all pupils in the primary school. They associate inclusive
education with teacher training and the collaboration of educational staff in schools.
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Πόσο καταρτισμένοι είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφορικά
με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα;
Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης
Μαρία Σάφη, Περικλής Νούσιας & Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στο θεσμό του Σχολείου. Το Σχολείο, ως εξελισσόμενο σύστημα,
το οποίο οφείλει αφενός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και αφετέρου να προσανατολίζει σε
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές αυτές φέρνουν την κοινωνία μπροστά σε νέα δεδομένα, καθώς στο ξεκίνημα του 21ου
αιώνα η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Η ελληνική
κοινωνία, δηλαδή, καλείται να διαχειριστεί μεταξύ άλλων τη μεγέθυνση της οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στους πολίτες,
την αθρόα έλευση οικονομικών μεταναστών, την αμφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών, τη περιθωριοποίηση διάφορων
κοινωνικών ομάδων, τον άκρατο ανταγωνισμό, την ατομοκρατία, καθώς και την έντονη εσωστρέφεια των πολιτών. Μέσα
σε αυτές τις νέες συνθήκες θεωρήθηκε ότι η συνεκπαίδευση για τα άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
(inclusion) και η δόμηση ενός Σχολείου για Όλους, θα εξασφάλιζε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να
αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.
Όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου «συνεκπαίδευση» επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ποιότητας της εκπαίδευσης
που παρέχεται στο σχολείο, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να φοιτούν σε αυτό. Προσανατολίζεται, σε μια ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές χωρίς να τους κατηγοριοποιεί. Σε αυτήν την περίπτωση το κέντρο βάρους
απομακρύνεται από την «ελαττωματολογία», δηλαδή, από την κάθε κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εστιάζεται στο πως θα αρθούν όλοι εκείνοι οι περιοριστικοί παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Στόχος της συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα Σχολείο για Όλους, το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται τον κάθε μαθητή,
χωρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης,
επιδιώκεται να ληφθεί μέριμνα για την παροχή κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών σε όλους τους μαθητές,
ώστε το σχολείο να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τα όποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρουν.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και στην οργάνωση και τη διαμόρφωση του σχολικού πλαισίου
(Neave, 1998). Επηρεάζει κάθε προσπάθεια αναδόμησης του σχολείου, της εφαρμογής νέων προγραμμάτων και την ποιότητα
της παρεχόμενης μάθησης. Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες των αλλαγών, τότε πολλές προσπάθειες
αποτυγχάνουν (Perez, 2004). Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
εφαρμογή και υλοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος συνεκπαίδευσης. Η επιτυχημένη ή αποτυχημένη έκβαση του προγράμματος χωρίς να τους βαραίνει αποκλειστικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς, αφού είναι αυτοί που μεσολαβούν
μεταξύ του μαθητή και του μορφωτικού αγαθού. Για αυτόν τον λόγο ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, για να μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά, τα αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται κάθε φορά.
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να είναι γνώστης μιας ποικιλίας αντικειμένων ώστε να μπορεί να χειριστεί και να προσαρμόσει τη
διδασκαλία του ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Barton, 2004). Όσον αφορά τους μαθητές,
δεν μαθαίνουν όλοι με το ίδιο ρυθμό, ούτε με την ίδια μέθοδο, αλλά είναι ευθύνη ,όμως, των εκπαιδευτικών να εντοπίσουν
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τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή, να αξιολογήσουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες , ώστε να
προσαρμόσουν την διδασκαλία τους ανάλογα (Hammond & Ingalls, 2003). Βασικός στόχος, δηλαδή, είναι η ανάπτυξη και η
χρήση τέτοιων μεθόδων διδασκαλίας που να αξιοποιούν τις διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες, τις έμφυτες κλίσεις,
τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του κάθε μαθητή. Η εκπαιδευτική διαδικασία και τα διδακτικά μέσα πρέπει να μπορούν να
προσαρμόζονται από τον εκπαιδευτικό στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Για παράδειγμα, η δημιουργία ομάδων
μεικτής ικανότητας (με μαθητές με διαφορετικές ικανότητες) μέσα στην τάξη και η διαφοροποιημένη διδασκαλία, μπορεί να
αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν οι μαθητές της τάξης παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία ως προς τις επιδόσεις ή την
συμπεριφορά. Τέλος, η σωστή στοχοθεσία και ο έγκαιρος σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η συνεργασία ανάμεσα σε ειδικότητες
και φορείς, απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς ικανότητες στην οργάνωση, τη συμβουλευτική και την επικοινωνία, όπως και
διαρκή βελτίωση και ευελιξία των προγραμμάτων που υλοποιούν (Saleh, 1998).

ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτό που έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα, σήμερα, είναι ότι στις σχολικές τάξεις των γενικών σχολείων συναντάται, πλέον, ένας αυξημένος αριθμός μαθητών, οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια μορφή αναπηρίας,
σε αντίθεση με τον διαχωρισμό της φοίτησης των μαθητών σε “γενικά” σχολεία και “ειδικά” σχολεία που επικρατούσε ως
εκπαιδευτικό μοντέλο μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός
της γενικής τάξης απαιτείται να διαθέτει την επιστημονική εγκυρότητα, προκειμένου να διαχειρίζεται ζητήματα της σχολικής
καθημερινότητας που σχετίζονται με την αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν, μεταξύ των άλλων, να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία και στη διαχείριση της σχολικής τάξης. Σχετικά με το ζήτημα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών
γενικής αγωγής πάνω στην θεματική της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό επίπεδο, έχουν γίνει διάφορες
έρευνες στον ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά, η Παντελιάδου και Πατσιοδήμου (2000), στην έρευνά τους, αναφέρουν πως στους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας (δασκάλους), σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται μαθήματα σχετικά με την ειδική
αγωγή και εκπαίδευση, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν τον χαρακτήρα των επιλεγόμενων μαθημάτων. Αντίστοιχα, η Δόικου
(2000), επιχείρησε με την έρευνά της να αποτιμήσει την κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών σχετικά με την Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, σε προπτυχιακό επίπεδο, διερευνώντας τον αριθμό των μαθημάτων που προσφέρονται στα Παιδαγωγικά
τμήματα της χώρας.
Με βάση τα προαναφερόμενα, σχεδιάστηκε έρευνα που είχε ως σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο έχει καταρτιστεί ο υποψήφιος εκπαιδευτικός επαρκώς, ώστε να είναι σε θέση, πλέον, ως εκπαιδευτικός της τάξης να ανταποκρίνεται στις αυξημένες
εκπαιδευτικές ανάγκες και των μαθητών με αναπηρία ή με μαθησιακές δυσκολίες. Εάν, δηλαδή, στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες,
οι οποίες θα τους επιτρέψουν, μεταξύ των άλλων, να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία και στη διαχείριση
της σχολικής τάξης, στην οποία πλέον θα περιλαμβάνεται και κάποιος αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή κάποιας μορφής αναπηρίας. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε εδώ να αποτυπωθεί ο αριθμός και ο χαρακτήρας (υποχρεωτικά ή
μη) των γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που παρέχονται στους εν δυνάμει και εν
ενεργεία εκπαιδευτικούς, τόσο της πρωτοβάθμιας (δάσκαλοι), όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (φιλόλογοι, φυσικοί,
μαθηματικοί).

Μαρία Σάφη, Περικλής Νούσιας & Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
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Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
• Ποιος είναι ο αριθμός των μαθημάτων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που προσφέρεται σε κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα;
• Υπάρχουν ή όχι διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των μαθημάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ανάλογα με
την κατηγορία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμήματα Φιλολογίας, Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήματα Φυσικής
και Τμήματα Μαθηματικών);
• Εμφανίζονται περισσότερο καταρτισμένοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;
• Σε ποιον βαθμό τα μαθήματα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα;
• Τι μεταβολές σημειώθηκαν μεταξύ των ετών 2010 και 2015, όσον αφορά τα προσφερόμενα μαθήματα Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης;
Οι απαντήσεις που θα προκύψουν από ερωτήματα αυτά είναι δυνατό να συμβάλουν στην εκτίμηση της κατάρτισης, καθώς και στον εντοπισμό πιθανών «κενών» όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματική. Επίσης, το ποσοστό των υποχρεωτικών
μαθημάτων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση υποδηλώνει, ως ένα βαθμό, τη μέριμνα των Τμημάτων για την απόκτηση
σχετικών γνώσεων εκ μέρους όλων των φοιτητών, πράγμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση της συνεκπαίδευσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την υλοποίηση της παρούσα έρευνας επιχειρήθηκε, η ανάλυση περιεχομένου των Οδηγών Σπουδών των πανεπιστημιακών Τμημάτων που καταρτίζουν υποψήφιους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Στους Οδηγούς Σπουδών του κάθε Πανεπιστημιακού τμήματος περιγράφονται τα γνωστικά αντικείμενα (μορφή, σκοπός, μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενο) που διδάσκονται οι φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι οδηγοί σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, σε προπτυχιακό
επίπεδο και έγινε καταγραφή όλων των μαθημάτων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που προσφέρονται σε αυτά.
Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την ένταξή τους ως μαθήματα Eιδικής Aγωγής και Eκπαίδευσης ήταν ο τίτλος τους, καθώς και το περιεχόμενό τους, το οποίο αναγράφονταν στον Οδηγό Σπουδών του κάθε τμήματος. Τα Τμήματα που συμμετείχαν
στην έρευνα εντάχθηκαν στις εξής κατηγορίες: α) Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) Τμήματα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής- Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας γ)Τμήματα Φιλολογίας, δ) Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
ε) Τμήματα Φυσικής και στ) Τμήματα Μαθηματικών. Η επιλογή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής-Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ειδικότητα
του φιλολόγου. Τα παραπάνω τμήματα αφορούν τα εξής Πανεπιστήμια της χώρας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η έρευνα έγινε μέσω διαδικτύου, μελετώντας τους Οδηγούς Σπουδών κάθε Τμήματος και αφορά
τα έτη 2010 και 2015. Η επιλογή των συγκεκριμένων χρόνων, όσον αφορά τους Οδηγούς Σπουδών, οφείλεται στο γεγονός ότι
μεγάλο ποσοστό των φοιτητών έχουν προσφάτως ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών τους και ίσως κάποιοι από αυτούς
εργάζονται ήδη σε σχολεία της χώρας. Επίσης, η επιλογή δύο χρονικών σημείων (2010-2015) έγινε με σκοπό να αποτιμηθούν
οι διαφορές που μπορεί να σημειωθούν μεταξύ των πέντε(5) ετών, όσον αφορά τον προσφερόμενο αριθμό μαθημάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εξετάστηκε, ακόμη, το ποσοστό των υποχρεωτικών και μη μαθημάτων, με σκοπό να διαφανεί
ποιος είναι ο αριθμός μαθημάτων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητος για τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω Τμημάτων.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων, καταρτίστηκαν διαγράμματα, τα οποία δείχνουν τον αριθμό των μαθημάτων της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προσφέρεται σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα της Ελληνικής επικράτειας κατά τα έτη
2010 και 2015. Επίσης, καταρτίστηκαν πίνακες, στους οποίους διακρίνεται ο αριθμός, καθώς και τα ποσοστά των παραπάνω
μαθημάτων με βάση τον χαρακτήρα που έχουν τα συγκεκριμένα μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή υποχρεωτικά κατ’
επιλογήν μαθήματα). Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στους Οδηγούς Σπουδών το 2010 (Διάγραμμα 1 και Πίνακας 1) εντοπίστηκαν δέκα(10) μαθήματα στο τμήμα της Αθήνας, εκ των οποίων το ένα(1)
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα («Ειδική Αγωγή») και τα υπόλοιπα εννέα(9) εμφανίζονται ως επιλεγόμενα. Στο τμήμα του ΑΠΘ,
σημειώθηκαν πέντε(5) μαθήματα, από τα οποία, το ένα(1) εμφανίστηκε ως υποχρεωτικό («Παιδαγωγική της Ένταξης»), ενώ τα
υπόλοιπα τέσσερα(4) ως επιλεγόμενα («Ιατρική βάση προβλημάτων Ακοής», «Μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία»,
«Εκπαιδευτική πράξη και Αναπηρία», «Εκπαιδευτική προσέγγιση της Νοητικής Καθυστέρησης στο Γενικό Σχολείο»). Στα Πανεπιστήμια των Ιωαννίνων και της Πάτρας, εμφανίζονται αντίστοιχα οκτώ(8) μαθήματα, από τα οποία δύο(2) έχουν τον χαρακτήρα των υποχρεωτικών («Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία», «Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική»  Ιωαννίνων, «Εισαγωγή
στην επιστήμη της Ειδικής Αγωγής», «Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία»  Πατρών) και έξι(6) έχουν τον χαρακτήρα των επιλεγόμενων μαθημάτων. Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, καταγράφτηκαν δεκαπέντε(15) μαθήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
τα οποία έχουν την μορφή υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν. Το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου εμφανίζει έξι(6) μαθήματα,
εκ των οποίων ένα(1) μάθημα εμφανίζεται ως υποχρεωτικό («Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή») και πέντε(5) ως επιλεγόμενα.
Στο τμήμα του Βόλου σημειώθηκαν μόνο τρία(3) μαθήματα, από τα οποία ένα(1) μάθημα είναι υποχρεωτικό («Μαθησιακές
Δυσκολίες») και δύο(2) είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν («Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή», «Ψυχοπαθολογία του Παιδιού»).
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας(Φλώρινα), εντοπίστηκαν δύο(2) υποχρεωτικά μαθήματα («Ειδική Αγωγή», «Θεωρίες
Μάθησης-Μαθησιακές Δυσκολίες») και τρία(3) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα. Τέλος, στο Πανεπιστήμιο Θράκης, καταγράφτηκαν δύο(2) υποχρεωτικά μαθήματα («Ειδική Παιδαγωγική» και «Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο») και τέσσερα(4)
μαθήματα ως επιλεγόμενα. Συνολικά, εντοπίστηκαν 66 μαθήματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από τα οποία
τα 34 έχουν τον χαρακτήρα των επιλεγόμενων μαθημάτων.
Αντίστοιχα, το 2015 (Διάγραμμα 2 και Πίνακας 2), στο ΠΤΔΕ Αθηνών εντοπίζονται δέκα(10) μαθήματα από τα οποία ένα(1)
είναι υποχρεωτικό («Ειδική Αγωγή») και τα υπόλοιπα εννέα(9) έχουν τον χαρακτήρα του επιλεγόμενου. Στο τμήμα του ΑΠΘ,
παρατηρείται μια μεταβολή στον αριθμό των μαθημάτων για την Ειδική Αγωγή, καθώς εντοπίστηκαν τρία(3) μαθήματα, εκ των
οποίων ένα(1) είναι υποχρεωτικό («Παιδαγωγική της Ένταξης») και τα υπόλοιπα δύο(2) επιλεγόμενα («Εκπαιδευτική Πράξη
και Αναπηρία, «Εκπαιδευτική Προσέγγιση της Νοητικής Καθυστέρησης στο Γενικό Σχολείο»). Στα Πανεπιστήμια των Ιωαννίνων
και της Πάτρας, δεν σημειώθηκαν αλλαγές, καθώς εμφανίζονται οκτώ(8) μαθήματα, από τα οποία δύο(2) είναι υποχρεωτικά («Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία», «Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική»  Ιωαννίνων, «Εισαγωγή στην επιστήμη της
Ειδικής Αγωγής», «Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία»  Πατρών), και έξι(6) επιλεγόμενα. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σημειώθηκε μια μεταβολή καθώς εντοπίστηκαν δεκαέξι(16) μαθήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκ των οποίων ένα(1) είναι
υποχρεωτικό («Ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές») και δεκαπέντε(15) ως υποχρεωτικά
κατ’ επιλογήν. Στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εντοπίστηκε, επίσης, μια μεταβολή καθώς εμφανίζει πέντε(5) μαθήματα,
από τα οποία, ένα(1) μάθημα εμφανίζεται ως υποχρεωτικό («Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή») και τέσσερα (4) ως επιλεγόμενα.
Στο τμήμα του Βόλου δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή ,καθώς βρέθηκαν μόνο τρία(3) μαθήματα, από τα οποία ένα μάθημα
είναι υποχρεωτικό(«Μαθησιακές Δυσκολίες») και δύο(2) εμφανίζονται ως υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν («Εισαγωγή στην Ειδική
Αγωγή», «Ψυχοπαθολογία του Παιδιού»). Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας(Φλώρινα) επίσης δεν σημειώθηκαν αλλαγές, καθώς εντοπίστηκαν δύο(2) υποχρεωτικά μαθήματα («Ειδική Αγωγή», «Θεωρίες Μάθησης-Μαθησιακές Δυσκολίες») και
τρία(3) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα. Τέλος, στο Πανεπιστήμιο Θράκης, εντοπίστηκε μια μείωση, καθώς εμφανίζεται
ένα(1) υποχρεωτικό μάθημα («Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής στην Εκπαίδευση») και τέσσερα(4) μαθήματα ως επιλεγόμενα. Συνολικά, το 2015 προέκυψαν 63 μαθήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, από τα οποία τα 31 έχουν τον χαρακτήρα του επιλεγόμενου μαθήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα της έρευνας.
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Διάγραμμα 1: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 1: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΠΤΔΕ) 2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

12

18,18%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

34

51,51%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

20

30,30%

ΣΥΝΟΛΟ

66

100%

Διάγραμμα 2: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 2: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) 2015
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

12

19,04%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

31

49,20%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

20

31,74%

ΣΥΝΟΛΟ

63

100%
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Στα τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, το 2010 (Διάγραμμα 3 και Πίνακας 3), εντοπίστηκαν εικοσιένα (21) στο τμήμα της Αθήνας(ΕΚΠΑ). Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι ένας αριθμός των μαθημάτων αυτών είναι επιλεγόμενα(στο σύνολο 16 από τα 21), ενώ προέκυψαν τρία(3) υποχρεωτικά («Ψυχολογία των δυσκολιών
μάθησης», «Ειδική Αγωγή» και «Εξελικτική Ψυχοπαθολογία») και δύο(2) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν («Ειδική Παιδαγωγική»
και «Ψυχολογικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών»). Στο ΑΠΘ εντοπίστηκαν έξι(6) μαθήματα στο
σύνολο, τα οποία έχουν τη μορφή ‘’υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν’’(«Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙ», «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
στην Εκπαίδευση», «Παιδαγωγικές και Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών», «Ειδική Αγωγή και
Αποτελεσματική Διδασκαλία», «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Αρχές και Εφαρμογές» και «Συστήματα Εκπαίδευσης στην Ειδική
Αγωγή»). Στο ΦΠΨ του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων βρέθηκαν τέσσερα(4) μαθήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και
εκπαίδευση, εκ των οποίων τρία(3) είναι υποχρεωτικά («Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι :Εισαγωγή στην Παθολογία του σχολείου(μάθηση, συμπεριφορά», «Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ :Αυτισμός: Σύγχρονη ψυχολογική θεώρηση» και « Κλινική Ψυχολογία
II: Στοιχεία Διαγνωστικής») και ένα(1) υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν («Σχολική Ψυχολογία ΙΙ :Παθολογία του λόγου και της γλώσσας με έμφαση στη δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους»). Αντίστοιχα, την χρονιά 2015 (Διάγραμμα 4 και Πίνακας 4), εντοπίζονται
στους Οδηγούς Σπουδών των τμημάτων της Αθήνας (ΦΠΨ) και της Θεσσαλονίκης(ΦΠ), μια μείωση στον προσφερόμενο αριθμό μαθημάτων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, έχοντας δεκατρία (13 για το ΦΠΨ Αθηνών) και πέντε(5 για το ΦΠ
Θεσσαλονίκης) μαθήματα αντίστοιχα. Ωστόσο, στο τμήμα των Ιωαννίνων το 2015 σημειώθηκε μια αύξηση στα προσφερόμενα
μαθήματα κατά ένα(1), έχοντας πλέον πέντε(5) μαθήματα (δύο υποχρεωτικά και τρία υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν). Συνολικά,
στα τμήματα ΦΠ/ΦΠΨ για το 2010 σημειώθηκαν 31 μαθήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, από τα οποία τα 16 έχουν τον
χαρακτήρα των επιλεγόμενων μαθημάτων, ενώ τη χρονιά 2015, αντίστοιχα, 23 μαθήματα, με τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν
και τα επιλεγόμενα να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό (43,47% και 34,78% αντίστοιχα για το 2010 και 2015).

Διάγραμμα 3: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 3: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

6

19,35%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

16

51,61%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

9

29,03%

ΣΥΝΟΛΟ

31

100%
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Διάγραμμα 4: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

	
  

Πίνακας 4: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2015
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

5

21,7%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

8

34,78%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

10

43,47%

ΣΥΝΟΛΟ

23

100%

Σύμφωνα με το διάγραμμα, για το 2010 (Διάγραμμα 5 και Πίνακας 5), στα περισσότερα τμήματα Φιλολογίας της Ελλάδας
εμφανίζεται μικρός αριθμός μαθημάτων σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εμφανίζει ένα(1) μόνο μάθημα με τον τίτλο «Εξελικτική Ψυχοπαθολογία». Ωστόσο, το μάθημα
αυτό εμφανίζεται ως επιλεγόμενο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Στο τμήμα Φιλολογίας της Καλαμάτας (Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου) προσφέρεται ένα(1) υποχρεωτικό («Διδακτική μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες») και δύο(2) επιλεγόμενα («Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες», «Θέματα Ειδικής Αγωγής-Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες»)
μαθήματα. Κατά το 2015 (Διάγραμμα 6 και Πίνακας 6), σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στα τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, στο
Πανεπιστήμιο Πατρών εντοπίζεται πλέον το μάθημα («Μαθησιακές Δυσκολίες και Αναπτυξιακή Δυσλεξία»), το οποίο μπορεί ο
κάθε φοιτητής να επιλέξει μέσα από μια σειρά μαθημάτων(τα οποία δεν αναγράφονται εδώ) στο πλαίσιο απόκτησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Το ίδιο εντοπίζεται και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με το μάθημα «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές», το οποίο είναι μάθημα του ΠΤΔΕ και προσφέρεται στο τμήμα της Φιλολογίας
με σκοπό την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας. Τέλος, μια ακόμη αλλαγή εντοπίζεται και στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, όπου εκεί παρατηρείται μείωση ενός μαθήματος από τα τρία(3) που προσφέρονταν παλαιότερα. Στα υπόλοιπα
τμήματα της χώρας δεν σημειώθηκαν αλλαγές στον αριθμό τον μαθημάτων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Διάγραμμα 5: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα
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Πίνακας 5: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1

25,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

3

75,0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

4

100%

Διάγραμμα 6: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 6: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2015
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1

20,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

4

80,0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

5

100%

Στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το 2010 (Διάγραμμα 7 και Πίνακας 7) εντοπίστηκε ένα(1) επιλεγόμενο μάθημα
με τίτλο «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες», το οποίο προσφέρει το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης
Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Αντίστοιχα ,την χρονιά 2015 (Διάγραμμα 8 και Πίνακας 8), εντοπίζεται μεταβολή μόνο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ), όπου ο/η φοιτητής/φοιτήτρια του τμήματος έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει ως μάθημα ελεύθερης επιλογής κάποιο/κάποια από τα τέσσερα μαθήματα, τα οποία προσφέρει το
τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής( «Παιδαγωγικές και Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών»,
«Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Εκπαίδευση», «Ειδική Αγωγή και Αποτελεσματική Διδασκαλία» και «Δυσκολίες Προσαρμογής και Προβλήματα συμπεριφοράς στο Σχολείο»). Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, επικρατούν τα ίδια δεδομένα που
επικρατούσαν και τα προηγούμενα έτη.
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Διάγραμμα 7: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 7: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

0

0,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

1

100,0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

1

100%

Διάγραμμα 8: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 8: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2015
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

0

0,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

5

100,0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

5

100%

Όσον αφορά τα τμήματα Φυσικής, διαπιστώθηκε ,από τους Οδηγούς του 2010 (Διάγραμμα 9 και Πίνακας 9) και το 2015 (Διάγραμμα 10) ότι δεν προσφέρεται κανένα μάθημα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε κανένα Τμήμα της Ελλάδας.
Εξαίρεση αποτελεί μόνο το γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει ως δυνατότητα στους προπτυχιακούς
φοιτητές, να επιλέξουν ένα μάθημα από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με την ιδιότητα του επιλεγόμενου μαθήματος.
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Διάγραμμα 9: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 9: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

0

0,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

0

0,0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

0

0%

Διάγραμμα 10: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Τέλος, όσον αφορά τα Τμήματα Μαθηματικών της χώρας, διαπιστώθηκε ότι το 2010 (Διάγραμμα 11 και Πίνακας 10) δεν
προσφέρονταν κανένα μάθημα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ωστόσο, στον Οδηγό Σπουδών του 2015 (Διάγραμμα 12 και Πίνακας 11) του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ εντοπίστηκαν τέσσερα(4) μαθήματα: «‘’ Παιδαγωγικές και
ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών’’, ‘’ Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση’’, ‘’Ειδική
Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία’’, ‘’Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο’’». Τα παραπάνω μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθώς αποτελεί υποχρέωση του κάθε προπτυχιακού/ής φοιτητή/φοιτήτριας στο τμήμα Μαθηματικών να επιλέξει κάποια από αυτά τα μαθήματα (σε συνδυασμό με κάποια άλλα
μαθήματα τα οποία δεν αναγράφονται εδώ) στο πλαίσιο της απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής τους Επάρκειας. Ωστόσο,
στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, τη χρονιά 2015, δεν εντοπίστηκαν αλλαγές ως προς τον προσφερόμενο αριθμό μαθημάτων
σχετικών με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
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Διάγραμμα 11: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 10: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

0

0,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

0

0,0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

0

0%

Διάγραμμα 12: Αριθμός μαθημάτων Ειδικής Αγωγής ανά τμήμα

Πίνακας 11: Αριθμός και ποσοστά μαθημάτων Ειδικής Αγωγής-Χαρακτήρας
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2015
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

0

0,0%

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

4

100%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ

4

100%
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα από την παρουσίαση των ευρημάτων, μέσω πινάκων, διαπιστώθηκε ότι μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων σχετικά με
την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εμφανίζεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, σε σχέση με το σύνολο των τμημάτων της χώρας.
Επίσης, διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα από αυτά τα μαθήματα εμφανίζονται με τον χαρακτήρα των επιλεγόμενων και των
υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν (συγκεντρωτικά για το 2010 και 2015: από 81,81% και 80,94% για τα Π.Τ.Δ.Ε και 80,64 και 78,25%
για τα τμήματα Φ.Π.Ψ/Φ.Π), κάτι που συμφωνεί και με την έρευνα της Παντελιάδου και Πατσιοδήμου (2000), σύμφωνα με την
οποία, τα μαθήματα ειδικής αγωγής δεν παρακολουθούνται από το σύνολο των σπουδαστών των τμημάτων αυτών, αλλά μόνο
από εκείνους που δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιπρόσθετα, το ποσοστό μαθημάτων
που προσφέρεται στα υπόλοιπα τμήματα (Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φυσικής και Μαθηματικών) είναι πολύ μικρό (συνολικά 4,90% το 2010 και 13,13% το 2015). Από αυτό, καθίσταται φανερή η έλλειψη κατάρτισης των φοιτητών και εν
δυνάμει εκπαιδευτικών, δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η προετοιμασία,
με άλλα λόγια, των μελλοντικών καθηγητών (φιλολόγων, φυσικών και μαθηματικών) πάνω στη συγκεκριμένη θεματική εμφανίζεται ως ελλιπής, γεγονός που διαφαίνεται και από έρευνες σχετικά με την ένταξη, καθώς εκεί προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αισθάνονταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να διδάξουν σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (Marshall, Ralph, Palmer, 2002, Smith, 2000). Τέλος, κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, είναι
το γεγονός ότι παρατηρήθηκε μια μείωση όσον αφορά τον αριθμό των τμημάτων στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (συγκεντρωτικά 66 το 2010 και 63 το 2015), καθώς και ένα σχετικά μικρό ποσοστό όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας
(συνολικά για τα υπόλοιπα τμήματα: 35,29% το 2010 και 36,36% το 2015), αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο, την έλλειψη
μέριμνας από πλευράς των Τμημάτων σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική. Το εύρημα αυτό θα πρέπει προβληματίσει ιδιαίτερα, διότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες εκπαιδευτικές
ανάγκες, όχι μόνο των τυπικώς αναπτυσσόμενων μαθητών, αλλά και των μαθητών με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες. Μια υπόθεση που μπορεί να γίνει για το παραπάνω εύρημα, έχει ίσως να κάνει με το γεγονός της οικονομικής κρίσης, η οποία ταλαιπωρεί την χώρα(Ελλάδα) τα τελευταία χρόνια. Σημειώνονται, δηλαδή, λιγότεροι διορισμοί καθηγητών ΔΕΠ
στα Πανεπιστήμια που έχουν ως αντικείμενό τους την συγκεκριμένη θεματική. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, διαφαίνεται
ως επιτακτική η ανάγκη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γενικότερα, το ζήτημα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην
Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και σε πρακτικές που αφορούν την συνεκπαίδευση παρουσιάζεται ως σημαντική ανάγκη και στην
ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Avramidis & Kalyva, 2007· Avramidis, 2010· Buckley, 2005· Rice & Zigmond, 2000· Strogilos et
al, 2016), αναδεικνύοντας την αναγκαιότητά της τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στην εξέταση των ειδικοτήτων που αφορούσαν στο επάγγελμα του δασκάλου, του φιλολόγου, του μαθηματικού και του φυσικού. Επίσης, περιορίστηκε στην μελέτη των ετών 2010 και 2015, παραλείποντας με αυτόν
τον τρόπο Οδηγούς Σπουδών παλαιότερων ετών και με αυτόν τον τρόπο έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που απασχολείται
ήδη στην εκπαίδευση. Μια μελλοντική ανάλυση θα μπορούσε να συμπεριλάβει την ειδικότητα του Νηπιαγωγού, όσον αφορά
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις υπόλοιπες ειδικότητες που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση(χημικοί,
βιολόγοι, καθηγητές πληροφορικής, καθηγητές εικαστικής αγωγής, καθηγητές φυσικής αγωγής, φιλόλογοι ξένης γλώσσας,
κοινωνιολόγοι). Με βάση το δεδομένο αυτό, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μελλοντικά μια έρευνα, στην οποία θα συμπεριληφθούν και οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την εκπαίδευσή τους σχετικά με την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, σε προπτυχιακό επίπεδο.
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Abstract
In school classrooms, nowadays, there is an increasing number of pupils who have special educational needs or some
form of disability. Within this environment, the modern educator is required to have the scientific validity in order to manage
the issues of school day-to-day life related to disability and special educational needs. Based on this position, a research
was conducted to investigate, whether the candidate teachers were properly prepared. In particular, it was attempted to
illustrate the number and the nature of courses related to the special education provided to potential teachers. The analysis
of the content of the study guides of the University Departments of Greece was used as a research tool. The results showed
the lack of training of educators, especially those in secondary education (philologists, physicists, mathematicians) on this
issue, thus highlighting the necessity of their training.
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Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σε θέματα ειδικής αγωγής
Ηλιάννα Γωγάκη & Χρυσούλα Τριβιζά

Περίληψη
Βασική επιδίωξη της επιμόρφωσης είναι να αλλάξει τους συμμετέχοντες, προσανατολίζοντας τους σε συγκεκριμένους στόχους που
έχουν καθοριστεί από την αρχή και παράλληλα να τους καταστήσει ανεξάρτητούς, με απώτερο σκοπό τον αυτο-καθορισμό και την
αυτοπραγμάτωση (Rogers, 2002). Η επιμόρφωση περιλαμβάνει θεσμοθετημένες και μη διαδικασίες, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί κατά τη διάρκεια της εργασιακής
του θητείας ο εκπαιδευτικός να βελτιώνει το έργο του, τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, καθώς θα εξελίσσεται και ως άτομο
(Νάσσαινας, 2010). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, καθώς η ανταπόκριση στην κοινωνία
της γνώσης, διαμορφώνει ένα νέο ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Πλέον αποτελεί αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται
σε ζητήματα ειδικής αγωγής και παρέμβασης, καθώς ο αριθμός των μαθητών που εντάσσονται στην ειδική αγωγή αυξάνεται
ραγδαία. Μέσα από την επιμόρφωσή τους στην Ειδική αγωγή, τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να
εντοπίσουν νέες τεχνικές και μεθόδους μάθησης γι’ αυτούς τους μαθητές (Πολυχρονοπούλου, 2004), καθώς και να τροποποιήσουν
τυχών λανθασμένες αντιλήψεις και απόψεις για τα παιδιά αυτά.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ζητήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αποτελεί μια συγχρονική, επιτόπια ποιοτική έρευνα με δειγματοληπτικό χαρακτήρα, που χρησιμοποιεί την συνέντευξη ως μέσο συλλογής δεδομένων. Διεξήχθη την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2018. Το δείγμα
αποτέλεσαν 15 Νηπιαγωγοί και 15 Δάσκαλοι.
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Δάσκαλοι του δείγματός μας, υποστηρίζουν ότι η επιμόρφωση αποτελεί αναγκαιότητα για την εποχή μας, σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στην ερώτηση
αν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε
θετικά. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι όλοι οι δάσκαλοι του δείγματος έχουν παρακολουθήσει σε αντιθέσει με τους Νηπιαγωγούς
όπου από τους 15, μόνο οι 8 έχουν παρακολουθήσει. Στην ερώτηση αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο μέλλον, σε μεγάλο ποσοστό το δείγμα απάντησε θετικά, καθώς επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στην ειδική αγωγή που πρέπει να
εκπαιδευτούν. Στην ερώτηση για το που θέλουν να εστιάσουν την επιμόρφωση τους οι Νηπιαγωγοί αναφέρουν την ανίχνευση
μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σ’ αντίθεση με τους δασκάλους οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν στην παρέμβαση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ολοκληρώνοντας
αναφέρουν τους επιθυμητούς τρόπους παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην ειδική αγωγή, τις προσδοκίες
τους, παρουσιάζουν τις ανάγκες τους και αιτιολογούν τον τρόπο επιλογής του φορέα πραγματοποίησης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Ειδική Αγωγή, Μαθησιακές Δυσκολίες

1. Εισαγωγή
Στην κοινωνία μας, η οποία ποια έχει μετατραπεί σε μια κοινωνία γνώσης τόσο η επιστήμη όσο και η τεχνολογία κατέχουν σημαντικό ρόλο και αποτελούν μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών (Scheerens,
2010). Στο πλαίσιο αυτό, η γνώση αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο συστατικό της προσωπικής και κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης (Δερμιτζάκης, 2017).
Φυσικά η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τον ρόλο των εκπαιδευτικών- παιδαγωγών όλων των βαθμίδων, καθώς πλέον αποκτούν
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έναν νέο ρόλο. Έτσι βασική επιδίωξη ενός εκπαιδευτικού είναι να κινητοποιήσει το μαθητή, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης βοηθώντας τον ταυτόχρονα να καλλιεργήσει όλες εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό
πλέον να ανταποκρίνεται στους συνεχείς μετασχηματισμούς της κοινωνίας (Δούκας, 2007). Για να το επιτύχει αυτό ένας εκπαιδευτικός πρέπει να ενταχθεί σε προγράμματα κατάρτισης αλλά και επιμόρφωσης, ώστε να καταστεί και ο ίδιος ως δια βίου εκπαιδευόμενος. Αυτό σημαίνει πως βασιζόμενος πάνω στη γνώση που διαθέτει όταν ξεκινά το έργο του οφείλει να αποκτά στην συνέχεια
νέα γνώση και εμπειρία (Cochran, Smyth & Lytle, 2001).
Καθημερινά, βλέπουμε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση αυξάνονται σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο
πεδίο της ειδικής αγωγής. Αυτό γιατί οι περιπτώσεις των παιδιών που εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και χρήζουν Όπως
υποστηρίζει ο Γκότοβος (2006), μέσω της διαδικασίας της επιμόρφωσης ο εκπαιδευτικός δύναται να αποκτήσει εκείνα τα εφόδια
που χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αυξάνονται
διαρκώς, Στο πλαίσιο αυτό η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να γίνει εφικτή η αναπροσαρμογή τόσο στα περιεχόμενα όσο και στους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 2002).
Έχει καταστεί σαφές σε όλους μας ότι η ταχύτητα της ανανέωσης γνώσεων στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» επιβάλλει σε
όλους τους ενήλικους, και όχι μόνο στους μορφωτικά μη-ευνοημένους, τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων που απέκτησαν
στην αρχική τους εκπαίδευση, οι οποίες παλαιώνουν σήμερα πολύ γρήγορα (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2012).
Όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οφείλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ικανότητες, όπως απαιτεί το πλαίσιο της
πολιτιστικής και οικονομικής παγκοσμιοποίησης και οι νέες δομές των κοινωνιών της πληροφορίας, αν θέλει να επιτελέσει τον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο, διαμορφώνοντας έτσι τους νέους ανθρώπους και μέσω αυτών τη νέα κοινωνία που θα πρέπει
να θέσει τις ανθρωπιστικές αξίες ως βασικές της συντεταγμένες (Καρράς & Οικονομίδης, 2015).
Σίγουρα η βασική εκπαίδευση συνδέεται με τα πεδία της επιμόρφωσης αλλά και της κατάρτισης, καθώς οι πανεπιστημιακές
σπουδές δεν προσφέρουν εκπαίδευση και ειδίκευση για όλη μας τη ζωή, αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να υποστηρίζουν
σωστά το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους (Βάθη & Κόκκαλη, 2013). Τα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα καλύπτουν μόνο τον τομέα της επιστημονικής κατάρτισης, παραμελώντας την πρακτική άσκηση, την
επαγγελματική εκπαίδευση δηλαδή των υποψηφίων εκπαιδευτικών, με τη στενή έννοια του όρου, κάτι που δείχνει την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης (Χατζηδήμου, 2003). Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών του εντάσσονται σε επιμορφωτικές
διαδικασίες αλλά και σε διαδικασίες κατάρτισης έχουν τριπλασιασθεί.
Αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης επιθυμούν την αναβάθμιση του έργου τους,
της προσφερόμενης τους εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
του έργου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προσωπικής, της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου
εκπαίδευσης (Αναστασιάδου, 2014).
Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η οριοθέτηση του όρου επιμόρφωση, καθώς δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία. Επιμόρφωση είναι η «απόκτηση συμπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών. Αποτελεί, πρόσθετη
εκπαίδευση ή παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο προσωπικό επιχείρησης ή οργανισμών για τις νεότερες μεθόδους παραγωγής
και οργάνωσης της εργασίας» (Ελληνικό Λεξικό, 1993). Παράλληλα, σύμφωνα με τον ορισμό που παρατίθεται στο Λεξικό της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, είναι η «παροχή πρόσθετων γνώσεων επιστημονικής ή και επαγγελματικής κατάρτισης για την περαιτέρω καλλιέργεια ικανοτήτων» (Μπαμπινιώτης, 1998).
Σύμφωνα με το CEDEFOP, με τον όρο επιμόρφωση αναφερόμαστε στην εξωσχολική και μετασχολική μόρφωση των πολιτών
για τη «συμπλήρωση των κενών της εκπαίδευσης και τη συνεχή ενημέρωσή τους επί των εξελίξεων και τάσεων της ανθρώπινης δημιουργίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και της επαγγελματικής
τους απασχόλησης» (Ανδρέου, 1997).
Σύμφωνα με την UNESCO, ο όρος επιμόρφωση ενηλίκων αναφέρεται σ’ όλο το «φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών
διαδικασιών, οποιουδήποτε μεθόδου, είτε αυτές αφορούν σε αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν
αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων τα ενήλικα
άτομα αναπτύσσουν τις ικανότητες τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή τις
στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυξης και της συμμετοχής
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τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Δημουλάς, Κοντονή, Κρητικίδης, Μπελεγρή-Ρομπόλη, Παπαδόγαμβρος, Ππαδοπούλου, Παληός &Τραγάκη, 2003).
Η επιμόρφωση παίρνει ποικίλες μορφές και διάρκειες ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τους στόχους που επιδιώκει
και τις χρονικές τοπικές και λειτουργικές προϋποθέσεις οργάνωσης και υλοποίησης της (Βουλτσίδης, 2013). Κατέχει συμπληρωματικό ρόλο στα περιεχόμενα της βασικής εκπαίδευσης, καθώς η επιμόρφωση οδηγεί τους εκπαιδευτικούς, στην εξέλιξη τους, μέσα από
την εμβάθυνση σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Αποτελεί μια συνεχής αλλά και επαναλαμβανόμενη διαδικασία σε θεσμοθετημένα ή μη πλαίσια, η οποία βαδίζει παράλληλα με την επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Με λίγα λόγια, με τον όρο επιμόρφωση αναφερόμαστε στον εμπλουτισμό των γνώσεων μετά την ολοκλήρωση
ενός κύκλου σπουδών, είναι σαφές, λοιπόν, ότι η επιμόρφωση απευθύνεται σε άτομα που ήδη εργάζονται (Lam, 2009).
Βέβαια η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επισημαίνει εντονότερα την αναγκαιότητα επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, κυρίως για αυτούς της γενικής εκπαίδευσης, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί στην
πλειονότητά τους θεωρούν τους εαυτούς τους ανέτοιμους ή ακόμα και αναρμόδιους να διδάξουν τους μαθητές αυτής της κατηγορίας (Παντελιάδου & Νικολαραΐζη, 2000). Σ’ αυτό συμβάλλει αρνητικά και η λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
που θέτει ως πρωταρχική ανάγκη τη διδασκαλία πολύ μεγάλης ύλης, μη αφήνοντας έτσι περιθώρια στον εκπαιδευτικό για πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τον τρόπο διδασκαλίας (Δερμιτζάκης, 2017).
Στοχεύει να βοηθήσει τον άνθρωπο, να βελτιώσει και να διευρύνει τις επαγγελματικές και επιστημονικές του γνώσεις και δεξιότητες, με σκοπό να του δοθεί η δυνατότητα να ανταποκριθεί επιτυχώς στη εκπλήρωση του έργου του, για το καλό του ίδιου
μεμονωμένα αλλά και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα (Νάσσαινας, 2010).
Οι εκπαιδευτικοί πλέον είναι σημαντικό να παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και
ιδιαίτερα εκείνοι που εργάζονται στην τυπική εκπαίδευση, ώστε να εξελιχθούν και να βελτιωθούν, αφού ο αριθμός των παιδιών
αυτών αυξάνεται συνεχώς.
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένα πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης που με ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, ώστε να καταστούν
δυναμικά μέλη του κοινωνικού συνόλου και να προληφθεί με τον τρόπο αυτό η περιθωριοποίησή τους (Κρουσταλάκης, 1998).
Σύμφωνα με την Τζουριάδου (1997) η ειδική αγωγή αποτελεί ευρεία επιστημονική περιοχή, που αναδεικνύει τους προβληματισμούς της σύγχρονης εκπαίδευσης, την ανάγκη για νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, αλλά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα
είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι, όπως επιτάσσει η αρχή της ενσωμάτωσης, σε αντίθεση με τη λειτουργία της ειδικής αγωγής ως
εξειδικευμένου τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008 η ειδική αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής παιδείας. Συγκεκριμένα ορίζει την
ειδική αγωγή ως «το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες». Γίνεται αντιληπτή στον Νόμο αυτό η ευθύνη της πολιτείας να διαφυλάττει και να αναβαθμίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας.
Επίσης είναι υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δερμιτζάκης, 2017).
Η ειδική αγωγή είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που μπορεί να οριστεί και να αξιολογηθεί από ποικίλες οπτικές. Η ειδική αγωγή
είναι σκόπιμη παρέμβαση σχεδιασμένη να προλαβαίνει, να περιορίζει και/ ‘η να ξεπερνά τα εμπόδια που μπορεί να παρακωλύουν
τη μάθηση και την πλήρη και ενεργητική συμμετοχή ενός παιδιού με αναπηρίες στο σχολείο και στην κοινωνία.
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Heward, 2011).
Όλα τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα σωματικά τους γνωρίσματα (π.χ. κάποια είναι πιο κοντά, κάποια είναι πιο
δυνατά κτλ), και τις μαθησιακές τους ικανότητες (π.χ. κάποια μαθαίνουν γρηγορότερα και χρησιμοποιούν όσα έχουν μάθει σε νέες
καταστάσεις, άλλα χρειάζονται εντατική επαναλαμβανόμενη εξάσκηση και δυσκολεύονται να διατηρήσουν και να γενικεύσουν τις
νέες γνώσεις και δεξιότητες) (ό.π.).
Οι διαφορές μεταξύ των περισσοτέρων παιδιών είναι σχετικά μικρές, γεγονός που επιτρέπει σε αυτά τα παιδιά να επωφελούνται
από το πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης (Heward, 2011).
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Τα σωματικά γνωρίσματα και/ή οι μαθησιακές ικανότητες κάποιων παιδιών- αυτών που αποκαλούνται παιδιά με ειδικές ανάγκες- διαφέρουν από το μέσο όρο (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω), σε τέτοιο βαθμό που απαιτούν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και σχετικές υπηρεσίες για να επωφεληθούν πλήρως από την εκπαίδευση.
Ο όρος παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ένας περιεκτικός όρος που αναφέρεται σε παιδιά με μαθησιακά και/ή συμπεριφορικά
προβλήματα, παιδιά με σωματικές αναπηρίες ή αισθητηριακές διαταραχές και παιδιά που είναι χαρισματικά σε νοητικό επίπεδο ή
έχουν κάποιο ειδικό ταλέντο. Η ειδική αγωγή είναι ένα αρκετά σημαντικό, μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο πεδίο. Αποτελεί μια
σχεδιασμένη παρέμβαση, η οποία προλαμβάνει, περιορίζει και ξεπερνά πιθανά εμπόδια, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν
προβλήματα στη μάθηση και την ένταξη ενός παιδιού με αναπηρίες, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην κοινωνία στο
σύνολό της (ο.π.). Ο θεμελιώδης σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι η παρέμβαση, η οποία είναι βασισμένη στη διδασκαλία.
Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008, ο σκοπός της ειδικής αγωγής είναι η παροχή ίσων ευκαιριών ώστε άτομα της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης να έχουν πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και
αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Πρέπει να
τονιστεί ότι η ειδική αγωγή παρέχεται δωρεάν και δια βίου για τα άτομα που την έχουν ανάγκη (Δερμιτζάκης, 2017).
Οι στόχοι της ειδικής αγωγής είναι (Heward, 2011): α) Ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία, β) Ένταξή των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, γ) Αποδοχή των
ατόμων με αναπηρία από το κοινωνικό σύνολο και δ) Προετοιμασία των παιδιών με αναπηρία για την καλύτερη δυνατή κοινωνική
και επαγγελματική αποκατάσταση μειώνοντας τις συνέπειες της εκάστοτε αναπηρίας με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ιδιαίτερα για την ειδική αγωγή ο εντοπισμός και η επίσημη αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδήγησαν ουσιαστικά στην αύξηση των μαθητών αυτής της κατηγορίας, κάτι που
συνεπάγεται αύξηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα σχολεία τόσο της γενικής όσο και της
ειδικής εκπαίδευσης (Ντουρμά, 2009). Πολλοί όμως έχουν αναδείξει την ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών (Gately & Hammer, 2005∙
Παπακωνσταντίνου, 1996), εξαιτίας της απουσίας της ειδικής κατάρτισης σε βασικές εκφάνσεις του έργου τους, όπως: θέματα διδακτικής, εφαρμογή νέων μεθόδων και εκπαιδευτικών υλικών, προώθηση της αξίας της διεπιστημονικότητας και της συλλογικής
εργασίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Πλήθος ερευνών τονίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τόσο των Νηπιαγωγών
όσο και των Δασκάλων στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

2. Μεθοδολογία
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σε ζητήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αποτελεί μια συγχρονική, επιτόπια ποιοτική έρευνα με δειγματοληπτικό χαρακτήρα,
που χρησιμοποιεί την συνέντευξη ως μέσο συλλογής δεδομένων. Διεξήχθη την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2018. Το δείγμα αποτέλεσαν 15 Νηπιαγωγοί και 15 Δάσκαλοι. Πριν την πραγματοποίηση της συνέντευξης, αποφασίστηκε η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής
σε 2 άντρες δασκάλους και 2 γυναίκες νηπιαγωγούς, με τυχαία επιλογή. Πραγματοποιήσαμε κάποιες τροποποιήσεις στις ερωτήσεις
μας και προχωρήσαμε στην υλοποίηση της συνέντευξης. Η έρευνα αυτή, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης με όποια πλεονεκτήματα
και περιορισμούς αυτό συνεπάγεται.
Το δείγμα μας ήταν έγγαμο με παιδιά. Όλοι ήταν μόνιμοι διορισμένοι και η εμπειρία του ήταν από 10 έως 15 χρόνια. Το επίπεδο
σπουδών του δείγματός μας ήταν αρκετά υψηλό καθώς οι 21 ήταν κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι 3 είχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών και 1 δεύτερο πτυχίο. Όλοι οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι έχουν συμμετάσχει σε αρκετά επιμορφωτικά
προγράμματα και τονίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

3. Αποτελέσματα
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Δάσκαλοι του δείγματός μας, υποστηρίζουν ότι η επιμόρφωση αποτελεί αναγκαιότητα για την εποχή μας, σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στην ερώτηση αν
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έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε
θετικά. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι όλοι οι δάσκαλοι του δείγματος έχουν παρακολουθήσει σε αντιθέσει με τους Νηπιαγωγούς
όπου από τους 15, μόνο οι 8 έχουν παρακολουθήσει. Τονίζουν όμως ότι οι γνώσεις τους, σε υψηλό ποσοστό δεν είναι αρκετές για
τον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τόσο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί τονίζουν σε αρκετά υψηλό ποσοστό την επιθυμία τους να πραγματοποιούνται περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα από τον ίδιο τον φορέα εργασίας τους, στον χώρο εργασίας τους για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στην ερώτηση αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο μέλλον, σε μεγάλο ποσοστό
το δείγμα απάντησε θετικά, καθώς επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στην ειδική αγωγή που πρέπει να εκπαιδευτούν.
Στην ερώτηση για το που θέλουν να εστιάσουν την επιμόρφωση τους οι Νηπιαγωγοί αναφέρουν την ανίχνευση μαθησιακών
δυσκολιών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σ’ αντίθεση με τους δασκάλους οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν στην παρέμβαση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ολοκληρώνοντας αναφέρουν
τους επιθυμητούς τρόπους παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην ειδική αγωγή, τις προσδοκίες τους, παρουσιάζουν τις ανάγκες τους και αιτιολογούν τον τρόπο επιλογής του φορέα πραγματοποίησης.
Συγκεκριμένα αν το επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν δεν είναι συνυφασμένο με τον εργοδότη
τους, επιθυμούν τότε το πρόγραμμα να έχει την μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να είναι πιο ευέλικτο με βάση της
επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Σε υψηλό ποσοστό οι προσδοκίες που θέτουν μέσα από της παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματα στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση, ταυτίζονται ανάμεσα στους Νηπιαγωγούς και τους δασκάλους, καθώς αναφέρουν ως προσδοκίες, την
βελτίωση τους, την αύξηση των προσόντων τους και την πιθανή βελτίωση θέσης τους.
Τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι δάσκαλοι του δείγματος της έρευνας, αναφέρουν ότι επιλέγουν τον φορέα υλοποίησης ενός
επιμορφωτικού προγράμματος, ανάλογα με το κόστος και την αναγνώριση- πιστοποίηση που παρέχει.

4. Συμπεράσματα
Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την επιμόρφωση
είναι πάρα πολύ λίγες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τόσο ο θεσμός της επιμόρφωσης όσο και η ειδική αγωγή είναι σχετικά
πρόσφατες στη χώρα μας (Δερμιτζάκης, 2017).
Από την παρούσα έρευνα έγινε κατανοητό ότι τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Δάσκαλοι έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα
της ένταξής τους σε επιμορφωτικές δράσεις και ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έχουν ήδη, κατανοήσει
την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των γνώσεων τους και της ανάγκης εμπλουτισμού με επιστημονικότητα που θα δίνει βαρύτητα
στις επιλογές τους.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε σε υψηλό ποσοστό τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Δάσκαλοι πιστεύουν ότι μέσα από την
συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θα βελτιωθούν στο έργο τους και θα
καταστούν περισσότερο παραγωγικοί. Σημαντική διαφορά ανάμεσα στους Νηπιαγωγούς και τους Δασκάλους είναι ότι Νηπιαγωγοί
θέλουν τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθούν να εστιάζουν στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών σ’ αντίθεση με τους δασκάλους οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν στην παρέμβαση και αντιμετώπιση
των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ολοκληρώνοντας αναφέρουν τους επιθυμητούς τρόπους
παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην ειδική αγωγή, τις προσδοκίες τους, παρουσιάζουν τις ανάγκες τους και
αιτιολογούν τον τρόπο επιλογής του φορέα πραγματοποίησης.
Με βάση τους στόχους που εξυπηρετεί η επιμόρφωση, είναι σαφές ότι ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο σε ατομικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο ρόλος αυτός αφορά τη προσωπική ανάπτυξη κάθε ανθρώπου και την αναβάθμιση των σύγχρονων
κοινωνιών, ενώ παράλληλα διευκολύνει και εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του χώρου εργασίας του, δημιουργώντας ποιοτικότερες
συνθήκες. Ειδικότερα, η επιμόρφωση δίνει τη δυνατότητα για την ενίσχυση της προσωπικής ικανοποίησης από τις εργασιακές συνθήκες και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και παροχή κινήτρων για αύξηση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος
των εργαζομένων και τόνωση της δραστηριοποίησής τους, την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, την κατανόηση και αξιοποίηση
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νέων τεχνολογιών, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της δυνατότητας αποτελεσματικής διαχείρισης προβλημάτων, τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών εργασιακών χωρών, την ελαχιστοποίηση χρόνου εργασίας, καθώς και την κοινωνική ευημερία και συνοχή
(Καραλής, 2008).
Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η σημασία και η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αρκετούς τομείς έγκειται στο γεγονός ότι η βασική τους εκπαίδευση δεν είναι ποτέ επαρκής, καθώς η εκπαίδευση εξελίσσεται διαρκώς
και πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για τα αποτελέσματα νέων ερευνών, την εξέλιξη πρακτικών, για τις εκπαιδευτικές και
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τις καινοτόμες δράσεις και τις εκάστοτε παρεμβάσεις (Παπαναούμ, 2005). Βασική παραμένει και η
συμβολή της επιμόρφωσης σε καίρια και εξειδικευμένα θέματα, όπως στην ειδική αγωγή, σε θέματα επικοινωνίας, συμβουλευτικής, διοίκησης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Βασιλειάδου, 2011),
καθώς η βασική τους εκπαίδευση έχει παραβλέψει αυτούς τους τομείς και αν θέλουν να κάνουν λειτούργημα και όχι επάγγελμα
θα πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση θα τους βοηθήσει να σταθούν δίπλα σε όλους τους, τους
μαθητές και να τους αντιμετωπίσουν σωστά.
Δυστυχώς, το πεδίο της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναπτύσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς (Heward, 2011).
Όμως, είναι αναγκαίο, οι εκπαιδευτικοί τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής να παρακολουθούν και να εκπαιδεύονται στο
πεδίο αυτό.
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Abstract
The main aim of the training is to change the participants by orienting them to specific goals defined from the beginning and
at the same time to make them independent, with the ultimate goal of self-determination and self-realization (Rogers, 2002).
The training includes statutory and non-formal procedures aimed at completing and renewing the initial education and training
of the individual so that during his working life the teacher can improve his / her work, knowledge, skills and attitudes, he also
evolves as a person (Nassena, 2010). Teacher education is an important process, as responding to the knowledge society creates
a new role for the educator. Teachers now need to be educated on issues of special education and intervention, as the number
of students enrolled in special education is growing rapidly. Through their training in Special Education, they are given the
opportunity to develop their skills and to identify new techniques and methods of learning for these pupils (Polychronopoulou,
2004) and to modify any misconceptions and opinions about these children .
The aim of this paper is to highlight the necessity of training Primary Education teachers on issues of special education and
education. It is a cross-sectional, field-based, qualitative survey of sampling that uses the interview as a means of collecting
data. It was conducted in May-June 2018. The sample consisted of 15 Kindergartens and 15 Teachers.
From the results of this research it appears that both the Kindergarten and the Masters of our sample claim that education
is a necessity for our time in matters of special education and education. The question of whether they have attended training in
special education and training, the majority of the sample responded positively. At this point it is stressed that all the teachers in
the sample have attended in contrast to the Kindergarten, where out of the 15, only 8 have attended. When asked if they want to
watch in the future, the sample responded positively to a large extent as they point out that there are many issues in the special
education that need to be trained. In the question of where they want to focus their education, the nursery students report the
detection of learning difficulties and special educational needs as opposed to teachers who wish to be trained to intervene and
address learning difficulties and special educational needs. In conclusion, they indicate the desirable ways to monitor a training
program in the special education, their expectations, present their needs and justify the way of choosing the implementing body.
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Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των Ειδικών Παιδαγωγών
και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που εργάζονται
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μέρος μιας συνεχούς πορείας ανάπτυξης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, με συνέπεια την ποιοτική ανάπτυξη του σχολείου. Ως ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση ορίζεται μία αποκεντρωμένη και
ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στη σχολική μονάδα
και στην ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης, 2006). Αυτού του είδους η επιμόρφωση υλοποιείται στη χώρα μας με διάφορους τρόπους, όπως με την παρακολούθηση σεμιναρίων, τη μελέτη ανάλογου επιμορφωτικού
υλικού, τη συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια και ημερίδες καθώς και με τη διαρκή καθοδήγηση και υποστήριξή τους από τους
συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί με την είσοδο τους στο επάγγελμα συνεχίζουν να είναι ενήμεροι, ενεργοί
και ενθουσιώδεις, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους, αξιοποιώντας την εμπειρία τους, ενεργοποιώντας ικανότητες στοχασμού και δημιουργικότητας, παραμένοντας κριτικά σκεπτόμενοι απέναντι στις αλλαγές που τους
επιβάλλονται, μέσα σε ένα κλίμα συμμετοχικότητας, συλλογικής ευθύνης με κοινά καθορισμένους στόχους και όραμα, και όλα
αυτά με επίκεντρο το δικό τους σχολείο, εκεί όπου εκτυλίσσεται η εκπαιδευτική πραγματικότητα (Osamwonyi, 2016). Κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δέχεται όλο και πιο έντονη πίεση για αποτελεσματική
εκπαίδευση. Συνεχείς νέες προκλήσεις, απαιτούν από το σχολείο όλο και περισσότερα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μία
τέτοια πρόκληση αποτελεί και ο τομέας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο χώρος της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελεί θέμα της ελληνικής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Είναι, πλέον, επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων πλαισίων για την εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες είτε στο πλαίσιο της γενικής αγωγής, είτε σε μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη μείωση
του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αυτών των μαθητών, καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση, για να αποκτήσουν
αυτοί οι μαθητές όλα όσα χρειάζονται ώστε να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της κοινωνίας και να επιβιώσουν. Για αυτό το
λόγο, ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι πολύ σημαντικός. Ο ειδικός παιδαγωγός αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην αντιμετώπιση μιας μαθησιακής δυσκολίας, του οποίου η παρέμβαση είναι συνεχής. Ο ρόλος του ξεκινάει από τη διάγνωση με την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή κυρίως εκείνων των δοκιμασιών που εκτιμούν τις γλωσσικές ικανότητες.
Παρεμβαίνει και αλληλεπιδρά εκπαιδευτικά και θεραπευτικά μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αλλά και σε έφηβους και νέους με μαθησιακές δυσκολίες (Ξωχέλλης, 2006). Επομένως, ο ειδικός
παιδαγωγός καλείται να επιμορφώνεται συνεχώς, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές στο
χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με τα προσόντα και το ρόλο του ειδικού
παιδαγωγού. Σημαντικό ρόλο στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διαδραματίζει και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (λογοθεραπευτές, σχολικοί ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές), οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν και αυτοί την
κατάλληλη επιμόρφωση, για να αποκτήσουν τεχνικές διαχείρισης της αναπηρίας.
Όλες αυτές οι νέες τάσεις υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η δια βίου μάθηση και η ετοιμότητα για προσαρμογή
στην αλλαγή (Osamwonyi, 2016). Οι εκπαιδευτικοί, ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών παιδαγωγών και του
ειδικού επιστημονικού προσωπικού, των οποίων το έργο συνδέεται άρρηκτα με τη βελτίωση του σχολείου και τις επιδόσεις
των μαθητών, πρέπει να βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία μάθησης. Ως επαγγελματίες υψηλού κύρους πρέπει να είναι σε
θέση να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, να μπορούν να δρουν ελεύθερα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο
καθορισμένο από την πολιτεία και να επιδιώκουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες αυτοί, ως
λειτουργοί που ασκούν το επάγγελμα-λειτούργημά τους με ήθος και συνείδηση, έχουν ανάγκη από μία συνεχή, συμμετοχική
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επιμορφωτική διαδικασία που να αξιοποιεί τις εκάστοτε συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας υποστηρίζοντας το έργο τους
από την είσοδο τους στο επάγγελμα έως την αφυπηρέτηση τους. Από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του 1980, προτείνεται από
πολλούς ερευνητές η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μια μορφή επιμόρφωσης που ενισχύει την αυτονομία της σχολικής μονάδας και στηρίζει το καθημερινό έργο όλων αυτών που εμπλέκονται στον τομέα της εκπαίδευσης (Alabi και Ige, 2014). Προκύπτει από τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο εργασίας του και εντάσσεται
στον ετήσιο σχολικό προγραμματισμό του. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το ίδιο το σχολείο γίνεται φορέας επιμόρφωσης του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπάρχει κοινό όραμα και δέσμευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τους στόχους του σχολείου,
καθώς επίσης και κλίμα συμμετοχής και θετικής διάθεσης για μάθηση. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς
να οργανώνουν οι ίδιοι την επιμόρφωση τους εντάσσοντάς την στο πλαίσιο μίας συνεχούς διαδικασίας μάθησης (Κελπανίδης
& Βρυνιώτη, 2004).
Η διεξαγωγή της επιμόρφωσης μέσα στο φυσικό της χώρο -το σχολείο- εξασφαλίζει τη συμμετοχή των προαναφερθέντων
επαγγελματιών σε όλα τα στάδια υλοποίησης της και, κυρίως, στη διαδικασία διερεύνησης αναγκών και ενδιαφερόντων, μέσα
από διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού και αυτορρύθμισης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται, άλλωστε, ευκολότερα η απαραίτητη αντιστοιχία αναγκών και επιμόρφωσης που με τη σειρά της διευκολύνει τη μεταφορά και την εφαρμογή νέων και σύγχρονων προσεγγίσεων στη σχολική πράξη. Το σχολείο αποτελεί χώρο εργασίας και, ταυτόχρονα, εστία μάθησης. Συγκεκριμένα,
το σχολείο αναγνωρίζεται ως φορέας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με το Νόμο 1524 (άρθρο 12, παρ.3) του 1988, ενώ
πιο νωρίς με το νόμο 1566 του 1985 προωθείται η διοικητική αποκέντρωση και ο εκδημοκρατισμός στην εκπαίδευση με την
καθιέρωση του κοινωνικού ελέγχου και του δημοκρατικού προγραμματισμού στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρόλο, λοιπόν,
που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτικό, δίνει το περιθώριο στα σχολεία να αναπτύξουν μία
μερική αυτονομία (Παπαναούμ, 2007).

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Σε σχέση με την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση οι πρακτικές φαίνεται ότι ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που άπτονται αυτού του ζητήματος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έρευνα του
Osamwonyi (2016) για να υλοποιηθούν οι καθορισμένοι στόχοι της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής αρχές: 1) η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση προκύπτει από αναγνωρισμένες ανάγκες του σχολείου και της κοινότητας, 2) το προσωπικό του σχολείου χρειάζεται ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, 3) η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας
είναι η άμεση παρατήρηση της συνεχούς επιμόρφωσης, 4) η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση οδηγεί σε μια συνεχή διαδικασία
επανεξέτασης και αναθεώρησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, 5) η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση ενδιαφέρει όλο και
περισσότερο τους κρατικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, τις σχολικές επιτροπές, τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς και 6) το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να προβλέπει την ενημέρωση σχετικά με την έρευνα
και την πρόοδο της επιμόρφωσης. Επιπλέον, οι Alabi και Ige (2014) τόνισαν τους κυριότερους λόγους ύπαρξης της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι: η υπεροχή των εκπαιδευτικών χωρίς προσόντα στο εκπαιδευτικό
σύστημα, η βελτίωση του προγράμματος σπουδών, το ζήτημα ανεργίας, η κακή απόδοση των φοιτητών στις εξετάσεις και η
υποβαθμισμένη ποιότητα διδασκαλίας. Σε μία παλαιότερη έρευνα του Imogie (1992) δίνεται έμφαση στα προβλήματα που
έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή ενδοϋπηρεσιακών προγραμμάτων επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα οποία: 1) Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης αυτοχρηματοδοτούνται και, πολλοί από αυτούς
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε υπερβολικές σχολικές αμοιβές και άλλα συναφή έξοδα για τα εγχειρίδια, καθώς και για την
προσωπική τους υποστήριξη, 2) Ο παράγοντας του χρόνου είναι ένας σημαντικός περιορισμός, δεδομένου ότι οι ώρες επαφής
για διαλέξεις και εξετάσεις είναι ανεπαρκείς, άρα, η αποτελεσματικότητα και το εύρος της διδασκαλίας είναι αμφίβολα, 3)
Υπάρχουν πολλές αποκλίσεις στις προσεγγίσεις και τις τεχνικές που υιοθετούν τα διάφορα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται
σε προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης, που συνεπάγονται έλλειψη ομοιομορφίας στο περιεχόμενο των μαθημάτων
και στη μεθοδολογία, 4) Υπάρχουν προβλήματα κακού σχεδιασμού και οργάνωσης και 5) Υπάρχουν προβλήματα ανεπαρκών
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εγκαταστάσεων, όσον αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις γενικά.
Υπάρχουν αρκετές έρευνες για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την
έρευνα των Καραμπίνη & Ψιλού (2011), οι αδυναμίες που υπάρχουν στο σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
είναι οι ακόλουθες:
• Τα προγράμματα επιμόρφωσης στη χώρα μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά με τεχνοκρατική προσέγγιση.
• Ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθιστούν τον εκπαιδευτικό παθητικό δέκτη,
που δε συμμετέχει στο σχεδιασμό των επιμορφώσεων του.
• Παραβλέπεται η νομοθεσία περί ρόλου των πανεπιστημίων και των σχολικών μονάδων ως φορέων επιμόρφωσης.
• Οι επιμορφώσεις στη χώρα μας δε στηρίζονται σε επιστημονικές έρευνες αλλά, συνήθως, στηρίζονται σε ξένα δανεικά
πρότυπα επιμορφώσεων.
• Τα προγράμματα επιμόρφωσης δε λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Η επιμόρφωση, γενικά, έχει πολύ θεωρητικό χαρακτήρα.
Ακόμη, σε έρευνα των Παντελιάδου & Πατσιοδήμου (2000), όπου ερευνώνται οι επιμορφωτικές ανάγκες των ειδικών
παιδαγωγών, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν μια γενική πολυκατηγορική επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση προσδίδουν στη σχολική ψυχολογία, στη διδακτική μεθοδολογία, στις θεωρίες και τα κίνητρα μάθησης, στην οργάνωση
συμπεριφοράς, στη συμβουλευτική γονέων και στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Δαρβούδη (2013), για την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Στην
πρώτη προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός είναι απλά ο αποδέκτης της επιμόρφωσης, ο καταναλωτής της επιμόρφωσης. Στη δεύτερη προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός είναι ο δημιουργός της δικής του επιμόρφωσης; Στην πρώτη περίπτωση, η επιμόρφωση
είναι η συγκέντρωση γνώσεων που είναι αμφίβολο σε τι βαθμό θα εφαρμοστούν αργότερα στην τάξη. Αυτή η μορφή επιμόρφωσης, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χώρα μας. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν και εξερευνούν τις επαγγελματικές τους αδυναμίες και οργανώνουν την επιμόρφωσή τους.
Στην προσπάθεια τους αυτή ενδέχεται να υποστηρίζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Τελευταία, άρχισαν να γίνονται και
στη χώρα μας τα πρώτα βήματα προς την προσέγγιση αυτή («ενδοσχολική επιμόρφωση», σεμινάρια με ομάδες εργασίας).
Βασικός στόχος της επιμόρφωσης είναι όχι απλά η παροχή γνώσεων, αλλά το πώς θα μάθουν οι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν
σε ομάδα για να αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα στο χώρο της δουλειάς τους, καθώς και το πώς θα οργανώνουν τη
συνεχή εκπαίδευση τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα έρευνα, μελετά την ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθώς και του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού ως έναν από τους παράγοντες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Ως τεχνική συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά του δείγματος και αφορά τα δημογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με το φύλο, τον κλάδο (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Τεχνολογική Εκπαίδευση), τη διδακτική εμπειρία, τις σπουδές,
τη γνώση ξένων γλωσσών, την επιμόρφωση και τη γνώση Η/Υ.
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, αποτελείται από πέντε ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση. Χωρίζεται στις εξής πέντε υποκατηγορίες:
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• Τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση
• Τους παράγοντες που επηρεάζουν το ενδιαφέρον των ειδικών παιδαγωγών, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και
των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης
• Το χρόνο συμμετοχής σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Τους καταλληλότερους φορείς υλοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος
• Τους παράγοντες που επηρεάζουν τους ειδικούς παιδαγωγούς, το ειδικό επιστημονικό προσωπικού και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Αναφορικά με την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης αξιοπιστίας του είναι a cronbach = 0,839.
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδ. έτος 2017-2018.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
1. Καθίσταται αναγκαία η διαρκής επιμόρφωση των ειδικών παιδαγωγών, λόγω της εξέλιξης στο χώρο της εκπαιδευτικής
θεωρίας και πράξης;
2. Επηρεάζει η είσοδος των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση;
3. Επηρεάζεται η απόφαση των ειδικών παιδαγωγών για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης από το περιεχόμενο
του προγράμματος;
4. Επηρεάζεται η απόφαση των ειδικών παιδαγωγών για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης από τα οδοιπορικά
έξοδα;
5. Σε ποιο βαθμό επηρεάζει το ενδιαφέρον των ανδρών και των γυναικών ερωτηθέντων η ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη
για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης;
6. Σε ποιο βαθμό επηρεάζει το ενδιαφέρον των ανδρών και των γυναικών ερωτηθέντων η κοινωνική αναγνώριση για την
παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης;
7. Ποιοι είναι οι καταλληλότεροι φορείς για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος και σε ποιο βαθμό;

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε 70 ειδικούς παιδαγωγούς, καθώς και σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές) και σε 70 εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας εκπαίδευσης.
Στον παρακάτω διάγραμμα γίνεται μια συσχέτιση του φύλου των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα και των
σπουδών τους (Διάγραμμα 1). Παρατηρούμε πως από τις 90 γυναίκες που συμμετείχαν συνολικά στην έρευνα, οι 45 είναι
πτυχιούχοι της σχολής ΠΤΔΕ, οι 22 πτυχιούχοι ειδικής αγωγής, οι 11 νοσηλευτικής, οι 8 λογοθεραπείας, ενώ μόλις 4 ήταν
πτυχιούχοι της παιδαγωγικής ακαδημίας. Αντίστοιχα για τους άνδρες, από τους 50 που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 25 ήταν
πτυχιούχοι του ΠΤΔΕ, 17 πτυχιούχοι ψυχολογίας και μόλις 8 ήταν πτυχιούχοι λογοθεραπείας.
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Διάγραμμα 1. Συσχέτιση φύλου και σπουδών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.
Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταξύ των σπουδών των ερωτηθέντων και της εξέλιξης στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης σχετικά με το πόσο αυτή διαμορφώνει την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση (Πίνακας 1). Από τη συσχέτιση
αυτή προκύπτει πως η πλειοψηφία των πτυχιούχων της ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης, θεωρούν πως η εξέλιξη
στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης διαμορφώνει λιγότερο την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση. Ακόμη, η πλειοψηφία των πτυχιούχων λογοθεραπείας και νοσηλευτικής συμφωνεί με τους ειδικούς παιδαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς.
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Πίνακας 1. Συσχέτιση των σπουδών και της εξέλιξης στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης
Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

63,515

10

,000

Likelihood Ratio

62,495

10

,000

Linear-by-Linear Association

,004

1

,951

N of Valid Cases

140

Πίνακας 2. Κριτήρια σημαντικότητας

a
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Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2) παρατηρούμε πως χ2=63.515. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της παραμέτρου χ2 τόσο μεγαλύτερη είναι η σημαντικότητα της διαφοράς του κατά πόσο πολύ θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής και
εκπαίδευσης αντίστοιχα πως η εξέλιξη στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης διαμορφώνει την ανάγκη για διαρκή
επιμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά σημαντική η διαφορά τους. Εφόσον το p<0,05 (για επίπεδο σημαντικότητας
5%), η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι σημαντική (σπουδές και εξέλιξης στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και
πράξης).
Επιπλέον, για την ίδια ερώτηση, η συσχέτιση μεταξύ σπουδών και της εισόδου των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, έδειξε πως
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως σπουδών, πιστεύει πως η είσοδος των Τ.Π.Ε. δεν διαμορφώνει καθόλου την
ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, ενώ ένα ακόμη μεγάλο μέρος αυτών θεωρεί πως τη διαμορφώνει λίγο (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Συσχέτιση σπουδών και εισόδου Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη
Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

54,895

10

,000

Likelihood Ratio

49,954

10

,000

Linear-by-Linear Association

23,415

1

,000

N of Valid Cases

140

a

Πίνακας 4. Κριτήρια σημαντικότητας
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4) παρατηρούμε πως χ2=54.895. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της παραμέτρου χ2 τόσο μεγαλύτερη είναι η σημαντικότητα της διαφοράς του κατά πόσο πολύ θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής και
εκπαίδευσης αντίστοιχα πως η είσοδος των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη διαμορφώνουν την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση.
Στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά σημαντική η διαφορά τους. Εφόσον το p<0,05 (για επίπεδο σημαντικότητας 5%), η σχέση
μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι σημαντική (σπουδές και εισόδου Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη).
Σχετικά με την ερώτηση ‘’Ποιοι από τους πιο κάτω παράγοντες επηρεάζουν το ενδιαφέρον σας για την παρακολούθηση ενός
προγράμματος επιμόρφωσης και σε ποιο βαθμό;’’, η συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων
και της προσωπικής ανάπτυξης ως επαγγελματία εκπαιδευτικού έδειξε πως το ενδιαφέρον των γυναικών επηρεάζεται πολύ
περισσότερο από αυτό των ανδρών από την ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη ως επαγγελματία εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης (Πίνακας 5).
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Πίνακας 5. Συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της ανάγκης της προσωπικής ανάπτυξης ως επαγγελματία εκπαιδευτικού
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

df

sided)

71,454a

10

,000

65,755

10

,000

7,102

1

,014

N of Valid Cases

140

Πίνακας 6. Κριτήρια σημαντικότητας
Στην ίδια ερώτηση, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της κοινωνικής αναγνώρισης των
ερωτηθέντων. Από αυτήν προέκυψε πως η πλειοψηφία των γυναικών θεωρούν πως η κοινωνική αναγνώριση δεν τις επηρεάζει καθόλου ή τις επηρεάζει λίγο για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης, σε αντίθεση με τους άντρες
που τους επηρεάζει περισσότερο (Πίνακας 7).
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Πίνακας 7. Συσχέτιση του φύλου και της μεγαλύτερης κοινωνικής αναγνώρισης
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2Value

df

sided)

76,613a

10

,002

Likelihood Ratio

56,054

10

,002

Linear-by-Linear Association

18,531

1

,001

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

140

Πίνακας 8. Κριτήρια σημαντικότητας
Στην ερώτηση ‘’Ποιος χρόνος, εκτός ωραρίου εργασίας, θα σας διευκόλυνε για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού
προγράμματος;’’, το 53,6% (75) δήλωσε πως οι εργάσιμες ημέρες τους διευκολύνουν λίγο για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, το 38,6% (54) πως δεν τους διευκολύνουν καθόλου, ενώ μόλις το 7,9% (11) δήλωσε πως τους
διευκολύνουν πολύ (Διάγραμμα 2).
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Διάγραμμα 2. Εργάσιμες ημέρες
Στην ίδια ερώτηση, το 42,9% (60) των ερωτηθέντων δήλωσε πως τα σαββατοκύριακα τους διευκολύνουν πάρα πολύ για
την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, το 39,3% (55) δήλωσε πως τους διευκολύνουν πολύ, ενώ μόλις το
17,9% (25) δήλωσε πως τους διευκολύνουν λίγο (Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3. Σαββατοκύριακα
Στην ερώτηση ‘’Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι καταλληλότεροι φορείς για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος και σε ποιο βαθμό;’’, το 34,1% (52) των ερωτηθέντων δήλωσε πως οι κεντρικοί φορείς του ΥΠ.Ε.Π.Θ είναι οι πολύ
κατάλληλοι για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, το 27,1% (38) δήλωσε πως είναι λίγο κατάλληλοι, το 25,7%
(36) δήλωσε πως είναι πάρα πολύ κατάλληλοι, ενώ μόλις το 10% (14) των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν είναι καθόλου κατάλληλοι (Διάγραμμα 4).
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Διάγραμμα 4. Κεντρικοί φορείς του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ο.ΕΠ.ΕΚ, Ι.Ε.Π. κ.ά.)
Στην ίδια ερώτηση, το 38,6% (54) δήλωσε πως οι ιδιωτικοί φορείς είναι λίγο κατάλληλοι για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, το 32,9% (46) δήλωσε πως είναι πολύ κατάλληλοι, το 17,9% (25) δήλωσε πως δεν είναι καθόλου
κατάλληλοι, ενώ το 10,7% (15) δήλωσε πως είναι πάρα πολύ κατάλληλοι (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5. Ιδιωτικοί φορείς
Στην ερώτηση ‘’Τι και σε ποιο βαθμό επηρεάζει την απόφασή σας για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης;’’, η συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σπουδών και του περιεχόμενου του προγράμματος, έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί
θεωρούν πως το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης τους επηρεάζει πολύ και πάρα πολύ σχετικά με την απόφασή
τους για τη συμμετοχή τους σε αυτό, σε αντίθεση με τους ειδικούς παιδαγωγούς. (Πίνακας 9).
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Πίνακας 9. Συσχέτιση των σπουδών και του περιεχόμενου του προγράμματος επιμόρφωσης
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Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

69,754

10

,000

Likelihood Ratio

79,755

10

,000

Linear-by-Linear Association

6,102

1

,014

N of Valid Cases

140

a

Πίνακας 10. Κριτήρια σημαντικότητας
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 10) παρατηρούμε πως χ2=69.754. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της παραμέτρου χ2 τόσο μεγαλύτερη είναι η σημαντικότητα της διαφοράς του κατά πόσο πολύ θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής και
εκπαίδευσης αντίστοιχα πως το περιεχόμενο ενός προγράμματος επιμόρφωσης επηρεάζει τη συμμετοχή τους σε αυτό. Στην
περίπτωση αυτή είναι αρκετά σημαντική η διαφορά τους. Εφόσον το p<0,05 (για επίπεδο σημαντικότητας 5%), η σχέση μεταξύ
των δύο μεταβλητών είναι σημαντική (σπουδές και περιεχόμενο προγράμματος επιμόρφωσης).
Στην ίδια ερώτηση, η συσχέτιση μεταξύ των σπουδών και της καταβολής των οδοιπορικών εξόδων έδειξε πως οι ειδικοί
παιδαγωγοί θεωρούν πως η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων τους επηρεάζει λίγο ή ακόμη και καθόλου στην απόφασή
τους για την συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς (Πίνακας 11).
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Πίνακας 11. Συσχέτιση των σπουδών και της καταβολής οδοιπορικών εξόδων

Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

44,328a

10

,000

Likelihood Ratio

54,016

10

,000

Linear-by-Linear Association

3,128

1

,077

N of Valid Cases

140

Πίνακας 12. Κριτήρια σημαντικότητας
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 12) παρατηρούμε πως χ2=44.328. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της παραμέτρου χ2 τόσο
μεγαλύτερη είναι η σημαντικότητα της διαφοράς του κατά πόσο πολύ θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής
αντίστοιχα πως η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων επηρεάζει τη συμμετοχή τους σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι
πολύ σημαντική η διαφορά τους. Εφόσον το p<0,05 (για επίπεδο σημαντικότητας 5%), η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών
είναι σημαντική (σπουδές και καταβολή οδοιπορικών εξόδων).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1. Μέσα από τη συσχέτιση μεταξύ των σπουδών των ερωτηθέντων και της εξέλιξης στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και
πράξης υπήρχε σύγκλιση απόψεων μεταξύ των ειδικών παιδαγωγών και των εκπαιδευτικών, καθώς πιθανότατα υπάρχει
ανάγκη και από τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις συνεχείς
εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.
2. Ακόμη, η συσχέτιση μεταξύ σπουδών και της εισόδου των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, έδειξε πως η είσοδος των Τ.Π.Ε.
δεν διαμορφώνει την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση σε καμία από τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, καθώς το μεγαλύτερο
ποσοστό των ερωτηθέντων κατέχει τις βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ευρύτερα της τεχνολογίας.
3. Η συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και της προσωπικής ανάπτυξης ως επαγγελματία
εκπαιδευτικού έδειξε πως το ενδιαφέρον των γυναικών επηρεάζεται πολύ περισσότερο από αυτό των ανδρών από την ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη ως επαγγελματία εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης.
Αυτό ίσως μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι οι άνδρες απασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες πέραν του βασικού τους επαγγέλματος (π.χ. αγροτικές ασχολίες) σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι οποίες κατά κύριο λόγο απασχολούνται με
τις οικιακές εργασίες και διαθέτουν περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ύπαρξη ορισμένων
στερεοτύπων, ως μία δεύτερη ερμηνεία, σύμφωνα με τα οποία επικρατεί η άποψη ότι οι άνδρες κατέχουν αρκετές γνώσεις,
άρα η περαιτέρω επιμόρφωση δεν κρίνεται αναγκαία.
4. Μια ακόμη συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της κοινωνικής αναγνώρισης των ερωτηθέντων έδειξε πως η πλειοψηφία των
γυναικών θεωρούν πως η κοινωνική αναγνώριση δεν τις επηρεάζει καθόλου ή τις επηρεάζει λίγο για την παρακολούθηση
ενός προγράμματος επιμόρφωσης, σε αντίθεση με τους άντρες που τους επηρεάζει περισσότερο. Και αυτό το εύρημα, στηρίζεται στην ερμηνεία ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ύπαρξη στερεοτύπων, καθώς οι άνδρες επηρεάζονται από την
κοινή γνώμη, ενώ οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την ουσία των πραγμάτων.
5. Σχετικά με το χρόνο, εκτός ωραρίου εργασίας, που θα τους διευκόλυνε για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού
προγράμματος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως οι εργάσιμες ημέρες δεν τους διευκολύνουν καθόλου ενώ,
παράλληλα, ένα μεγάλο τμήμα αυτών δήλωσε πως τους διευκολύνουν τα σαββατοκύριακα περισσότερο, καθώς τότε διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
6. Σχετικά με το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι φορείς για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων δήλωσε πως οι ιδιωτικοί φορείς είναι λιγότερο κατάλληλοι για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, σε αντίθεση με τους κεντρικούς φορείς του ΥΠ.Ε.Π.Θ, οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο κατάλληλοι από ένα
μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στους φορείς αυτούς εξαιτίας της
αυξημένης εγκυρότητά τους.
7. Η συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σπουδών και του περιεχόμενου του προγράμματος, έδειξε πως οι ειδικοί
παιδαγωγοί επηρεάζονται λιγότερο από τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την απόφασή τους να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι υπάρχει μία ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται
της γενικής αγωγής και εκπαίδευσης, άρα οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερα κενά σε σύγκριση με τους ειδικούς παιδαγωγούς.
8. Ακόμη, η συσχέτιση μεταξύ των σπουδών και της καταβολής των οδοιπορικών εξόδων έδειξε ότι η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό τους ειδικούς παιδαγωγούς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή
σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν λιγότερη υποστήριξη
από τις αντίστοιχες δομές επιμόρφωσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, άρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση
με αποτέλεσμα πολλές φορές να αυτοχρηματοδοτούνται και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα απαιτούμενα κόστη.
9. Τέλος, δεν βρέθηκε κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των ειδικών παιδαγωγών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Στην Ισπανία, τα τελευταία 20 χρόνια, η συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει υποστεί ριζικές αλλαγές: από τα κέ-
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ντρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των πανεπιστημίων, τα οποία χρησιμοποιούσαν ένα συγκεντρωτικό, επικεντρωμένο στο περιεχόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο, πέρασαν σε ένα πιο αποκεντρωμένο και ανεξάρτητο μοντέλο το οποίο διευθύνεται από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Στην Ανδαλουσία, ο όρος «προγράμματα αυτοεκπαίδευσης- αυτοεπιμόρφωσης» χρησιμοποιείται
για μια ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με δική
τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας από εκπαιδευτικούς οι οποίες είναι ικανές
να διαγνώσουν προβλήματα, είτε εκπαιδευτικά είτε διοικητικά, και να αναπτύσσουν σχέδια για την επίλυση τους. Οι ομάδες
εργασίας είναι ένας βασικός τρόπος αυτοεπιμόρφωσης, ο οποίος χρηματοδοτείται από την τοπική κυβέρνηση. Στη χώρα μας
θα πρέπει να υιοθετηθούν τέτοιοι τύποι συνεχούς εκπαίδευσης, με τον εκπαιδευτικό δημιουργό και όχι παθητικό αποδέκτη της
επιμόρφωσης του. Ο ρόλος των Πανεπιστημίων είναι να μελετήσουν τέτοιες μεθόδους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και
να υποστηρίξουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στη δύσκολη πρώτη φάση του εγχειρήματος, στην οργάνωση
τέτοιου τύπου συνεχούς εκπαίδευσης. Σταδιακά, καθώς θα αυξάνεται η εμπειρία και θα δημιουργούνται νέες στάσεις για τη
συνεχή εκπαίδευση και τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν θα οργανώνουν πιο αυτόνομα την
επιμόρφωση τους. Οι σχολικοί σύμβουλοι ειδικής αγωγής μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στη συνεχή εκπαίδευση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, με την υποστήριξη των ομάδων εργασίας αλλά και του κάθε εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του πρακτική. Χρειάζεται βέβαια καλύτερη αναλογία σχολικών συμβούλων και
εκπαιδευτικών για να μπορεί να υπάρχει τακτική συνεργασία (Δαρβούδης, 2013).
Επιπλέον, σε συλλογικό επίπεδο, οι επιστημονικές ενώσεις των ειδικών παιδαγωγών μπορούν να συμβάλλουν στη συνεχή
εκπαίδευση τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων κτλ. Την έκδοση περιοδικών, την δημιουργία ιστοσελίδων στο Internet κ.α. Μπορούν να συμβάλλουν στην επαγγελματική αναβάθμιση,
στη διαμόρφωση μιας στάσης συνεχούς εκπαίδευσης, στην αντίληψη μιας συνεχούς κριτικής προσέγγισης στη δουλειά τους.
Σταδιακά, ο ρόλος των επιστημονικών ενώσεων των ειδικών παιδαγωγών στη συνεχή εκπαίδευση τους θα αυξάνεται, έτσι
ώστε να καταστούν βασικοί φορείς της συνεχούς εκπαίδευσης τους, σε επίπεδο ευρύτερο από αυτό της σχολικής μονάδας ή
μικρού αριθμού σχολικών μονάδων. Η ανάπτυξη των σπουδών και της έρευνας στην ειδική αγωγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, η καθιέρωση της ουσιαστικής συνεχούς εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών, με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό και το σχολείο, και η ίδρυση επιστημονικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ειδικευμένων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ποιοτικό άλμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική
ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Δαρβούδης, 2013).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το δείγμα της παρούσας έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλου του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς αντλήθηκε μόνο από
τη Περιφέρεια Ηπείρου. Επιπλέον, το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο των κοινωνικά αρεστών απαντήσεων.
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Abstract
The systematic training of special pedagogues and, in particular, of special scientific staff working in Special Education and
Training Schools is one of the most important parameters affecting the effectiveness of the education system. The role of
the modern teacher is considered to be a top priority in the qualitative upgrading of the education provided and its training
is seen as a developmental continuum of lifelong participatory learning. In particular, with regard to special education
and training through training, the skills of special pedagogues and special scientific staff are strengthened and disability
management techniques are updated. This in-service training takes place in our country in a variety of ways, such as
attending seminars, studying similar educational material, participating in relevant conferences and workshops, and
constant guidance and support by the Project Coordinators. How effective, however, is the training they receive? Does the
training provided correspond to their real needs? How do they evaluate the training they receive? In the framework of the
aforementioned, an investigation was carried out to investigate the effectiveness and the adequacy of in-service training
received by those involved in the education of people with disabilities / or special educational needs. A questionnaire was
used to collect the data. The findings can be used to improve in-service training and design appropriate training programs
to improve the quality of education for people with disabilities / or special educational needs.
Key words: in-service training, special pedagogues, special scientific staff, special education.
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής:
Το παράδειγμα της Ελλάδας και της Ιταλίας
Ασημίνα Τσιμπιδάκη

Εισαγωγή
Οι σύγχρονες κοινωνίες του 21ου αιώνα διανύοντας μία μεταβατική κατάσταση πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αλλαγών εμφανίζουν έναν «νέο ρόλο» της εκπαίδευσης μέσα από τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Karras & Wolhuter, 2012; Wolhuter 2012). Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών θεωρείται πολύ σημαντική, δεδομένου ότι θα πρέπει ή θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο
στη σύγχρονη κοινωνική κρίση, στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις και μεταβατικότητες (Karras
& Synodi, 2012).
Η ειδική αγωγή (σήμερα ειδική αγωγή και εκπαίδευση) αποτελεί μία πρόκληση του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου και
ταυτόχρονα, συνιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης. Ένας από τους βασικούς
παράγοντες εξέλιξης και ανάπτυξης της ειδικής αγωγής είναι ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Σήμερα, ο/η εκπαιδευτικός
ειδικής αγωγής αναλαμβάνει τον ρόλο ενός πολυδύναμου παιδαγωγού με διεπιστημονική κατάρτιση, που αναδέχεται συνεχώς νέους ρόλους: Διδάσκει, αξιολογεί, σχεδιάζει προγράμματα, πληροφορεί και παρέχει συμβουλευτική σε μαθητές/τριες,
γονείς, συναδέλφους και φορείς (Τσιμπιδάκη, 2013).
Ο πολυδιάστατος ρόλος του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής τον/την θέτει αυτόματα σε μια διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και αναζήτησης ευκαιριών με στόχο αφενός την όσο το δυνατόν συνεπή ενημέρωσή του/της πάνω
στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της ειδικής αγωγής, και αφετέρου, τη δυνατότητα της αποτελεσματικότητάς του/της στις
συνεχείς προκλήσεις, που έχει το επάγγελμά του/της (Τσιμπιδάκη, υπό δημοσίευση).
Η παρούσα μελέτη
Η εργασία πραγματεύεται τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, που αναδεικνύονται στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε δύο χώρες της Ευρώπης με γεωγραφική εγγύτητα, την Ελλάδα και την Ιταλία, και αποτελούν χώρες του
ευρωπαϊκού τμήματος της Μεσογείου. Ειδικότερα, εξετάζει τα κοινά, και μη, σημεία της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής στις δύο χώρες, αξιολογεί τις τάσεις και προοπτικές που προβάλλονται και τέλος, επιδιώκει να δώσει βασικές
προτάσεις, ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι οποίοι/ες εργάζονται σε ένα σύγχρονο
και λειτουργικό σχολείο.
Η μελέτη επιδιώκει να ερευνήσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής;
• Πώς υλοποιείται η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και την Ιταλία;
• Ποια είναι τα κοινά σημεία και οι διαφοροποιήσεις στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις δύο χώρες;
• Ποιες προοπτικές προβάλλονται στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής;

Μέθοδος
Η εργασία συνιστά μία ποιοτική συγκριτική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αρχικά, η βιβλιογραφική αναζήτηση ξεκίνησε σε ερευνητικές βάσεις (όπως ERIC, Google Scholar, PsycINFO, κ.ά.) και σε
διαδικτυακές ευρωπαϊκές σελίδες (όπως αυτές της UNESCO, European Agency for Development in Special Needs Education,
Eurydice, κ.ά.). Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν περισσότερο διεξοδικά συγκεκριμένα περιοδικά, τα οποία εκδίδουν σχετικά
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δεδομένα (όπως European Journal of Special Needs, Teacher Education and Special Education, Comparative Education,
Comparative Education Review, κ.ά.). Λέξεις κλειδιά όπως Initial training in special education, Teacher training, Teacher
education, Special education, Comparative studies, Cross-country analyses, Comparative education methodology, Europe,
Greece, Italy, Legislation of special education in Europe, Curriculum, συνδυάστηκαν με κάθε πιθανό συνδυασμό. Συμπεριλήφθηκαν όσα άρθρα και κείμενα είχαν δημοσιευθεί από το 2010 και μετά.

Ευρήματα – Συζήτηση
Κυριότερες τάσεις στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
Το ζήτημα της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών είναι κυρίαρχο στην πολιτική ατζέντα της Ευρώπης αλλά και σε διεθνές
επίπεδο. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσμια, προσανατολίζεται στον
άξονα της συνεκπαίδευσης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Alexiadou & Essex, 2015; DeLuca, 2012; Sosu, Mtika &
Colucci-Gray, 2010).
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί μια αέναη διαδικασία. Σε ένα σχολείο που άπτεται της συνεκπαίδευσης/συμπερίληψης η έδρα της εκπαίδευσης τοποθετείται στις ‘ανθρώπινες σχέσεις’ (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2011). Τέσσερις θεμελιώδεις αξίες προβάλλονται στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, στις οποίες ένας/μία εκπαιδευτικός οφείλει να εκπαιδευτεί και να
ενστερνιστεί. Αυτές οι τέσσερις θεμελιώδεις αξίες είναι: (1) Σεβασμός στη διαφορετικότητα των μαθητών/τριών, (2) Υποστήριξη όλων των μαθητών/τριών, (3) Εργασία με τους άλλους και (4) Προσωπική επαγγελματική εξέλιξη (European Agency for
Development in Special Needs Education, 2014).
Οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) στα γενικά σχολεία. Μάλιστα, σε 28 ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό εγγραφής μαθητών/τριών με ε.ε.α/α.
στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται από 93.44% έως 99.88%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος είναι 97.36% (European Agency for
Special Needs and Inclusive Education, 2017).
Η Ιταλία νομοθέτησε πρώτη τη συμπερίληψη και συνάμα εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά ενταγμένων μαθητών/τριών με
ε.ε.α./α. σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα (σε ποσοστό 99.97%) (European Agency for Special Needs and Inclusive Education,
2018). Όσον αφορά στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδομένα, τα οποία μάλιστα δε συμπεριλαμβάνουν παιδιά
ηλικίας κάτω των 6 ετών (Fyssa & Vlachou, 2015). Στην Ελλάδα, το ποσοστό μαθητών/τριών με ε.ε.α./α., που εκπαιδεύονται
σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα εκτιμάται στο 5% (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012).
Αξίζει να αναφερθεί ότι, όσον αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, η Ευρώπη ακολουθεί τη φιλοσοφία της συμπερίληψης. Οι σύγχρονες διεθνείς αναφορές εστιάζουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη (Teacher education for inclusive education) (European Agency for Development in Special Needs Education, 2014).
Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες από τις εκθέσεις των χωρών δείχνουν ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ποικίλης διάρκειας και περιεχομένου. Τα προσόντα και η εμπειρία -και κυρίως οι
ρόλοι- των εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όπως, επίσης, και οι ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των σχολών και των συναδέλφων τους (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011).
Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή στην Ευρώπη πραγματοποιείται (European Agency for
Development in Special Needs Education, 2003, 2014):
α) με την παροχή γενικών πληροφοριών (όλες οι χώρες),
β) με την παροχή σπουδών σε ειδικά αντικείμενα (μερικές χώρες) και
γ) με την ενασχόληση με σπουδές σε όλα τα αντικείμενα της ειδικής αγωγής (πολύ λίγες χώρες).
Οι τρεις βασικές τάσεις της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να
είναι (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, 2014):
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• Ως μέρος της βασικής εκπαίδευσης
• Ως βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή
• Ως παράλληλο σύστημα με τη γενική εκπαίδευση
Ειδικότερα:
• 1η τάση στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες: Στις περισσότερες χώρες η βασική
εκπαίδευση στην ειδική αγωγή βαποτελεί μέρος της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει μαθήματα
γενικών πληροφοριών (κατηγορίες ε.ε.α./α., τύποι διαταραχών, προσαρμογή της διδασκαλίας και διαφοροποίηση, τροποποίηση του προγράμματος σπουδών) [όπως Σκανδιναβικές χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία]
•2η τάση στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες: Σε άλλες χώρες η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή συνιστά χωριστό σύστημα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών [όπως Ρουμανία, Βουλγαρία].
• 3η τάση στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες: Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η
βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή αποτελεί παράλληλο σύστημα με τη βασική εκπαίδευση όλων των
εκπαιδευτικών (3-5 χρόνια) [όπως Ιταλία, Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία].

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής υλοποιείται με ένα μικτό σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή υλοποιείται ως εξής:
(α) Για την προσχολική εκπαίδευση:
1. Βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατεύθυνση
με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού)
2. Μέρος της βασικής εκπαίδευσης στα εννέα (09) τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης και μετά τη βασική εκπαίδευση: Επιμόρφωση, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ειδική αγωγή ή σχολική ψυχολογία
(β) Για τη δημοτική εκπαίδευση:
1. Βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή σε δύο τμήματα πανεπιστημίων: (1) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου), (2) στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής
Πολιτικής (Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
2. Μέρος της βασικής εκπαίδευσης στα εννέα (09) παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης και μετά τη βασική εκπαίδευση: Επιμόρφωση, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ειδική αγωγή ή σχολική ψυχολογία.
(γ) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Βασικό πτυχίο και στη συνέχεια, επιμόρφωση, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ειδική αγωγή ή σχολική ψυχολογία.
Παράλληλα, η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή αποδεικνύεται από με:
1. Διδακτορικό δίπλωμα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ή τη σχολική ψυχολογία
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ή τη σχολική ψυχολογία
3. Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση των διδασκαλείων
4. Πτυχίο ΑΕΙ με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2008, Νόμος 2008/3966, ΦΕΚ199/Α/2-10-2008).
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Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην ειδική
αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Χαρτογράφηση της Ειδικής Αγωγής, που δημοσιεύτηκε το 2004, διαφαίνεται η σημαντικότητα της επιμόρφωσης του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, και ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι έχουν υλοποιηθεί
πολλά προγράμµατα ευαισθητοποίησης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία µαθητών/τριών µε διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ΥΠΕΠΘ
– Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 2004).
Η σημαντικότητα της εξειδίκευσης αναδείχθηκε και σε έρευνα σε ένα σημαντικό δείγμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από οχτώ (08) νομούς της χώρας, όπου οι εκπαιδευτικοί αφενός βρέθηκε ότι επιθυμούν εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με αντικείμενα που μπορούν να συμβάλουν στην απόκτηση
άμεσα εφαρμόσιμων δεξιοτήτων, και αφετέρου οι επιμορφωτές/τριες ανέφεραν ως προϋπόθεση τη διδακτική εμπειρία σε
μονάδες ειδικής αγωγής, καθώς και τη σχετική εξειδίκευση (Αγαλιώτης, 2007).
Επιπλέον, σε πρόσφατη μελέτη του 2015 (Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης & Βαλκάνος, 2015), το μεγαλύτερο μέρος
των εκπαιδευτικών του δείγματος δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή
400 ωρών και άνω.
Συμπερασματικά, η νομοθεσία και όλες οι προσπάθειες, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, αποτελούν έμπρακτη
απόδειξη του ενδιαφέροντος, το οποίο έχει δείξει η ελληνική πολιτεία γι’ αυτό τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό χώρο.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ειδική αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το
νομικό πλαίσιο έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α.. μέσα στα γενικά σχολεία. Έχουν, επίσης, δημιουργηθεί
αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές. Ακόμα, έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης
και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2013).

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ιταλία
Στην Ιταλία η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής εισάγει ένα ενιαίο και συντονισμένο σύστημα που περιλαμβάνει τόσο την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσο και τις διαδικασίες πρόσβασης στο επάγγελμα, την ανάθεσή τους σε
πανεπιστήμια και κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (European Agency for Development in Special Needs Education, 2018).
Στη δεκαετία του 1990 εφαρμόστηκαν στην Ιταλία σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκαν οι Σχολές Αγωγής (Facoltà di Scienze della Formazione) με τρία κύρια
προγράμματα σπουδών: Επιστήμες αγωγής, Φροντίδα και Ειδικός στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά το 1998
δημιουργήθηκε ένας ακαδημαϊκός δρόμος εκπαίδευσης για τους δασκάλους των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων (Πτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria) (Karras & Wolhuter, 2012).
Στην Ιταλία, η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή αποτελεί παράλληλο σύστημα με τη βασική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών. Μόλις οι φοιτητές/τριες ολοκληρώσουν τα δύο πρώτα έτη σπουδών επιστημονικής θεμελίωσης, ακολουθούν βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή στα δύο έτη εξειδίκευσης για το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό (Karras
& Wolhuter, 2012).
Ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή πραγματοποιείται ως εξής:
(α) Για την προσχολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
Το Πτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστά ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών οργανωμένο σε δύο πρώτα χρόνια επιστημονικής θεμελίωσης (κυρίως στους τομείς της Ψυχοπαιδαγωγικής: Εκπαίδευση, Ιστορία της εκπαίδευσης, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Διδακτικές μέθοδοι), σε κάποιες βασικές επιστήμες (Μαθηματικά, Ιστορία,
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Ιταλική γλώσσα, Φυσικές επιστήμες) και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους (όπως Φυσική αγωγή, Σχέδιο, Οπτική επικοινωνία, Μουσική αγωγή), και δύο επόμενα χρόνια εξειδίκευσης, προς το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο (για ένα σύνολο
185 μονάδων/credits). Σε αυτά περιλαμβάνονται μαθήματα, εργαστήρια και σχολική πρακτική (tirocinio) και πτυχιακή εργασία
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2018).
(γ) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει σπουδές που προβλέπονται για όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες:
1. βασική κατάρτιση (4 χρόνων) που είναι κοινή σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς
2. μεταπτυχιακό δίπλωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
3. μονοετή εξειδίκευση
4. πρακτική εξάσκηση
5. συμπληρωματική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή σε πανεπιστήμια (60 μονάδες/credits).
Κάθε πανεπιστήμιο οργανώνει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που ορίζονται
από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (Ministero Instruzione Universita Ricerca, MIUR) (European Agency
for Development in Special Needs Education, 2018).

Συγκριτική θεώρηση της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
στην Ελλάδα και την Ιταλία
Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα και η Ιταλία ακολουθούν τη φιλοσοφία της συμπερίληψης, τόσο στην εκπαίδευση των
μαθητών/τριών όσο και στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μαθητές/τριες με ε.ε.α./α. παρακολουθούν κοινές
τάξεις, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί των γενικών προγραμμάτων σπουδών υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής/συμπερίληψης (support teachers) (European Agency for Development in Special Needs Education, 2018). Στην Ελλάδα,
ακολουθείται αυτή η πολιτική, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί σε υψηλό βαθμό και τα ποσοστά συμπερίληψης των μαθητών/
τριών είναι χαμηλά. Παράλληλα, στις τάξεις των γενικών σχολείων τα παιδιά με ε.ε.α./α.φοιτούν με την υποστήριξη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, οι οποίοι όμως στην περίπτωση της Ιταλίας αποτελούν δυναμικό του σχολείου και εξυπηρετούν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών και όχι μόνο των παιδιών με ε.ε.α./α.
Η διοίκηση της εκπαίδευσης, και στις δύο χώρες, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής, γίνεται συγκεντρωτικά
από το Υπουργείο Παιδείας. Στην Ελλάδα πλήρεις αρμοδιότητες για την εκπαίδευση έχει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, και στην Ιταλία το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (MIUR).
Και στις δύο χώρες, η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής προϋποθέτει την κτήση πτυχίου πανεπιστημίου.
Ο αριθμός των θέσεων στις πανεπιστημιακές σχολές καθορίζεται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση και η εισαγωγή στις
σχολές επιτυγχάνεται μετά από εισαγωγικές εξετάσεις.
Ωστόσο, η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιείται στις δύο χώρες. Πιο αναλυτικά:
• Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μικτό σύστημα βασικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή που έχει δύο μορφές. Στην μία μορφή η βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή συνιστά μέρος της βασικής εκπαίδευσης στα εννέα (09) παιδαγωγικά τμήματα προσχολικής
και δημοτικής εκπαίδευσης και μετά τη βασική εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα επιμόρφωσης, ή/και η απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος στην ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία, και η δεύτερη, συνιστά εκπαίδευση στην ειδική
αγωγή σε τμήματα ειδικής αγωγής (σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα για την προσχολική εκπαίδευση και σε δύο πανεπιστημιακά
τμήματα για τη δημοτική εκπαίδευση). Ταυτόχρονα, δεν ισχύουν κεντρικές υπουργικές υποδείξεις ή/και κανονισμοί όσον αφορά στο πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, εφόσον κάθε πανεπιστήμιο είναι ανεξάρτητο στη σύνταξη,
υλοποίηση του οδηγού σπουδών, καθώς και στο πρόγραμμα και το είδος των προσφερόμενων μαθημάτων.
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• Στην Ιταλία η βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή αποτελεί παράλληλο σύστημα με τη βασική εκπαίδευση όλων των
εκπαιδευτικών. Η βασική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα ειδικής αγωγής για όλους τους/τις μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, μόλις οι φοιτητές/τριες ολοκληρώσουν τα δύο πρώτα έτη σπουδών επιστημονικής θεμελίωσης, ακολουθούν βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή στα δύο έτη εξειδίκευσης.

Προοπτικές στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη συνιστούν αποφασιστικό παράγοντα στην ανάπτυξη ενός πιο συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού συστήματος (Forlin, 2010). Επιπρόσθετα, η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στη συμπεριληπτική εκπαίδευση συνιστά ένα παιδαγωγικό μοντέλο που είναι σύνθετο, πολυ-μεθοδικό, συλλογικό, κριτικο-θεωρητικό, κοινωνικά προσανατολισμένο και συνάμα, προσανατολισμένο στην έρευνα και στη συνεργατική σχέση (Robinson, 2017).
Η πρακτική της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας έχει ως βάση τους/τις ίδιους/ες του/τις εκπαιδευτικούς. Η συμπεριληπτική
εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη και αυτό επιβεβαιώθηκε σε επίσημα ευρωπαϊκά και παγκόσμια φόρουμς και οργανισμούς (OECD, 2010; Council of the European Union, 2010).
Ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να προωθεί το χάσμα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Η κατάλληλη βασική εκπαίδευση, η συνεχής αλλά και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών θεωρείται βασικός παράγοντας επιτυχίας των πρακτικών της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014).
Η βιβλιογραφία τονίζει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μία βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, η
οποία προετοιμάζει όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε ολοένα και πιο συμπεριληπτικά περιβάλλοντα. Αυτή η
προετοιμασία προϋποθέτει κατ’ ανάγκη την κατοχή ορισμένων στάσεων και αξιών σε σχέση με τη συμπερίληψη, καθώς και
τη γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα (Watkins & Donnelly, 2014).
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να εισαχθούν πολιτικές για την ανάπτυξη ενός «φάσματος υποστήριξης», το οποίο θα επιτρέπει
στους/στις εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στην πλήρη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α.
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2011)
Μια ευρύτερη, συστημική μεταρρύθμιση απαιτείται για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων και να
υποστηριχθεί η ανάπτυξη της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα συμπερίληψης (European Agency for Development
in Special Needs Education, 2011).
Συνάμα, οι κύκλοι µαθηµάτων της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, και ειδικότερα στην Ελλάδα,
οφείλουν να ακολουθούν την προσέγγιση ενός ενιαίου και ενοποιηµένου µοντέλου, όπου τα ζητήµατα συμπερίληψης και
διαφορετικότητας αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του περιεχοµένου των προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης για όλους/
ες τους/τις εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από τις ηλικίες και τα γνωστικά αντικείµενα που σκοπεύουν να διδάξουν (European
Agency for Development in Special Needs Education, 2014).
Τέλος, -ωφέλιμο θα ήταν- να προβάλλεται και η συμπερίληψη εκπαιδευτικών από διαφορετικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανόμενων και των εκπαιδευτικών με αναπηρίες (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011).

Συμπεράσματα
Η μελέτη ανέδειξε τα ακόλουθα βασικά σημεία:
• Η Ελλάδα και η Ιταλία ακολουθούν τη φιλοσοφία της συμπερίληψης και η διοίκηση της εκπαίδευσης γίνεται συγκεντρωτικά
από το Υπουργείο Παιδείας.
• Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιείται στις δύο χώρες.
• Οι σύγχρονες διεθνείς αναφορές εστιάζουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη.
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• Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό η ποιότητα της εκπαίδευσης, επανεξετάζεται και διαμορφώνεται συνεχώς. Η Ιταλία το έχει καταφέρει σε πολύ υψηλό
ποσοστό, ενώ η Ελλάδα το επιδιώκει και το προσπαθεί.
• Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, όπως και η Ελλάδα και η Ιταλία, έχουν καθορίσει πρότυπα και ευρείες περιοχές
ειδικής αγωγής στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά οι αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών παραμένουν στη δικαιοδοσία του κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε διαφορές
όχι μόνο ανάμεσα στις χώρες, αλλά και στο εσωτερικό της κάθε χώρας χωριστά.
• Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής οφείλει να προσανατολιστεί σε ένα ολιστικό και συστημικό μοντέλο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από συνεργασίες και συνέργειες.
• Η βασική εκπαίδευση οφείλει να οδηγεί σε έναν/μία αποτελεσματικό/ή εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, που εργάζεται σε ένα
λειτουργικό και αποτελεσματικό συμπεριληπτικό σχολείο.

Βιβλιογραφία
Αγαλιώτης, Ι. (2007). Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Αγγελίδης, Π., & Αβρααμίδου, Λ. (2011). Ανάπτυξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσα από άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Στο Π. Αγγελίδης
(Επιμ.), Παιδαγωγικές της συμπερίληψης (σσ. 17- 42). Αθήνα: Διάδραση.
Alexiadou, N., & Essex, J. (2015). Teacher education for inclusive practice – Responding to policy. European Journal of Teacher Education,
39(1), 1-15.
Barbieri, N. (2012). Εκπαίδευση δασκάλων στην Ιταλία. Στο Κ. Καρράς & C.C. Wolhuter (Eds), Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα.
Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στα συστήματα εκπαίδευσης δασκάλων σε 90 χώρες (σσ. 177- 192). Αθήνα: Ίων.
Council of the European Union (2010). Council conclusions on the social dimension of education and training (3013th ed.,). Youth and Culture
meeting, Brussels. Retrieved from: http://www.europeanagen cy.org/news/news-files/Council-Conclusions-May-2010-.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (2008). Νόμος 3699, ΦΕΚ 199, τ. Α΄, 02 Οκτωβρίου 2008: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
DeLuca, C. 2012. Promoting inclusivity through and within teacher education programmes. Journal of Education for Teaching, 38(5), 551-569.
European Agency for Development in Special Needs Education (2003). Ειδική αγωγή στην Ευρώπη. Θεμαιτκή έκδοση. Ανάκτηση από: https://
www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-education-in-europe_sne_europe_e l. pdf.
European Agency for Development in Special Needs Education (2011). ΤΕ4Ι. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης (ΕΕΖΕ). Βασικά μηνύματα πολιτικής. Ανάκτηση από: https://www.european-agency.org/sites/default/files /te4i-challenges-and-opportuniti es _TE4ISynthesis-Report-EL.pdf.
European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2014). Πέντε βασικά μηνύματα για την ενταξιακή εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην
πράξη. Οντένσε, Δανία.
European Agency for Development in Special Needs Education (2018). Country information for Italy - Teacher education for inclusive education.
Retreived from: https://www.european-agency.org/country-information/italy/teacher-education-for-inclu sive-education.
European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2018). European agency statistics on inclusive education: 2016 Dataset crosscountry report (J. Ramberg, A. Lénárt & A. Watkins, Εds.). Odense, Denmark.
European Agency for Development in Special Needs Education. (2012). Special needs education country data 2012. Odense, Denmark.
Retrieved from: http://www.european-agency.org/sites/default/files/sne-country-data-2012_SNE -Country-Data2012.pdf.
Forlin, C. (Ed) (2010). Teacher education for inclusion: Changing paradigms and innovative approaches. Oxon: Routledge.
Fyssa, A., & Vlachou, A. (2015). Assessment of quality for inclusive programs in Greek preschool classrooms. Journal of Early Intervention,
1-18. DOI: 10.1177/1053815115606908
Karras K., & Synodi E. (2012). Comparative and international education and the teaching profession: The case of Marc-Antoine Jullien. In N.
Popov (Ed.), International perspectives in education (Vol. 10, pp. 43-48). Bulgaria: Bulgarian Comparative Education Society.
Karras, K., & Wolhuter, C.C. (Επιμ.) (2012). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Ίων.
OECD (2010). Educating teachers for diversity: Meeting the challenge. Retrieved from: http://www.oecd.org/document/38/0,3343,
en_2649_35845581_ 44572006_1_1_1_1,00.html.

129

Ασημίνα Τσιμπιδάκη

Robinson, D. (2017). Developing the effectiveness of teacher education for inclusion. Paper presented at the Global Conference of Educational
Research. University of South Florida, Sarasota-Manatee, Fl, USA, 22nd-25th May.
Σκουλίδης, Ζ., Πανιτσίδου, Ε., Παπασταμάτης, Α., & Βαλκάνος, Ε. (2015). Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα εργαστήρια
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 20-40.
Sosu, M.E., Mtika, P., & Colucci-Gray, L. (2010). Does initial teacher education make a difference? The impact of teacher preparation on student
teachers’ attitudes towards educational inclusion. Journal of Education for Teaching, 36(4), 389-405.
Τσιμπιδάκη, Α. (2013). Ο ειδικός παιδαγωγός στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Στο Γ. Κόκκινος & Μ. Μοσκοφόγλου-Χιονίδου (Επιμ.), Επιστήμες
της εκπαίδευσης: Από την ασθενή ταξινόμηση της παιδαγωγικής στη διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό υβριδισμό. Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου (σσ. 397-413). Αθήνα: Ταξιδευτής.
Τσιμπιδάκη, Α. (υπό δημοσίευση). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: Κυριότερες τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει», Ρόδος 23-24 Ιουνίου 2018.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Έκθεση για τη δράση «Χαρτογράφηση Ειδικής Αγωγής». Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής». Πράξη 1.1.4.α, Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.4. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Watkins, A., & Donnelly, V. (2014). Core values as the basis for teacher education for inclusion. Global Education Review, 1(1), 76-92.
Wolhuter, C.C. (2012). Godsdiens in Onderwys in Suid-Afrika: Beligting vanuit internasionaal-vergelykende perspektiewe. Tydskrif vir
Christelike Wetenskap 48(1&2), 171-201.

Περίληψη
Η εργασία πραγματεύεται τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που αναδεικνύονται στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής
αγωγής σε δύο χώρες της Ευρώπης, την Ελλάδα και την Ιταλία. Η εργασία συνιστά μία ποιοτική συγκριτική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα και η Ιταλία ακολουθούν τη φιλοσοφία της συμπερίληψης και η διοίκηση της εκπαίδευσης γίνεται συγκεντρωτικά από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, η βασική εκπαίδευση
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιείται στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης με δύο
μορφές βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Στην Ιταλία η βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή αποτελεί
παράλληλο σύστημα με τη βασική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, βασική εκπαίδευση, Ελλάδα, Ιταλία

Abstract
The study focuses on the current trends and perspectives emerging in the initial teacher education for special education in
two countries in Europe, Greece and Italy. It is a qualitative comparative study based on a bibliographic review. According
to the analysis, Greece and Italy follow the philosophy of inclusion and the administration of education is centralized by the
Ministry of Education. However, initial teacher education differs in both countries. In Greece there is a mixed education system
with two forms of initial education. In Italy, initial teacher education for special education is a parallel system with the initial
education of all teachers.
Key words: special education teachers, initial teacher education, Greece, Italy
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχολική βελτίωση και ο ρόλος του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Αναδιφώντας τον λόγο των επίσημων τεκμηρίων
Ελένη Α. Κατσιγιάννη & Αμαλία Α. Υφαντή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης1 στην Ελλάδα και
της συμβολής του στη σχολική βελτίωση. Με τον όρο ‘σχολική βελτίωση’ νοείται «η συστηματική και συνεχής προσπάθεια που
αποσκοπεί στην αλλαγή των συνθηκών μάθησης και άλλων συναφών εσωτερικών συνθηκών σε ένα ή περισσότερα σχολεία,
με απώτερο σκοπό την επίτευξη των συνακόλουθων εκπαιδευτικών στόχων πιο αποτελεσματικά» (van Velzen et al., 1985:
48, στο: Hopkins, 1990: 181).
Τα ερωτήματα που διερευνώνται στην εργασία αυτή είναι τα ακόλουθα:
α) Πώς στοιχειοθετείται διεθνώς ο λόγος για τη συμβολή του ρόλου του διευθυντή σχολείου στη σχολική βελτίωση;
β) Ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος (έργο, καθήκοντα, αρμοδιότητες) του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
γ) Ποιος είναι ο λόγος για τη συμβολή του στη σχολική βελτίωση την περίοδο 1981-2017 στην Ελλάδα;
Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας συγκροτούν οι βασικότερες διαστάσεις του ρόλου του διευθυντή σχολείου όπως έχουν
αναδειχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Μετά την παρουσίαση του υλικού και της μεθόδου, ακολουθεί η μελέτη της ελληνικής
περίπτωσης, δηλαδή η εξέταση των πολιτικών που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα σε σχέση με το υπό μελέτη θέμα όπως αποτυπώνονται στα επίσημα νομοθετικά και κοινοβουλευτικά τεκμήρια και άλλα σχετικά κείμενα της περιόδου 1981-2017.
Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση επί των δεδομένων της μελέτης. Απώτερος σκοπός είναι η αναζήτηση συγκλίσεων ή/και αποκλίσεων ανάμεσα στις διεθνώς προβαλλόμενες διαστάσεις του διευθυντικού ρόλου και του ρόλου του
διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, βασίζεται στα πορίσματα τριών διεθνών μελετών, ήτοι: 1) Barber, Whelan & Clark, 2010,
2) Day & Sammons, 2013, 3) Schleicher, 2012. Η μελέτη των εργασιών αυτών οδήγησε στην ανάδειξη επτά βασικών διαστάσεων του διευθυντικού ρόλου, οι οποίες διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν στη σχολική βελτίωση. Οι διαστάσεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

1. Δεν περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά σχολεία/ειδικοί τύποι δημόσιων σχολείων (π.χ.: πειραματικά, μουσικά, κ.λπ. σχολεία).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαστάσεις του ρόλου του διευθυντή σχολείου

Barber, Whelan
Day &
& Clark, 2010 Sammons, 2013

Schleicher,
2012

1 .Προβολή οράματος για το σχολείο, το οποίο να είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευτικούς
(καθορισμός στόχων) - Στρατηγικός σχεδιασμός (εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών
για την υλοποίηση του οράματος)

✓

✓

✓

2. Εστίαση στη διδασκαλία και στη μάθηση
[βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου (π.χ. κτήριο, αίθουσες, κ.ά.) δυνατότητα παρέμβασης στο αναλυτικό πρόγραμμα (π.χ. δυνατότητα εμπλουτισμού του
αναλυτικού προγράμματος με άλλα μαθήματα, δυνατότητα επιλογής των διδακτικών
βιβλίων, κ.ά.) - παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών - προώθηση καινοτόμων
διδακτικών μεθόδων]

✓

✓

✓

3. Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
[συμμετοχή του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (π.χ.
υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων με κριτήριο τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και
του σχολείου, κ.ά.) – καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σε θέματα
που αφορούν στο έργο τους – καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στο έργο τους – αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου]

✓

✓

✓

4. Κατανομή της ηγεσίας
(κατανομή των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών – κατανομή ηγετικών
ρόλων στους εκπαιδευτικούς)

✓

✓

✓

5. Οικοδόμηση σχέσεων/συνεργασίας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί,
μαθητές)

✓

✓

6. Διαχείριση των πόρων
[συμμετοχή του διευθυντή στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων (π.χ.
προσλήψεις – απολύσεις, κ.ά.) και των υλικών πόρων του σχολείου (π.χ. κατανομή του
προϋπολογισμού, κ.ά.)]
7. Δικτύωση του σχολείου [οικοδόμηση σχέσεων/συνεργασίας εκτός της σχολικής
κοινότητας (π.χ. γονείς, ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης, άλλα σχολεία, ευρύτερη κοινότητα
- Συστημική ηγεσία (ανάληψη από τον διευθυντή ηγετικών ρόλων πέραν του σχολείου
ευθύνης του)

✓

✓

✓

✓

✓

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το υλικό και η μέθοδος που αξιοποιήθηκαν στην έρευνά μας.

2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Από ένα σύνολο 102 νομοθετικών και κοινοβουλευτικών τεκμηρίων που μελετήθηκαν αρχικά, υποβλήθηκαν σε ανάλυση τα
ακόλουθα κείμενα2 με κριτήριο την άμεση συνάφειά τους με το υπό μελέτη θέμα:
1) 11 νομοθετικά κείμενα (αποφάσεις, διατάγματα, εγκύκλιοι, νόμοι)
2) 11 κοινοβουλευτικά κείμενα (εκθέσεις σχεδίων νόμων, πρακτικά Βουλής) 3
Τα 22 αυτά κείμενα, που αποτελούν και το υλικό της εργασίας, ταξινομήθηκαν σε επτά χρονολογικές περιόδους σύμφωνα
με τις εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία (Βλ.: Πίνακα 2).
2. Από τα κείμενα αυτά, οι Νόμοι, οι Αποφάσεις και τα Διατάγματα έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Εξαιρείται
η Απόφαση 6492/11-1-1983 (ιδιωτικό αρχείο Ελένης Κατσιγιάννη). Η Εγκύκλιος 123948/Δ2/6-9-2013 έχει αντληθεί από την ιστοσελίδα της Ο.Λ.Μ.Ε.
(http://olme-attik.att.sch.gr). Οι Εκθέσεις σχεδίων νόμων και τα Πρακτικά της Βουλής έχουν αντληθεί από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ή
την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr).
3. Οι συζητήσεις στη Βουλή αφορούν στην ψήφιση νόμων (Βλ.: www.hellenicparliament.gr). Επομένως, τα σχετικά κοινοβουλευτικά κείμενα
αναφέρονται στους αντίστοιχους ανά περίοδο Νόμους, εφόσον υπάρχουν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Περίοδος

Νομοθετικά κείμενα

Κοινοβουλευτικά κείμενα

1. Απόφαση 6492/11-1-1983
2. Νόμος 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30-9-1985)

Πρακτικά Βουλής (Νόμος 1566/1985):
1.Συνεδρίαση ΚΗ΄, σσ.888-917
2.Συνεδρίαση ΛΑ΄, σσ.1040-1047

1989-1990/1990-1993
(1989-1990: Κυβέρνηση ΤζαννετάκηΟικουμενική Κυβέρνηση/1990-1993:
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας)

3. Προεδρικό Διάταγμα 320/1993 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/258-1993)

Εκθέσεις σχεδίων νόμων:
3.Εισηγητική Έκθεση Νόμου 2043/1992
Πρακτικά Βουλής (Νόμος 2043/1992):
4.Συνεδρίαση ΡΚΑ΄, σσ.6008-6033
5.Συνεδρίαση ΡΚΒ΄, σσ.6065-6089
6.Συνεδρίαση ΡΚΕ΄, σσ.6212-6245

1993-2004
(Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

4.Απόφαση Φ.353.1/324/105657 (Φ.Ε.Κ. 1340/B/1610-2002)

1981 – 1989
(Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.)1

Εκθέσεις σχεδίων νόμων:
7.Αιτιολογική Έκθεση Νόμου 3467/2006
Πρακτικά Βουλής (Νόμος 3467/2006):
8.Συνεδρίαση ΡΜ΄, σσ.6853-6868

2004-2009
(Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας)
2009-2012
(Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ/Κυβέρνηση
συνεργασίας ΠΑ.ΣΟ.Κ- Νέας
Δημοκρατίας - ΛΑ.Ο.Σ)
2012-Ιαν. 2015
(Κυβέρνηση συνεργασίας Νέας
Δημοκρατίας-ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Δημοκρατικής
Αριστεράς)

Ιαν. 2015-2017
(Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ.)

5. Απόφαση 84172/ΙΒ (Φ.Ε.Κ. 1180/Β/6-8-2010)
6. Απόφαση 8440 (Φ.Ε.Κ. 318/Β/25-2- 2011)
7. Νόμος 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α/19 Μαΐου 2010)
8. Απόφαση Φ.353.1/28/126721/Δ1 (Φ.Ε.Κ.
2341/Β/20-9-2013)
9.Απόφαση Φ.353.1/26/153324/Δ1(Φ.Ε.Κ.
2648/Β/7-10-2014)
10.Εγκύκλιος 123948/Δ2/6-9-2013
11. Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/511-2013)
Εκθέσεις σχεδίων νόμων:
9.Αιτιολογική Έκθεση Νόμου 4327/2015
Πρακτικά Βουλής (Νόμος 4327/2015):
10. Συνεδρίαση ΛΗ΄, σσ.2431-2502
Πρακτικά Βουλής (Νόμος 4473/2017):
11. Συνεδρίαση ΡΚΕ΄, σσ.8357-8438

Από το σύνολο των Πρακτικών της Βουλής μελετήθηκαν συστηματικά οι αγορεύσεις των Υπουργών, Υφυπουργών/Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, των Εισηγητών της Πλειοψηφίας (Κυβέρνηση)/Μειοψηφίας (Αξιωματική Αντιπολίτευση), των
Ειδικών Αγορητών/Εισηγητών των υπόλοιπων κομμάτων (ή των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, σε περίπτωση που δεν
εντοπίζονταν Ειδικοί Αγορητές/Εισηγητές στα Πρακτικά της Βουλής) (για τη δειγματοληψία, βλ.: Κυριαζή, 2011: 295-296). Δεν
ταξινομήθηκαν αναφορές που θεωρήθηκε ότι παρέκκλιναν από τον σκοπό της μελέτης (π.χ.: αναφορές προσωπικού χαρακτήρα, κομματικές αντεγκλήσεις, κ.ά.).
Η διαδικασία ακολούθησε τις αρχές της ανάλυσης γραπτών τεκμηρίων (documentary analysis) (Βλ.: Fitzgerald, 2012, στο:
Briggs, Coleman & Morrison: 296-308. McCulloch, 2004) και της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Βάμβουκας, 2010: 269,
273). Ως μονάδα καταγραφής αξιοποιήθηκε το γενικό θέμα (Κυριαζή, 2011: 289). Οι οριστικές κατηγορίες ανάλυσης είναι:
1η Κατηγορία: Θεσμικός ρόλος (έργο, καθήκοντα, αρμοδιότητες) του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2η Κατηγορία: Θέσεις για τον θεσμικό ρόλο (έργο, καθήκοντα, αρμοδιότητες) του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Σκόπιμη κρίθηκε η ενσωμάτωση των θέσεων της Ομοσπονδίας Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης [Ο.Λ.Μ.Ε.], η οποία
ως συνδικαλιστικός φορέας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απηχεί ως έναν βαθμό τη στάση των εκπαιδευτικών αυτής της βαθμίδας (τριγωνοποίηση, βλ.: McCulloch, 2004: 44, 129).
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Στους περιορισμούς επισημαίνεται ο υποκειμενισμός που πηγάζει τόσο από την προσωπικότητα του ίδιου του αναλυτή
(Duverger, 1990: 60) όσο και από τα ίδια τα τεκμήρια (Fitzgerald, 2012, στο: Briggs, Coleman & Morrison, 2012: 299). Αναφέρονται, επίσης, δυσκολίες στον εντοπισμό, στην πρόσβαση ή στην ταξινόμηση/καταχώριση των τεκμηρίων (ό.π.).
Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη των κειμένων.

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
3.1 Νομοθετικά κείμενα
Κατά την πρώτη περίοδο της μελέτης (1981-1989), ο θεσμικός ρόλος του διευθυντή σχολείου περιγράφεται στην Απόφαση
6492/11-1-1983 και στον Νόμο 1566/1985. Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά, όργανα διοίκησης του σχολείου είναι ο διευθυντής,
ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων (Νόμος 1566/1985, άρθρο 11). Ο θεσμικός ρόλος του διευθυντή συνίσταται στον
συντονισμό της σχολικής ζωής, στην τήρηση της νομοθεσίας και στην εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων,
στη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων του σχολείου, στη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (π.χ.: σχολικό συμβούλιο,
σχολική επιτροπή), στην άσκηση διδακτικού έργου και στη συμμετοχή του στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Απόφαση 6492/11-1-1983. Νόμος 1566/1985, άρθρα 11, 14, 51-52).
Η ενεργοποίηση της συμμετοχής του διευθυντή στην αξιολόγηση επιχειρήθηκε την επόμενη περίοδο (1989-1990/19901993). Με το Προεδρικό Διάταγμα 320/1993 (άρθρο 3) η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ανατέθηκε στον διευθυντή σχολείου
και στον σχολικό σύμβουλο. Το εν λόγω Διάταγμα, ωστόσο, παρέμεινε ανενεργό (Σιμενή & Τζιούμα, 2017: 30).
Την περίοδο 1993–2004 με την Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1, άρθρα 27-32)4, που παραμένει σε ισχύ με επιμέρους
τροποποιήσεις,5 προσδιορίστηκαν τα ειδικότερα καθήκοντα του διευθυντή σχολείου. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή: «Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός
– παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό», «(…) αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα
και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα» (άρθρο 27). Είναι, επίσης, ο πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων και ο βασικός εισηγητής στο όργανο αυτό (άρθρο 29. Νόμος 1566/1985, άρθρο 11).
Το έργο, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται
στον Νόμο 1566/1985 και στην Απόφαση του 2002, σε αντιστοίχιση με τις διεθνώς προβαλλόμενες διαστάσεις του ρόλου του
διευθυντή (Βλ.: Πίνακας 1), μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
1) Προβολή οράματος για το σχολείο – Στρατηγικός σχεδιασμός:
α. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους με σκοπό τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανοικτού στην κοινωνία σχολείου (Απόφαση 2002, άρθρο 27)
β. Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τους στόχους του σχολείου και συνεργάζεται με αυτούς για την από κοινού επίτευξη των στόχων (ό.π., άρθρο 28).
2) Εστίαση στη διδασκαλία και στη μάθηση:
α. Μεριμνά μαζί με τον σύλλογο διδασκόντων για την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (σχολικές εγκαταστάσεις, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, καθαριότητα και αισθητική σχολείου) (ό.π., άρθρο 29).
4. Εφεξής: Απόφαση 2002.
5. Περίοδος 2009-2012: μεταβίβαση της εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού του σχολείου από τους διευθυντές σχολείων στη διεύθυνση
εκπαίδευσης (Απόφαση 84172/ΙΒ) – Συμμετοχή του διευθυντή στη σχολική επιτροπή, όταν συζητούνται θέματα του σχολείου ευθύνης του, ενώ «με
απόφαση της σχολικής επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό [ενν. από τα έσοδα των σχολικών επιτροπών] που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή
σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων». (Απόφαση 8440). Περίοδος 2012-Ιανουάριος 2015: αύξηση του
διδακτικού ωραρίου του διευθυντή (Εγκύκλιος 123948/Δ2) - έγκριση του ωρολογίου προγράμματος, που συντάσσεται με ευθύνη του διευθυντή, από
τον σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.353.1/28/126721/Δ1) - μεταβίβαση στον διευθυντή σχολείου της
αρμοδιότητας χορήγησης συγκεκριμένων αδειών στο προσωπικό του σχολείου (Απόφαση Φ.353.1/26/153324/Δ1).

134

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

β. Προωθεί (σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τα στελέχη της εκπαίδευσης) εκπαιδευτικές καινοτομίες (ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, κ.ά.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία τους (ό.π., άρθρο 28).
γ. Ασκεί διδακτικά καθήκοντα (Νόμος 1566/1985, άρθρο 14).
δ. Εφαρμόζει τις διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών (Απόφαση 2002, άρθρο 31).
ε. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, μεριμνά για την κάλυψη των διδακτικών ωρών (ό.π., άρθρο 29).
3) Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών:
α. Φροντίζει για τη μετατροπή του σχολείου σε μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ό.π., άρθρο 27), προωθεί (σε
συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους) επιμορφωτικά προγράμματα στους εκπαιδευτικούς, συμμετέχει σε αυτά, έχει ευθύνη για την οργάνωσή τους και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των
νέων εκπαιδευτικών (ό.π., άρθρο 30).
β. Καθοδηγεί, εμπνέει, παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες τους (ό.π., άρθρα 27, 28,
29).
γ. Ελέγχει και αξιολογεί το έργο των εκπαιδευτικών (ό.π., άρθρα 27, 28, 29. Νόμος 1566/1985, άρθρο 11).
4) Κατανομή της ηγεσίας:
α. Εισηγείται στον σύλλογο διδασκόντων την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών των εκπαιδευτικών
(Απόφαση 2002, άρθρο 29).
β. Όταν υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές, ορίζει τον αναπληρωτή του και καταμερίζει τις
αρμοδιότητές τους (ό.π., άρθρο 28). 5) Οικοδόμηση σχέσεων/συνεργασίας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές):
α. Συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών, συνεργάζεται ισότιμα μαζί τους, διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του συλλόγου
διδασκόντων (ό.π., άρθρο 27).
β. Ενημερώνει τους μαθητές για τους στόχους του σχολείου και συνεργάζεται με αυτούς για την από κοινού επίτευξη των
στόχων και την οργάνωση της σχολικής ζωής (ό.π., άρθρα 28, 31).
γ. Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος και αρμονικών σχέσεων στο σχολείο (ό.π., άρθρα 28, 31).
6) Διαχείριση των πόρων:
α. Έχει την ευθύνη για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και για την ενημέρωση του διευθυντή
εκπαίδευσης σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του ωραρίου και ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό (ό.π., άρθρα 29,
30).
β. Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση και την αποστολή των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών των εκπαιδευτικών
στη διεύθυνση εκπαίδευσης (ό.π., άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 84172/ΙΒ).
γ. Χορηγεί στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένους τύπους αδειών με την υποχρέωση να ενημερώνει τον διευθυντή εκπαίδευσης (ό.π., άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Φ.353.1/26/153324/Δ1).
δ. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας των εκπαιδευτικών (ό.π., άρθρο 29).
ε. Συμμετέχει στη σχολική επιτροπή και διαχειρίζεται το ποσό που διατίθεται από αυτήν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του σχολείου (Απόφαση 8440. Νόμος 1566/1985, άρθρο 52).
στ. Ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής (Απόφαση 2002, άρθρο 29).
7) Δικτύωση του σχολείου – Συστημική ηγεσία:
α. Ενημερώνει τους γονείς για τους στόχους του σχολείου και συνεργάζεται με αυτούς για την από κοινού επίτευξη των
στόχων (ό.π., άρθρο 28).
β. Φροντίζει για την τακτική ενημέρωση των γονέων, συγκαλεί τη γενική συνέλευση των γονέων μέχρι τη συγκρότηση
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του συλλόγου τους και έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους (ό.π., άρθρα 29, 32. Νόμος 1566/1985,
άρθρο 53).
γ. Συνεργάζεται με τα στελέχη της εκπαίδευσης για την από κοινού επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σχολείου (Απόφαση 2002, άρθρα 28, 30).
δ. Είναι πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου, καλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη (ό.π.,
άρθρο 32. Νόμος 1566/1985, άρθρο 51).
Άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες του διευθυντή που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες διαστάσεις αφορούν στην ομαλή
λειτουργία και τον συντονισμό της σχολικής ζωής, την εκπροσώπηση του σχολείου, την εφαρμογή της νομοθεσίας, των εντολών των στελεχών διοίκησης και των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων, την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων
για τη νομοθεσία, την πειθαρχία των μαθητών, τις εξετάσεις και την έκδοση αποτελεσμάτων, την αλληλογραφία και την τήρηση
των υπηρεσιακών βιβλίων, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, την κατανομή των μαθητών σε
τμήματα, τις εγγραφές/μετεγγραφές των μαθητών, την ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών της εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων, τους τίτλους σπουδών, την παροχή πληροφοριών σε πολίτες καθώς και τη λήψη κάθε
μέτρου που αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου (Απόφαση 2002, άρθρα 28-32. Νόμος 1566/1985, άρθρο 11).
Στις επόμενες περιόδους, υπήρξαν εξελίξεις που αφορούσαν κυρίως στην ενεργοποίηση της αξιολόγησης, με την έννοια
της συμμετοχής του διευθυντή στην αξιολόγηση της δράσης του σχολείου (περίοδος 2009-2012, Νόμος 3848/2010, άρθρο 32)
και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς τα διοικητικά τους καθήκοντα (περίοδος 2012-Ιανουάριος 2015, Προεδρικό
Διάταγμα 152/2013, άρθρο 4). Η διαδικασία αυτή ανεστάλη κατά την τελευταία περίοδο (Ιανουάριος 2015-2017) (Πρακτικά
Βουλής, 2015: 2499), για να επανέλθει λίγο αργότερα στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς το ζήτημα της αξιολόγησης του έργου
των σχολικών μονάδων και των στελεχών της εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας, 2017).
Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων για τον ρόλο του διευθυντή σχολείου και τη συμβολή
του στη σχολική βελτίωση.
3.2 Κοινοβουλευτικά κείμενα
Οι θέσεις των κομμάτων μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Κατά την πρώτη περίοδο (1981-1989), ο κυβερνητικός λόγος έδωσε έμφαση στη μαθησιακή λειτουργία του σχολείου, την οποία παρουσίασε ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας
και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του διευθυντή περιορίστηκε στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων (Πρακτικά
Βουλής, 1985: 889-890, 890, 1045). Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα:
«Ο διευθυντής του σχολείου έχει ορισμένα κυρίως διοικητικά καθήκοντα αλλά η πραγματική λειτουργία του σχολείου
είναι η διδασκαλία, είναι η επίδραση των διδασκόντων πάνω στους μαθητές. (….) Και να ξέρει όποιος σε μια περίοδο, 2ετία,
ή 3ετία, θα είναι προϊστάμενος, πως δεν είναι τίποτε άλλο, παρά πρώτος ίσως σε κάποια ευθύνη συνεργαζόμενων ανθρώπων
(…). Αυτό το πνεύμα της συνεργασίας είναι νομίζω το πνεύμα που βγαίνει από το άρθρο αυτό. Εάν θέλουμε να στηρίξουμε την
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου μόνο στην πειθαρχία, μόνο σε μια κλίμακα θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
που κάθε ένας είναι πιο πάνω από τον άλλον, και ο άλλος παρακάτω από τον προηγούμενο. Τότε δεν υπάρχει αυτή η απόλυτη
συνεργασία». (Πρακτικά Βουλής, 1985, σ.1045)
Την επόμενη περίοδο (1989-1990/1990-1993), ωστόσο, ο ρόλος του διευθυντή και η συμβολή του στην επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων αποτελούν κομβικά σημεία της κυβερνητικής ρητορικής (Εισηγητική Έκθεση, 1992: 2). Πέραν των
αναφορών στον συντονισμό, την καθοδήγηση, τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας καθώς και την άσκηση διοικητικών,
παιδαγωγικών και διδακτικών καθηκόντων (Εισηγητική Έκθεση, 1992: 2. Πρακτικά Βουλής, 1992: 6011), ιδιαίτερη σημασία
αποδόθηκε στην ενεργοποίηση της αρμοδιότητας της αξιολόγησης και στην ενίσχυση του κύρους του θεσμού του διευθυντή
(Πρακτικά Βουλής, 1992: 6070, 6072, 6088). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε:
«Αλλά ένας διευθυντής όπως είπαμε πάλι, επί 3ετή θητεία χωρίς να έχει το δικαίωμα ή τη δυνατότητα αξιολόγησης, αυτός
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ο διευθυντής ήταν στην ουσία χωρίς αρμοδιότητες και ευθύνες. Τώρα έτσι όπως γίνεται είναι ένας διευθυντής που μπορεί να
είναι συντονιστής και καθοδηγητής του σχολείου». (Πρακτικά Βουλής, 1992: 6229)
Η θέση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπογράμμισε τις επιπτώσεις της
στη δημοκρατική οργάνωση του σχολείου, καθώς θα οδηγούσε στη δημιουργία «παντοδύναμων διευθυντών» με επακόλουθο
τον παραγκωνισμό του συλλόγου διδασκόντων (Πρακτικά Βουλής, 1992: 6014, 6224). Ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της
Προόδου παρουσίασε το πρότυπο ενός διευθυντή ικανού να εμπνέει τον σεβασμό με την προσωπικότητα και τα επιστημονικά
και παιδαγωγικά του προσόντα (Πρακτικά Βουλής, 1992: 6017). Το Κ.Κ.Ε. έκανε λόγο για ένα μοντέλο συλλογικής διοίκησης
του σχολείου (σύλλογος διδασκόντων, σύλλογος γονέων, μαθητές, τοπική αυτοδιοίκηση), στο οποίο ο διευθυντής θα ήταν ο
επικεφαλής (Πρακτικά Βουλής, 1992: 6019).
Την περίοδο 2004-2009 επανέρχεται στην κυβερνητική ρητορική το ζήτημα της ενίσχυσης των στελεχών της εκπαίδευσης
με ουσιαστικές αρμοδιότητες (Αιτιολογική Έκθεση, 2006: 1). Για τους διευθυντές σχολείων, αυτές συνοψίζονται στην ικανότητά
τους να αξιολογούν, να καθοδηγούν και να εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς, όπως τεκμαίρεται από τα ακόλουθα:
«Μπορεί ένας διευθυντής, κύριοι συνάδελφοι, να είναι απλός διεκπεραιωτής και έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία πολιτών που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής; Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί. Στόχος του
Υπουργείου Παιδείας, που πραγματώνεται μ΄ αυτό το νομοσχέδιο, είναι η δημιουργία στελεχών με άρτια παιδαγωγική κατάρτιση και αποδεδειγμένη διδακτική ικανότητα, που θα μπορούν όχι μόνο να αξιολογούν τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς,
αλλά θα τους καθοδηγούν και θα τους εμπνέουν». (Πρακτικά Βουλής, 2006: 6853)
Το όραμα του δημοκρατικού σχολείου και η ενίσχυση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων αποτέλεσαν τα βασικά σημεία
αναφοράς του κυβερνητικού λόγου της τελευταίας περιόδου (Ιανουάριος 2015-2017) (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8357, 8426).
Εντός του πλαισίου αυτού, κύρια αποστολή των στελεχών εκπαίδευσης θεωρήθηκε ο συντονισμός και η διευκόλυνση του
εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου (Αιτιολογική Έκθεση, 2015: 3). Όπως αναφέρεται, τις θέσεις ευθύνης πρέπει να καταλαμβάνουν εκπαιδευτικοί (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8357), « (…) οι οποίοι, πέρα από τα τυπικά τους προσόντα (επιστημονική
και παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτική και διοικητική εμπειρία), οφείλουν να έχουν σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις,
δημοκρατική συμπεριφορά, να διαθέτουν ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισμού, να διαθέτουν επικοινωνιακές
δεξιότητες, να εμφορούνται από διάθεση για ουσιαστική συνεργασία με όλους/ες όσοι/ες συναποτελούν τη σχολική κοινότητα
(…) » (Αιτιολογική Έκθεση, 2015: 3).
Βασικές θέσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (Νέα Δημοκρατία) ήταν η ενίσχυση της αυτονομίας των στελεχών της εκπαίδευσης (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8361), η εφαρμογή πρακτικών management στη διοίκηση του σχολείου, η ενίσχυση των
αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων και η εφαρμογή της αξιολόγησης (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8361, 8427).
Από μια διαφορετική οπτική, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόνισε την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον ρόλο των οργάνων
διοίκησης του σχολείου (Πρακτικά Βουλής, 2015: 2474). Το Κ.Κ.Ε. υποστήριξε ότι ο θεσμοθετημένος ρόλος του διευθυντή
υπηρετεί την προώθηση του ταξικού σχολείου (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8367). Από τα υπόλοιπα κόμματα, η Ένωση Κεντρώων
τόνισε τη συμβολή του διευθυντικού ρόλου στη βελτίωση του σχολείου (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8369), ενώ το Ποτάμι επισήμανε την ανάγκη προσδιορισμού του ρόλου του διευθυντή (διεκπεραιωτής ή εμπνευστής) (Πρακτικά Βουλής, 2017: 8371).
3.3 Ο λόγος της Ο.Λ.Μ.Ε.
Πάγιο αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. ήταν η θεσμοθέτηση του συλλόγου διδασκόντων ως κυρίαρχου οργάνου διοίκησης του σχολείου,
όπως φαίνεται από τις διατυπωμένες θέσεις στα συνέδριά της (2ο συνέδριο (1985), 7ο συνέδριο (1995), 8ο συνέδριο (1997)
(Χαραμής, 2001: 16, 70, 90) και αλλού (Ο.Λ.Μ.Ε., 2010: 20, 2015). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ενταχτεί και το αίτημά της για
κατάργηση της Απόφασης του 2002 (Ο.Λ.Μ.Ε., 2003, 2015).
Η θέση της για τον ρόλο του διευθυντή διαγράφεται εναργέστερα στο 6ο συνέδριο (1993), στο οποίο η Ο.Λ.Μ.Ε. ζήτησε την
απομάκρυνση από την προσωποπαγή διοίκηση, προβάλλοντας το πρότυπο του διευθυντή – συντονιστή και εκφραστή των
αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων (Χαραμής, 2001: 65). Στο ίδιο συνέδριο (Χαραμής, 2001: 63) εξέφρασε την αντίθεσή
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της στην ανάθεση της αξιολόγησης στον διευθυντή, ενώ το 2015 ζήτησε την κατάργηση του πλαισίου για την αξιολόγηση
(Ο.Λ.Μ.Ε., 2015)
Τέλος, αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. ήταν και η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με σκοπό τη συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος (Ο.Λ.Μ.Ε., 2015).

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ως προς τις συγκλίσεις ή/και αποκλίσεις ανάμεσα στις διεθνώς προβαλλόμενες διαστάσεις του διευθυντικού ρόλου και του
ρόλου του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις.
Σε μια πρώτη ανάγνωση, η αντιστοίχιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διεθνώς προβαλλόμενες διαστάσεις του ρόλου
του διευθυντή (Βλ.: Πίνακας 1) φανερώνει την απήχηση των τελευταίων στον προσδιορισμό του ρόλου του διευθυντή στην
Ελλάδα. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές στην καθοδήγηση της σχολικής κοινότητας για την υλοποίηση του οράματος για
το σχολείο, στην προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, στη μέριμνα για τη διατήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. Θεσμοθετήθηκε, επίσης, η συμμετοχή του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
με την έννοια της ενεργής συμμετοχής του στην επιμόρφωσή τους, η παροχή κινήτρων και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών
των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγηση. Η συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
αναγνωρίζεται ως μία από τις λειτουργίες με τη μεγαλύτερη επίδραση στη μάθηση (Barber, Whelan & Clark, 2010: 6), ιδιαίτερα όταν αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή σε ζητήματα διδασκαλίας (Robinson, Hohepa & Lloyd, 2009: 94-96, 101).
Επιπλέον, γίνεται λόγος για την κατανομή των εργασιών, τη διαμόρφωση θετικού κλίματος και την οικοδόμηση σχέσεων/
συνεργασίας εντός και εκτός του σχολείου. Προβλέπεται, τέλος, η συμμετοχή του διευθυντή σε συλλογικά όργανα, ώστε να
υπάρξει διασύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.
Θα μπορούσε, επομένως, να θεωρηθεί ότι σε νομοθετικό επίπεδο κατά τα έτη 1981-2017 σηματοδοτήθηκε η επέκταση και
η ανανέωση του διευθυντικού ρόλου, χωρίς, ωστόσο, η ανταπόκριση στα διεθνή πρότυπα να είναι πλήρης, όπως επισημαίνεται και σε άλλες μελέτες (Βλ.: Katsigianni & Ifanti, 2016: 237. Κατσιγιάννη & Υφαντή, 2016: 170-171). Και τούτο γιατί υπάρχουν
διαστάσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ήτοι: εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την
υλοποίηση του οράματος, δυνατότητα παρέμβασης στο αναλυτικό πρόγραμμα, παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών,
προώθηση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, κατανομή ηγετικών ρόλων στους εκπαιδευτικούς και δημιουργία ομάδων εργασίας των εκπαιδευτικών, δικτύωση με άλλα σχολεία, συστημική ηγεσία.
Σε άλλες περιπτώσεις, πάλι, είτε τα περιθώρια αυτόνομης δράσης του είναι περιορισμένα, καθώς καθορίζονται σε ανώτερο
επίπεδο [όραμα για το σχολείο, κατανομή των ήδη προσδιορισμένων αρμοδιοτήτων στους υποδιευθυντές (Απόφαση 2002,
άρθρο 33), κατανομή μόνο των εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς, προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών,
λήψη αποφάσεων σε ζητήματα διαχείρισης των ανθρώπινων και υλικών πόρων του σχολείου] είτε οι αρμοδιότητές του παραμένουν ανενεργές (αξιολόγηση).
Πέραν τούτου, όπως έχει διαπιστωθεί, οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές διαστάσεις του διευθυντικού ρόλου
στην Ελλάδα παραγκωνίζονται στην πράξη από άλλες δραστηριότητες (διοίκηση, οργάνωση, εσωτερικές σχέσεις του σχολείου) (Βλ.: Dimopoulos, Dalkavouki & Koulaidis, 2015: 219. Kaparou & Bush, 2016: 894). Το γεγονός αυτό έχει αποδοθεί στον
γραφειοκρατικό/συγκεντρωτικό χαρακτήρα του συστήματος (Dimopoulos, Dalkavouki & Koulaidis, 2015: 220). Έχει επισημανθεί, επίσης, και η αστοχία του νομοθετικού πλαισίου να περιγράψει τον διευθυντικό ρόλο με σύγχρονους όρους (Αργυρίου, Ανδρεάδου & Τύπας, 2015: 61). Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να παραβλεφθεί το γεγονός ότι αποφασιστικές αρμοδιότητες σε
εκπαιδευτικά, διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα είχαν ανατεθεί στον σχολικό σύμβουλο μέχρι και το 2017 (Απόφαση 2002,
άρθρα 8-13).
Στον πληρέστερο φωτισμό του θέματος μπορεί να συμβάλει και η μελέτη του κοινοβουλευτικού λόγου και του λόγου της
ΟΛΜΕ. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, πέραν των αναφορών στον ρόλο του διευθυντή (συντονισμός, καθοδήγηση, δημιουργία
κλίματος συνεργασίας, διοικητικά, παιδαγωγικά, διδακτικά καθήκοντα, αξιολόγηση), δεν εντοπίστηκαν άλλα στοιχεία που να
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μπορούν να συσχετιστούν με τις διεθνώς προβαλλόμενες διαστάσεις του ρόλου του διευθυντή και τη συμβολή του στη σχολική
βελτίωση.6
Υπάρχουν, όμως, ενδείξεις ότι στην ελληνική περίπτωση διακύβευμα αποτέλεσε η κατανομή της δύναμης μεταξύ διευθυντή και συλλόγου διδασκόντων. Και τούτο διότι στα σχετικά κοινοβουλευτικά κείμενα, όπως επίσης και σε εκείνα της Ο.Λ.Μ.Ε.,
αποτυπώνονται προθέσεις και απόψεις είτε υπέρ της ενίσχυσης του διευθυντικού ρόλου με ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως
αυτή της αξιολόγησης, είτε υπέρ της ανάδειξης του συλλόγου διδασκόντων σε κυρίαρχο όργανο διοίκησης. Οι αντίρροπες
τάσεις γύρω από το θέμα αυτό υπονοούν διάσταση απόψεων σχετικά με το ακολουθητέο μοντέλο διοίκησης του σχολείου με
στόχο τη βελτίωσή του.
Φαίνεται, επομένως, ότι, παρά τη θεσμοθέτηση διευθυντικών αρμοδιοτήτων που θεωρούνται ουσιαστικές για τη βελτίωση του σχολείου, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η απουσία μιας σταθερής
εκπαιδευτικής πολιτικής, διαμορφωμένης στη βάση κοινών παραδοχών, αποτέλεσαν βασικούς λόγους που δεν επέτρεψαν
τον ριζικό μετασχηματισμό του ρόλου του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τα έτη 19812017. Λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τους περιορισμούς της μελέτης αυτής, απαιτείται περαιτέρω εμπειρική διερεύνηση του
ζητήματος του ρόλου του διευθυντή στην Ελλάδα.
Καταλήγοντας, αν το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της συμβολής του διευθυντικού ρόλου στη σχολική βελτίωση και με δεδομένο ότι η τελευταία προϋποθέτει συνεχή και συστηματική προσπάθεια, προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού
πλαισίου που θα αποτελεί την έκφραση ενός κοινά αποδεκτού οράματος για το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και τον ρόλο του
διευθυντή, το οποίο θα σχεδιασθεί, θα υλοποιηθεί και θα στηριχτεί με τρόπο συστηματικό και σε βάθος χρόνου.
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Abstract
This study explores the secondary school principal’s role and its contribution to school improvement in Greece. On the basis
of the international literature on the school principal’s role, we examine the legislative/parliamentary and other relevant
documents for the 1981-2017 period through a documentary analysis. Based on our findings, the school principal’s role
does not seem to have been radically transformed, largely due to the centralised educational system and the unstable
educational policy as well as to the diverging views about both the school principal’s and the teachers council’s role. The
need for a shared vision for the Greek school and the school principal’s role have been highlighted.
Key words: school improvement, school principal, role, secondary education, Greece
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Το κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Μια πρόταση για ένα σύγχρονο
και αποτελεσματικό σχολείο
Ευάγγελος Μαυρικάκης & Αθηνά Πυργιωτάκη

1. Εισαγωγή
Η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε περίοδο έντονων εξελίξεων στον επιστημονικό και στον κοινωνικό-οικονομικό χώρο, με
ιδιαίτερο αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Μέσα από τις σχετικές εξελίξεις το σχολείο έπαψε να θεωρείται ως ένας οργανισμός
αποκομμένος από το περιβάλλον του και αντιμετωπίστηκε ως οργανικό μέλος της κοινωνίας με την οποία ήταν εμφανές ότι
θα έπρεπε να βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση (Πυργιωτάκης, 2011). Για την εδραίωσή της η νέα αυτή αντίληψη περί σχολείου έπρεπε να αντιμετωπίσει το «παλαιότερο παράδειγμα» και τις «κλειστού τύπου» προσεγγίσεις του παρελθόντος. Κάτω
από τα νέα αυτά επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα ήταν ανάγκη να επικρατήσει μια περισσότερο ολιστική και ανοιχτή
προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μάλιστα, η προσέγγιση αυτή κυριάρχησε σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης,
μεταξύ των οποίων και η διοίκηση των σχολείων.

2. Τα νέα δεδομένα περί σχολείου
Μολονότι στην Ελλάδα η διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν φαίνεται να παρακολούθησε τις εξελίξεις, είναι γεγονός ότι διεθνώς συνέβησαν σημαντικές αλλαγές στον χώρο αυτό. Μέσα από αυτή την οπτική η διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος ανανεώθηκε ριζικά και κυριάρχησαν νέα μοντέλα διοίκησης, όπως θα φανεί αναλυτικότερα παρακάτω. Ο επιστημονικός λόγος, ο οποίος αρθρώθηκε στο πεδίο αυτό, αντλούσε έμμεσα από την άποψη των κλασσικών της συγκριτικής
παιδαγωγικής οι οποίοι υποστήριζαν ότι τα δεδομένα εκτός σχολείου έχουν μεγαλύτερη σημασία και από όσα συμβαίνουν
μέσα στο σχολείο (Ματθαίου, 2002:65).Υπό το πρίσμα αυτό, η σχολική μονάδα αντιμετωπίστηκε ως ένα ανοιχτό σύστημα και
ως μια ολότητα η οποία απαρτίζεται από μέρη που αλληλοεπιδρούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περιβάλλοντος (Μπρίνια,
2008). Βέβαια, η σύγχρονη αυτή συστημική προσέγγιση, όπως ονομάστηκε, δεν ήρθε σε απόλυτη ρήξη με το παρελθόν.
Αντίθετα, αποδέχτηκε, όπως και οι παραδοσιακές θεωρίες, ότι το έργο το οποίο παράγεται στη σχολική μονάδα επηρεάζεται
εμφανώς από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους υλικούς πόρους, τα σχολικά εγχειρίδια, τα προγράμματα σπουδών και
τον διευθυντή. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε αυτά. Υποστήριξε ότι το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, το τεχνολογικό κλπ. περιβάλλον έχει εξίσου ισχυρή ή και ισχυρότερη ακόμη επίδραση (Hoy & Miskel, 2000: 28-29). Έτσι, οι μελέτες που
ακολούθησαν έστρεψαν το ενδιαφέρον τους και στους παράγοντες εκείνους που με έμμεσο ή λανθάνοντα τρόπο επηρέαζαν
και διαμόρφωναν τις οργανωτικές και διοικητικές πλευρές του συστήματος. Υπό αυτή την έννοια, το επιστημονικό ενδιαφέρον
στράφηκε – πέρα από τις δομές, τα μοντέλα διοίκησης, τις μεθόδους εποπτείας – και σε άλλες παραμέτρους, όπως η εκπαιδευτική πολιτική, οι αξιώσεις των πολιτικών παρατάξεων, των οικονομικών, παραγωγικών κλπ. οργανισμών και οργάνων.
Αντίστοιχα, στο μικροσκόπιο τέθηκαν οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, οι διαφοροποιημένες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, οι γονείς με τα ιδανικά και τις προσδοκίες τους, οι ταξικές και πολιτισμικές
διαφορές και μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι δυνητικά επιδρούσαν στην άσκηση της διοίκησης της σχολικής μονάδας
(Gusic, 1992: 124-125).
Οι έντονες ζυμώσεις της περιόδου εκείνης, εν ολίγοις, απέδειξαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία λάμβανε χώρα σε ένα
δυναμικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης ατομικών, οργανωτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών στοιχείων (Hoy & Miskel, 2000: 29-30). Η σημασία που αποδόθηκε στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας, αποτελούσε τομή στην
επιστημολογική σκέψη. Ως εκ τούτου, έγινε κατανοητό ότι η σχολική μονάδα βρισκόταν σε διαρκή κατάσταση ρευστότητας
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και σε συνθήκες οι οποίες απαιτούσαν συνεχή επανακαθορισμό της σχέσης του οργανισμού με το περιβάλλον του και ότι η
προσαρμογή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά της (Abbot, 1975: 176).

3. Η αμφισβήτηση του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης
Οι παραδοχές αυτές έφεραν τα παραδοσιακά συστήματα διοίκησης και τις έως τότε κραταιές γραφειοκρατικές λογικές σε
κατάσταση ασυμφωνίας με τις νέες επιστημολογικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις και τα έθεσαν σε έντονη αμφισβήτηση. Η
κριτική που διατυπώθηκε ενισχύθηκε μέσα από τις πιέσεις που ασκούσαν οι αλυσιδωτές κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις,
οι οποίες έφερναν τα παλαιά εκπαιδευτικά συστήματα σε κατάσταση «αμηχανίας». Η σταδιακή ανάδυση της «κοινωνίας της
γνώσης» (Bell, 1999), η παγκοσμιοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, έφεραν τα εκπαιδευτικά
συστήματα αντιμέτωπα με νέες και επείγουσες προκλήσεις (OECD, 2000), καθώς τα τελευταία λειτουργούσαν σε μια κοινωνία
στην οποία η γνώση αποτελούσε την κινητήριο δύναμη. Λειτουργούσαν σε έναν παραγωγικό ιστό ο οποίος βρισκόταν σε διαρκή κατάσταση μετάβασης από την βιομηχανία του «αργού και δυσκίνητου» κεφαλαίου, στην επιχείρηση της τεχνολογίας και
της «ρευστής» και «ευέλικτης» γνώσης (Rifkin, 1996). Προκλήθηκαν να ετοιμάσουν τις επόμενες γενιές για ένα παραγωγικό
ιστό όπου εμφανίζονταν νέες εργασιακές σχέσεις μερικής και ευέλικτης εργασίας, νέοι τομείς παραγωγής έρχονταν διαρκώς
στο προσκήνιο, νέα επαγγέλματα αναδύονταν, ενώ εγκαταλείπονταν πολλά παραδοσιακά (Pfeffer, 1997).
Οι προκλήσεις αυτές άφησαν ποικιλοτρόπως το αποτύπωμά τους στα εκπαιδευτικά συστήματα. Από το Πανεπιστήμιο στο
οποίο έχουν εισέλθει οι αρχές του οικονομικού πράττειν (Πυργιωτάκης, 2010), έως τις σχολικές μονάδες στοιχειώδους εκπαίδευσης οι οποίες αντιμετωπίζονται πλέον ως οργανώσεις των οποίων η αποτελεσματικότητα βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο. Ήταν εμφανές πλέον ότι και η διοίκηση της εκπαίδευσης περιήλθε σε μια μεταβατική κατάσταση, καθώς τα εκπαιδευτικά
συστήματα είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν το νέο, ρευστό και απρόβλεπτο περιβάλλον. Σ’ αυτό καλείται να προσαρμοστεί και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Επειδή το σχολείο έρχεται αντιμέτωπο με μια συνεχώς μεταβαλλόμενη
κοινωνία, πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες που υπαγορεύονται κεντρικά από το Υπουργείο, αλλά και
τις διαφοροποιούμενες ανάγκες που δημιουργούνται στην περιοχή που εδρεύει.
Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί «από την εφαρμοσμένη Παιδαγωγική δεν απαιτείται σήμερα απλώς ένα ποσοτικά αυξημένο
έργο αλλά και ποιοτικά διευρυμένο» (Κελπανίδης, 1995: 28). Είναι προφανές ότι η νέα αυτή αποστολή του σχολείου δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί κεντρικά. Οι ανάγκες της νέας εποχής αξιώνουν τη μετατόπιση από τις παραδοσιακές γραφειοκρατικές λογικές προς
περισσότερο σύγχρονα και ευέλικτα συστήματα διοίκησης (Παπακωνσταντίνου, 2012: 25–50). Όπως έχει γραφεί «το ενδιαφέρον για
την εκπαίδευση πρέπει να στραφεί στις ιδιαιτερότητες και τα διαφοροποιημένα προβλήματα της κάθε περιοχής και αυτά δεν μπορούν
να ρυθμιστούν από το κέντρο. Χρειάζονται διαφοροποιημένες λύσεις και αυτές πρέπει να αναζητηθούν από τα κατά τόπους όργανα και
θεσμούς» (Πυργιωτάκης, 2008). Ωστόσο, για να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής, καθίσταται απαραίτητο να
επέλθουν αλλαγές στην διοικητική δομή του συστήματος. Στις περιπτώσεις χωρών, όπου η παραδοχή αυτή έχει εισχωρήσει στην
εκπαιδευτική πράξη, φαίνεται να διαμορφώνεται μια τάση μετάβασης σε σύγχρονα μοντέλα διοίκησης (Πυργιωτάκης, 2008). Ορισμένες από τις χώρες αυτές έχουν προβεί σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς την περιφέρεια (Carney, 2009: 63-88).
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας με την αποκεντρωτική της προσπάθεια (Πυργιωτάκης, 2008). Σε αυτή τη λογική κινούνται επίσης οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για την χώρα μας. Προτείνεται αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση της
αυτονομίας της σχολικής μονάδας με ταυτόχρονο εμπλουτισμό του ρόλου του διευθυντή (OECD, 2011). Σε αυτό το κλίμα πυκνώνουν
οι φωνές οι οποίες θεωρούν επείγουσα την ανάγκη για μετάβαση σε ένα νέο τύπο διοίκησης, σε ένα νέο μοντέλο ηγεσίας, το οποίο
θα μπορεί με αμεσότερο και πιο ευέλικτο τρόπο να προσαρμόζεται στις ταχύτατες εξελίξεις.

4. Τι μέλει γενέσθαι; Το κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Συμβατό με αυτές τις ανάγκες φαίνεται να είναι το μοντέλο της κατανεμητικής διοίκησης-ηγεσίας (Distributed Leadership) το οποίο
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βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια (Pont et al, 2008: 73-105). Το μοντέλο της κατανεμητικής ηγεσίας δίνει έμφαση στους
όρους ενδυνάμωση, επαγγελματική ανάπτυξη και κατανεμημένη λήψη αποφάσεων και έχει τις ρίζες του στην ανθρωπιστική ψυχολογία (Humanistic Psychology). Η κατανεμητική ηγεσία, ενώ έχει ως αφετηρία την επιστήμη της διοίκησης με την οποία μοιράζεται
τις βασικές της αρχές, αναδύθηκε και διαδόθηκε περισσότερο μέσα από την εκπαιδευτική διοίκηση (Kezar, 2012: 725-760). Εννοιολογικά «γειτνιάζει» με τις έννοιες της διαμοιρασμένης ηγεσίας, της ομαδικής ηγεσίας και της δημοκρατικής ηγεσίας, χωρίς όμως να
ταυτίζεται πλήρως με αυτές. Ο όρος κατανεμητική γίνεται αντιληπτός ως οργανωσιακή ποιότητα παρά ως μια ατομική συνεισφορά,
υποδηλώνοντας ότι η αποτελεσματική σχολική ηγεσία απαιτεί περισσότερους του ενός ηγέτες. Η κατανεμητική ηγεσία, περαιτέρω,
πέρα από θεωρητική κατασκευή και πρόταση για αλλαγή παραδείγματος στη σχολική διοίκηση, αποτελεί ένα σύνολο αρχών οι
οποίες καθορίζουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης γύρω από την πρακτική της σχολικής ηγεσίας (Spillane, 2005). Περισσότερο
όμως η θεωρία της κατανεμητικής ηγεσίας επικεντρώνει τη σκέψη της στη μετατόπιση από το μοντέλο της κάθετης, ιεραρχικής
εξουσίας προς ένα μοντέλο ηγεσίας το οποίο δυνητικά εμπλέκει όλα τα μέλη της οργάνωσης, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, σε
μια από κοινού άσκηση ηγεσίας (Kezar, 2012:725-760). Έτσι η κατανεμητική ηγεσία θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι εντάσσεται, υπό μία έννοια, στο πλαίσιο εκείνο των σχολικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες προσεγγίζουν τη διοίκηση της σχολικής μονάδας
ως μια δέσμη συνεργατικών ενεργειών και δράσεων κορυφής, βάσης και τοπικής κοινωνίας ταυτόχρονα.
Υπό αυτή την έννοια η σχολική ηγεσία αντιμετωπίζεται ως μια συλλογική δράση η οποία υπερβαίνει την παραδοσιακή
θεώρηση της ταύτισης του ρόλου του ηγέτη με το πρόσωπο του διευθυντή και απαιτεί την εμπλοκή περισσότερων του ενός
ατόμων για την αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της σχολικής μονάδας (Spillane, 2005:143-150). Ενθαρρύνει την
ανάδυση της ηγετικής συμπεριφοράς η οποία προέρχεται ταυτόχρονα από όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και χαρακτηρίζεται
ως εκ τούτου από διάσπαρτη εκχώρηση των ευθυνών. Η φιλοσοφία αυτή, στην πράξη, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό να αναλάβει ηγετικό ρόλο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέσα σε ένα ορισμένο αντικείμενο. Η επιτυχία
της κατανεμητικής ηγεσίας, συνεπώς, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα του τυπικά ορισμένου ηγέτη – διευθυντή,
αλλά από την ικανότητα να μεταφερθεί γνώση και εμπειρία μεταξύ των μελών της ομάδας (Everard et al, 2004). Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης όχι μόνο για τη διδασκαλία, αλλά και για την έρευνα, την ανάπτυξη
του αναλυτικού προγράμματος, την εποπτεία, την προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη και ευρύτερα την ανάπτυξη κάθε
μέλους της σχολικής μονάδας (Glickman, 1989:4-9). Ο διευθυντής από την πλευρά του ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε
να εκφράζουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους οι οποίες αξιοποιούνται στην καθημερινή λειτουργία. Η λήψη αποφάσεων, έτσι,
στη σχολική μονάδα αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και δέσμευσης δυνητικά όλων των μελών της, ιδιαίτερα προτού επέλθουν
σημαντικές αλλαγές οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της (Youngs, 2002: 643-670).
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κατανεμητική ηγεσία, είναι απαραίτητο να τονίσουμε, λαμβάνει μέρος άτυπα, εκδηλώνεται όμως μέσα από τυπικούς ρόλους. Οι εκπαιδευτικοί, στο μοντέλο της κατανεμητικής ηγεσίας, είναι φορείς ενός οράματος
αλλαγής και επιδιώκουν, όπως και ο ηγέτης, τη συνεχή βελτίωση της σχολικής μονάδας, μέσα από την βελτίωση του τομέα της
ευθύνης τους. Με τη δράση τους, ενθαρρύνουν τις καινοτόμες πρακτικές και την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και γνώσεων
στο σχολείο τους. Ως ηγέτες, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, αναδεικνύονται κατά βάση εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν αυξημένες
δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους και επικουρούν τον διευθυντή της σχολικής
μονάδας στην οργάνωση τόσο της διδασκαλίας και της εποπτείας της καθημερινής σχολικής ζωής, όσο και της ενθάρρυνσης του
προσωπικού και της επίλυσης προβλημάτων. Αναλαμβάνουν, σε μεγάλο βαθμό, οι ίδιοι την ευθύνη για την επαγγελματική ανάπτυξη και τη βελτίωση της διδασκαλίας, υποκαθιστώντας, εν μέρει, την ανάγκη για εποπτεία, όπως τουλάχιστον γίνεται αντιληπτή
στις κλασικές θεωρίες περί διοίκησης. Η εποπτεία, έτσι, στο πλαίσιο της κατανεμητικής ηγεσίας, ασκείται περισσότερο μέσω της
δέσμευσης των εκπαιδευτικών για την τήρηση των όσων οι ίδιοι έχουν αποφασίσει και έχουν εισηγηθεί στο σύλλογο των διδασκόντων, παρά μέσω της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των επιδόσεων τους από τους προϊσταμένους. Ο διευθυντής, ως
εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα καθήκοντά του λιγότερο επιθεωρητικά και περισσότερο παρωθητικά, προωθώντας
και διευκολύνοντας την αλλαγή, την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Οι εκπαιδευτικοί, συνεργάζονται στενά μαζί του και συζητούν για
την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων παρά ακολουθούν οδηγίες (Marks & Printy, 2003: 370-397).
Περισσότερο κατανοητά και απτά γίνονται τα παραπάνω μέσα από το ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος το οποίο δεν μπορεί
να αποδοθεί ως τομέας ευθύνης σε ένα άτομο μόνο. Η διαχείρισή του στη καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας αξιώ-
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νει συλλογικές διαδικασίες, κατανομή των ευθυνών και υπεύθυνη αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από συμμετοχική διοίκηση. Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, για παράδειγμα, η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός των περιεχομένων του
προγράμματος σπουδών, η δομή του προγράμματος, η οργάνωση της διδακτέας ύλης και οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα
παραπάνω αποτελούν ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα τα οποία απαιτούν συλλογική διαχείριση. Ταυτόχρονα, άλλα ζητήματα, τα οποία
προσεγγίζουν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η μέθοδος διδασκαλίας, η αξιολόγηση και η αποτίμηση, η ανατροφοδότηση και η αλλαγή, η απόδοση λόγου στους γονείς και στην κοινωνία, αποτελούν πεδία εξίσου απαιτητικά με τα παραπάνω
και συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Γι’ αυτό η διαχείρισή του απαιτεί τη συμμετοχή περισσότερων του
ενός προσώπων και καθιστά το κατανεμητικό μοντέλο απαραίτητο για την επιτυχία της σχολικής μονάδας (Morrison, 1995: 65-76).
Είναι προφανές, από όσα εν συντομία εκτέθηκαν, ότι η κατανεμητική ηγεσία προϋποθέτει αλλαγή της εσωτερικής κουλτούρας του σχολείου και το πέρασμα από την ατομικότητα και τη μεμονωμένη δράση, στη συλλογικότητα και την από κοινού
ανάληψη ευθύνης. Κάτι τέτοιο, βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε, δεν προβλέπεται από τους νόμους και τους κανόνες του παραδοσιακού γραφειοκρατικού παραδείγματος διοίκησης και συνεπώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο κατά παρέκκλιση
του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Ως εκ τούτου, η μετάβαση από την γραφειοκρατική παράδοση στον εκσυγχρονισμό της
λειτουργίας του σχολείου, απαιτεί ταυτόχρονη επέμβαση σε δύο πλαίσια: αφενός στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και
αφετέρου στην εσωτερική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Πέρα, λοιπόν, από την αναγκαία μετάβαση σε περισσότερο αποκεντρωμένες δομές, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, είναι απαραίτητη και η αναδόμηση των ρόλων τόσο του εκπαιδευτικού
όσο και του διευθυντή της σχολικής μονάδας, προκειμένου να εφαρμοστεί το κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης.

5. Το κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης και η προετοιμασία του νέου ρόλου του εκπαιδευτικού
Η διαμόρφωση, βέβαια, νέων ρόλων, είτε ακόμα και ο εμπλουτισμός των υφιστάμενων με στοιχεία ηγετικής συμπεριφοράς
δεν θεωρείται διαδικασία εύκολη και αυτονόητη. Ακόμα πιο απαιτητική, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι είναι η αλλαγή
στη φιλοσοφία και στην προσέγγιση του ρόλου, για τους εκπαιδευτικούς της χώρας μας οι οποίοι παραδοσιακά εργάζονται
σε ένα αυστηρό, συγκεντρωτικό και ιεραρχικό εκπαιδευτικό σύστημα (Σαματάς, 1995, Πυργιωτάκης 2008, OECD, 2011). Αν
συμπεριλάβουμε στα ανωτέρω και το δημογραφικό ζήτημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος το οποίο σύντομα θα είναι
αντιμέτωπο με το φαινόμενο της «γήρανσης του πληθυσμού του» (βλ. Γράφημα 1), κατανοούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή, θα
είναι ιδιαίτερα επίπονη.

Γράφημα 1, Ηλικιακή κατανομή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικών Σχολείων, έτος 2015),
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2015, προσπελάστηκε, 18/11/2018)
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Σε κάθε περίπτωση, όπως εύστοχα αναφέρουν οι Smylie και Eckert (2018) η ανάθεση μέρους του ηγετικού ρόλου του
διευθυντή στους εκπαιδευτικούς, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία και σχεδιασμό, δεν οδηγεί αυτονοήτως στα αναμενόμενα
αποτελέσματα, στην επιθυμητή, δηλαδή, άσκηση ηγεσίας από τους τελευταίους. Με άλλα λόγια ο εμπλουτισμός του ρόλου
των εκπαιδευτικών με ηγετικά στοιχεία στην πράξη και τη σχολική καθημερινότητα απαιτεί, πέρα από την κατανόηση και την
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το θεωρητικό πλαίσιο της κατανεμητικής ηγεσίας, προσεκτικό σχεδιασμό, προετοιμασία
και οργάνωση προκειμένου να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Smylie & Eckert, 2018: 556–577). Η εφαρμογή, ως εκ
τούτου, του μοντέλου της κατανεμητικής ηγεσίας, απαιτεί, τον επανασχεδιασμό των ρόλων για την ενίσχυση της ουσιαστικότερης και ενεργότερης συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην καθημερινή λειτουργία και διοίκηση της σχολικής μονάδας.
Η Harris (2003: 313–324), προς αυτή την κατεύθυνση, θέτει τρεις ουσιώδεις προϋποθέσεις οι οποίες σε ένα βαθμό θα
μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος. Επισημαίνει αφενός, την ανάγκη για πρόβλεψη χρόνου στον οποίο οι εκπαιδευτικοί
θα συνεργαστούν, ώστε από κοινού να συζητήσουν και να σχεδιάσουν ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας. Στα θέματα
αυτά εντάσσει τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν για τον σχεδιασμό, την εισαγωγή και την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, την ανάπτυξη του μεσοπρόθεσμου πλάνου του σχολείου τους αλλά και άλλα θέματα, όπως τις επισκέψεις σε άλλες
σχολικές μονάδες ή και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους εκπαιδευτικούς. Αφετέρου
θέτει ως προϋπόθεση την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας των εκπαιδευτικών για υιοθέτηση, όποτε οι περιστάσεις απαιτούν, ηγετικής συμπεριφοράς. Τέλος υπογραμμίζει την ανάγκη για δημιουργία πλούσιων και διαφοροποιημένων
ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στην τελευταία αυτή αναγκαία συνθήκη έχουν εστιάσει
πολλές μελέτες (Hargreaves & Fullan, 1998, Kydd et al, 1999, Busher et al, 2000, Durrant & Holden, 2006, Βεργίδης, 2012,
Φωτοπούλου & Υφαντή, 2014, Βοζαϊτης κ.α. 2016, Boylan, 2018). Κοινή παραδοχή τους αποτελεί το γεγονός ότι οι ραγδαίες
αλλαγές που σημειώνονται τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος απαιτούν τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων, των στάσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Η ανάγκη αυτή, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, σε ένα βαθμό, μέσα από προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης (Θεοφιλίδης, 2012: 359). Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να καλλιεργηθούν στους εκπαιδευτικούς τα
χαρακτηριστικά της ετοιμότητας για συνεχή μάθηση, της δεκτικότητας για καινοτομία και της διάθεσης για ερευνητική δράση
(Ξωχέλης, 2008). Απαιτείται με άλλα λόγια μια ευρύτερη στροφή στην κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Βεβαίως, η αλλαγή
της κουλτούρας της σχολικής μονάδας και η μετακίνηση προς το καλύτερο είναι ιδιαίτερα επίπονο και χρονοβόρο εγχείρημα,
όχι όμως ακατόρθωτο (Fullan, 2005). Ιδιαίτερα για τη διοίκηση κρίνεται απαραίτητη η ολιστική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη παράλληλα, όπως για παράδειγμα στα κεντρικά
και περιφερειακά όργανα διοίκησης, στα στελέχη της εκπαίδευσης και φυσικά στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα κοινωνοί και συμμέτοχοι στην αλλαγή είναι απαραίτητο να καταστούν και οι λοιποί άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι
στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα οι γονείς, οι μαθητές καθώς και η τοπική και η ευρύτερη κοινωνία. Επί της ουσίας,
γίνεται λόγος για μια συνολική αναθεώρηση της λειτουργίας του σχολείου. Όπως, βέβαια, επισημαίνει ο Θεοφιλίδης «δεν
υπάρχει συνταγή για διαφοροποίηση της σχολικής κουλτούρας...Ωστόσο αν υπάρξει μετασχηματισμός της σχολικής κουλτούρας
και εξασφαλιστεί η συνέργεια των εκπαιδευτικών στην προώθηση της αλλαγής, τότε η αλλαγή είναι ουσιαστική και εκτείνεται σε
βάθος χρόνου» (Θεοφιλίδης, 2012: 260).
Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανάγκες, σε πολλές χώρες, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια σειρά από δράσεις από
θεσμικά όργανα τα οποία παρέχουν γνώσεις και εμπειρίες στους εκπαιδευτικούς ως προς τα θέματα της διοίκησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται
και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ώστε να ανταπεξέλθουν με
επιτυχία στον σύγχρονο και σύνθετο ρόλο τους. Αντίστοιχα προγράμματα εκπαιδευτικής καθοδήγησης τα οποία προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς για την άσκηση ηγετικής συμπεριφοράς, έχουν αναπτυχθεί στην Αγγλία από το Εθνικό Κολέγιο για
την Σχολική Ηγεσία (National College for School Leadership) (Smylie & Eckert, 2018: 556–577). Στη χώρα μας, ως προς τα
θέματα της σχολικής διοίκησης και της ηγεσίας, παρέχονται οι ευκαιρίες τόσο στους μελλοντικούς, όσο και στους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η πολιτεία, από την άλλη μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδόσεων (Περάκη, 2008, Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008, Σαΐτης, 2008, Κατσαρός, 2008,
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Δρούλια & Πολίτης, 2008, Ρουσσάκης & Γκόβαρης, 2008) έχει συνδράμει σε ένα βαθμό στον εμπλουτισμό των γνώσεων και
των εμπειριών τόσο των στελεχών της εκπαίδευσης, όσο και των εκπαιδευτικών.
Όπως όμως αναφέραμε, ήδη, η εφαρμογή της κατανεμητικής διοίκησης στην πράξη, έχει ως αφετηρία την κατανόηση των
σχετικών θεωρητικών εργαλείων τα οποία αξιοποιούνται στην άσκηση διοίκησης και ηγεσίας, απαιτεί όμως ταυτόχρονα την
ουσιαστική εμπλοκή των εκπαιδευτικών και του συνόλου της σχολικής μονάδας στην εφαρμογή της. Απαιτεί, με άλλα λόγια
την άσκηση ηγεσίας από τους εκπαιδευτικούς στην πράξη. Οι σύγχρονες, επίσης, αντιλήψεις και προσεγγίσεις τόσο περί διοίκησης, όσο και περί ηγεσίας (Μαυρικάκης, 2018), όσο και οι πρόσφατες έρευνες υπογραμμίζουν την άποψη ότι δεν υπάρχει
ένας μοναδικός κατάλληλος τρόπος άσκησης ηγεσίας. Έχουν αποδείξει ότι η αποτελεσματική ηγεσία επηρεάζεται από το ειδικό περιβάλλον της κάθε σχολικής μονάδας και εξειδικεύεται στη βάση του περιβάλλοντος αυτού (Harris, 2008:43). Θέτουν,
περαιτέρω, το ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας με όρους οι οποίοι αναγνωρίζουν τη βαρύτητα των ιδιαίτερων συνθηκών
(Buchanan & Huczynski, 1997: 614) της κάθε περίπτωσης η οποία την καθιστά μοναδική (Horner, 2004: 28). Έτσι σύμφωνα
με τις σύγχρονες προσεγγίσεις η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά δεν εξαντλείται στους τυπικά ορισμένους ηγέτες και
ρόλους αλλά βασίζεται στη διάδραση των χαρακτηριστικών, της συμπεριφοράς και της κατάστασης που επικρατεί στην κάθε
οργάνωση.
Στο πλαίσιο αυτό οι επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ηγετικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να εκτείνονται πέρα από τις κατευθύνσεις που ορίζονται από τα κεντρικά όργανα επιμόρφωσης
και να συμπεριλαμβάνουν και τις ανάγκες της κάθε διακριτής περίπτωσης, της κάθε σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών
της. Με άλλα λόγια τα όποια επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια της ηγετικής συμπεριφοράς
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της κατανεμητικής ηγεσίας, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να διαθέτουν και τοπική διάσταση,
να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών της (Smylie & Eckert, 2018:
556–577). Πέρα, λοιπόν, και από τις επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται σε κεντρικό επίπεδο και καλύπτουν όλη
την επικράτεια, η περαιτέρω εμβάθυνση και ο σχεδιασμός θα μπορούσε να έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες και τελικούς
αποδέκτες τις ίδιες τις σχολικές μονάδες ώστε να είναι δυνατή η διοργάνωση και ο σχεδιασμός διακριτών επιμορφωτικών
δράσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.

6. Επίλογος - Συμπεράσματα
Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε θωρούμε ότι αναδείχθηκε περισσότερο η ήδη έκδηλη ανάγκη για αλλαγή φιλοσοφίας στη σχολική διοίκηση στη χώρα μας. Το ρευστό περιβάλλον στο οποίο αναφερθήκαμε απαιτεί τη μετάβαση σε πιο ευέλικτα
σχήματα διοίκησης τα οποία εξ ανάγκης θα πρέπει να εμπεριέχουν πέρα από τις κεντρικές προτεραιότητες και το στοιχείο του
«τοπικού». Οι σύγχρονες προκλήσεις, είναι σαφές, ότι αξιώνουν σε αρκετές περιπτώσεις άμεσες «απαντήσεις» οι οποίες δεν
μπορούν πλέον να υπηρετηθούν μέσα από τη γνωστή κάθετη διαδρομή ώστε στη συνέχεια να δώσουν τη λύση. Ταυτόχρονα
σε επίπεδο σχολείου η παραδοσιακή άσκηση της διοίκησης και της ηγεσίας, φαίνεται να μην αρκεί. Ένα, νέο και διαφορετικό
μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να δώσει λύσεις, είναι η κατανεμητική ηγεσία. Προκειμένου όμως να εφαρμοστεί, όπως θα
έγινε σαφές, είναι απαραίτητη η παρέμβαση σε δύο επίπεδα. Αφενός σε επίπεδο δομών, μέσα από την εκχώρηση εξουσιών
στο ίδιο το σχολείο, αφετέρου η προετοιμασία και η στήριξη των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των στοιχείων του νέου
ρόλου. Ευρύτερα φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή παραδείγματος διοίκησης και η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο το
οποίο θα διεισδύσει σταδιακά και θα επιδράσει, όχι μόνο στη διοίκηση, αλλά σε όλες της πτυχές της σχολικής καθημερινότητας, ώστε τελικά να μετασχηματίσει την κουλτούρα και να βελτιώσει αισθητά το κλίμα του σχολείου. Με άλλα λόγια, για την
μετάβαση στο σύγχρονο και αποτελεσματικό σχολείο, είναι απαραίτητο να προβούμε σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα
απαιτητικές, όχι όμως ανέφικτες.
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Περίληψη
Educational systems and schools, is widely accepted that they come face to face with a rapidly changing society in which
they should be adapted. The new, challenging and diverting situations of the upcoming social change pose a new mission
for the modern school and demand a shift to more effective and flexible managerial approaches. We argue that the model
of distributed leadership is the most compatible with these needs. The aim of this study is to outline, through the review of
the relevant literature, the teacher’s role in the framework of the model of the distributive leadership as well as to critically
review the limitations and the challenges that result from the implementation of this model in to the existing school’s
context. Finally, the study highlights the need for systematic education and training of the teachers in order to respond
effectively to the needs of the distributive leadership.

Στοιχεία συγγραφέων:
Μαυρικάκης Ευάγγελος, εκπ/κός Δ.Ε., Δρ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης.
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Υψηλάντου 57, Αθήνα, 11521, Ελλάδα.
Τηλ. : 2130230355, 6974810838, email: evmavrik@edc.uoc.gr
Πυργιωτάκη Αθηνά, εκπ/κός Π.Ε., Υπ. Διδ. ΠΤΔΕ Παν. Αθήνας,
Διεύθυνση Επικοινωνίας : Λάππας 84, Μασταμπάς, 71305, Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλ. : 2810528023, 6974127232, email: apyrgiot@gmail.com

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως φορέας ανάπτυξης των μελών της.
Αντιλήψεις Διευθυντών, εκπαιδευτικών και γονέων δημόσιων
Δημοτικών και Νηπιαγωγείων
Δήμητρα Λαμπρέλλη

Η σύγχρονη οπτική του σχολείου ως κοινότητας μάθησης και πρακτικής, καθώς και οι σύγχρονες θεωρίες διοίκησης και ηγεσίας φέρουν τον διευθυντή της σχολικής μονάδας σε ρόλο συνεργάτη, συνοδοιπόρου, συντονιστή, μέντορα, φορέα αλλαγής
και εν τέλει θεματοφύλακα της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Εναπόκειται λοιπόν σε μεγάλο βαθμό στο πρόσωπο
που το κράτος έχει επιλέξει στο τιμόνι της σχολικής μονάδας να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα άλλα μέλη της
κοινότητας αυτής στην ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση ανάμεσα στους σκοπέλους της εκπαιδευτικής καθημερινότητας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας1 είναι η διερεύνηση της συμβολής του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην ανάπτυξη
των μελών της (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, γονείς), ως δείκτη ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτή, όπως περιγράφεται από τις αντιλήψεις των ίδιων των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των γονέων δημόσιων νηπιαγωγείων και
δημοτικών του Νομού Αττικής.
Για τον ορισμό της έννοιας της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε ως γνώμονας η έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδος
(2008) για την ποιότητα στην εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι οι παράμετροι ποιότητας (διάσταση ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, ποιότητα τελικού αποτελέσματος, ικανοποίηση αναγκών πελάτη) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα σε ένα
δυναμικό σύστημα (Βαβουράκη, 2008: 64-65), αλλά για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας θα αρκεστούμε μόνο στη διάσταση
ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, που αφορά την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Ακολουθώντας τις επιταγές της
σύγχρονης βιβλιογραφίας, διευρύναμε τον ορισμό αυτό προσθέτοντας και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών και των διευθυντών της σχολικής μονάδας.
Για την ανάδειξη της ποιότητας στην εκπαιδευτική ηγεσία, που ορίζεται με όρους αποτελεσματικότητας, αξιοποιήθηκαν οι
έρευνες του Leithwood και των συνεργατών του (Leithwood & Riehl, 2009· Leithwood & Riehl, 2003· Leithwood & Beatty,
2009· Leithwood & Jantzi 2005· Leithwood, Day, Sammons, Harris, & Hopkins, 2006). Από τις θεμελιώδεις πρακτικές των
αποτελεσματικών σχολικών ηγετών που πραγματεύονται οι ανωτέρω έρευνες αξιοποιήσαμε εκείνες που αφορούν:
1. Στον καθορισμό της εκπαιδευτικής κατεύθυνσης του σχολείου, που αφορά:
• στον προσδιορισμό και τη διατύπωση οράματος (χαρισματική παρώθηση που εμπνέει)
• στη δημιουργία κοινών νοημάτων
• στη διατύπωση προσδοκιών υψηλής επίδοσης
• στην εδραίωση της αποδοχής ομαδικών στόχων
• στην Επικοινωνία
2. Στην Ανάπτυξη των Ανθρώπων που σχετίζεται με την παροχή από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας
• εξατομικευμένησ προσέγγισης/ υποστήριξης
• διανοητικήσ ενεργοποίησης
• προτύπου αξιών και πρακτικών κλειδιών (χαρισματική επιρροή- αποδιδόμενη και πραγματική)
Για την αντιστάθμιση των περιορισμών (Gurr, Drysdale, & Mulford, 2006) που ανακύπτουν από την ανωτέρω συστάδα
ερευνών, και προκειμένου να αντλήσουμε περισσότερες έννοιες, που να αναδεικνύουν την επιρροή του συγκείμενου στην
1. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της γράφουσας που υποστηρίχθηκε επιτυχώς και κατατέθηκε στο ΠΤΔΕ Αθηνών τον
Ιούλιο του 2017.
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ποιότητα της σχολικής ηγεσίας, μελετήσαμε και αξιοποιήσαμε το Διεθνές Πρόγραμμα Επιτυχημένης Σχολικής Ηγεσίας/ Διεύθυνσης (International Successful School Principalship Project, ISSPP). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν επιστήμονες από
την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική, το Ισραήλ, την Κίνα, την Κορέα, τη
Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Ειρηνικό, και από τον ελληνόφωνο χώρο την Κύπρο (Πασιαρδής
2012). Καταγράφει τις αντιλήψεις μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις και αποτελείται από μελέτες περίπτωσης με πολλαπλές οπτικές, συνεντεύξεις
και μελέτες περίπτωσης με παρατήρηση (Gurr, Drysdale, & Mulford, 2006).
Τα συμπεράσματα του Προγράμματος καταλήγουν, ωστόσο, σε παρόμοιες πρακτικές που συνδέονται με ποιοτική σχολική
ηγεσία που συντελεί στην ανάπτυξη των ανθρώπων που ζουν στα σχολεία (δημιουργία οράματος, επιρροή αντιλήψεων ηγέτη,
μετασχηματιστικά και κατανεμητικά μοντέλα ηγεσίας, επιρροή συγκείμενου).
Για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας, καταρτίσαμε ένα ερωτηματολόγιο αξιοποιώντας στοιχεία από (α) ήδη εφαρμοσμένα ερωτηματολόγια (Καψάλης, 2005: 21-29 NASSP, 2011· Στυλιανίδης, 2009· Sammons, Gu, Day, & Ko, 2011· Θεοφιλίδης,
2012β· Θεοφιλίδης, 2012α), (β) καταλόγους χαρακτηριστικών για το έργο του διευθυντή γενικότερα (Κατσαρός, 2008: 113121· Ζαβλανός, 2003· Πασιαρδής, 2012· Θεοφιλίδης, 2012α), αλλά και του επιτυχημένου διευθυντή ειδικότερα, (γ) κριτήρια
αξιολόγησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ελλάδος και άλλων χωρών
(Department for Education and skills, 2004· Alberta Education, 2009· NASSP, 2011), καθώς και (δ) έρευνες που αφορούν τα
κριτήρια που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις ζωής των στελεχών
της εκπαίδευσης, σε μία προσπάθεια να προσαρμοστούν στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας.
Σημαντική παράμετρο αποτέλεσε η έννοια της μεντορικής, του καθοδηγητικού και υποστηρικτικού ρόλου του διευθυντή
της σχολικής μονάδας (Σαλβαράς, 2013α), καθώς θεωρήσαμε σημαντικό να αναδειχθεί η παιδαγωγική χροιά του ρόλου του,
τόσο για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, όσο και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς).
Για την κατασκευή των διαστάσεων και των δεικτών- κριτηρίων ελέγχου ποιότητας, στηριχθήκαμε στη σχετική βιβλιογραφία, και καταλήξαμε στην θεμελίωσή τους μέσα από την κατάλληλη ομαδοποίηση των επιμέρους υποπαραγόντων- δεικτών
που η βιβλιογραφία αναδεικνύει ως σημαντικούς και ικανούς να αποτελέσουν κριτήρια ελέγχου ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίστηκε η κατασκευαστική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (Λαμπρέλλη, 2017).
Η κατανομή στην διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική Αποτελεσματικότητα των κριτηρίων/ δεικτών ελέγχου ποιότητας
και των υποπαραγόντων που τους συναπαρτίζουν, καθώς και των επιμέρους ερωτήσεων φαίνεται στον Πίνακα 1. Το πρώτο
κριτήριο/ δείκτης περιγράφει το στόχο της διάστασης ποιότητας, ενώ το δεύτερο τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου
(Λαμπρέλλη, 2017).
Η θέση της κάθε ερώτησης είναι μοναδική και εξαιρετικά σημαντική, καθώς εξασφαλίζει υψηλό βαθμό εσωτερικής αξιοπιστίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Πίνακας 1 Κατανομή Κριτηρίων - Δεικτών Ελέγχου στην Διάσταση Ποιότητας Ανθρωποπλαστική Αποτελεσματικότητα και
επιμέρους ερωτήσεις.
Διάσταση Ποιότητας

Κριτήρια/ Δείκτες
• Ανάπτυξη ανθρώπων

Ερωτήσεις
1. Ανάπτυξη ανθρώπων
α Διευθυντή Ε9, Ε10, Ε11,
Εκπ/κών
Μαθητών
Γονέων

Ανθρωποπλαστικής
αποτελεσματικότητας
• Δημιουργία
εκπαιδευτικής
κατεύθυνσης με στόχο την
ανάπτυξη

β. Άλλων Ε13, Ε14, Ε16, Ε17, Ε18, Ε77,
	
  

2. α. Όραμα Ε1, Ε2, Ε3
β. Προσανατολισμός στη βελτίωση και στη μάθηση(Ε7, Ε8, Ε63, Ε64, Ε52, Ε92, Ε93,
Ε94)
γ. Μεντορική Ε38, Ε39
δ. Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας (Πρότυπο) (Ε48, Ε49, Ε65, Ε72, Ε73, Ε74, Ε84)
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Το μεγαλύτερο μέρος του ερωτηματολογίου μας αποτελείται από κλειστές ερωτήσεις με τη μορφή βεντάλιας (Τσιπλητάρης
& Μπαμπάλης, 2006) με απαντήσεις που ακολουθούν πενταβάθμια κλίμακα Likert.
Οι δηλώσεις είναι θετικές για την παράμετρο της ποιότητας της ηγεσίας (Σαλβαράς, 2013β: 177) και προέκυψαν από τη
μετατροπή των κριτηρίων ελέγχου ποιότητας ηγεσίας που αναδείξαμε από την ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν την απάντησή τους από το 1 έως το 6 (με ελάχιστο το 1 και μέγιστο το 5, ενώ δόθηκε
ως έκτη επιλογή το «δεν γνωρίζω»). Επιδιώξαμε, να ανιχνεύσουμε, την όποια απόσταση υπάρχει, ανάμεσα στο «δέον», όπως
εκφράζεται από τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για το πόσο σημαντική θεωρούν μια συμπεριφορά ή στάση ζωής (πόσο
σημαντικό) και στο «είναι» όπως εκφράζεται από τις αντιλήψεις για το πόσο συχνά συμβαίνει ( McBeath, 2001: 165). Επομένως
κάθε ερώτημα απαντήθηκε δυο φορές από όλους τους συμμετέχοντες.
Η διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ του «δέοντος» και του «είναι» καταγράφει και τη συναίνεση ή/ και η αποδοχή των
συμμετεχόντων για την επικρατούσα κατάσταση (Βαβουράκη, 2008: 64).
Οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2002), όπως και ο Φασούλης (2011) αξιοποιούν και τη διάσταση του τι θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι «θα έπρεπε να συμβαίνει». Η διαδικασία περιγράφεται από τον αλγόριθμο:
(β-α)xγ= Μ.Ε.
όπου Μ.Ε.: είναι το μέγεθος ελλείμματος των κριτηρίων της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης β: ο βαθμός στον
οποίο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν, α: ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα και γ: το πόσο σημαντικό θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι είναι το κάθε κριτήριο. Λόγω της ήδη
μεγάλης έκτασης του ερωτηματολογίου εμείς αρκεστήκαμε στις δυο μόνο εκδοχές του «δέοντος» και του «είναι».
Όσον αφορά τη λειτουργικότητα των ερωτηματολογίων, που διανεμήθηκαν κατά την περίοδο Ιούνιος 2014 ως Ιούλιος
2015, πραγματοποιήθηκε αρχικά πιλοτική εφαρμογή σε δέκα Προϊσταμένες νηπιαγωγείου, δέκα εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δέκα γονείς παιδιών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας και συνεντεύξεων ανατροφοδότησης με κατάλληλους συμμετέχοντες
διαμορφώθηκε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου.

Αξιοπιστία ερωτηματολογίου (εσωτερική- εξωτερική)
• Εσωτερική αξιοπιστία
Οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s a ήταν για τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα,
ως προς το είναι 0,954
ως προς το δέον 0,836
Οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach’s a των κριτηρίων - δεικτών ήταν οι εξής:
• ως προς το είναι :
Ανάπτυξη ανθρώπων, 0,912
Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, 0,979
• ως προς το δέον:
Ανάπτυξη ανθρώπων, 0,8
Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, 0, 910
Επομένως σημειώνονται τρεις τιμές με ιδιαίτερα ισχυρή αξιοπιστία και μόνο μία με καλή αξιοπιστία (George and Mallery,
2003)
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• Εξωτερική αξιοπιστία
Η Εξωτερική αξιοπιστία ελέγχθηκε με τη μέθοδο test – retest (εξέταση – επανεξέταση), δηλαδή έγινε επαναχορήγηση του
ερωτηματολογίου σε δείγμα 40 ατόμων μετά από διάστημα 2 εβδομάδων και ο δείκτης συσχέτισης Pearson r για μεν το είναι
βρέθηκε 0,78 και για δε το δέον βρέθηκε 0,80, επομένως και στις 2 περιπτώσεις υπήρχε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των
2 χορηγήσεων.

Δείγμα - συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας είναι 313 άνθρωποι (εκπαιδευτικοί, δ/ντες σχολείων και γονείς) που υπηρετούν ή εξυπηρετούνται από σχολεία δημόσια (νηπιαγωγεία και δημοτικά) που υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση
Αττικής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται υψηλή αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης του
συνολικού πληθυσμού, διότι ο νομός Αττικής καλύπτει το 57% του ενεργού πληθυσμού της χώρας (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001). Ταυτόχρονα
περιλαμβάνονται όλα τα είδη κοινωνικο- οικονομικού περιβάλλοντος (αστικό, ημι-αστικό, αγροτικό, νησιωτικό κλπ), καθώς
συμπεριλαμβάνονται και τα Μεσόγεια, αλλά και περιοχές όπως η Τροιζηνία και τα νησιά του Σαρωνικού και τα Κύθηρα.
Πίνακας 2 Συχνότητες ανά ομάδα συμμετεχόντων
Ν

Σχετική Συχνότητα %

Έγκυρη Συχνότητα %

Αθροιστική Συχνότητα %

Εκπαιδευτικοί

108

34,5

34,5

34,5

Διευθυντές

84

26,8

26,8

61,3

Γονείς

121

38,7

38,7

100,0

Σύνολο

313

100,0

100,0

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία χιονοστιβάδας (Mertens, 2009: 173). Σε πρώτη φάση προσεγγίστηκαν Σχολικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής του νομού, καθώς και μέλη ομάδων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook,
forum Ελληνικής Εταιρείας Ενημέρωσης Γονέων, Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης), ενώ προσεγγίστηκαν και συνάδελφοι τόσο σε επιμορφωτικά σεμινάρια, όσο και στις Γενικές Συνελεύσεις κάποιων τοπικών Συλλόγων Εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελείται από γονείς, έπονται οι εκπαιδευτικοί και στο τέλος ακολουθούν οι διευθυντές, όπως περίπου συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό, πρόκειται δηλαδή για μη
αναλογικά στρωματοποιημένη δειγματοληψία (Mertens, 2009).
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή και από τους συμμετέχοντες που έλαβαν την ηλεκτρονική εκδοχή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω κοινοποίησης στους προαναεφερθέντες ιστότοπους) ζητήθηκε η κοινοποίηση της σε πρόσωπα που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στις ερευνητικές υποομάδες.
Το ποσοστό συμπλήρωσης και επιστροφής των ερωτηματολογίων δεν υπερέβη το 56%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτανε μόλις το 26%. Η μειωμένη επιστροφή του ερωτηματολογίου σχετίζεται τόσο με την έκταση όσο και με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την διασφάλιση της εχεμύθειας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διανομή του ερωτηματολογίου.
Συνήθως πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων για την ηγεσία των διευθυντών των σχολικών μονάδων από τους ίδιους
τους διευθυντές. Καθώς όμως η πρακτική αυτή ενέχει σημαντικούς περιορισμούς στην (Mulford et al.2000, 2001· Mc Call et al.
2001· Gurr, Drysdale, & Mulford, 2006·Muijs, 2011), συμπεριλάβαμε και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. ως αποδέκτες
της ασκούμενης σχολικής ηγεσίας.
Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς θα ήταν δύσκολο να αντιληφθούν την έμμεση
κυρίως επίδραση των ενεργειών του διευθυντή (Cardno, 2006: 456· Murphy, Elliot, Goldring, & Porter, 2007: 181·Leithwood
& Riehl, 2003: 4· Sammons, Gu, Day, & Ko, 2011: 97· Jacobson, 2010· Muijs, 2011).
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Παρουσίαση και Συζήτηση Αποτελεσμάτων
α. Διαφορά των αντιλήψεων μεταξύ του «δέοντος» και του «είναι», στο σύνολο του δείγματος ως προς τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης
Πίνακας 3 Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ) τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τιμές του στατιστικού t και επίπεδο σημαντικότητας
p που αντιστοιχούν τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης.

Pair 1

Pair 2

Pair 8

ΜΤ

N

ΤΑ

t

p

Ανάπτυξη ανθρώπων (“είναι”)

3,5320

309

1,07232

-17,349

***P<0,001

Ανάπτυξη ανθρώπων («δέον»)

4,5405

309

,44132

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης («είναι»)

3,6038

313

1,06072

-15,823

***P<0,001

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης («δέον»)

4,5034

313

,46150

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα (“είναι”)

3,5368

310

1,07382

-17,232

***P<0,001

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα («δέον»)

4,5254

310

,40936

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική
Οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο «είναι» και όλες
οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές, διότι όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από το 0,01. Αυτό σημαίνει ότι,
αναφορικά με τη διάσταση ελέγχου ποιότητας «Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα» και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας
«Ανάπτυξη» και «Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης», η πραγματικότητα στα σχολεία σήμερα διαφέρει από την επιθυμία
του συνόλου του δείγματος.
Το εύρημα αυτό συνάδει με την καθημερινή εμπειρία, τα όσα καταγράφονται στον έντυπο και του ηλεκτρονικό τύπου και τη
διάχυτη αίσθηση δυσαρέσκειας για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης γενικότερα στη χώρα μας σήμερα (Λαμπρέλλη, 2017).
β. Διαφορά των αντιλήψεων μεταξύ του «δέοντος» και του «είναι», στους Διευθυντές ως προς τη διάσταση ποιότητας
Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης
Πίνακας 4 Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τιμές του στατιστικού t και επίπεδο σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας
Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης
Pair 1
Pair 2
Pair 8

ΜΤ

N

ΤΑ

t

p

Ανάπτυξη ανθρώπων (“είναι”)

4,1210

84

,48247

-13,259

***P<0,001

Ανάπτυξη ανθρώπων (“δέον”)

4,7322

84

,34618

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης (“είναι”)

4,2371

84

,42762

-11,956

***P<0,001

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης (“δέον”)

4,7059

84

,31265

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα (“είναι”)

4,1210

84

,48247

-13,086

***P<0,001

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα (“δέον”)

4,7191

84

,30903

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική
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Σε όλες τις περιπτώσεις οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές που αντιστοιχούν
στο «είναι» και όλες οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές, διότι όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από το 0,01.
Επομένως για τους Διευθυντές η πραγματικότητα που σχετίζεται με τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης, απέχει σε
σημαντικό βαθμό από ό,τι θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμβαίνει.
γ. Διαφορά των αντιλήψεων μεταξύ του “δέοντος” και του “είναι”, στους εκπαιδευτικούς ως προς τη διάσταση ποιότητας
Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης
Πίνακας 5 Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ), τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τιμές του στατιστικού t και επίπεδο σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας
Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης
Pair 1
Pair 2
Pair 8

ΜΤ

N

ΤΑ

t

p

Ανάπτυξη ανθρώπων (“είναι”)

3,5840

107

1,05897

-9,117

***P<0,001

Ανάπτυξη ανθρώπων (“δέον”)

4,4921

107

,46343

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης (“είναι”)

3,5037

108

1,09115

-8,996

***P<0,001

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης (“δέον”)

4,3994

108

,52084

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα («είναι»)

3,5971

108

1,06278

-8,686

***P<0,001

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα («δέον»)

4,4481

108

,46066

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική
Παρατηρούμε ότι οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο
«είναι» και όλες οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές διότι όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από το 0,01.
Επομένως και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η πραγματικότητα απέχει από εκείνο που θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμβαίνει.
δ. Διαφορά των αντιλήψεων μεταξύ του “δέοντος” και του είναι, στους γονείς ως προς στη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής
Κατεύθυνσης
Πίνακας 6 Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τιμές του στατιστικού t και επίπεδο σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας
Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης ως προς τους γονείς.

Pair 1
Pair 2
Pair 8

ΜΤ

N

ΤΑ

t

p

Ανάπτυξη ανθρώπων («είναι»)

3,0656

118

1,17260

-12,706

***P<0,001

Ανάπτυξη ανθρώπων («δέον»)

4,4480

118

,44267

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης («είναι»)

3,2536

121

1,15055

-11,321

***P<0,001

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης («δέον»)

4,4557

121

,45113

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα («είναι»)

3,0656

118

1,17260

-13,115

***P<0,001

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα («δέον»)

4,4583

118

,37918

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική
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Οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο «δέον» είναι μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές που αντιστοιχούν στο «είναι» και όλες
οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές διότι όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από το 0,01. Επομένως οι γονείς
αντιλαμβάνονται διαφορές ανάμεσα στο ευκταίο και στο πραγματικό.
Συνεπώς, κάθε μια ομάδα συμμετεχόντων ξεχωριστά διαπιστώνει ένα έλλειμμα της ασκούμενης εκπαιδευτικής ηγεσίας
ως προς την ολόπλευρη ανάπτυξη των μελών της σχολικής μονάδας σε σχέση με την επιθυμητή, εύρημα που υποστηρίζεται
και από τη βιβλιογραφία (Βουδούρη , Μπούρας, Τριανταφύλλου, & Κοντοσώρου, 2012: 93) για τις παρεχόμενες διοικητικές
υπηρεσίες.
Καταγράφεται, λοιπόν, μια επιθυμία των συμμετεχόντων για βελτίωση της ποιότητας των πρακτικών των διευθυντών των
σχολικών μονάδων, ώστε να προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων που ζουν σε αυτές.
ε. Διαφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των γονέων για τη σημαντικότητα του «είναι» ως προς
τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και
Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης
Πίνακας 8. Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τιμές του στατιστικού F και επίπεδο σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης για το «είναι» ως προς τους εκπαιδευτικούς, τους
διευθυντές και τους γονείς.

Ανάπτυξη ανθρώπων («είναι»)

Δημιουργία εκπαιδευτικής κατεύθυνσης
(«είναι»)

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα
(«είναι»)

N

ΜΤ

ΤΑ

F

p

Εκπαιδευτικοί

108

3,5971

1,06278

28,174

***P<0,001

Διευθυντές

84

4,1210

,48247

Γονείς

118

3,0656

1,17260

Σύνολο

310

3,5368

1,07382

Εκπαιδευτικοί

108

3,5037

1,09115

25,511

***P<0,001

Διευθυντές

84

4,2371

,42762

Γονείς

121

3,2536

1,15055

Σύνολο

313

3,6038

1,06072

Εκπαιδευτικοί

108

3,5971

1,06278

Διευθυντές

84

4,1210

,48247

Γονείς

118

3,0656

1,17260

Σύνολο

310

3,5368

1,07382

28,174
***P<0,001

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική
Τόσο ως προς τη διάσταση ποιότητας «Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα» όσο και στα κριτήρια – δείκτες ποιότητας,
που αντιστοιχούν στο «είναι», οι τιμές που αντιστοιχούν στους Διευθυντές είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εκπαιδευτικών και οι τιμές που αντιστοιχούν στους εκπαιδευτικούς είναι μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στους γονείς.
Σύμφωνα με το τεστ Πολλαπλών Συγκρίσεων σε κάθε περίπτωση οι διαφορές μεταξύ των Διευθυντών και των άλλων δύο
κατηγοριών (εκπαιδευτικοί και γονείς) είναι στατιστικά σημαντικές διότι όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από
το 0,05. Δηλαδή οι Διευθυντές αξιολογούν τόσο τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα όσο και τα
κριτήρια Ανάπτυξη και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης ως πολύ πιο σημαντικά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων εντοπίζονται στην Ανάπτυξη ανθρώπων και στην Αν-
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θρωποπλαστική αποτελεσματικότητα. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν στην περίπτωση αυτή πιο θετικές αντιλήψεις σε
σχέση με τους γονείς.
Επιπλέον όλες οι μέσες τιμές είναι μεγαλύτερες από τη μέση τιμή (3) της πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert (1=Ελάχιστα/
Καθόλου, 2=Λίγο, 3= Μέτρια, 4=Αρκετά, 5=Πολύ/Πάρα πολύ) με την οποία μετρώνται όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Επομένως ο βαθμός συμφωνίας – κατάφασης - αποδοχής του περιεχομένου της ερώτησης είναι πάντα από μέτριος και
πάνω. Αυτό, σημαίνει ότι από το σύνολο των συμμετεχόντων υπάρχει από μέτρια (γονείς) έως θετική (Διευθυντές) αντίληψη.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια ενδιάμεση στάση, δηλαδή αξιολογούν πιο θετικά από τους γονείς, αλλά λιγότερο θετικά σε σχέση
με τους Διευθυντές, όπως καταγράφεται και στη βιβλιογραφία (Βουδούρη κ.ά.,2012).
Με άλλα λόγια φαίνεται να καταγράφεται και στη δική μας έρευνα ότι οι διευθυντές τείνουν να αξιολογούν πιο θετικά την
αποτελεσματικότητά και τις επιδράσεις της ηγεσίας τους (Mulford et al. 2000· 2001· Mc Call et al. 2001· Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2002· Muijs, 2011· Φασούλη, 2011· Θεοφιλίδη, 2012).
Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει την αρχική μας θέση να συμπεριλάβουμε στους συμμετέχοντες της έρευνάς μας και κάποιους από τους αποδέκτες της δράσης των διευθυντών.
στ. Διαφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των γονέων για τη σημαντικότητα του «δέοντος» ως
προς τη διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής κατεύθυνσης.
Πίνακας 8 Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές (Μ.Τ) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α), τιμές του στατιστικού F και επίπεδο σημαντικότητας p που αντιστοιχούν στις διάσταση ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα και τα κριτήρια – δείκτες ποιότητας
Ανάπτυξη Ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, για το δέον ως προς τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές
και τους γονείς
N

Ανάπτυξη ανθρώπων («δέον»)

Δημιουργία εκπαιδευτικής
κατεύθυνσης («δέον»)

Ανθρωποπλαστική
αποτελεσματικότητα («δέον»)

ΜΤ

ΤΑ

Εκπαιδευτικοί

107

4,4921

,46343

Διευθυντές

84

4,7322

,34618

Γονείς

119

4,4392

,45114

Σύνολο

310

4,5368

,44534

Εκπαιδευτικοί

108

4,3994

,52084

Διευθυντές

84

4,7059

,31265

Γονείς

121

4,4557

,45113

Σύνολο

313

4,5034

,46150

Εκπαιδευτικοί

108

4,4481

,46066

Διευθυντές

84

4,7191

,30903

Γονείς

121

4,4509

,40876

Σύνολο

313

4,5219

,42041

F

p

12,325
***P<0,001

12,305
***P<0,001

13,648
***P<0,001

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001, NS=μη σημαντική
Παρατηρούμε ότι τόσο ως προς τη διάσταση ελέγχου ποιότητας Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα όσο και στα κριτήρια – δείκτες ποιότητας Ανάπτυξη ανθρώπων και Δημιουργία Εκπαιδευτικής Κατεύθυνσης, που αντιστοιχούν στο «δέον», οι
τιμές που αντιστοιχούν στους Διευθυντές είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Σύμφωνα με το τεστ Πολλαπλών Συγκρίσεων σε κάθε περίπτωση οι διαφορές μεταξύ των Διευθυντών και των άλλων δύο
κατηγοριών (εκπαιδευτικοί και γονείς) είναι στατιστικά σημαντικές διότι όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα από
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το 0,01. Επομένως οι Διευθυντές έχουν πολύ υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες
για τις πρακτικές τους που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων στα σχολεία τους.
Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων (όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι
μεγαλύτερα από το 0,05), επομένως μεταξύ αυτών δύο ομάδων συμμετεχόντων καταγράφονται παρόμοιες αντιλήψεις.
Επιπλέον, καθώς όλες οι μέσες τιμές όλων των διαστάσεων και κριτηρίων-δεικτών ποιότητας είναι μεγαλύτερες από την
τιμή 4 της πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert (1=Ελάχιστα/Καθόλου, 2=Λίγο, 3= Μέτρια, 4=Αρκετά, 5=Πολύ/Πάρα πολύ) με
την οποία μετρώνται όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες
από το έργο του διευθυντή ως παράγοντα ποιότητας. Οι Διευθυντές έχουν πολύ υψηλότερες προδιαγραφές για τον εαυτό τους,
σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες, ενώ μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων δεν σημειώνονται στατιστικά σημαντικές
διαφορές στις αντιλήψεις τους.
Εντούτοις στην έρευνα του ΠΙ (2008), καταγράφεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δε φαίνεται να θεωρούν τόσο σημαντική την επίδραση του έργου του διευθυντή στην ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο (Π.Ι., 2008: 518, 520).
Γεγονός πάντως είναι ότι στη δική μας έρευνα, οι διευθυντές είχαν επιλεγεί με μια διαδικασία που προϋπέθετε γνώσεις
στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Ν.3848, /2010). Συνεπώς θεωρούμε ότι η διαφορά αυτή στο γνωστικό υπόβαθρο μεταξύ διευθυντών από τη μια πλευρά και εκπαιδευτικών και γονέων από την άλλη είναι δυνατό να εξηγήσει την αυξημένη σημασία που
οι διευθυντές αποδίδουν στο ρόλο τους.

Συμπεράσματα- Προτάσεις
Παρότι όλες οι ομάδες συμμετεχόντων απαντούν ότι το επίπεδο ηγεσίας είναι από μέτριο κι επάνω, φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες τους, ιδιαίτερα των γονέων.
Επιπλέον ο μεγάλος αριθμός απαντήσεων «δε γνωρίζω» αποτέλεσε σημείο προβληματισμού. Τα σχολεία, πρέπει να μπορούν να διατυπώνουν ρητά και ξεκάθαρα (Gurr, Drysdale, & Mulford, 2006, Wasonga & Murphy, 2007,) τη θετική συμβολή
του έργου του διευθυντή.
Η Tornsen στην έρευνά της, επέλεξε να ενταχθούν οι απαντήσεις «δεν ξέρω» των εκπαιδευτικών που αποτελούσαν το
δείγμα της στις αρνητικές απαντήσεις. Θεώρησε ότι αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επίγνωση των ηγετικών πρακτικών των
διευθυντών τους σημαίνει ότι οι συμπεριφορές αυτές δεν παρατηρούνται (Tornsen, 2009: 43). Εμείς επιλέξαμε οι απαντήσεις
«δε γνωρίζω» να ενταχθούν στις ελλείπουσες τιμές, διότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπήρχαν και γονείς, οποίοι επέλεγαν
συχνότερα αυτή την απάντηση.
Γράφημα 1. Κατανομή απαντήσεων «δε γνωρίζω» στις τρεις ομάδες συμμετεχόντων
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Αν θεωρήσουμε ότι το «δε γνωρίζω» των γονέων και των εκπαιδευτικών πρόκειται για ειλικρινή απάντηση, θα μπορούσε
να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες (Λαμπρέλλη, 2017):
i. Ενδέχεται να υπάρχει ένα πραγματικό επικοινωνιακό κενό ή/και εμπόδιο που να μην καθιστά ορατές ή/ και διαπραγματεύσιμες τις ηγετικές πρακτικές του διευθυντή της σχολικής μονάδας.
ii. Ενδέχεται ο φόρτος εργασίας των εμπλεκομένων, να μην τους επιτρέπει να διαπιστώνουν τις ασκούμενες ηγετικές επιλογές.
iii. Υπάρχει έλλειμμα γνώσης ως προς τις σημαντικές ηγετικές πρακτικές με αποτέλεσμα η επαφή με το δικό μας ερωτηματολόγιο να τους βρήκε απροετοίμαστους.
iv. Ενδέχεται το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης που επικρατεί να μην έχουν αφήσει περιθώρια προβληματισμού για τα
ζητήματα που μελετήθηκαν, ή να έχει δημιουργήσει κλίμα αδιαφορίας και αποστροφής.

Προτάσεις
Προκειμένου οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορέσουν να εκπληρώσουν με επιτυχία τις υψηλές προδιαγραφές που οι ίδιοι φαίνεται να έχουν για το έργο τους, θα χρειαστεί να αλλάξουν πολλά στη σχολική
πραγματικότητα.
Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά και η διαρκής επαγγελματική τους ανάπτυξη θα πρέπει να τους φέρνει σε
επαφή με νέα μοντέλα και πρακτικές ηγεσίας και διοίκησης. Επομένως, είτε βρεθούν σε θέση ευθύνης, είτε ως διοικούμενοι
θα πρέπει να προάγουν το ρόλο του διευθυντή σε ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο.
Η διάχυση της ιδέας των σχολείων ως κοινοτήτων μάθησης, πρακτικής και ευθύνης, είναι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και ο συνδυασμός της με τα σύγχρονα μοντέλα ηγετικής πρακτικής (μετασχηματιστική ηγεσία, κατανεμητικά μοντέλα
κλπ) θα μπορέσει να διευκολύνει την ανθρωποπλαστική και μεντορική διάσταση του έργου των διευθυντών.
Η εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη στις μέρες μας. Γι’ αυτό και τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα σήμερα έχουν ανάγκη και δικαιούνται ένα ποιοτικό σχολείο που θα τους δώσει φτερά να πετάξουν στο μέλλον με εφόδια
που θα τους επιτρέψουν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τα ίδια και για ολόκληρη την κοινωνία.
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Αbstract
A field research on the perceptions of principals, teachers and parents of the role of principals’ leadership, concerning the
quality of development of the school community members. The construction and administration of a closed-ended questions’
questionnaire led to the collection of data describing the participants’ perceptions about which leadership practices principals
“should” employ and which they “actually” do, in order to promote quality in the development of staff and students. Leadership
quality was viewed through the prism of “Peopleshaping effectiveness” a quality dimension, which was analyzed in two
criteria, namely “Developing People” and “Setting Directions” in accordance with current literature.
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Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή
και στην υλοποίηση καινοτομιών. Mία εμπειρική έρευνα σε σχολικές
μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης
Πόθου Σοφία & Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος

Εισαγωγή
Η καινοτομία αποτελεί ενέργεια που διέπεται από πρωτοποριακή, νέα αντίληψη για την πραγματικότητα. Όσον αφορά την
εκπαίδευση, εστιάζει σε πράξεις που προωθούν νέες ιδέες σε τρεις πτυχές:
• στην αλλαγή αντιλήψεων και αρχών,
• στην υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και
• στη χρησιμοποίηση νέων μέσων για την εκμάθηση των γνωστικών αντικειμένων (Σπυροπούλου, 2007).
Ταυτόχρονα, συνιστά αλλαγή με συγκεκριμένο περιεχόμενο, δηλαδή στα βιβλία, στα προγράμματα, στις μεθόδους διδασκαλίας, η οποία θα φέρει με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε πέρας τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος (Μπάκας,2009,
σελ. 47). Κατά τον Πυρουνάκη (2013), καινοτομία είναι και η βιωματική προσέγγιση με κέντρο τον μαθητή.
Το χαρακτηριστικό των καινοτόμων προγραμμάτων είναι η προσέγγιση της γνώσης διαμέσου βιωματικών και ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών, η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων στη διδασκαλία και η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών,
ως εποπτικών μέσων, αλλά και ως μαθησιακών εργαλείων (Βότση, 2016,σελ. 518). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα διαθεματικά αναλυτικά προγράμματα, που εφαρμόζονται στα σχολεία σήμερα. Αυτά εμπεριέχουν έναν συνδυασμό δράσης και γνώσης
μέσα σε πραγματικές καταστάσεις (Μπαγάκης, 2004, σελ.59).

Εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση
Η εφαρμογή αλλαγών στην εκπαίδευση απαιτεί χρόνο και σταθερή πολιτική βούληση για να ολοκληρωθεί. Η έλλειψη διάρκειας και συνέχειας στην εκπαιδευτική πολιτική, λόγω αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας, των ατόμων που υπηρετούν σε σημαντικές θέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και η απουσία αυτοδύναμης εποπτείας και διοίκησης της εκπαίδευσης
συνιστούν μερικούς από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών.
Λόγος αποτυχίας επίσης είναι ότι η «κορυφή» του εκπαιδευτικού συστήματος τις επιβάλλει, ενώ η «βάση» αντιδρά και δεν τις
αποδέχεται εύκολα.
Οι σχολικές μονάδες στην Ελλάδα είναι οι τελευταίοι αποδέκτες των αποφάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η υλοποίηση των αλλαγών και των καινοτομιών προϋποθέτει τη συνεργασία όλων, εκπαιδευτικής ηγεσίας και εκπαιδευτικών, καθώς
και την καλλιέργεια κοινωνικών δεσμών μέσα από αυτήν, ώστε να δημιουργηθεί το αναγκαίο κλίμα για την επίτευξή τους
(Πασιαρδή, 2001, σελ.54).

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και η καινοτομία
Στην προώθηση νέων ιδεών ενεργό ρόλο έχει ο διευθυντής, ως σχολικός ηγέτης. Συνοδοιπόροι σε αυτή τη προσπάθεια
τάσσονται οι εκπαιδευτικοί, που με τη στήριξη και την παρακίνησή του, προσπαθούν να δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για την
ανάπτυξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών καινοτομιών.
Ο διευθυντής έχει έναν ρόλο ουσιαστικό. Ως ηγέτης, να θέτει υψηλούς στόχους και να προωθεί αλλαγές. Να στηρίζει τους
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εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες τους και εκχωρώντας τους αρμοδιότητες. Να καλλιεργεί έναν συνδυασμό
συναδελφικότητας και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους, να είναι ο φορέας της αλλαγής, ώστε να τη «μεταφέρει» σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, διδάσκοντες, μαθητές και γονείς.
Η εκπαιδευτική ηγεσία για να διαχειριστεί την αλλαγή θα πρέπει να διαθέτει ικανότητες, γνώσεις και χαρακτηριστικά όπως:
η αίσθηση του καθήκοντος, η συνέπεια, η αισιοδοξία, η αυτοσυνειδησία και η αυτογνωσία, η διάθεση για ρίσκο. (Ράπτης, 2006,
σελ.32, 34, 35).

Εκπαιδευτικοί και καινοτομία
Η αλλαγή, όμως, θα επέλθει από τους εκπαιδευτικούς, αφού ο διευθυντής μπορεί να τους παρέχει καθοδήγηση, συντονισμό
και τις κατάλληλες υποδομές. Η στάση των εκπαιδευτικών καθορίζει και τον βαθμό επιτυχίας των καινοτομιών (Παπακωνσταντίνου, 2008, σελ.238).
Γεγονός είναι ότι κάθε καινοτομία δημιουργεί φόβο στους εμπλεκόμενους και προκαλεί αντιστάσεις. Οι τελευταίες πηγάζουν εξαιτίας και της αλλαγής που επιφέρουν στις συνθήκες που επικρατούν σε έναν εκπαιδευτικό χώρο (Μπάκας, 2009,
σελ. 50). Οι συχνές αλλαγές μειώνουν την αυτονομία των εκπαιδευτικών και τους υποβάλλουν σε έλεγχο. Πολλές φορές τους
μεταβάλλουν σε εκτελεστικά όργανα, κι έτσι υπονομεύεται ο επαγγελματισμός τους (Καραντζής & Μάνεσης, 2013, σελ. 24).
Η επίτευξη της εκπαιδευτικής αλλαγής προϋποθέτει παρώθηση των εκπαιδευτικών από τη διοίκηση. Η παρώθηση έχει ως
σκοπό τη δημιουργία και την καλλιέργεια μιας βαθύτερης ανάγκης στα άτομα για να αποδώσουν σε μέγιστο βαθμό (Μπάκας,
2006, σελ.118, 119). Τρεις παράγοντες πρέπει ο σχολικός ηγέτης να λαμβάνει υπόψη του: α) ο βαθμός και η ποιότητα της παρώθησης, β) η έκταση και το είδος των κινήτρων και γ) ο βαθμός ικανοποίησης, που το εκπαιδευτικό μέλος βιώνει ασκώντας
το επάγγελμά του (αν και η εκτίμηση έχει προσωπικό χαρακτήρα) (Κωτσίκης, 1998, σελ.140,141).
Η υποκίνηση είναι μία διαδικασία με την οποία ωθούνται οι εργαζόμενοι να ενεργοποιήσουν τις ικανότητες / τις δεξιότητες
τους, ως μέσα για την υλοποίηση των στόχων ενός οργανισμού, και αποσκοπεί να τους κάνει πιο παραγωγικούς και αποδοτικούς (Κουτούζης, 1999, σελ.172). Η υποκίνηση απαιτεί ισχυρά κίνητρα. Όλοι οι άνθρωποι βελτιώνουν την απόδοσή τους στον
επαγγελματικό τομέα, όταν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Σημαντικοί παράγοντες παρακίνησης είναι η αναγνώριση του έργου / της προσφοράς ενός εργαζόμενου και οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξής του.
Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν μαζί με τον διευθυντή το θετικό κλίμα για να γίνουν πράξη οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις
και οι καινοτομίες στην εκπαίδευση. Η εμπλοκή τους σε νέες διαδικασίες, όπου δημιουργούνται κοινοί στόχοι και αξίες, και
υιοθετούνται νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές, εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας (Μαυροσκούφης, 2002, σελ.20). Για παράδειγμα, η Ευέλικτη Ζώνη βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με εναλλακτικές
μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία κάνει τον εκπαιδευτικό εμψυχωτή της διαδικασίας της
μάθησης, όχι απλό διαβιβαστή της γνώσης. Όμως και ο μαθητής, μέσα από αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση, γίνεται
μέλος μιας ομάδας συνεργασίας στην πορεία προς τη γνώση (Σπυροπούλου, 2007, σελ.197, 198, 203).
Πολλές εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες δεν επιτυγχάνουν, επειδή επιβάλλονται και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Οι τελευταίοι αιφνιδιάζονται με παρεμβάσεις και ιδέες που διαταράσσουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας,
χωρίς να τους παρέχονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις, δηλαδή για το τι, το πώς και το γιατί. Η άμεση εμπλοκή, όμως, των εκπαιδευτικών με στήριξη και ενθάρρυνση στο έργο τους έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρμογή της αλλαγής και στην ποιότητα
της μάθησης. Κι αυτό, γιατί όταν ένα σύστημα εκπαίδευσης εκτιμά, υποστηρίζει και κυρίως σέβεται την εμπειρία και την κρίση
των εκπαιδευτικών, μπορεί να αναπτύξει εύκολα δυναμική πολιτική στην πραγματοποίηση αλλαγών (Ζαζάνη, 2014, σελ.121).

Σχολική κουλτούρα - Σχολικό κλίμα
Ξένοι και Έλληνες μελετητές θεωρούν ότι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα
και την ποιότητα του παρεχόμενου έργου σε μια εκπαιδευτική μονάδα είναι και η σχολική κουλτούρα / το σχολικό κλίμα. Οι
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δύο αυτές έννοιες αντικατοπτρίζουν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά όπως η επικρατούσα ατμόσφαιρα, οι ανθρώπινες σχέσεις
και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (Καραμήτρου & Καρατάσιος, 2018, σελ. 49, 50).
Η αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στους συναδέλφους, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνεργατικής κουλτούρας, δημιουργεί εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Τους βοηθά να αποκτήσουν δεξιότητες οργάνωσης και εφαρμογής καινοτομιών.
Παράλληλα, γίνεται παράδειγμα και πρότυπο για τους μαθητές. Για πολλούς ερευνητές η συλλογικότητα των εκπαιδευτικών
αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2011, σελ.165, 166)
Οι σχολικές μονάδες είναι οργανισμοί, όπου η σχολική ή οργανωσιακή κουλτούρα επικεντρώνεται στα πιστεύω και στις
αξίες των μελών τους. Από αρκετούς μελετητές η κουλτούρα συνδέεται με τον σεβασμό και την εκτίμηση των ατόμων στις
δομές και στην ιεραρχία του οργανισμού, που υπηρετούν (Χατζηπαναγιώτου, 2008, σελ.214). Σύμφωνα με τον Van Houte
(2004), η κουλτούρα είναι ένα σημαντικό στοιχείο ενός οργανισμού και επιδρά άμεσα στη συμπεριφορά των μελών του. Για
τους Hoy και Mitsel (2008, σελ.183), η κουλτούρα βασίζεται πρωτίστως στο στοιχείο της καινοτομίας. Σε αυτή αναδεικνύεται η
επιλεκτικότητα, η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα των εργαζόμενων.
Η αφορμή για την αναφορά στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών οργανισμών προήλθε από τον Κωτσίκη (1998, σελ.243),
που επιχειρεί τη σύγκριση ανάμεσα στη δοκιμή πολλών καινοτομιών στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τον δημόσιο. Οι καινοτόμες δράσεις παρουσιάζονται ως ένα ισχυρό χαρακτηριστικό της κουλτούρας των ιδιωτικών φορέων της εκπαίδευσης, που
λειτουργούν, κυρίως, ως αυτόνομες σχολικές μονάδες.
Η κουλτούρα διασφαλίζει την ποιότητα στη σχολική μονάδα, η οποία είναι γνώρισμα των καλών σχολείων. Ένα από τα
χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων είναι οι καινοτομίες, οι οποίες συνήθως γίνονται εύκολα δεκτές, αξιολογούνται, και
οι επιτυχημένες επιβραβεύονται. Ο διευθυντής σε αυτά τα σχολεία προωθεί τις εκπαιδευτικές κι όχι τις διοικητικές ανάγκες. Οι
εκπαιδευτικοί τους επιμορφώνονται κι ενισχύουν την ανάπτυξη της σχολικής τους μονάδας (Μπαγάκης,2004,σελ. 49,50). Για
τους Κυθραιώτη κ.ά. (2010), η κουλτούρα είναι η ταυτότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, ενώ για την Πασιαρδή (2018) η
συγκεκριμένη έννοια θεωρείται η κινητήριος δύναμή του.

Ιδιωτική Εκπαίδευση. Μικρή ιστορική αναδρομή
Αρχικά, με το άρθρο 20 του Συντάγματος του 1827 θεσπίστηκε η αρχή της ελευθερίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Από τότε η ελληνική Πολιτεία είχε αρχίσει να ασχολείται με την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Όμως, με το άρθρο 23 του
Συντάγματος του 1927 τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα της χορήγησης ειδικής άδειας, ως βασική προϋπόθεση για να ιδρυθεί ένα
ιδιωτικό σχολείο. Στο Σύνταγμα του 1952, η αδειοδότηση καθίσταται υποχρεωτική. Το άρθρο 16 (παρ. 8) του Συντάγματος του 1975
ήταν εκείνο που κατοχύρωσε την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων στις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο, οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα παροχής εκπαίδευσης, αλλά αυτό, όπως προαναφέραμε, αφορά
μόνο τη γενική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 (παρ. 2) το κράτος εποπτεύει την
ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αφού η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και δεν γίνεται να ασκείται από ιδιωτικό
φορέα, χωρίς να υπάρχει κρατική εποπτεία και αυτό είναι μία σημαντική εγγύηση για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχουν.
Από το 1975 μέχρι σήμερα ψηφίζονται τροπολογίες και νόμοι για τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ οι περισσότερες απ’ αυτές
τις διατάξεις εφαρμόζονται και στην ιδιωτική.
Η προσφορά και η συμβολή της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι μεγάλη στην εφαρμογή πολλών εκπαιδευτικών καινοτομιών,
μια και το κράτος, με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο παρελθόν, δυσκολευόταν να τις εισάγει στα δημόσια σχολεία της
χώρας (Κωτσίκης, 1998, σελ.243).

Στόχος της έρευνας - Ερευνητικά ερωτήματα
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση μέσα από τις ακόλουθες
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οπτικές: α) δημοσίου και ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού, β) του ρόλου της διοίκησης στην υλοποίησή τους και γ) της
υποκίνησης των εκπαιδευτικών για την ολοκλήρωσή τους.

Ερευνητικά ερωτήματα:
1. Ποιες οι ενέργειες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, τόσο στη δημιουργία καινοτομιών όσο και στην επίτευξή τους;
2. Πώς η διοίκηση υποκινεί τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμβάλλουν στην εισαγωγή καινοτομιών και στην υλοποίησή τους;
3. Ποια προβλήματα δημιουργούνται κατά την εφαρμογή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς;
4. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο δείγμα μας με βάση τα δημογραφικά και εργασιακά του χαρακτηριστικά;

Μεθοδολογία
Η εργασία μας διαιρείται σε δύο μέρη, στα οποία ακολουθήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το πρώτο αποτελεί ποσοτική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα συγκρότησαν 120 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Για την επιλογή του χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο
της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας (Creswell,2011,σελ.181), καθώς συλλέξαμε ίσο αριθμό ερωτηματολογίων από
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Έτσι, πήραμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για τους σκοπούς της έρευνάς μας. Μειονέκτημα αυτής
της μεθόδου είναι η δυσκολία (και η χρονική καθυστέρηση) να βρει ο ερευνητής όλους τους επιλεγμένους μέσα σε ένα στρώμα.
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, το έντυπο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις του ήταν στην πλειονότητά τους κλειστού τύπου σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (καθόλου, λίγο, αρκετά,
πολύ, πάρα πολύ) (Δαφέρμος,2011). Εξετάστηκε η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων (Creswell,2011,σελ.197), για κάθε
επιμέρους τμήμα του. Ο συντελεστής Alpha του Cronbach έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία (> 0,70)
Για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση με τη βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων (Hermanns, 2004, σελ. 209 -213). Οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν συνολικά 10 (5 από τον δημόσιο και 5 από τον ιδιωτικό
τομέα). Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν, ως ένα βαθμό, προκαθορισμένη διάταξη και διατύπωση (Robson,2010,σελ.321, 322). Επιπρόσθετα, οι ποιοτικοί ερευνητές χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ή οδηγό της συνέντευξης, το οποίο είναι ένα έντυπο που έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων (Creswell,2011, σελ.264). Ένα τέτοιο πρωτόκολλο
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων μας από τους διευθυντές σχολικών μονάδων.

Ανάλυση των δεδομένων
Για την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (v. 24). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος
της κανονικότητας και της ανεξαρτησίας των τιμών των μελετώμενων μεταβλητών με τα κριτήρια Kolmogorov - Smirnov
και Durbin - Watson (Δαφέρμος, 2011). Επειδή το δείγμα δεν ακολουθούσε την κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκαν μη
παραμετρικές διαδικασίες.

Περιορισμοί της έρευνας
Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Είναι επόμενο τα αποτελέσματά
της να περιορίζονται μόνο στις απαντήσεις των συγκεκριμένων ερωτήσεων. Επιπλέον, η κατανομή των μεταβλητών του δείγ-
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ματος δεν ήταν κανονική. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην κλίμακα μέτρησης που υιοθετήσαμε (Likert) ή στη δυσκολία των
ερωτηθέντων να δώσουν την απάντηση καθόλου ή λίγο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην παρέχονται οι πληροφορίες που
χρειάζονται για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Επίσης, η δημιουργία συγκεντρωτικών δεικτών / αθροιστικών μεταβλητών απαιτεί να λάβουμε υπόψη τα ακόλουθα: α) η
σχετική ομαδοποίηση αύξησε τις ερμηνευτικές μας δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα μείωσε τον πλούτο των δεδομένων, β) η
συγκρότησή τους περιελάμβανε τη σύνθεση διαφορετικού αριθμού μεταβλητών για κάθε δείκτη, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί στη μεταξύ τους σύγκριση.

Ευρήματα
Συνολικά μοιράστηκαν 120 ερωτηματολόγια, 60 σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 60 σε δημόσια, και επιστράφηκαν όλα
συμπληρωμένα. Η κατανομή των συμμετεχόντων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Γυναίκα

Άνδρας

Total

<30

17(14.2%)

4(3.3%)

21(17.5%)

31-40

22(18.3%)

9(7.5%)

31(25.8%)

41-50

25(20.8%)

12(10%)

37(30.8%)

51-60

14(11.7%)

1310.8%)

27(22.5%)

>60

1(0.8%)

3(2.5%)

4(3.3%)

Total

79(65.8%)

41(34.2%)

120

Το 60% των εκπαιδευτικών του δείγματος κατέχει πτυχίο ΑΕΙ, το 27.5% έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, το 5.8% πτυχίο
ανώτερης σχολής, το 4.2% απολυτήριο λυκείου και το 2.5% διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα (Διάγραμμα 1).
Διάγραμμα 1
Επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων
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Παρακάτω παρουσιάζουμε την κατανομή του δείγματος αναφορικά με τα υπηρεσιακά - επαγγελματικά του χαρακτηριστικά.
Πίνακας 2
Κατανομή του δείγματος ως προς τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά
Μεταβλητές

Ν

%

Εργασιακή κατάσταση
Μόνιμος/η

80

66.7

Αναπληρωτής/τρια

10

8.3

Ωρομίσθιος/α

17

14.2

Συμβασιούχος/ΕΣΠΑ

7

5.8

Νηπιαγωγός

5

4.2

Δάσκαλος/Δασκάλα

32

26.7

Καθηγητής/τρια

73

60.8

Τεχνικό προσωπικό

10

8.3

0-10

47

39.2

11-20

42

35

21-30

24

20

31-40

7

5.8

0-5

46

38.3

6-15

61

50.8

16-25

10

8.3

26-35

3

2.5

Νηπιαγωγείο

8

6.7

Δημοτικό

49

40.8

Γυμνάσιο

36

30

Λύκειο

27

22.5

Δημόσιο

60

50

Ιδιωτικό

60

50

Πλήρες

93

77.5

Μειωμένο

27

22.5

Θέση στην εκπαιδευτική μονάδα

Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση

Έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα

Βαθμίδα εκπαίδευσης

Φορέας εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας

Δημιουργήσαμε καινούριες μεταβλητές που συνθέτουν ερωτήσεις κλίμακας Likert όπως:
• ο δείκτης Βtotal που μας δείχνει συνολικά τον ρόλο του εκπαιδευτικού οργανισμού στην εφαρμογή και υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών.
• ο δείκτης Γtotal που μας δείχνει συνολικά τον ρόλο του διευθυντή/ριας στην εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
• ο δείκτης Δtotal που μας δείχνει συνολικά τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
• ο δείκτης Εtotal που μας δείχνει συνολικά τον ρόλο της εκπαιδευτικής κουλτούρας στην εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
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Στα διαγράμματα 2 και 3 διαπιστώνεται η στατιστικά σημαντική εξάρτηση του Btotal με τον φορέα εκπαίδευσης και το ωράριο
εργασίας. Ο ιδιωτικός τομέας τείνει να έχει υψηλότερες τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με τον δημόσιο.
Διάγραμμα 2
Σχέση του δείκτη Βtotal με τον φορέα εκπαίδευσης

Διάγραμμα 3
Σχέση του δείκτη Βtotal με το ωράριο εργασίας

Εξετάσαμε την εξάρτηση του δείκτη Γtotal με το φύλο, τον φορέα εκπαίδευσης και το ωράριο εργασίας (Πίνακας 4). Είναι
εμφανής, κι εδώ, η στατιστικά σημαντική εξάρτηση με τον φορέα εκπαίδευσης και το ωράριο εργασίας.
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Πίνακας 4
Σχέση του δείκτη Γtotal με τις μεταβλητές φύλο, φορέας εκπαίδευσης και ωράριο εργασίας
U

p-value

Φύλο

1589.5

0.868

Φορέας εκπαίδευσης

888

0.000

Ωράριο εργασίας

833

0.008

Σχετικά με το ποιο θεωρούν ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής/ρια, προκειμένου να εισάγει και να προωθήσει καινοτομίες, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν (κατά σειρά): α) να είναι οραματιστής, β) δημιουργικός, γ) συνεργάσιμος (διάγραμμα 4).
Διάγραμμα 4

Σχετικά με τον τρόπο υποκίνησης των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε καινοτόμες
δράσεις, οι απαντήσεις συνοψίζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5
Τρόποι υποκίνησης των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διαλλακτικός

80 (66.7%)

40 (33.3%)

Υποκινητικός

65 (54.2%)

55 (45.8%)

Εκβιαστικός

0 (0%)

120 (100%)

Στην ερώτηση εάν οι εκπαιδευτικοί θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών, αν εργάζονταν σε διαφορετικό εκπαιδευτικό φορέα (Διάγραμμα 6), όσοι υπηρετούσαν στον ιδιωτικό τομέα δήλωσαν καθόλου ή λίγο, ενώ αυτοί που
εργάζονταν στο δημόσιο απάντησαν αρκετά ή πολύ.
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Σχετικά με το είδος των κινήτρων που παρέχονται από τη διεύθυνση για τη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6
Είδη κινήτρων που παρέχονται από τη διεύθυνση για τη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οικονομικά

5(4.2%)

115(95.8%)

Ανέλιξης

11(9.2%)

109(90.8%)

Επαγγελματικής ανάπτυξης

58(48.3%)

62(51.7%)

Ηθικά

87(72.5%)

33(27.5%)

Άλλα

12(10%)

108(90%)

Η εξάρτηση του δείκτη Δtotal είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με τον φορέα εκπαίδευσης (Πίνακας 7). Ο ιδιωτικός τομέας
παρουσιάζει υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με τον δημόσιο.
Πίνακας 7
Σχέση του δείκτη Δtotal με τις μεταβλητές φύλο, φορέας εκπαίδευσης και ωράριο εργασίας
U

p-value

Φύλο

1489.5

0.471

Φορέας εκπαίδευσης

918

0.001

Ωράριο εργασίας

1049

0.193

Πίνακας 8
Σχέση του δείκτη Εtotal με τις μεταβλητές φύλο, φορέας εκπαίδευσης και ωράριο εργασίας
U

p-value

Φύλο

1566

0.766

Φορέας εκπαίδευσης

752.5

0.000

Ωράριο εργασίας

830.5

0.007
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Είναι εμφανής κι εδώ η σχέση του δείκτη Εtotal με τον φορέα εκπαίδευσης και το ωράριο εργασίας. Ο ιδιωτικός τομέας τείνει
να έχει υψηλότερες τιμές σε αυτόν, σε σχέση με τον δημόσιο (Διάγραμμα 7).
Διάγραμμα 7

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο τείνουν να έχουν υψηλότερες τιμές στον δείκτη Εtotal, όπως φαίνεται στο
επόμενο διάγραμμα.
Διάγραμμα 8
Σχέση του δείκτη Εtotal με τον φορέα εκπαίδευσης

Ερευνήσαμε την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ του Εtotal και της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκαν οι ερωτώμενοι, της
προϋπηρεσίας και των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Στον Πίνακα 9 φαίνεται ότι ο ρόλος της σχολικής
κουλτούρας, όσον αφορά την εισαγωγή και την υλοποίηση καινοτομιών, μειώνεται / περιορίζεται, καθώς αυξάνεται η ηλικία
και τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση.
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Πίνακας 9
Δείκτης συνάφειας του Εtotal με την ηλικιακή ομάδα, τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση και τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
Spearman’s rho

p-value

Ηλικιακή ομάδα

-0.197

0.031

Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση

-0.200

0.028

Έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα

-0.164

0.973

Συζήτηση
i. Συμπεράσματα της ποσοτικής προσέγγισης
Έχοντας ως αφετηρία τα ερευνητικά μας ερωτήματα, παραθέτουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα της ανάλυσής μας.
Πιο συγκεκριμένα, το 12.5% του δείγματος δεν υλοποιεί καθόλου ή υλοποιεί λίγο καινοτόμες δράσεις στις σχολικές του μονάδες, ενώ το 43% δήλωσε ότι προκύπτουν προβλήματα αρκετά συχνά κατά την εισαγωγή και υλοποίησή τους. Η πλειοψηφία των
ερωτώμενων δήλωσε ότι ο διευθυντής τους προωθεί τις καινοτομίες, είναι ο ίδιος ενημερωμένος για τα σχετικά ζητήματα και
πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι διευθυντές διαμορφώνουν τις κατάλληλες
συνθήκες για την εισαγωγή καινοτομιών (88,3%), καθώς και την αντίστοιχη σχολική κουλτούρα (88,4%) (Πασιαρδή,2001).
Στο 23.4% των ερωτώμενων παρέχονται λίγα ή καθόλου κίνητρα για να εισάγουν καινοτομίες στις σχολικές τους μονάδες.
Το 10% από αυτούς δεν ενημερώνεται επαρκώς για τα προγράμματα που προσφέρονται, ενώ το 14.1% δεν επιδιώκει την
ενεργό συμμετοχή του σε καινοτόμες δράσεις. Στο 4.2% του δείγματος παρέχονται οικονομικά κίνητρα για τη συμμετοχή του
σε καινοτόμα προγράμματα, ενώ μόνο στο 9.2% τα κίνητρα αφορούν τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.
Ο μη σωστός προγραμματισμός κι ο ελλιπής σχεδιασμός θεωρούνται οι κυριότερες αιτίες (50.8%) που δεν ολοκληρώνεται μια
νέα δράση. Όταν μια καινοτομία δεν έχει επιτυχή έκβαση, η στάση της διοίκησης είναι αποθαρρυντική για το 11.7% του δείγματος.
Τέλος, για το 13.8% των συμμετεχόντων ο εκπαιδευτικός οργανισμός, στον οποίο εργάζονται, προωθεί λίγο τις καινοτομίες.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι σημαντικότεροι υπηρεσιακοί παράγοντες στη διαμόρφωση των δηλώσεων του Β, Γ, Δ
και Ε μέρους του ερωτηματολογίου είναι ο φορέας εκπαίδευσης και το ωράριο εργασίας. Το φύλο δεν σχετίζεται με τις ερωτήσεις των προαναφερόμενων αξόνων του ερωτηματολογίου. Αντίθετα, η ηλικία, η εργασιακή κατάσταση, η θέση ευθύνης, η
προϋπηρεσία, τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και η βαθμίδα εκπαίδευσης επιδρούν στις απαντήσεις των
ερωτώμενων σε ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις. Όλοι οι δείκτες του ερωτηματολογίου σχετίζονται στατιστικά σημαντικά
με τον φορέα εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές και στους 4
συγκεντρωτικούς δείκτες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα. Μία πιθανή ερμηνεία είναι πως ο ρόλος του
εκπαιδευτικού οργανισμού, της ηγεσίας, των εκπαιδευτικών και της σχολικής κουλτούρας είναι σημαντικότερος, όταν ο φορέας εκπαίδευσης είναι ο ιδιωτικός σε σχέση με τον δημόσιο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τους προαναφερόμενους δείκτες, παρά τις αδυναμίες τους, τις υψηλότερες τιμές παρουσιάζουν ο Γtotal και ο Δtotal. Αναδεικνύουν, δηλαδή τη σημαντικότητα των παρεμβάσεων του διευθυντή και της συνεργασίας των
εκπαιδευτικών σε κάθε ανάλογη πρωτοβουλία.
Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίσαμε στο: α) πόσο συχνά υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις στη σχολική μονάδα, β) αν υπάρχουν οι κατάλληλες παιδαγωγικές συνθήκες για να αναπτυχθούν νέες δράσεις, γ) πόσο συχνά προκύπτουν προβλήματα από την προσπάθεια εισαγωγής νέων δράσεων, δ) πόσο συχνά ολοκληρώνονται επιτυχώς, ε) αν η υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας ευνοεί τη υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα και οι εργαζόμενοι μειωμένου ωραρίου φαίνεται ότι υλοποιούν πολύ περισσότερο καινοτόμα προγράμματα. Η
πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι συχνότερη στα ιδιωτικά σχολεία σε σχέση με τα
δημόσια, ενώ η επιλογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι συχνότερη στους εργαζομένους μειωμένου ωραρίου.
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού οργανισμού παρουσιάζει μικρή αρνητική συσχέτιση με την ηλικιακή ομάδα και τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Επίσης, αποτελεί σημαντικότερη παράμετρο για τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα σε σχέση
με τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου, αλλά και στους εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου σε σχέση με αυτούς που έχουν
πλήρες ωράριο. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, που καθόρισε τις δηλώσεις στις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του
ερωτηματολογίου, είναι η εργασιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού.
Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο αν ο διευθυντής: α) προωθεί
καινοτομίες, β) είναι ενήμερος για νέες δράσεις, γ) ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για καινοτόμα προγράμματα, δ) διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή τους, ε) απαιτεί την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, στ) δημιουργεί το
απαραίτητο υποστηρικτικό περιβάλλον για την επιτυχή υλοποίησή τους, ζ) παρέχει τα αναγκαία μέσα και η) συμβάλλει ενεργά
στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν ανάλογες δράσεις / πρωτοβουλίες. Τα ευρήματά μας συμφωνούν
με αυτά της Κυριακίδη (2016), αλλά και του Ράπτη (2006), για τη σημαντικότητα του ρόλου του διευθυντή τόσο στην προώθηση
των καινοτομιών όσο και στη διαμόρφωση της αντίστοιχης σχολικής κουλτούρας.
Σχετικά με το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου, παρατηρείται στατιστική διαφορά αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με αυτά της Τάτσιου (2017), όπου στον δημόσιο τομέα ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν τη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών, αλλά κατά την υλοποίησή τους ανακύπτουν προβλήματα και
απαιτείται χρόνος, που δεν τον διαθέτουν. Επίσης, διαπιστώθηκε μικρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον ρόλο του εκπαιδευτικού και στην ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκε. Εδώ, τα ευρήματά μας συμφωνούν με αυτά της Κανετίδου (2016), όπου η
μικρότερης ηλικίας εκπαιδευτικοί είναι σε μεγαλύτερο βαθμό θετικά διακείμενοι στην εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία,
συγκριτικά με τους συναδέλφους τους άνω των 50 ετών.
Αναφορικά με το πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου, υπάρχει στατιστική διαφορά: α) στο αν ο εκπαιδευτικός οργανισμός
προωθεί καινοτομίες, β) στο βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται στη σχολική τους
μονάδα συμβάλλουν στη ειδοποιό διαφορά της, γ) στο βαθμό που η υλοποίηση καινοτομιών ενισχύει την ανάπτυξη καλού
σχολικού κλίματος ανάμεσα σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό και σε εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, καθώς και σε εργαζομένους μειωμένου και πλήρους ωραρίου. Ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας διαφέρει, κι είναι σημαντικότερος στον ιδιωτικό
τομέα σε σχέση με τον δημόσιο.
ii. Συμπεράσματα της ποιοτικής προσέγγισης
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα ευρήματα από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων, ομαδοποιημένα κατά ερευνητικό ερώτημα.
1ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιες οι ενέργειες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, τόσο στη δημιουργία καινοτομιών όσο και στην επίτευξή
τους;
Όλοι οι διευθυντές, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, απάντησαν ότι προωθούν καινοτομίες στις σχολικές τους
μονάδες και φροντίζουν να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, ακόμα κι όταν αυτές είναι σε έλλειψη
Ενημερώνονται για νέες δράσεις, κυρίως, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εισαγάγουν και υλοποιούν και δικές τους
ιδέες, καθώς και των συναδέλφων τους, τις οποίες προσπαθούν να σχεδιάσουν με ετήσιο προγραμματισμό.
Το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο εργασίας είναι δεδομένο στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αξιοποιείται αρκετά και στον δημόσιο.
Οι διευθυντές στη δεύτερη περίπτωση καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια για να πείσουν τους εκπαιδευτικούς και να τους
ενθαρρύνουν. Σε αυτό τους βοηθούν και χαρακτηριστικά της προσωπικότητά τους (διευθυντές).
2ο Ερευνητικό ερώτημα: Πώς η διοίκηση υποκινεί τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην εισαγωγή
καινοτομιών και στην υλοποίησή τους;
Όλοι οι διευθυντές συναινούν στο ότι το κλειδί για να γίνουν καινοτόμες δράσεις είναι η ομάδα των εκπαιδευτικών. Η
διοίκηση-διεύθυνση και στους δύο φορείς προσπαθεί και χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο τον διάλογο και τη συζήτηση για να
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υποκινήσει τους εκπαιδευτικούς. Τα εργαλεία της είναι η πειθώ, η ευγένεια, ο διάλογος κι ο σεβασμός προς τον συνάδελφο.
Το μοντέλο της ανάθεσης-επιβολής-πίεσης έχει εκλείψει. Η υποκίνηση γίνεται με διαλλακτικό τρόπο, υπάρχουν περιθώρια
για πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και εναλλακτικές λύσεις.
3ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποια προβλήματα δημιουργούνται κατά την εφαρμογή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
οργανισμούς;
Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς δεν δημιουργούνται εύκολα προβλήματα, κι όταν δημιουργούνται, βρίσκονται εναλλακτικές λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης, γιατί διαθέτουν τις δομές για να στηρίξουν τις καινοτομίες. Στο δημόσιο,
όμως, υπάρχουν πιθανότητες να δημιουργηθούν ζητήματα προς επίλυση, γιατί δεν παρέχονται πάντα τα κατάλληλα μέσα
για να ολοκληρωθούν κάποιες δράσεις, παρόλο που υπάρχει η διάθεση και το ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς και τον
διευθυντή. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ότι οι δράσεις που εισάγονται και στους δύο φορείς πάντα ολοκληρώνονται.
4ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο δείγμα μας με βάση τα δημογραφικά και εργασιακά του χαρακτηριστικά;
Θεωρείται δεδομένο στον ιδιωτικό τομέα να εισάγονται και να υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις, όπως θεωρείται δεδομένη και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η μεταξύ τους συνεργασία και η συνεχής απόδοσή τους. Στις ιδιωτικές σχολικές
μονάδες τούς παρέχονται κατάλληλοι χώροι, υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, ευελιξία στο πρόγραμμα και στο
ωράριο, συνεργασία με διάφορες ειδικότητες. Τα προαναφερόμενα τούς διευκολύνουν να παράγουν έργο και να υιοθετούν
και δικές τους ιδέες, πρωτότυπες και διαφορετικές.
Και στον δημόσιο τομέα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις και προγράμματα με μεγάλη συχνότητα. Εξαρτώνται, όμως,
από τα χρονικά περιθώρια του αναλυτικού προγράμματος, τον χωροταξικό παράγοντα, τη διάθεση και την ενεργό συμμετοχή
των εκπαιδευτικών, που άλλοι είναι πρόθυμοι και άλλοι πρέπει να πειστούν για να συμμετάσχουν.
Εντέλει, σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και στους δύο φορείς αποτελούν το θετικό κλίμα
στον εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς και το όραμα του διευθυντή γι’ αυτόν.

Προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση
Η ανάλυσή μας ανέδειξε τον φορέα εκπαίδευσης (ιδιωτικό ή δημόσιο) και το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) ως σημαντικούς παράγοντες στην εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στις σχολικές μονάδες. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί ως
έρευνα πανελλαδικά, σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία σε όλη την χώρα, ώστε να είναι δυνατή η γενίκευση των συμπερασμάτων.
Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για τη διερεύνηση των προβλημάτων
εφαρμογής καινοτομιών και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Αbstract
The present paper attempted to research the introduction of innovative actions in contemporary educational organizations,
public and private. Specifically, the relationship of four factors are researched (educational organization, leadership,
teachers and school culture), in addition to their potential influence in innovation.
We studied the views of 120 teachers and 10 headteachers of school units.
From the findings of the research, it seems that the lack of planning is the major cause of the non-completion of
innovative action in the school units. Furthermore, from the analysis of the data, it seems that there is a connection between
the sector that teachers serve and their working hours with the utilization of innovations. The role of the headteacher is
conducive, in promoting new actions, while he attempts to create the appropriate conditions / requirements, even when
they are not available (for example, material structure, means, financial resources).
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Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ιωάννης Τίγκας

Εισαγωγή
Η διασύνδεση των ποικίλων παραμέτρων της εκπαιδευτικής διοίκησης με την επιδίωξη διαρκούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων έχει τεκμηριωθεί τις τελευταίες δεκαετίες από πλήθος διεθνών επιστημονικών μελετών (βλ. ενδ.
Edmonds, 1979· Hoy & Miskel, 2008· Lazaridou & Iordanides, 2011· Morrison, 2004· Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000· Saleem,
Naseem, Ibrahim, Hussain, & Azeem, 2012· Scheerens, 2015· Scheerens, 2013· Scheerens, 2012· Shannon & Bylsma, 2007·
Townsend, 2007). Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα αναγνωρίζουν πλέον ότι απαιτείται αποτελεσματική ηγεσία προκειμένου
να διαμορφωθούν ποιοτικά περιβάλλοντα μάθησης και να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Bush, 2008· Bush, 2007).
Οι Leithwood, Day, Sammons, Harris και Hopkins αναφέρουν την ηγεσία ως τον δεύτερο μόλις παράγοντα που επιδρά στη
μάθηση και τονίζουν ότι δεν έχει επισημανθεί ούτε ένα παράδειγμα αποτελεσματικού σχολείου που δεν διαθέτει ικανή ηγεσία
(2006, σ. 5), ενώ η Harris (2011) προβλέπει ότι οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες του 21ου αιώνα θα απαιτήσουν και την επένδυση
σε πιο ποιοτικές μορφές ηγεσίας.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στελεχών μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις των κρατών και των κοινωνιών σε σχέση με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Τα εκπαιδευτικά στελέχη, στη σύγχρονη πραγματικότητα, καλούνται να επεκτείνουν τη δράση τους σε ένα ευρύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων, διεκδικώντας μόνιμη πρόσβαση, για όλους,
σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και έχοντας διαρκώς στο κέντρο των επιδιώξεών τους τη συνεχή βελτίωση του
σχολείου και των επιδόσεων των μαθητών (Hoy & Miskel, 2008· Lunenburg & Ornstein, 2008· Schleicher, 2012).
Τα εκπαιδευτικά στελέχη και ιδιαίτερα οι διευθυντές των σχολείων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση
του προσωπικού, στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και στην καλλιέργεια κινήτρων για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης από τα μέλη της σχολικής κοινότητας (Day & Sammons, 2016). Οι Day, Gu και Sammons (2016, σ. 251), ερευνώντας
τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται αποτελεσματικά σχολεία στην Αγγλία, κατέληξαν ότι οι ηγέτες τους, χωρίς να αποτελούν
απαραίτητα χαρισματικές προσωπικότητες, δίνουν ώθηση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα εργαζόμενοι στη βάση κοινών
αξιών και χαρακτηριστικών, όπως είναι η σαφήνεια του οράματος, η αποφασιστικότητα, η ανταπόκριση, η αυτοπεποίθηση, το
ανοικτό πνεύμα και η δικαιοσύνη.
Οι προηγούμενες διαπιστώσεις, κατά τον Bush (2008), καθιστούν προφανές ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης δεν μπορεί να
ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς με μόνο κριτήριο το πόσο έμπειροι ή επιτυχημένοι θεωρούνται στα διδακτικά τους καθήκοντα.
Ο σχολικός ηγέτης δεν είναι απλώς ένας οραματιστής με αυξημένες ικανότητες στον σχεδιασμό και στην οργάνωση, αλλά και
ένας βασικός παράγοντας ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων που παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Everard
& Morris, 1999). Οι αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται ο σύνθετος ρόλος των εκπαιδευτικών στελεχών, στα σύγχρονα
εκπαιδευτικά συστήματα, καθιστούν απαραίτητη την καλή και ειδική προετοιμασία τους. Υπάρχουν οι εξής τέσσερις συγκεκριμένοι λόγοι που ενισχύουν την άποψη αυτή (Bush, 2008, σ. 26): «η επέκταση του ρόλου του διευθυντή του σχολείου, η
αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σχολικών πλαισίων, η αναγνώριση ότι η προετοιμασία αποτελεί ηθική υποχρέωση και η
αναγνώριση ότι η αποτελεσματική προετοιμασία και ανάπτυξη κάνουν τη διαφορά».

Η «αθροιστική θεωρία»
Παρά τις προαναφερόμενες παραδοχές, σε πολλές χώρες, ακόμα και σήμερα, το εκπαιδευτικό στέλεχος και ιδίως ο διευθυντής σχολικής μονάδας, λειτουργεί σε ένα περιοριστικό θεσμικό περιβάλλον. Έτσι προσομοιάζει περισσότερο στο παλαιότερο
μοντέλο του primus inter pares υπευθύνου για τη λειτουργία του σχολείου, παρά στην εικόνα του εκπαιδευτικού ηγέτη που
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είναι σε θέση να παίρνει πρωτοβουλίες και να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις (Pont, Nusche, & Moorman, 2008). Σε τέτοια εκπαιδευτικά συστήματα οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι τις περισσότερες φορές συλλογικές, ακόμα και για ειδικά θέματα
της καθημερινής διαχείρισης των σχολείων, έστω κι αν οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και οι συμμετέχοντες στις αποφάσεις
αυτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Οι συλλογικές αποφάσεις, βέβαια, αποτελούν το θεμέλιο της δημοκρατίας και σε
μεγάλο βαθμό διασφαλίζουν διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Αυτό αναδείχθηκε ήδη από την αρχαιότητα, με τη λεγόμενη
«αθροιστική θεωρία» του Αριστοτέλη (Πολιτικά, 1283b, 30), στην οποία αναφέρεται ότι οι πολλοί, ως σύνολο, μπορεί να αποδειχθούν καλύτεροι από τα άτομα (Αριστοτέλης, 1989). Ο ίδιος, σε άλλο σημείο τού έργου του (Πολιτικά, 1284a) σημειώνει
επίσης ότι «πραγματικά πολίτης είναι εκείνος που κυβερνά και κυβερνιέται με τη σειρά του».
Η ίδια, κατ’ αναλογία, προβληματική, ενταγμένη στο πλαίσιο της διοίκησης της εκπαίδευσης ανακύπτει ακόμα και σήμερα.
Οι Everard και Morris (1999), για παράδειγμα, θέτουν από την εισαγωγή του βιβλίου τους (σ. 25) το ερώτημα «πρέπει να διδάσκονται διοίκηση οι δάσκαλοι;» και συμπεραίνουν, σε άλλο σημείο (σ. 27), ότι «το “ένστικτό” μας στη διοίκηση των άλλων
ίσως δεν είναι τόσο αξιόπιστο» και πως «οι άνθρωποι μερικές φορές δεν φέρονται σύμφωνα με αρχές τις οποίες θα έπρεπε
να κατανοούν αυτομάτως».

Οργάνωση και Διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, παραμένει συγκεντρωτικό (OECD, 2018· OECD, 2017·
Pont, Nusche, & Moorman, 2008). Έτσι, αν και διαθέτει ικανό αριθμό συλλογικών και μονοπρόσωπων εκπαιδευτικών διοικητικών θεσμών – ορισμένοι από τους οποίους επιφορτίζονται με πολύ ειδικά καθήκοντα, όπως ο συντονιστής εκπαίδευσης
εξωτερικού (Τίγκας & Λαζαρίδου, 2015) – η Ελλάδα φαίνεται να μην δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σχολική ηγεσία, ακολουθώντας την τάση που διακρίνει τις χώρες στις οποίες τα σχολεία έχουν περιορισμένη αυτονομία (Huber, 2004). Τα εκπαιδευτικά
στελέχη δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουν την κατάρτιση και τις δεξιότητες που απαιτούνται, δεν αξιολογείται το έργο τους, ενώ
επιλέγονται με διαδικασίες που συχνά αμφισβητούνται (Τίγκας, 2017).
Οι βασικές αποφάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, στην Ελλάδα, λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο (OECD, 2017). Τα στελέχη
περιορίζονται περισσότερο σε έναν διεκπεραιωτικό-γραφειοκρατικό ρόλο, δεδομένου ότι ακόμα και οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων στις οποίες προΐστανται λαμβάνονται από συλλογικά όργανα (π.χ.
υπηρεσιακά συμβούλια, σύλλογοι διδασκόντων) (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β).

Η προβληματική και η μεθοδολογία της έρευνας
Η άμεση ή έμμεση επίδραση που ασκείται στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων από τη δράση των εκπαιδευτικών στελεχών και, γενικότερα, από τον τρόπο λειτουργίας των οργανωτικών και διοικητικών θεσμών ενός εκπαιδευτικού
συστήματος, αναδεικνύει ενδιαφέροντα ζητήματα προς διερεύνηση. Μια πρωταρχική κατηγοριοποίηση τέτοιων ζητημάτων
μπορεί να περιλαμβάνει αφενός τις διαδικασίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται η συζητούμενη επίδραση
και, αφετέρου, το σύνολο των τύπων και των κανόνων που ακολουθούνται για την κατάλληλη προετοιμασία και επιλογή των
στελεχών, καθώς και για τη διαμόρφωση των πλαισίων μέσα στα οποία αναλαμβάνουν τους ρόλους τους.
Η εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα επεκταθεί ουσιαστικά στα προαναφερόμενα πεδία. Σποραδικές έρευνες που σχετίζονται με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στελεχών και κυρίως με τις διαδικασίες επιλογής τους δεν καλύπτουν όλο
το φάσμα του συγκεκριμένου ερευνητικού προβλήματος. Ειδικότερα, το ζήτημα της βασικής εκπαίδευσης των μελλοντικών
εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από επισκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν έχει
απασχολήσει τους Έλληνες ερευνητές.
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Σκοπός και ερωτήματα
Η εργασία μας έχει σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης στη διάρκεια των βασικών τους σπουδών.
Τα ερωτήματα που επιχειρείται να απαντηθούν από την ερευνητική διαδικασία συνοψίζονται ως εξής:
• Ποια θέση κατέχουν στα προγράμματα βασικών σπουδών των εκπαιδευτικών, στα ελληνικά Πανεπιστήμια, τα γνωστικά
αντικείμενα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης;
• Πώς ανταποκρίνονται στην προσφορά των συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων οι φοιτητές-μέλλοντες εκπαιδευτικοί;

Πεδίο και διαδικασία της έρευνας
Η μελέτη μας επικεντρώθηκε στα 19 υπάρχοντα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και
ειδικής αγωγής, από τα οποία αποφοιτούν οι νέοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Οι δύο αυτές ειδικότητες, όπως προκύπτει από
επεξεργασία επίσημων στοιχείων (δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) (ΕΛΣΤΑΤ, 2018· Παληγιάννης, 2018), αποτελούν περίπου το 81% του εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή το 46,5% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η αναζήτηση δεδομένων εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε την καταγραφή των μαθημάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα μαθήματα προέκυψαν από μελέτη των προγραμμάτων σπουδών
και ομαδοποιήθηκαν σε δύο επίπεδα βάσει του περιεχομένου τους. Όσα σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης (π.χ. εκπαιδευτική ηγεσία) κατατάχθηκαν στο α΄ επίπεδο, ενώ στο β΄ επίπεδο εντάχθηκαν τα μαθήματα με πιο
διευρυμένο περιεχόμενο (π.χ. εκπαιδευτική πολιτική).
Κατά τη δεύτερη φάση ζητήθηκαν, από τις γραμματείες των τμημάτων, αριθμητικά στοιχεία για την επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων από τους φοιτητές, κατά τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2015 – 2018). Σε σχετική επιστολή προς
κάθε γραμματεία επισυνάφθηκε πίνακας, με τα μαθήματα ενδιαφέροντος, ο οποίος έπρεπε να επιστραφεί με συμπληρωμένα
τα υπόλοιπα πεδία (Πίνακας 1). Ανταποκρίθηκαν οι γραμματείες έξι παιδαγωγικών τμημάτων (περίπου 31,6 % του συνόλου).
Πίνακας 1: Ενδεικτικός πίνακας συλλογής δεδομένων
Πανεπιστήμιο
Τμήμα

Μάθημα

Αριθμός φοιτητών που δήλωσαν το
μάθημα ανά ακαδημαϊκό έτος
17-18
16-17
15-16

Σύνολο φοιτητών του Τμήματος
ανά ακαδημαϊκό έτος
17-18
16-17
15-16

Εκπαιδευτική Πολιτική
ΠΔΜ
ΠΤΔΕ

Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας

Αποτελέσματα
Σε σύνολο 18771 μαθημάτων που προσφέρονται συνολικά από τα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας εντοπίστηκαν μόνο 40 τα
1. Το στοιχείο προκύπτει από απλή καταμέτρηση των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών. Θεωρούμε ωστόσο επισφαλές να
χρησιμοποιηθεί ως απόλυτα ακριβής αυτός ο ευμετάβλητος αριθμός για διάφορους λόγους, όπως η προσωρινή αναστολή διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων,
η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από άλλα τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων στον τρόπο χαρακτηρισμού
(μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις) αντικειμένων με ανάλογο περιεχόμενο, η συμπερίληψη μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών παρότι, λόγω
έλλειψης ενδιαφέροντος των φοιτητών, δεν διδάσκονται κ.τ.λ. Συνεπώς, ο αριθμός 1877 αναφέρεται κυρίως για να παρουσιαστεί η τάξη μεγέθους.
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οποία σχετίζονται με τα αντικείμενα της διοίκησης της εκπαίδευσης (περίπου 2,13%) (Πίνακας 2), από τα οποία σχεδόν τα μισά
(47,5%) κατατάσσονται στο β΄ επίπεδο, δηλαδή το περιεχόμενό τους δεν είναι πλήρως προσανατολισμένο στη διοίκηση της
εκπαίδευσης, ενώ στην πλειονότητά τους αποτελούν επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΥ ή Ε) και μόνο τα 7 χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά (Υ).
Πίνακας 2: Προσφερόμενα μαθήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της εκπαίδευσης στο σύνολο των παιδαγωγικών
τμημάτων
Μαθήματα α΄ επιπέδου

Μαθήματα β΄ επιπέδου

Υ

ΕΥ

Ε

Υ

ΕΥ

Ε

2

9

10

5

7

7

Με βάση την κατανομή των συγκεκριμένων μαθημάτων στα ιδρύματα (Διάγραμμα 1), διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τρία
παιδαγωγικά τμήματα που δεν προσφέρουν κανένα μάθημα σχετικό με τη διοίκηση της εκπαίδευσης στους φοιτητές τους, ενώ
τα περισσότερα τμήματα προσφέρουν μέχρι δύο μαθήματα του συγκεκριμένου προσανατολισμού.
Διάγραμμα 1: Αριθμητική κατανομή, στα παιδαγωγικά τμήματα, των μαθημάτων που σχετίζονται
με τη διοίκηση της εκπαίδευσης

Το μοναδικό τμήμα που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του πέντε αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη διοίκηση της εκπαίδευσης (Διάγραμμα 1), προσφέρει συνολικά, στη διάρκεια των τεσσάρων ετών, 107 μαθήματα. Συνεπώς, το ποσοστό των
μαθημάτων που απασχολούν τη μελέτη μας, επί του συνόλου μαθημάτων κάθε τμήματος, κυμαίνεται από 0% έως 4,67%.
Αναφορικά με το ενδιαφέρον που δείχνουν οι φοιτητές για τα συζητούμενα μαθήματα, οι πίνακες 3, 4, 5 και 6 συμπυκνώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνουν αφορούν τον αριθμό των φοιτητών που δήλωσαν είτε
υποχρεωτικά είτε επιλογής μαθήματα (Πίνακας 3 και Πίνακας 4), στα έξι τμήματα που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς και
τον αριθμό των φοιτητών που δήλωσαν μη υποχρεωτικά μαθήματα (Πίνακας 5 και Πίνακας 6). Στη δεύτερη περίπτωση έχουν
αφαιρεθεί από το σύνολο οι φοιτητές του ενός από τα έξι τμήματα διότι δεν προσφέρει μαθήματα σχετικά με τη διοίκηση και
συνεπώς οι φοιτητές δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής ακόμη κι αν το ήθελαν.
Πίνακας 3: Αποτύπωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για 12 μαθήματα α΄ και β΄ επιπέδου
σύνολο φοιτητών

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (Ν)

φοιτητές που δήλωσαν τα μαθήματα
(%)

2017-18

8689

1811

20,84

2016-17

7699

1712

22,23

2015-16

6771

1811

26,74
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Πίνακας 4: Αποτύπωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για 7 μαθήματα α΄ επιπέδου
σύνολο φοιτητών

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (Ν)

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (%)

2017-18

8689

673

7,74

2016-17

7699

544

7,06

2015-16

6771

712

10,51

Πίνακας 5: Αποτύπωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για 10 μη υποχρεωτικά μαθήματα α΄ και β΄ επιπέδου
σύνολο φοιτητών

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (Ν)

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (%)

2017-18

6708

1024

15,26

2016-17

6064

975

16,07

2015-16

5474

1176

21,48

Πίνακας 6: Αποτύπωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για 7 μη υποχρεωτικά μαθήματα α΄ επιπέδου
σύνολο φοιτητών

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (Ν)

φοιτητές που δήλωσαν τα
μαθήματα (%)

2017-18

6708

673

10,03

2016-17

6064

544

8,97

2015-16

5474

712

13

Συζήτηση των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα
Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τη διαφαινόμενη διεθνή τάση ενίσχυσής της (βλ. ενδ. Bush, 2008· Bush,
2007· Harris, 2011· Leithwood, Day, Sammons, Harris, & Hopkins, 2006) που τροφοδοτείται από τις διαπιστώσεις για την
επίδραση που ασκεί στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (βλ. ενδ. Edmonds, 1979· Lazaridou & Iordanides,
2011· Scheerens, 2012· Townsend, 2007). Το γενικό αυτό συμπέρασμα, όπως θα τεκμηριωθεί στη συνέχεια, προκύπτει από
τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, τόσο σε σχέση με τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όσο και αναφορικά με την
καλλιέργεια του σχετικού ενδιαφέροντος των φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών.
Η διαπίστωση ότι το ποσοστό των μαθημάτων που προσφέρονται από τα παιδαγωγικά τμήματα για τη συζητούμενη γνωστική περιοχή περιορίζεται στο 2,13% του συνόλου, συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης, ως γνωστικό
αντικείμενο, δεν κατέχει στα προγράμματα βασικών σπουδών των Ελλήνων εκπαιδευτικών τη θέση που της αναλογεί θεωρούμενη ως δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας επίδρασης στη διαδικασία της μάθησης (Leithwood, Day, Sammons,
Harris, & Hopkins, 2006). Αυτό αποτελεί ήδη μια απάντηση για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Επιπλέον όμως επισημαίνεται
ότι ένα πολύ μικρό μέρος από τα μαθήματα αυτά εντάσσεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των φοιτητών, ενώ σχεδόν τα μισά
έχουν έμμεση μόνο σχέση με το πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης (Πίνακας 2). Το τελευταίο στοιχείο είναι
ιδιαίτερης σημασίας αν αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι έξι παιδαγωγικά τμήματα (31,5%) δεν προσφέρουν
κανένα μάθημα α΄ επιπέδου στους φοιτητές τους (Διάγραμμα 1). Δηλαδή, το ένα στα τρία παιδαγωγικά τμήματα της χώρας δεν
ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή τάση για αναβάθμιση του αντικειμένου της διοίκησης της εκπαίδευσης, που θα επέτρεπε στα
μελλοντικά στελέχη να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στον σύγχρονο ρόλο τους (βλ. ενδ. Day & Sammons, 2016· Day,
Gu, & Sammons, 2016· Harris, 2011· Τίγκας, 2017· Τίγκας & Λαζαρίδου, 2015).
Από την πρώτη φάση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα μαθήματα που εντοπίστηκαν
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ως σχετικά με το πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης (82,5%) προσφέρονται με χαρακτηρισμούς επιλογής (Πίνακας 2). Συνεπώς αποκτά ιδιαίτερη αξία η απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν
οι φοιτητές το ζήτημα της κατάρτισής τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.
Επισκοπώντας τα δεδομένα των πινάκων (Πίνακας 3, Πίνακας 4, Πίνακας 5 και Πίνακας 6), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών που καταγράφεται να επιλέγει τα συζητούμενα μαθήματα είναι το 26,74%. Ποσοστό που μειώνεται
αισθητά όταν δεν υπολογίζονται τα υποχρεωτικά μαθήματα και περιορίζεται κοντά στο 10% για μαθήματα επιλογής α΄ επιπέδου. Φαίνεται ακόμα, από τη σύγκριση των σχετικών στοιχείων, ότι υπάρχει τάση μείωσης του ποσοστού των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων που δηλώνει μαθήματα σχετικά με τη διοίκηση, στη διάρκεια της τριετίας που εξετάστηκε. Η τάση αυτή
δεν συνάδει με το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τα ζητήματα της εκπαιδευτικής διοίκησης, σε ερευνητικό τουλάχιστον
επίπεδο, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί παραπάνω.
Τα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (OECD, 2018· OECD, 2017) έχουν στερήσει, επί
δεκαετίες, από τους εκπαιδευτικούς την εμπειρία του προβληματισμού και της λήψης αποφάσεων για ουσιαστικά ζητήματα της
καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης. Η ουσιαστικότερη κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης θα μπορούσε να συμβάλει
στην αποκατάσταση μιας ρεαλιστικής εικόνας για τη συγκεκριμένη διάσταση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει συγκεντρωτικά από τα αποτελέσματα, η πλειονότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών δε λαμβάνει επαρκή εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα α΄ επιπέδου για το σύνολο των 19 παιδαγωγικών τμημάτων (Πίνακας 2) πρέπει να
θεωρούνται πολύ λίγα, ενώ τα μη υποχρεωτικά α΄ επιπέδου επιλέγονται μόνο από έναν στους δέκα φοιτητές (Πίνακας 6).
Η προφανής έλλειψη ενδιαφέροντος των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, παρότι αποτελεί
εν δυνάμει αντικείμενο άλλης έρευνας, ιδίως για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, μπορεί να θεωρηθεί ως επακόλουθο της
επίδρασης διαφόρων παραγόντων (παρωχημένη εκπαιδευτική πολιτική, έλλειψη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
κ.τ.λ.). Τέτοιο παράγοντα αποτελεί ενδεχομένως και η προσήλωση, των νέων ανθρώπων που επιλέγουν τις συγκεκριμένες σπουδές, στους στόχους τους, οι οποίοι είναι αναμενόμενο να επικεντρώνονται στη διδασκαλία και γενικότερα στο παιδαγωγικό έργο. Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ενδεχομένως τη διοίκηση της εκπαίδευσης ως αντικείμενο ασύμβατο με τους
επαγγελματικούς και επιστημονικούς τους στόχους. Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου όμως απαιτεί τη συμμετοχή του
εκπαιδευτικού σε πολλές διοικητικές πράξεις, για τη σημασία και τα αποτελέσματα των οποίων ο εκπαιδευτικός οφείλει να
είναι ενημερωμένος. Οι περισσότερες αποφάσεις που δεν προέρχονται από την κεντρική διοίκηση, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνονται από συλλογικά όργανα. Η αμεσότητα και αποτελεσματικότητα των συλλογικών οργάνων, όπως
αναδεικνύεται γενικά από το έργο του Αριστοτέλη (1989) και, ειδικότερα για την εκπαίδευση, από τους Everard και Morris
(1999), εξαρτάται από τον τρόπο εμπλοκής των ατόμων που τα συγκροτούν. Συνεπώς, απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία των
συμμετεχόντων σ’ αυτά ώστε να αναγνωρίζουν την αξία της συμμετοχής τους, να διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για
να αντιλαμβάνονται τις διάφορες παραμέτρους των ζητημάτων που συζητούνται, να διαμορφώνουν ελεύθερα την προσωπική
τους άποψη σύμφωνα με τις ιδέες και αξίες που υπηρετούν και να είναι σε θέση να αξιολογούν και να κρίνουν με αντικειμενικότητα τις θέσεις των άλλων.
Η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ως παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια βελτίωσης των
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, απασχολεί όλο και περισσότερο τη διεθνή έρευνα και
αναδεικνύεται σε επιστημονικό πεδίο που δεν αφορά μόνο όσους προορίζονται να αναλάβουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης αλλά το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας,
υπάρχουν πολλά περιθώρια προσαρμογής για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών.
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Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας ενός Διευθυντή σχολικής μονάδας
Μαρουσώ Χανιώτη

Εισαγωγή
H διοίκηση μίας σχολικής μονάδας είναι μία πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, γεμάτη όμως προκλήσεις. O διευθυντής
καλείται να αναλάβει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους προκειμένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά
σε αυτές (Στιβακτάκης, 2006).
Στην παρούσα έρευνα λαμβάνονται υπόψη οι έννοιες που αφορούν τη διαχείριση χρόνου και ποια η αναγκαιότητα της
οργάνωσης και της κατάλληλης προετοιμασίας στο ποικίλο έργο των Διευθυντών σχολικών μονάδων. Ο ρόλος τους δεν είναι
μόνο διαχειριστικός αλλά και παιδαγωγικός και συνδέεται άμεσα με την βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, με στόχο την
αποτελεσματικότερη μάθηση.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα της οργάνωσης του χρόνου θεωρείται σημαντικό να μελετηθεί καθότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει καινούργιες διαστάσεις. Δεν επικεντρώνεται δηλαδή μόνο στην αμιγώς εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και στο κομμάτι της οργάνωσης και του προγραμματισμού (Mullins, 1996). Επιπρόσθετα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καίριας σημασίας για το λόγο ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς της μαθησιακής διαδικασίας
(Mullins, 1996). Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί, μέσω μιας θετικής ηγεσίας μπορούν να οργανώσουν και να
εκτελέσουν τις ενέργειες που απαιτούνται και να φέρουν θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση των μαθητών. Οι οργανωτικές
συνθήκες βελτιώνουν τη διδασκαλία και συντελείται η μάθηση (Flamini, 2009).
Σε μια έρευνα τους ο Dieter (2014), κατέδειξε ότι ενώ τα σχολεία είναι ένα μοναδικό περιβάλλον, λειτουργούν αποτελεσματικά ως μικρές επιχειρήσεις, ως εξειδικευμένες μορφές επιχειρήσεων και κινούνται στην κατεύθυνση της δέσμευσης στις
προσπάθειες του συστήματος για βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και κοινωνίας. Οι οργανωτικές τάσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων και η χρήση των κατάλληλων δεξιοτήτων ηγεσίας,
όπως διαχείριση του χρόνου, μπορούν να οδηγήσουν σε οργανωτικές αλλαγές τα σχολεία και στην αποτελεσματικότητα τους.
Από την άλλη, οι έρευνες συγκλίνουν στην μετασχηματιστική δύναμη, που παρέχει μια καλά οργανωμένη και αξιόπιστη
ηγεσία. (Κουτούζης, 1999: 157)). Η επένδυση σε ένα αξιόπιστο πρόσωπο θεωρείται ως ηθική και μετασχηματιστική δύναμη σε
έναν οργανισμό (Khan και συν., 2009). Oι αρμοδιότητες όμως ενός Διευθυντή σχολικής μονάδας, σημαίνουν φόρτο εργασίας
και απαιτούν σωστή διαχείριση του χρόνου. Η διαχείριση του χρόνου σημαίνει αυτό-οργάνωση για το επιθυμητό έργο, μέσα
στο περιορισμένο διατιθέμενο χρονικό διάστημα και αφορά δεξιότητες και τεχνικές, που οδηγούν στην εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, σχεδίων και στόχων (Botha, 2013).
Μέσα λοιπόν, από την μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών θα αναδειχτεί η πολύτροπη μορφή της άσκησης ηγεσίας
σε μια σχολική μονάδα και η αξία της οργάνωσης του χρόνου, ως δεξιότητα του μάνατζμεντ και της οργανωτικής τάσης των
οργανισμών στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου από την πλευρά του διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία
υπηρετούν.

Μαρουσώ Χανιώτη
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Ερευνητικά ερωτήματα
Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι τα κάτωθι:
Α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις καλύτερης οργάνωσης του χρόνου από το διευθυντή μίας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις
απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Β. Μπορεί η εκπαιδευτική πολιτική να επηρεάσει τη διαχείριση του χρόνου a priori, η οποία γίνεται μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Γ. Ποιοι είναι οι παράγοντες διαχείρισης του χρόνου εργασίας μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον από το διευθυντή, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Αναγκαιότητα
Η αναγκαιότητα αυτής της έρευνας έγκειται στο έλλειμμα που παρατηρείται στη χώρα μας τόσο ερευνητικά πάνω στο εν λόγω
ζήτημα όσο και στην αντιμετώπιση των διαφορετικών διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων, τα οποία καλείται να
επιλύσει ο διευθυντής ενός σχολείου (Σαΐτης, 2002).

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Η διατύπωση του θεωρητικού πλαισίου της εν λόγω έρευνας καθώς και η παράθεση των εννοιολογικών ορισμών των στοιχείων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη εργασία αποτελούν δύο ουσιώδη μέρη αυτού του κεφαλαίου.

Λειτουργία και καθήκοντα Διευθυντών σε ένα οργανισμό
Οι διευθυντές σχολείων διαχειρίζονται την οργάνωση της μάθησης και τους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς). Η επιλογή τους σε όλη την ΕΕ γίνεται βάσει κριτηρίων, όπως προσόντα διδασκαλίας, επαγγελματική εμπειρία συγκεκριμένων ετών,
διοικητική εμπειρία (π.χ. υποδιευθυντής), επιμόρφωση πριν ή κατά το διορισμό σε θέματα management, επικοινωνίας, δημιουργίας ομαδικού πνεύματος, σχολικής νομοθεσίας. Ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν ανοιχτές διαδικασίες διορισμού, στην
Ελλάδα χρησιμοποιούν τον κατάλογο υποψηφίων, από πίνακες αξιολόγησης και την συνέντευξη. Η διεύθυνση στις περισσότερες χώρες ασκείται από κοινού μεταξύ ατόμων (υποδιευθυντές, διοικητικός βοηθός, λογιστής) και με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών, ως κατανεμημένη σχολική ηγεσία. Στις περισσότερες χώρες, αφιερώνουν χρόνο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών και εστιάζουν σε βελτιώσεις εκπαιδευτικών έργων. Στην
Ελλάδα, μόνο το 40% των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνάδουν με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου, ενώ το 50
% των Διευθυντών διδάσκουν στη θέση απόντων εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση Ευρυδίκη, 2013: 111-125).
Τα καθήκοντα ενός διευθυντή στο Ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης ποικίλλουν: επιβλέπει το σχολείο εν γένει, φροντίζει
για την ομαλή λειτουργία του, εποπτεύει προσωπικό και εκπαιδευτικούς, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και ενημερώνει
για τις όποιες αλλαγές σε εγκυκλίους, διαχειρίζεται το Αρχείο και τα υπηρεσιακά έγγραφα, συμμετέχει στα συλλογικά όργανα,
προεδρεύει του Συλλόγου Διδασκόντων, λαμβάνει αποφάσεις, συμμετέχει στην αξιολόγηση (Ανδρέου 1999:94-5).
Μια ισχυρή ηγεσία περιλαμβάνει τις σχολικές πρακτικές που καθιερώνουν υψηλά πρότυπα για τους μαθητές, σταθερή
πειθαρχία, και σαφείς προσδοκίες από τους μαθητές και το προσωπικό. Ο εκπαιδευτικός ηγέτης μπορεί να παρακινήσει και
να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο να επηρεάσει τις διδακτικές πρακτικές και τελικά την επίτευξη προόδου
των μαθητών (Flamini, 2009).
Πέρα δηλαδή από την εκτελεστική διαχειριστική τους λειτουργία οι διευθυντές με τη δύναμη των προσωπικών τους χα-

184

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρακτηριστικών, και όχι μόνο την νομική τους εξουσία (μέσω οδηγιών), πρέπει να αναπτύσσουν τους ανθρώπινους πόρους,
να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτικούς, καθώς υπάρχει θετική απόδοση των ικανοτήτων τους και των συναισθημάτων
τους, ανταπόκριση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, βελτίωση του σχολικού κλίματος και ποιότητα της
διδασκαλίας (Okutan, 2014).
Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί, βάσει των θεωριών κινήτρων και παρώθησης πρέπει να ικανοποιούνται από τις συνθήκες
εργασίας και η σχέση με τον προϊστάμενο είναι καθοριστική σε αυτό. Επιπλέον, πρέπει να νιώθουν το αίσθημα της ευθύνης και
ότι μπορούν να εξελιχτούν (Πασιαρδής, 2004: 63). Ο ηγέτης πέρα από τα διοικητικά και διευθυντικά καθήκοντα, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και την αποτελεσματικότητα τους σε όλους τους μαθητές, στην επόπτευση του μπορεί να χρησιμοποιεί το Διαδραστικό Μοντέλο Οργανωτικών σχέσεων, για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, που δίνει έμφαση στο ρόλο και την επιρροή των σχέσεων,
προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη βέλτιστη υποστήριξη, αυξάνοντας έτσι την απόδοση των εκπαιδευτικών. Οι ίδιοι πρέπει
να περιορίζουν το εργασιακό άγχος και να ενδυναμώνουν τη συνεργασία τους με τους καθηγητές και το προσωπικό (Salazar,
2014). Όταν ο οργανισμός προσαρμόζεται στις ανάγκες των εργαζομένων είναι πιο αποτελεσματικός (Κουτούζης, 1999: 24).

Εκπαιδευτική πολιτική
H εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει το κράτος μπορεί να επιδράσει στην οργάνωση του χρόνου από την πλευρά του
διευθυντή μίας σχολικής μονάδας. Αυτή τη συσχέτιση έχουν δείξει αποτελέσματα άλλων ερευνητικών μελετών που έχουν
εκπονηθεί στο παρελθόν (McLeod, Fisher, Jan, Hoover & Ginny, 2003, Olawolu & Ahaiwe, 2011).
Κάθε εκπαιδευτική πολιτική έχει επίδραση και αντίκτυπο στην διοίκηση μιας σχολικής μονάδας (Everard, 1999: 210-211).
Η Ελλάδα ακολουθεί το μοντέλο γραφειοκρατικής διοίκησης, το οποίο έχει ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα του την ιεράρχηση της εξουσίας, τον απρόσωπο προσανατολισμό, τους κανόνες, τον καταμερισμό εργασίας, τον προσανατολισμό καριέρας.
Διακρίνεται από τον απόλυτο έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το κράτος, τους αυστηρούς κανόνες και την τυποποίηση (Παπακωνσταντίνου, 2012: 30-31).
Τα μειονεκτήματα της γραφειοκρατίας είναι ότι η αυστηρή ιεραρχία εμποδίζει την επικοινωνία και αλλοιώνει την πληροφορία, ο απρόσωπος προσανατολισμός δημιουργεί ψυχρές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και χαμηλά κίνητρα. Ο καταμερισμός
εργασίας οδηγεί σε ανία και ο προσανατολισμός στην καριέρα σε λάθος κατευθύνσεις αξιολόγησης (προτιμάται η αρχαιότητα
του εκπαιδευτικού και όχι η απόδοση έργου) (Πασιαρδής, 2004: 42). Για τους λόγους αυτούς η μείωση της γραφειοκρατικής
διαδικασίας αναφέρεται ως βασικός στόχος του άρθρου 4 του Νόμου 2986/2002, όπως και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
αποτελέσματος, ως απόρροια των αποκεντρωτικών τάσεων (Υφαντή, Βοζαίτης, 2005).
Παρά την νομοθετική αυτή προσπάθεια, είναι χαρακτηριστικό ότι το 84,4 % των Διευθυντών ελληνικών σχολικών μονάδων
θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την απαρέγκλιτη εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και την ενημέρωση τους για τις νέες
διατάξεις και ξοδεύουν μεγάλο ποσοστό του χρόνου τους σε αυτές (Κουτούζης, 2012: 5).
Ο διευθυντής θεωρείται υπεύθυνος της τήρησης των υπηρεσιακών νόμων και εντολών (Λαϊνας, Α., 2000: 31). Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ασκεί εκτελεστικές, διοικητικές αρμοδιότητες, θεωρείται ο τελικός αποδέκτης των κρατικών
αποφάσεων και ο ρόλος του είναι περιορισμένος (Κουτούζης, 2008: 43).
Παρόλα αυτά τα περιθώρια σχετικής αυτονομίας, που έχουν δοθεί από την κεντρική διοίκηση στους Διευθυντές σχολείων
μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά, αν ταυτόχρονα με την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, θέτουν και συμπληρωματικούς
στόχους (Κουτούζης, 2012: 7-8). Σημαντικό ρόλο στις νέες διοικητικές πρακτικές έχει η Θεωρία των Στόχων. Οι στόχοι είναι
εξειδικευμένοι, με χρονικά πλαίσια, συμβατοί με το γενικό στρατηγικό πλάνο, τίθενται από κοινού με τους εκπαιδευτικούς και
αξιολογείται η υλοποίηση τους και η συνεισφορά κάθε μέλους (Πασιαρδής, 2004: 55).
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιπρόσθετα η εκπαιδευτική πολιτική, μέσω του Ωρολογίου Προγράμματος της καθορίζει το χρόνο με τις διδακτικές περιόδους, την κατανομή σε τάξεις, μαθήματα, εκπαιδευτικούς, τους κανόνες χρονοδιαγραμμάτων που
πρέπει να τηρηθούν. Ταυτόχρονα διευρύνεται στην πειθαρχία, την ιεραρχία. Η αγωνία για την τήρηση του χρόνου κρατά διευθυντές και εκπαιδευτικούς δέσμιους στο πόσο και το πότε. Μια ανασυγκρότηση της κατανομής του χρόνου θα ήταν λυτρωτική
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και υπάγεται στην συνολική ανασυγκρότηση μιας εκδημοκρατισμένης εκπαίδευσης, όπου υπάρχει ενεργή συμμετοχή των
υποκειμένων και διεύρυνση της σχετικής αυτονομίας (Μαυρογιώργος, 2008: 229-235).

Εννοιολογικοί ορισμοί
Ο όρος διαχείριση χρόνου
Η διαχείριση του χρόνου αφορά ενέργειες, όπως ο προγραμματισμός, η κατανομή, ο καθορισμός στόχων, η ανάλυση του δαπανώμενου χρόνου, η παρακολούθηση, η οργάνωση και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Η ουσία βρίσκεται στα αποτελέσματα
και σημαντική προϋπόθεση είναι η «προληπτική σκέψη», δηλαδή η απόφαση των Διευθυντών να διαχειριστούν το χρόνο
τους, αντί να υποκύψουν στις απαιτήσεις του χρόνου. Η δυναμική αυτή συναντά δυσκολίες καθώς ανακύπτουν προβλήματα,
υποχρεώσεις και υπάρχουν προθεσμίες (Botha, 2013).
Στα πλαίσια αποσαφήνισης των εννοιών, είναι βασικό να αναφέρουμε ότι η οργάνωση ή η διαχείριση του χρόνου προϋποθέτει ότι το άτομο είναι βασικό να ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, τις συνήθειές του, τις προτεραιότητές του
και τους ρεαλιστικούς στόχους που πρέπει να τίθενται. (Kennerley, 1999).
Η γνώση των προτεραιοτήτων, η αντιμετώπιση τους αναλόγως του είδους τους και πώς αυτές θα συνδυαστούν στο πρόγραμμα του διευθυντή είναι πρωταρχικής σημασίας (Everard, 1999: 144).
Προϋποθέσεις διαχείρισης χρόνου
Η σωστή διαχείριση του χρόνου προϋποθέτει καθαρή σκέψη, που θα ξεδιαλύνει την οχλαγωγία του σχολείου και θα κάνει τη
διαχείριση αποτελεσματική. (Everard, Morris, 1999: 143).
Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνου (2005), ο χρόνος μπορεί μόνο να οργανωθεί και να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Ούτε αναπληρώνεται, ούτε αγοράζεται ούτε αποθηκεύεται.
Αναφορικά με το ποιες είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μία σωστή διαχείριση του χρόνου, αυτές συνοψίζονται στις
κάτωθι (Mullins, 1996): Σαφείς και συγκεκριμένοι στόχοι, προσεκτικός σχεδιασμός, καθορισμός προτεραιοτήτων και δράσεων
και ικανότητα για επιτυχημένη αποκέντρωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμφωνεί και ο Heaney (2001, σ. 202), ο οποίος επικεντρώνεται στα εξής σημεία: «Σχεδίαζε μπροστά. Προσπάθησε να προβλέψεις τι θα γίνει ή τι πρέπει να γίνει. Φτιάξε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο να μπορείς να
συμβουλεύεσαι. Κράτα σημειωματάριο. Eστίασε στην τρέχουσα δραστηριότητα και επιμερίστε την εργασία, όταν ενδείκνυται.
(Heaney, 2001, σ. 202).
Ο Beardsley (1998) υποστηρίζει ότι στόχος του ατόμου δεν πρέπει να αποτελεί η χαλιναγώγηση του χρόνου αλλά η σωστή
διαχείριση του «εαυτού» του, δηλαδή η εύρεση του κατάλληλου τρόπου οργάνωσης και ιεράρχησης των δραστηριοτήτων και
ευθυνών, τις οποίες καλείται να διεκπεραιώσει μέσα στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια που έχει στην καθημερινότητά του.

Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου
Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου είναι:
1. Καθορισμός στόχων, το οποίο οδηγεί στις προτεραιότητες (λίστες, διαγράμματα στόχων τριμήνου, εξαμήνου, τριετίας, διαβάθμιση ανάλογα της σημαντικότητας τους και αντιστοίχιση τους με δραστηριότητες).
2. Καθημερινή καταγραφή του χρόνου, που οδηγεί στην αναγνώριση του άσκοπα σπαταλημένου χρόνου (αξιολόγηση κάθε
δραστηριότητας ανάλογα της σημαντικότητας της σε κλίμακα: Μακροπρόθεσμοι στόχοι (π.χ. πρόγραμμα), Διαχείριση κρίσεων (π.χ. συγκρούσεις μαθητών, εκπαιδευτικών), Λειτουργίες Ρουτίνας (π.χ. πυροπροστασία), Προσωπικές δραστηριότητες
(π.χ. τηλεφωνήματα στο σπίτι).
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3. Διαχείριση του άσκοπου χρόνου, που οδηγεί σε αύξηση του διαθέσιμου χρόνου (μείωση των αντιπαραγωγικών συναντήσεων με γονείς, παιδιά ή των τηλεφωνημάτων, ορίζοντας κάποιο χρόνο ως μη διαθέσιμο, διαβάθμιση σημαντικότητας
εγγράφων).
4. Ορθή χρήση του διαθέσιμου χρόνου, που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων. (Huffstutter, Smith, 1989).
Συγκεντρωτικά, ως τελική τεχνική ελέγχου της χρήσης του χρόνου σε σχέση με τις προτεραιότητες είναι η καταγραφή
του συνολικού οργανογράμματος, η ανακοίνωση των ενεργειών, οι προθεσμίες και οι ώρες που θα αφιερωθούν σε αυτές
(Everard, 1999: 145-146).
Ηγεσία και επικοινωνία
Η ηγεσία σήμερα λειτουργεί με βάση τη συνεργασία, είναι αντίθετη με την ιεραρχία. Ο ηγέτης αλληλεπιδρά και ενθαρρύνει
τους άλλους να συμμετέχουν πλήρως στα διευθυντικά καθήκοντα, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και τους ενεργοποιεί σε ανάληψη έργων και κοινή δράση (Oduro, 2004).
Για το λόγο αυτό η επικοινωνία είναι σημαντική. Το 70% του χρόνου των διευθυντών σπαταλιέται στην επικοινωνία τους
με τους προϊσταμένους ή τους υφιστάμενους. (Πασιαρδής, 83, 88-9). Το 80% μιας ημέρας, δηλαδή περίπου 48 λεπτά, ξοδεύονται σε συναντήσεις, σε άτυπες συζητήσεις, σε τηλέφωνα και μόλις το 20% σε δουλειά γραφείου. Είναι προφανές ότι η καλή
λειτουργία ενός οργανισμού εξαρτάται από την αποτελεσματική επικοινωνία του διευθυντή με τα πρόσωπα, που εργάζονται
για ένα κοινό σκοπό. Η καλή επικοινωνία συνίσταται στην σαφή και περιεκτική έκφραση του μηνύματος, στην προσαρμογή
του μηνύματος αναλόγως του δέκτη, στην τήρηση του απαιτούμενου χρόνου μετάδοσης του και στην ικανότητα ακρόασης των
αντιδράσεων των δεκτών, λεκτικών ή μη (Κουτούζης, 1999: 228-9, 237).
Γνωσιολογικό υπόβαθρο
Η κατανομή του χρόνου θα ήταν πιο αποτελεσματική αν υπήρχε ένα πολύ σημαντικό κριτήριο, οι διευθυντές δηλαδή να διέθεταν το απαιτούμενο εξειδικευμένο γνωσιολογικό υπόβαθρο. Θα ήταν επομένως καλό να υπάρχει επιμόρφωση όσων έχουν
ή πρόκειται να έχουν διευθυντικές θέσεις προκειμένου να μην εναπόκειται στην προσωπικότητα ή τις ικανότητες του κάθε
διευθυντή για το πώς θα αξιοποιηθεί ένας τόσο βασικός παράγοντας, όπως είναι ο χρόνος.
Στα επαγγελματικά καθήκοντα του μάνατζερ είναι και η αυτοαναπτυξή του, ώστε να διαθέτει γνώση και δεξιότητες, που θα
εφαρμόζει στην πράξη για να αποδίδει επαρκώς και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες καταστάσεις (Everard, 1999: 152).
Καταλήγοντας, ένας καλός μάνατζερ πρέπει να έχει αναπτυγμένες τις τεχνικές δεξιότητες, τη γνώση του πώς θα χειριστεί το
υπάρχον προσωπικό και τον εξοπλισμό θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, τις διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να
συνεργάζεται, οργανώνει, καθοδηγεί, συντονίζει και τις δεξιότητες αφηρημένης σκέψης, ώστε να κατανοεί τη συνολική εικόνα
ενός οργανισμού, τα μέρη που τον απαρτίζουν, το περιβάλλον του και τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει μια τμηματική αλλαγή
στο σύνολο (Κουτούζης, 1999: 31).

Μεθοδολογία
Είδος έρευνας
Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για την εκπόνηση μίας ποσοτικής έρευνας. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα ανήκει στο
ποσοτικό μοντέλο και αποτελεί ένα περιγραφικό ερώτημα. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ανήκει και αυτό στο ποσοτικό
μοντέλο και αποτελεί ένα συσχετιστικό ερώτημα. Τέλος, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ανήκει επίσης στο ποσοτικό μοντέλο και
είναι ένα περιγραφικό ερώτημα.
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Μέσα συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο το οποίο καθίσταται ως το κύριο εργαλείο
της ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες (Κυριαζή, 2001).
Το ερωτηματολόγιο πέρα των ερωτήσεων που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία δε χρειάστηκε να δημιουργηθεί εκ νέου,
εφόσον μετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν έτοιμα συναφή ερωτηματολόγια που εξυπηρέτησαν εξολοκλήρου
τους σκοπούς της έρευνας, των Οικονόμου Α. και συνεργατών (2008). Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, στα πλαίσια ερευνητικής μελέτης και Μεριχωβίτη Ιωάννη (2012). Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα. Διπλωματική εργασία.
Δείγμα
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί και στελέχη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία). Ως εκ τούτου,
η μέθοδος δειγματοληψίας είναι «τυχαία». Κριτήρια αποκλεισμού για την επιλογή του δείγματος είναι οι εκπαιδευτικοί που
έχουν προϋπηρεσία λιγότερη των δύο ετών.
Παραδοχές
Η μεθοδολογία της έρευνας διαμορφώθηκε με βάση την εξής παραδοχή: οι παράμετροι της αξιολόγησης της οργάνωσης
του χρόνου από την πλευρά ενός διευθυντή σχολικής μονάδας δε λειτουργούν αυτόνομα αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα δυναμικό σύμπλεγμα, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές. Συνεπώς, βασιζόμενοι σε αυτήν την παραδοχή η έρευνα δε σκόπευε να μελετήσει
μία ή και περισσότερες διαστάσεις της οργάνωσης του χρόνου ξεχωριστά αλλά μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των
εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στη λειτουργία και την αλληλεπίδρασή τους.
Στατιστικά εργαλεία
Όσον αφορά την εμπειρική προσέγγιση αυτή είναι ποσοτική και για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα
που θα προκύψουν μέσω της χρήσης του ερωτηματολογίου. Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται είναι τόσο περιγραφικές όσο και επαγωγικές:

Αποτελέσματα έρευνας
Έλεγχος αξιοπιστίας
Ο δείκτης αξιοπιστίας Alpha (συντελεστής a-Cronbach) για το σύνολο του ερωτηματολογίου κρίνεται εξαιρετικά υψηλός καθότι
ισούται με 0,872. Προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, χορηγήθηκε στο δείγμα της έρευνας δύο φορές
(μέθοδος της επαναχορήγησης), έτσι ώστε να αξιολογηθεί η σταθερότητα των απαντήσεων των ερωτώμενων στη διάρκεια του χρόνου. Από την άλλη πλευρά, η εγκυρότητα του εργαλείου μετρήθηκε με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων στατιστικών κριτηρίων.
Σύνοψη αποτελεσμάτων
Η στατιστική μελέτη έδειξε ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων περί της διαχείρισης του σχολικού χρόνου από τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους διευθυντές, αλλά και γύρω από τα δεδομένα που σχετίζονται με την ισχύουσα οργάνωση και διαχείρι-
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ση του σχολικού χρόνου ανέδειξαν σχετικές ανεπάρκειες στον τρόπο λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση την
οργάνωση και του χρόνου.
Συγκεκριμένα, κρίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην οργάνωση και διαχείριση του σχολικού χρόνου ώστε να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διδασκαλίας και της μάθησης, τις ανάγκες ενός ανοιχτού σχολείου, χωρίς όμως
να δημιουργεί ιδιαίτερες προϋποθέσεις για χάσιμο χρόνου. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι γενικά τα ισχύοντα προγράμματα
σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα δε βοηθούν ιδιαίτερα στην ευελιξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γεγονός που επιδεινώνεται και από τις παγιωμένες αντιλήψεις και από τις κυρίαρχες παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, εμποδίζουν
την αποτελεσματική διαχείριση του σχολικού χρόνου και την διενέργεια αλλαγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, σκιαγραφείται ότι τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθούν στην ευέλικτη διαχείριση του σχολικού χρόνου, ενώ αυτός δεν
επεκτείνεται σε μεγάλο βαθμό στο σπίτι με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί σε βάρος του ελεύθερου χρόνου των μαθητών.
Γενικά, κρίνεται ελαφρώς απαραίτητο οι γονείς και οι φορείς των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν στην οργάνωση του σχολικού χρόνου και λιγότερο απαραίτητο να συμμετέχουν στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο βαθμός που οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του σχολικού χρόνου είναι σχετικά υψηλός,
ενώ σχετικά χρήσιμη είναι η αγωγή των μαθητών σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Επιπλέον, για τη σωστή
οργάνωση του σχολικού χρόνου θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές αλλά και μερική συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών καθώς αυτή είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διδασκαλία και τη μάθηση.
Τέλος, σχετικά χαμηλότερος είναι ο βαθμός που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι διευθυντές ελέγχουν τις εκθέσεις του
υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης τους με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία του υπουργείου, την
αποτελεσματικότητα τους στο να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες και τη χρήση των πόρων για να πετύχουν οι σχολικές
μονάδες τους στόχους τους, την ικανότητα ευέλικτης διαχείρισης των υποδομών και την ικανότητα διαχείρισης του χρόνου
των τρίτων.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατατείνουν στο ότι η διαχείριση του χρόνου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας παρουσιάζει σχετική ανεπάρκεια και συνακόλουθα δεν συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών.
Διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη διαχείριση του
χρόνου a priori. Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού συστήματος, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, μπορεί να επιδράσει στην
οργάνωση του χρόνου από την πλευρά του διευθυντή μίας σχολικής μονάδας.
Το μοντέλο γραφειοκρατικής διοίκησης, οδηγεί σε απόλυτο έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το κράτος, στην
τυποποίηση, στην απαρέγκλιτη εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα ο Διευθυντής να ασκεί εκτελεστικές,
διοικητικές αρμοδιότητες, (Κουτούζης, 2008). Η εκπαιδευτική πολιτική, μέσω του ωρολογίου προγράμματος της καθορίζει το
χρόνο, την κατανομή σε τάξεις, μαθήματα, διδακτικές περιόδους, χρονοδιαγράμματα, εκπαιδευτικούς. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων δεσμεύει διευθυντές και εκπαιδευτικούς στο πόσο και το πότε (Μαυρογιώργος, 2008). Όπως διαπιστώθηκε και
από την έρευνα, τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στερούνται ευελιξίας και δεν συμβάλλουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαχείριση του χρόνου. Αντίθετα, τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πιο
ευέλικτα και μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην διαχείριση του χρόνου. Επιπρόσθετα, δεν επεκτείνουν το χρόνο στο σπίτι
και έτσι δεν περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.
Οι διευθυντές ανταποκρίνονται στα τιθέμενα χρονικά όρια. Από την άλλη, δεν είναι αποτελεσματικοί στην εποπτεία του
προϋπολογισμού των σχολικών μονάδων και στον έλεγχο ή αντικατάσταση του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τέλος, ότι οι διευθυντές σε σχετικά χαμηλό βαθμό ελέγχουν τις εκθέσεις του Υπουργείου, στο θέμα της
συμμόρφωσης τους στην νομοθεσία, στον αποδοτικό χειρισμό των δραστηριοτήτων και στη χρήση των πόρων.
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Μια ανασυγκρότηση της κατανομής του χρόνου θα προσέφερε σημαντικά αποτελέσματα, αν κινούνταν με γνώμονα την
εκδημοκρατισμένη εκπαίδευση, την ενεργή συμμετοχή των υποκειμένων και τη διεύρυνση της σχετικής αυτονομίας. Η υπάρχουσα σχετική αυτονομία μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά αν τίθενται και συμπληρωματικοί στόχοι, εκτός αυτών της κεντρικής
διοίκησης (Κουτούζης, 2012). Η εικόνα δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της
διδασκαλίας και της μάθησης και να καλύπτει τις ανάγκες ενός ανοιχτού σχολείου.
Σύμφωνα με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώθηκε ότι προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή των παγιωμένων αντιλήψεων και των επικρατούντων παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών, που θεωρήθηκαν ότι δρουν αρνητικά στην
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και στις επιβαλλόμενες αλλαγές. Προϋπόθεση όμως είναι και η αυτοανάπτυξη του
Διευθυντή και η ενίσχυση του γνωσιολογικού του υπόβαθρου (Everard, 1999). Η επιμόρφωση οδηγεί στην απόκτηση γνώσης
και δεξιοτήτων, απαραίτητων για τον χειρισμό συγκεκριμένων καταστάσεων, την επαρκή αποδοτικότητα, τον ορθό χειρισμό
του υπάρχοντος προσωπικού και του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών η ανάγκη επιμόρφωσης των
διευθυντών στη διαχείριση του χρόνου και τις στρατηγικές οργάνωσης του, κρίνεται απαραίτητη.
Σύμφωνα με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, παράγοντες που θα συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση του χρόνου είναι η
προώθηση της αγωγής των ίδιων των μαθητών στην διαχείριση του χρόνου, καθώς κρίνεται αρκετά χρήσιμη από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, χρήσιμη θεωρείται και η συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας στη διαχείριση του χρόνου, αλλά όχι
στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας επιπλέον παράγοντας θεωρήθηκε η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών.
Καθοριστικός παράγοντας είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών (Oduro, 2004), καθώς ο οργανισμός, μέσω των μελών
του, έχει μετασχηματιστική δύναμη (Khan και συν., 2009). Όταν η ηγεσία είναι ένα αξιόπιστο πρόσωπο, που θέτει σαφείς
προσδοκίες από τους μαθητές και το προσωπικό, εμπνέει τους εκπαιδευτικούς και επηρεάζει τις διδακτικές πρακτικές με
αποτέλεσμα την επίτευξη προόδου των μαθητών. Οι συχνές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο του έργου
(Bambrick-Santoyo, 2012), η κατανομή εξουσίας με την ανάθεση αρμοδιοτήτων, τα κίνητρα, η βέλτιστη υποστήριξη, το αίσθημα ευθύνης και το αίσθημα προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αυξάνουν την απόδοση των εκπαιδευτικών και
συνακόλουθα των μαθητών.
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Περίληψη
Μέσα λοιπόν, από την μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται η πολύτροπη μορφή της άσκησης ηγεσίας σε
μια σχολική μονάδα και η αξία της οργάνωσης του χρόνου, ως δεξιότητα του μάνατζμεντ και της οργανωτικής τάσης των οργανισμών στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, διερευνάται εάν η εκπαιδευτική πολιτική έχει τη δυνατότητα
να επηρεάσει τη διαχείριση του χρόνου a priori καθώς και το ποιοι είναι οι παράγοντες διαχείρισης του χρόνου
Τα αποτελέσματα της έρευνας, κατατείνουν στο ότι η διαχείριση του χρόνου της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρουσιάζει
σχετική ανεπάρκεια και συνακόλουθα δεν συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
μαθητών.
Καθοριστικός παράγοντας αποτελεσματικότητας είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών (Oduro, 2004), καθώς ο οργανισμός, μέσω των μελών του, έχει μετασχηματιστική δύναμη (Khan και συν., 2009).
Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτική Πολιτική, Λειτουργία και καθήκοντα Διευθυντή, Διαχείριση χρόνου, Ηγεσία, Επικοινωνία.
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Summary
Thus, from the study of the opinions of the educators, the multifaceted form of the leadership exercise in a school unit and
the value of the organization of time, as a skill of management and the organizational tendency of the organizations in their
more efficient functioning, emerges. In addition, it is investigated whether educational policy has the potential to influence
time management a priori as well as what are the time management factors
The results of the research point to the fact that the management of the time of the educational process is relatively
inadequate and consequently does not contribute to the creation of conditions for the integrated development of the
students.
A determinant of effectiveness is the cooperation of teachers (Oduro, 2004), as the organization, through its members,
has a transformative power (Khan et al., 2009).
Key words: Educational Policy, Function and Tasks of Director, Time Management, Leadership, Communication.
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H εσωτερική και η εξωτερική πολυπλοκότητα του σχολείου σήμερα
μέσα από την αποτύπωση των εισροών και των εκροών
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Νικόλαος Χολέβας & Ευαγγελία Σιαφαρίκα

Εισαγωγή
Η παρούσα θεωρητική μελέτη στοχεύει να αποτυπώσει σχηματικά τις εισροές και τις εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
αλλά και να περιγράψει τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο κυρίως θέμα, σε σχέση με το σημερινό ανοιχτό σχολείο και το
νέο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τη φιλοσοφία των εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Δεν αρκεί μόνο η δράση για τη μάθηση. Θα πρέπει να διερωτηθούμε, όπως κάνει ο Bouvier στη μελέτη του, πώς μπορεί να
καταστεί η δράση παιδαγωγική για όλους τους εκπαιδευτικούς, για τα υποσυστήματα του σχολείου (τμήμα ένταξης, τάξη υποδοχής, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, παράλληλες στηρίξεις) και γενικότερα για το σύστημα του σχολείου. Θα πρέπει να
αναζητηθεί απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί μια σχολική μονάδα να λειτουργήσει ως μανθάνον σύστημα, όπου η ρύθμιση
(νομική, διοικητική ή ρύθμιση κοινωνικών σχέσεων, αξιών, ηθικής και δεοντολογίας) μπορεί να καταστήσει κάθε δράση μια
διδακτική ευκαιρία για κάθε εμπλεκόμενο, για τα συστήματα και τα υποσυστήματά του. Ο οργανισμός του σχολείου θα πρέπει
να γίνει νοήμον. Για να είναι, θα πρέπει να διευκολύνει τη μάθηση των εμπλεκομένων μελών, των ομάδων, των υποσυστημάτων, να μπορεί ως εκ τούτου, να μαθαίνει από τα λάθη και τις δυσλειτουργίες του, αλλά και να διαθέτει εργαλεία μέτρησης
των αποτελεσμάτων του, να διαθέτει δείκτες, εργαλεία αξιολόγησης και ρύθμισης, να διαπνέεται από κουλτούρα καινοτομίας
και ποιότητας, αλλά και να ευνοεί τις συνεργασίες και την εργασία σε δίκτυα (εσωτερικά και εξωτερικά). Η Μελέτη Περίπτωσης που εξετάζεται αφορά Δημοτικό Σχολείο ΕΑΕΠ, που αποτελεί έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που χαρακτηρίζεται από μια
συγκεκριμένη δομή με καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ευθύνες και συνθήκες εργασίας, που συνδέονται με την επίτευξη στόχων,
όπως η αξιολόγηση, η οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης και η συμμετοχή των γονέων. Πόσο μπορεί να επιτυγχάνει τους
στόχους που θέτει σήμερα η εποχή μας και από ποιους παράγοντες εξαρτάται ή παρεμποδίζεται; Συμπερασματικά θα πρέπει
να ενισχυθεί η άποψη του Διευθυντή για τη λειτουργία δικτύων και να παροτρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στην
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δηλαδή στη μετα-γνώση (Bouvier), που βοηθά στον αυτοστοχασμό, στην αυτοαναφορά και στην αυτοπηδαλιούχηση. Μέσω της ιστοσελίδας του «Παρατηρητηρίου της αυτοαξιολόγησης» θα υπάρχει η δυνατότητα
της ενημέρωσης, μιας και αποτελεί στην ουσία μια συνθήκη δεδομένων, που βοηθά στη συλλογική μάθηση μιας και όπως
αναφέρει ο Bouvier «το όλο σύστημα μαθαίνει ακόμα περισσότερο όταν οι τοπικές γνώσεις μοιράζονται, ανταλάσσονται, συζητούνται, αντιπαρατίθενται, επικρίνονται, επικυρώνονται, συνδυάζονται και διαχέονται».
Λέξεις κλειδιά: εσωτερική - εξωτερική πολυπλοκότητα, μετα-γνώση, αυτοστοχασμό, αυτοαναφορά, αυτοαξιολόγηση

1. Το συγκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από το σύστημα εισροών - εκροών
Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ένα επιμέρους σύστημα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος, που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση με άλλα συστήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (Πετρίδου, 2000)
Σχηματικά θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τη σχολική μονάδα μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, όπου η αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου εξαρτάται από το μετασχηματισμό των εισροών σε εκροές, όπως φαίνεται στο πιο κάτω
σχήμα 1.
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Σχήμα 1: Εισροές και Εκροές στο συγκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

	
  

Η εξήγηση και κατανόηση των προαναφερόμενων στοιχείων θα γίνει στη βάση της σημαντικής προτεραιότητας, που θεωρούμε, ότι θα πρέπει να θέτει το σημερινό σχολείο.
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. «κάθε σχολική μονάδα είναι ένας οργανισμός παροχής εκπαίδευσης, στόχος
της οποίας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε,
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (Ν. 1566/85, άρθρα 1,2 και 4). Στόχος όλων μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά, το
οποίο όχι μόνο αποδέχεται την ένταξή τους σε αυτό, αλλά και προσαρμόζει τη δομή και τη λειτουργία του για την κάλυψη των
αναγκών τους. Κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει το δικό της κλίμα εργασίας επιδιώκοντας, με βάση τον προγραμματισμό και
τις ιδιαίτερες συνθήκες, την πραγμάτωση των εξειδικευμένων στόχων, ενθαρρύνοντας την ομαδικότητα, τη συνεργασία και
την επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της. Η δημιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της σχολικής μονάδας» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2013). Επίσης, «ο ρόλος των Διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι
σημαντικός και καθοριστικός στη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να ευνοεί τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαμόρφωση πνεύματος συναδελφικότητας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού
προσωπικού. Ο Διευθυντής, ως άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προσωπικού του σχολείου, των μαθητών, αλλά και των γονέων
και κηδεμόνων» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2013). Η πρώτη διευθυντική ενέργεια έχει να κάνει με τη συνεργασία του διευθυντή με τα άλλα
εμπλεκόμενα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. Η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι βασική επιδίωξή του, αφού η λειτουργική
και εποικοδομητική συνεργασία συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος (Hampton et al, 1987: 334-345).
Για την επίτευξη αυτών των στόχων σημαντικό ρόλο παίζει:
α) Το δίκτυο επικοινωνίας που αναπτύσσεται. Ένα συγκεντρωτικό δίκτυο περιορίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία, ενώ
αντίθετα ένα αποκεντρωμένο δίκτυο τη διευκολύνει μιας και η επικοινωνία διαχέεται ισότιμα από και προς όλους τους
ενδιαφερόμενους (Κατσαρός, 2008), όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα.
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β) Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έχουν ενεργό ρόλο, αναστοχαζόμενοι πάνω στο έργο τους με διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν για μέρος των προγραμμάτων σπουδών, για τους στόχους σε σχέση με
τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το ρυθμό κάλυψης των κεφαλαίων της διδακτέας ύλης αλλά
και τη βαρύτητα που δίδεται σε καθένα από αυτά, τις μεθόδους διδασκαλίας και άλλες δραστηριότητες, όπως οι παιδαγωγικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις.
γ) Γνώσεις – Συμπεριφορές – Περιεχόμενα μαθημάτων: Τα θεωρητικά μαθήματα αντιστοιχίζονται με βιωματικές ενδοσχολικές, αλλά και εξωσχολικές δράσεις ενταγμένες οργανικά στο σύνολο της σχολικής ζωής. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν οι επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, τεχνολογικού ή οικολογικού ενδιαφέροντος, η αναζήτηση γνώσης
στο εξωσχολικό βιβλίο, η διερεύνηση πρόσθετων πόρων πληροφορίας (εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), η εξερεύνηση
μέσων έκφρασης και επικοινωνίας από το χώρο της τέχνης (Θέατρο, Κινηματογράφος). Ο συνδυασμός θεωρίας και βιωματικής εμπειρίας επιτρέπει στο μαθητή να μπορεί να συνειδητοποιεί την αλληλεξάρτηση των πραγμάτων, να αναπτύσσει
σφαιρική άποψη για τον κόσμο, να αποκτά ενδιαφέρον για συμμετοχή, ενώ παράλληλα περιορίζει τις ανταγωνιστικές τάσεις
μεταξύ σχολείου και λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων (Δαμανάκη και συν., 2006).
δ) Υλικοτεχνική Υποδομή: Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία θέτει ως σημαντική προτεραιότητα την ύπαρξη υλικοτεχνικών υποδομών (δίκτυα η/υ, υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, εκπαιδευτικά λογισμικά, κατάλληλες αίθουσες). Γενικότερα, η διαμόρφωση του χώρου εμπεριέχει παιδαγωγικού τύπου αξιακές φορτίσεις. Θα πρέπει να είναι ευχάριστοι,
ελκυστικοί, με αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό που θα λειτουργεί ως σκαλωσιά μάθησης. Όπως παρατηρούν η Δαμανάκη
και συν., 2006, στο σύγχρονο σχολείο είναι αναγκαία μια ορθολογική κατανομή και διάθεση του χώρου και των φυσικών
και υλικών πόρων του, ανά είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας (πολιτιστικές, επιμορφωτικές, κοινωνικές, αθλητικές κ.ά.)
σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα
πρέπει να συνεργάζονται αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

2. Μελέτη Περίπτωσης
Σε σχολείο ΕΑΕΠ, λόγω συνταξιοδότησης, τοποθετήθηκε πρόσφατα νέος Διευθυντής. Ο νέος Διευθυντής τόσο από πληροφορίες που είχε όσο και από τις πρώτες εκτιμήσεις που έκανε, διαπίστωσε ότι το κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών δεν ήταν
και τόσο θετικό. Μάλιστα πληροφορήθηκε ότι και οι σχέσεις του Συλλόγου Γονέων με τους εκπαιδευτικούς δεν ήταν και τόσο
καλές γι αυτό και αρκετοί εκπαιδευτικοί είχαν ζητήσει μετάθεση. Παρόλα αυτά το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών ήταν πολύ
καλό, αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (εργαστήριο η/υ, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, αίθουσα εργαστηρίου
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φυσικής, αίθουσα μουσικής) ήταν άριστη. Ο νέος Διευθυντής επιθυμεί να εργαστεί σε ένα θετικό κλίμα και να δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση των σχέσεων του συλλόγου διδασκόντων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους γονείς των μαθητών.
2.1 Εξέταση και Σχολιασμός Μελέτης Περίπτωσης
Μια από τις πρώτες σκέψεις του νέου Διευθυντή είναι να κάνει μια σειρά συνεδριάσεων με το προσωπικό του σχολείου του
για να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ιδέες τους σχετικά με το σχολείο, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες
καθώς και τις στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργίας του. Στόχος του είναι να δείξει υψηλό ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα και για τα άτομα, αξιοποιώντας τις ιδέες και τις δεξιότητες των υφισταμένων του. Συγγραφείς όπως οι Koontz and
O’Donnell (1983: 94) υποστηρίζουν ότι «το αρχικό καθήκον των διοικητικών στελεχών είναι ο σχεδιασμός και η διατήρηση
ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για την αποτελεσματική απόδοση».
Σύμφωνα με τον Hargreaves, για να είναι μια αλλαγή αποτελεσματική, το σχολείο πρέπει να αποκτήσει άλλη κουλτούρα
και όχι να αλλάξει απλά επιφανειακή μορφή και δομή. Επίσης, σύμφωνα με τις Schweiker – Marra, η κουλτούρα των σχολείων είναι τέτοια που είτε εμποδίζει είτε υποστηρίζει την αλλαγή. Πρέπει να επικρατήσει μια εντελώς καινούρια κουλτούρα
για να ενισχύσει και να υποστηρίξει τις διαδικασίες αλλαγής (Κοντάκος, 2009:83). Ο Διευθυντής του σχολείου επικεντρώνει
την προσπάθειά του για αλλαγή στη σχολική κουλτούρα. Ποια είναι όμως τα στοιχεία εκείνα στα οποία θα επικεντρώσει την
προσοχή του για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;
Οι Schweiker – Marra σε μελέτη τους για τη σχέση μεταξύ της σχολικής κουλτούρας και της αλλαγής των εκπαιδευτικών
κατέληξαν σε 12 κανόνες/νόρμες που αφορούσαν τόσο τη γνώση των εκπαιδευτικών και τις ικανότητές τους όσο και την
αποτελεσματική αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Αυτές είναι: 1) Η συνεργασία 2) Ο πειραματισμός 3) οι υψηλές προσδοκίες 4) η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση 5) η απτή υποστήριξη 6) η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού 7) η εκτίμηση και η αναγνώριση 8) η φροντίδα και το χιούμορ 9) η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων 10) η
προστασία σημαντικών στοιχείων 11) οι παραδόσεις 12) η ειλικρινής, ανοιχτή επικοινωνία (Κοντάκος, 2009:83).
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στην πλειοψηφία τους έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, λειτουργούν όμως περισσότερο ως μονάδες και δεν έχουν εμπειρία σε συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι σχέσεις
τους με τους γονείς είναι τυπικές σε υπηρεσιακό επίπεδο και ποτέ δεν επιχειρήθηκε να συνδιαμορφώσουν μια κοινή δράση
στη σχολική μονάδα.
Ο Διευθυντής έχει δώσει μεγάλη σημασία στο κοινό όραμα και στόχο της εκπαιδευτικής μονάδας, έτσι που να είναι ξεκάθαρος σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτήν. Για αυτό σύμφωνα και με τις αρχές της εκπαιδευτικής
διοίκησης, θα πρέπει να βασιστεί α) στην δημοκρατική αρχή της διοίκησης, η οποία υπαγορεύει ότι ο διευθυντής κατά τη
λήψη αποφάσεων πρέπει να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της συμμετοχικής ηγεσίας, β) στην αρχή της άμεσης εποπτείας, κατά την
οποία όσο αμεσότερη είναι η επαφή ενός Διευθυντή με τους υφισταμένους του τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η άσκηση
των καθηκόντων του, γ) στην αρχή της δικαιοσύνης, οι ενέργειες του διοικούντος να είναι αμερόληπτες και σύννομες προς
όλους, δ) στην αρχή της σωστής λήψης αποφάσεων, όπου η όποια απόφαση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ήρεμης ψυχικής
κατάστασης και ε) η αρχή της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας, όπου ο Διευθυντής θα πρέπει να ενεργεί ανάλογα με τις
εκάστοτε περιπτώσεις, τις συνθήκες και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012:47).
Σε μια προσπάθεια αλλαγής της εσωτερικής μικροκουλτούρας δηλαδή της οργανωσιακής κουλτούρας (Κοντάκος, 2009:79)
ο Διευθυντής σε συνεργασία με στελέχη της εκπαίδευσης και φορείς της τοπικής κοινωνίας θα μπορούσε να ενθαρρύνει ένα
ενδοσχολικό δίκτυο (που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων)
και να ενταχθεί σε πρόγραμμα e-Twinning με θέματα από το γενικό άξονα των Διαπροσωπικών Σχέσεων-Ψυχικής Υγείας
με τα περιεχόμενά του, όπως: Μαθαίνω ν’ αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου, Συνεργασία-Επικοινωνία,
Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, Εγώ και οι άλλοι. Στόχος να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ικανό
να βοηθήσει το παιδί να εκφράζεται ελεύθερα και δημιουργικά μέσα στην τάξη. Να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών. Να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης του θυμού. Ως υποδειγματική μέθοδος πραγματοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδοs project που αποτελεί μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα κάτι όταν το
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βιώνουν, όταν έρχονται σ’ επαφή με πραγματικές καταστάσεις (Frey, 2005). Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιμένουμε: α)
Για τους μαθητές: να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Να εκτιμήσουν την αξία
της φιλίας και των καλών διαπροσωπικών σχέσεων, β) Για τους εκπαιδευτικούς: Να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους
γονείς και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές αντίστοιχων μελλοντικών προγραμμάτων σε γειτονικά σχολεία, γ) Για την
κοινότητα: Τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί με τη συμπεριφορά και τη στάση τους σε καίρια θέματα να επηρεάσουν
και τους γονείς τους, να γίνουν δηλαδή φορείς νέων ιδεών που οδηγούν σε σταδιακή αλλαγή της ίδιας της κοινωνίας. Αυτός
άλλωστε μπορεί να είναι κι ο ρόλος ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία που όχι μόνο επηρεάζεται, αλλά και επηρεάζει
αλλάζοντας κοινωνικά κατεστημένα και στερεότυπα.
O Διευθυντής του σχολείου είναι σημαντικό να πάρει την πρωτοβουλία να δράσει ως εσωτερικός εργοδότης, σύμφωνα με
τον Pinchot, μιας και η επιτυχία της εφαρμογής μιας καινοτομίας εξαρτάται λιγότερο από την εφαρμογή της σχεδιασμένης διαδικασίας και περισσότερο από τη συγκατάθεση και δέσμευση των δραστήριων συνεργατών εντός του οργανισμού (Κοντάκος,
κ.ά., 2007:33). Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διαθέτουν σημαντική εμπειρία, αλλά ως επί το πλείστον λειτουργούν ως μονάδες. Οι κοινές συσκέψεις του συλλόγου διδασκόντων εξαντλούνται σε τυπικές διαδικασίες διευθέτησης εγκυκλίων και νομοθετημάτων, ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις σχέσεις τους με τους γονείς, όπου θεωρούν σημαντικό να τους ενημερώνουν
για την ακαδημαϊκή και μόνο πρόοδο των μαθητών τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο σχολείου, οι εκπαιδευτικές αλλαγές απαιτούν
σχεδόν πάντα και ατομικές αλλαγές, και ως εκ τούτου νέες διαδικασίες μάθησης μιας και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ξεχάσουν το παιδαγωγικό και διδακτικό τους παρελθόν και τα θετικά από τη μέχρι τώρα εργασία τους (Κοντάκος, κ.ά., 2007:34).
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αλλαγής που προσπαθεί να γίνει στο σχολείο, είναι να ξεπεραστεί η πιθανή δύσπιστη
τάση των εκπαιδευτικών στην ιδέα του Διευθυντή για τη συνεργασία μεταξύ των τάξεων στο προαναφερόμενο project. Κάτι
τέτοιο δημιουργεί εμπόδια που πιθανόν να προέρχονται από παγιωμένες αντιλήψεις για τον τρόπο εργασίας των μαθητών,
αλλά και να σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του κάθε εκπαιδευτικού και την αυτοπεποίθηση που τον διακρίνει. Πολύ
σωστά ο Hentig (1990), παρατηρεί ότι είναι σημαντικό να δίνουμε στους εκπαιδευτικούς να νιώθουν το αίσθημα της επιτυχίας,
για να καταλάβουν τις δυνατότητές τους και να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους (Κοντάκος, κ.ά., 2007:40).
Στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου που περιγράφουμε, ο Διευθυντής του Σχολείου θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας της αλλαγής που επιδιώκει, αν ο ίδιος εμπλακεί μέσα από τις ώρες της ευέλικτης ζώνης, στο δικό του διδακτικό
ωράριο, στο σχεδιασμό του προγράμματος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, μιας και όπως έχει αποδειχτεί ερευνητικά ο
Διευθυντής του Σχολείου μπορεί να διασφαλίσει το συνεργατικό κλίμα στο σχολείο με την ανάληψη δικών του πρωτοβουλιών
(Sebasto, 2007).

3. Χαρακτηριστικά λειτουργία της σχολικής μονάδας με αναφορά στο περιγραφικό
και ερμηνευτικό εργαλείο της Θεωρίας των Κοινωνικών Συστημάτων του Λούμαν
Ένα Δημοτικό Σχολείο ΕΑΕΠ μπορεί να θεωρηθεί ως εκπαιδευτικός οργανισμός μιας και αποτελεί μία οντότητα με τρία βασικά
στοιχεία που είναι: α) ο ανθρώπινος παράγοντας που είναι φορέας αναγκών, συνηθειών και κινήτρων, β) η επιδίωξη αντικειμενικών σκοπών και γ) η οργανωτική δομή, όπου η ύπαρξη και η λειτουργία μηχανισμών επικοινωνίας είναι απαραίτητες για
τη διαβίβαση πληροφοριών, για την αλληλοενημέρωση των μελών της οργάνωσης και για το συντονισμό των δράσεών τους
για την επιδίωξη του κοινού σκοπού της οργάνωσης (Κατσαρός, 2008: 18).
Ως προς τη δομή του παρουσιάζει μια έντονη σύνθεση μιας και όπως φαίνεται στο σχέδιο του οργανογράμματός του, αποτελείται από δυο ή τρία τουλάχιστον τμήματα ανά τάξη, από ενισχυτικές – υποστηρικτικές δομές, όπως τμήμα υποδοχής, τμήμα
ένταξης και παράλληλες στηρίξεις μαθητών.
Αρχικά θα πρέπει να σταθούμε σε μια διερεύνηση κάποιων όρων βασικών στη θεωρία των Κοινωνικών Συστημάτων και
στη συνέχεια να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσουν αυτές στην πράξη μέσα από τα υποσυστήματα υπηρεσιών, σύμφωνα με
την ανάλυση της προαναφερόμενης δομής της Σχολείου. Τα συστήματα έχουν τη λογική να οργανώνουν το χάος. Τα ανοιχτά
συστήματα ανταλλάσσουν ενέργεια, πληροφορίες, ύλη με τα περισυστήματα, ώστε να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και να
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επιβιώνουν. Χαοτικές καταστάσεις έχουμε όταν τα συστήματα δεν μπορούν να οργανώσουν την πληροφορία που προσλαμβάνουν. Βασικές ιδιότητες ενός δυναμικού συστήματος είναι: α) η σταθερότητα, β) η προσαρμογή, δηλαδή η σταθεροποίηση
παρά τις όποιες περιβαλλοντικές αλλαγές, γ) η ευφυία, που αναφέρεται στην ικανότητά του να αναζητά νέο περιβάλλον ή να
κατασκευάζει ένα, εάν είναι απαραίτητο, όπως και να μαθαίνει να διευρύνει τα όριά του διαφοροποιώντας τις δομές του π.χ.
τις συμπεριφορές του. Ο Λούμαν θέτει στη θεωρία του ως βάση το ίδιο το κοινωνικό σύστημα και ως έσχατη έννοια αυτή της
επικοινωνίας, η οποία και αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο των κοινωνικών συστημάτων που δεν έχει νόημα και αναλύεται
περαιτέρω. Ο ίδιος εκκινεί από μια επικοινωνιακή θεώρηση της κοινωνίας. Μόνο τα κοινωνικά συστήματα αναπαράγονται
μέσω ενός κοινωνικού, δηλαδή επικοινωνιακού νοήματος. Γι αυτό αποτελεί η επικοινωνία και όχι το νόημα την έσχατη θεμελιακή έννοια της θεωρίας των κοινωνικών συστημάτων. Για χάρη του νοήματος επικοινωνούμε. Αν δεν επικοινωνούσαμε
δεν υπάρχει νόημα, δεν υπάρχει και σύστημα. Το νόημα είναι η βάση. Σκοπός της ύπαρξης του συστήματος είναι το νόημα.
Τι είναι αυτό που κάνει μια μαθησιακή ομάδα να διαφέρει από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Τα κριτήρια τα θέτει το νόημα. Έτσι
και σταματήσει η επικοινωνία σταματάει η παραγωγή και αναπαραγωγή του νοήματος. Ο Habermas θέλει τη συμφωνία ως
στόχο της επικοινωνίας, ενώ ο Λούμαν (Luman) λέει ότι αν υπάρχει ένας σκοπός στην επικοινωνία, με την επίτευξή του δεν
θα υπήρχε λόγος να επικοινωνούμε. Η επικοινωνία δεν θα πρέπει να σταματάει ποτέ. Ακόμα και στη διαφωνία δεν θα πρέπει
να σταματήσουμε αλλά να συνεχίσουμε με νέες τοποθετήσεις κ.ο.κ. Κεντρικά στοιχεία της θεωρίας των Κοινωνικών Συστημάτων αποτελούν η αυτοποίηση και η αυτοαναφορά. Σύμφωνα με την αυτοποίηση το σχολείο σε μια δυναμική διαδικασία
μετεξελίσσεται μέσα από τις εισροές-εκροές. Το κάθε σχολείο στη βάση του δικού του DNA εξελίσσεται και μετεξελίσσεται. Η
αυτοαναφορικότητα περιγράφει τη διαρκή αναφορά των στοιχείων του συστήματος σε άλλα στοιχεία του (Κοντάκος, 2013:150151). Στην «αυτοποιητική στροφή» έχουμε αλλαγή του παραδείγματος. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει ένα σύστημα είναι να
αυτοπαρατηρηθεί, μιας και από έξω παίρνει μόνο τα ερεθίσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δομική σύζευξη,
στην περίπτωση που εξετάζουμε μεταξύ ψυχικών και κοινωνικών συστημάτων, που αναφέρονται στη θέση του ανθρώπου στο
σύστημα και συγκροτούν δίκτυα μελών ρόλων, όπως για παράδειγμα τη διευθέτηση λειτουργικών θεμάτων των σχολείων.
Το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει εδώ να γίνει αντιληπτό ως αμοιβαία επικοινωνία όλων όσων συμμετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι βασικό ο εκπαιδευτικός οργανισμός στη λειτουργία του ως δικτύου υπηρεσιών να χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και ευελιξία; Ως ρευστότητα θα θεωρήσουμε την έλλειψη σαφών δεσμεύσεων στην επικοινωνία,
μιας και αυτό περιορίζει τον κίνδυνο καταστροφής του τρόπου λειτουργίας της αμοιβαιότητας. Η ευελιξία προκύπτει από το
διαφορετικό κάθε φορά συνδυασμό αντικειμενικών, κοινωνικών και χρονικών δομών εντός του δικτύου.
Βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Σχολείου ΕΑΕΠ, είναι ένα σταθερό εκπαιδευτικό δυναμικό από 20-30 χρόνια
υπηρεσίας. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι και το μήνα Νοέμβριο προκύπτουν δυσλειτουργίες στη σχολική μονάδα
λόγω της μη έγκαιρης τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Θεατρικής Αγωγής, Νέων Τεχνολογιών, Δεύτερης Ξένης
Γλώσσας, Θεατρικής Αγωγής). Αν λάβουμε υπόψη ότι κάποιες φορές λείπουν και εκπαιδευτικοί των τάξεων (αναρρωτικές
άδειες, επιμορφωτικές συναντήσεις), ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Σχολείου προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις
ώρες, βρίσκοντας κάθε φορά και τον καταλληλότερο τρόπο. Το δυναμικό τους δηλαδή εξαντλείται κυρίως σε τέτοιου είδους
διευθετήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν συνήθως, στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους, στην υλοποίηση θεμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και γενικότερα καινοτόμων δράσεων. Χαρακτηριστικό σημείο εδώ αποτελεί ο τρόπος εφαρμογής. Κάθε τάξη/τμήμα υλοποιεί το δικό του Project.
Θα λέγαμε ότι πρόκειται για κάθετες ή και οριζόντιες τμηματοποιημένες συνήθειες (Bouvier, 2013:93), που δε δίνουν χώρο
για διεργασίες και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της ευελιξίας και της διαδραστικότητας σε σχέση με την όλη λειτουργία του
σχολείου. Το σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει μια κουλτούρα εσωτερικής συνεργασίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η αναγκαία
επικοινωνικοποιήσιμη τυποποίηση των επιμέρους τοπικών γνώσεων (Bouvier, 2013:93). Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία και με το Σχολικό Σύμβουλο είναι αναγκαίο να αναζητήσουν τρόπους ανατροφοδότησης. Δεν αρκεί μόνο οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων του σχολείου να υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των project που από τη νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι
να εφαρμόζουν. Δεν αρκεί μόνο η δράση για τη μάθηση. Θα πρέπει να διερωτηθούν, όπως κάνει ο Bouvier στη μελέτη του,
πώς μπορεί να καταστεί η δράση παιδαγωγική (Bouvier, 2013:94) για όλους τους εκπαιδευτικούς, για τα υποσυστήματα του
σχολείου (τμήμα ένταξης, τάξη υποδοχής, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, παράλληλες στηρίξεις) και γενικότερα για το
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σύστημα του σχολείου. Θα πρέπει να αναζητηθεί απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί μια σχολική μονάδα να λειτουργήσει ως
μανθάνον σύστημα (Bouvier, 2013:102), όπου η ρύθμιση (νομική, διοικητική ή ρύθμιση κοινωνικών σχέσεων, αξιών, ηθικής
και δεοντολογίας) μπορεί να καταστήσει κάθε δράση μια διδακτική ευκαιρία για κάθε εμπλεκόμενο, για τα συστήματα και τα
υποσυστήματά του (Bouvier, 2013:102-103). Ο οργανισμός του σχολείου θα πρέπει να γίνει νοήμον. Για να είναι θα πρέπει
να διευκολύνει τη μάθηση των εμπλεκομένων μελών, των ομάδων, των υποσυστημάτων, να μπορεί ως εκ τούτου, να μαθαίνει από τα λάθη και τις δυσλειτουργίες του, αλλά και να διαθέτει εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων του, να διαθέτει
δείκτες, εργαλεία αξιολόγησης και ρύθμισης, να διαπνέεται από κουλτούρα καινοτομίας και ποιότητας, αλλά και να ευνοεί
τις συνεργασίες και την εργασία σε δίκτυα (εσωτερικά και εξωτερικά) (Bouvier, 2013:102). Η νοημοσύνη του σχολείου με τα
προαναφερόμενα δεδομένα, θα εξαρτηθεί από τους μηχανισμούς ελέγχου και ρυθμίσεών του, όπου σύμφωνα με την αρχή
της ενδεχομενικότητας, το ένα είναι αντικατοπτρισμός του άλλου και αντίστροφα (Bouvier, 2013:103). Εδώ υπεισέρχεται και ο
ρόλος του Διευθυντή του σχολείου ως Μάνατζερ, κάτι για το οποίο έχει ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος στα σχολεία με πολλούς
υποστηρικτές αλλά και πολλούς επικριτές.
Στη σχολική μονάδα που εξετάζουμε οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους με αρκετή εμπειρία και γνώσεις, μπορούν να
ετοιμάσουν ένα θεατρικό δρώμενο, να υλοποιήσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα κ.ο.κ. Θα πρέπει όμως στις περισσότερες των
περιπτώσεων να γίνουν μαθήματα αλτρουισμού, έτσι ώστε αυτές οι γνώσεις να γίνουν κοινωνία όλων. Πρόκειται για τις γνώσεις που ο Bouvier αναφέρει ως «σιωπηρές γνώσεις» (Bouvier, 2013:104), με ζητούμενο πως θα μπορούσαν να μετατραπούν
αυτές ή και οι «εκπεφρασμένες γνώσεις» (Bouvier, 2013:106) που γίνονται μέσω της γραπτής τους τυποποίησης ή μέσα από
σεμινάρια, ομάδων ανταλλαγής και επίλυσης προβλημάτων, σε εξωτερίκευση των γνώσεων (Bouvier, 2013:109), με όλες τις
αντιστάσεις, εντάσεις, συντεχνιακές συμπεριφορές και ιδεολογικές διαμάχες μπορεί να προκαλέσει. Αυτές μπορεί να αναστείλουν τις αναγκαίες διαδράσεις, την αυτοοργάνωση, τον αναστοχασμό, την αυτοπαρατήρηση και την αυτοπηδαλιούχηση του
συστήματος του σχολείου, μέσω των παλινδρομήσεων που θα προκαλέσουν.
Ο Σχολικός Σύμβουλος έχοντας συμμετέχει σε αρχικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, έχει διαπιστώσει ότι
οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους εμπλέκονται στην εφαρμογή των σχεδίων εργασίας που προτείνονται στην ευέλικτη
ζώνη (Α’ τάξη: Αγωγή Υγείας, Β’ τάξη: Διατροφικές Συνήθειες, Γ’ τάξη: Κυκλοφοριακή Αγωγή, Δ’ τάξη: Περιβαλλοντική εκπαίδευση) (ΦΕΚ, 1327, 16/06/ 2011) μιας και κάτι τέτοιο απαιτεί η νομοθεσία. Στην πρόταση του Διευθυντή για τη δημιουργία
δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων των τάξεων, ο Σχολικός Σύμβουλος λαμβάνοντας υπόψη του και τις συντεχνιακές
τοποθετήσεις μερίδας εκπαιδευτικών καθώς και τις τοποθετήσεις τους κατά της «Αυτοαξιολόγησης» της Σχολικής μονάδας
ενθαρρύνει την άποψη του Διευθυντή. Εντούτοις διακατέχεται από συγκρατημένη αισιοδοξία, μιας και στη διαδικασία συλλογικής μάθησης η επανόρθωση των παρατηρούμενων και επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων περνάει μέσα από την επιθυμία
του συστήματος (Bouvier, 2013:114), στην προκειμένη περίπτωση μέσω της σχολικής μονάδας. Ο Lewin αναφέρει ότι μια αλλαγή διέρχεται από το στάδιο του ξεπαγώματος (κινητοποίησης), το στάδιο αλλαγής και το στάδιο ξαναπαγώματος (παγίωσης).
Σχετικά με το πρώτο στάδιο «η αλλαγή της συνήθειας δεν μπορεί να επιβληθεί στα μέλη ενός οργανισμού…το στάδιο αυτό
καταδεικνύει ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχει μια αλλαγή χωρίς την ετοιμότητα και τη συμμετοχή των μελών του οργανισμού» (Σαΐτη & Σαίτης, 2012:336).

4. Επίλογος
Εν κατακλείδι θα πρέπει να ενισχυθεί η άποψη του Διευθυντή για τη λειτουργία δικτύων και να παροτρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δηλαδή στη μετα-γνώση (Bouvier, 2013:99), που βοηθά
στον αυτοστοχασμό, στην αυτοαναφορά και στην αυτοπηδαλιούχηση . Μέσω της ιστοσελίδας του «Παρατηρητηρίου της αυτοαξιολόγησης» θα υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης, μιας και αποτελεί στην ουσία μια συνθήκη δεδομένων, που βοηθά
στη συλλογική μάθηση μιας και όπως αναφέρει ο Bouvier «το όλο σύστημα μαθαίνει ακόμα περισσότερο όταν οι τοπικές γνώσεις μοιράζονται, ανταλάσσονται, συζητούνται, αντιπαρατίθενται, επικρίνονται, επικυρώνονται, συνδυάζονται και διαχέονται»
(Bouvier, 2013:79).
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Μια πρόταση διδασκαλίας
για τη διδακτική της ιστορίας με νέες τεχνολογίες
Μαρία Μαυρομμάτη

1. Εισαγωγή
Στην Ελλάδα, η σχολική ιστορία έχει αποτελέσει αντικείμενο πειραματισμών, επιστημονικής διαμάχης και πολιτικών διαξιφισμών (Αθανασιάδης, 2015), και τελικά συχνά καταλήγει να διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο (μετωπική διδασκαλία,
αποστήθιση) παρόλες τις προσπάθειες για αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων. Η πιθανότητα να μην είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι οι εκπαιδευτικοί γιατί σε ένα μεγάλο αριθμό δεν έχουν επιμορφωθεί σε
θέματα ειδικής διδακτικής της ιστορίας, είτε ως προπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικών και «καθηγητικών» σχολών, είτε στην
πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, εξετάζεται συχνά ως αιτία της μη εφαρμογής νέων διδακτικών μεθόδων,
αλλά δεν αποτελεί ποτέ αντικείμενο συστηματικής μελέτης ο τρόπος που διδάσκονται οι μελλοντικοί ή εν ενεργεία εκπαιδευτικοί το αντικείμενο της διδακτικής μεθοδολογίας.
Η επιμόρφωση των φοιτητών στα θέματα της διδακτικής της ιστορίας αποτελεί ίσως πρόβλημα αν δεν πραγματοποιείται με
μεθόδους ενεργητικές και μαθητοκεντρικές αντί για τη διάλεξη, που συνήθως προτιμάται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα. Το ερώτημά κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση της παρούσας έρευνας μας ήταν πώς θα μπορούσαν να διδαχθούν
οι φοιτητές παιδαγωγικών μεθόδους διδασκαλίας της ιστορίας με ενεργητικό, συστηματικό και «οικονομικό» τρόπο, μαθαίνοντας όχι μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις και σχετικούς θεωρητικούς προβληματισμούς αλλά συνδέοντας τις προσεγγίσεις
αυτές με πρακτικούς τρόπους εφαρμογής τους στην τάξη. Στόχος δηλαδή ήταν να διδαχθούν οι προπτυχιακοί φοιτητές έννοιες
διδακτικής μεθοδολογίας για το μάθημα της ιστορίας με τρόπο που να συνδέει άμεσα τη θεωρία με την πράξη, εμπλέκοντάς
τους στη διαδικασία επιλογής του προσφορότερου τεχνολογικού εργαλείου για τη διδασκαλία, κάθε φορά με βάση τις θεωρητικές παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας και τις θεωρίες μάθησης όπως έχουν ερευνηθεί πειραματικά συγκεκριμένα στο
αντικείμενο της ιστορίας.
Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε από την αρχή ένα προπτυχιακό μάθημα διδακτικής της ιστορίας με νέες τεχνολογίες, το
οποίο αξιοποιεί ως θεωρητικό πλαίσιο το πλαίσιο των 6 εννοιών ιστορικής σκέψης που αναπτύχθηκε από τον Seixas και την
ομάδα του (Historical Thinking Project, χχ.; Seixas & Peck, 2004; Seixas & Morton, 2013; Seixas, 2017). Οι έννοιες αυτές
συνδέθηκαν με τα τεχνολογικά εργαλεία και λογισμικά που θα διδασκόταν στους μαθητές, ως μαθησιακοί στόχοι την επίτευξη
των οποίων θα διευκόλυναν τα επιλεγμένα, κάθε φορά, τεχνολογικά μέσα. Έτσι, η εκμάθηση των τεχνολογικών εργαλείων
δεν θα πραγματοποιούνταν σε θεωρητικό κενό, αλλά ούτε και η θεωρία θα παρουσιαζόταν στους φοιτητές απομονωμένη από
την πρακτική εφαρμογή. Απώτερος σκοπός, να αποκτήσει η θεωρία νόημα, για μια ομάδα φοιτητών που δεν είχαν ακόμη
επαφή με την σχολική τάξη ως δάσκαλοι οι ίδιοι αλλά είχαν πολύ πρόσφατες ακόμη τις μνήμες της μεθόδου διδασκαλίας της
ιστορίας στο ελληνικό σχολείο με τον ρόλο του μαθητή. Θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιμο αφενός μεν να συνδυαστεί η θεωρία με
πρακτικές εφαρμογές και αφετέρου να απαντηθεί στους φοιτητές το ερώτημα «γιατί να διδάξω την ιστορία αξιοποιώντας την
τεχνολογία και όχι με τον συμβατικό τρόπο (με αξιοποίηση της δασκαλοκεντρικής, βιβλιοκεντρικής μεθόδου)». Εκτιμήθηκε
πως οι φοιτητές θα κατανοούσαν ευκολότερα την ανάγκη για αναμόρφωση των διδακτικών τους πρακτικών και ανανέωση
του διδακτικού τους οπλοστασίου αν καταλάβαιναν καταρχήν ποιοι είναι οι στόχοι του μαθήματος της ιστορίας και πώς μπορούν αυτοί να επιτευχθούν μέσα από τη διδασκαλία στη σχολική τάξη. Στη συνέχεια, ότι η κατανόηση αυτή θα ενισχυόταν μέσα
από την πρακτική αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων σε άμεση συνάρτηση με τη σχετική θεωρία, κατά τη διδασκαλία
του προπτυχιακού μαθήματος.
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Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι:
• Η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου πλαισίου εργασίας για τη διδασκαλία της διδακτικής μεθοδολογίας στο μάθημα της ιστορίας,
με σκοπό έννοιες σχετικές με τη διδακτική της ιστορίας να διδάσκονται σε συσχετισμό με την άμεση εφαρμογή τους μέσω
των τεχνολογικών εργαλείων.
• Η αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου από τους φοιτητές και η αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων τους μετά την παρέμβαση.
• Ο εκ νέου σχεδιασμός της μεθόδου, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, και η τελική διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.
Τελικός σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου διδασκαλίας της διδακτικής μεθοδολογίας, σύμφωνα με την
οποία η θεωρία θα προκύπτει από την πράξη και θα αξιοποιείται άμεσα σε αυτή.

2. Η ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων στην Ελλάδα
Όπως και διεθνώς (Ravitch 2000, Wineburg 2001), έτσι και στην Ελλάδα, η επιμόρφωση των δασκάλων αναγνωρίζεται ως
σημαντικός παράγοντας αναμόρφωσης του μαθήματος της ιστορίας. Σύμφωνα με τη Σακκά (2006), τόσο οι βασικές σπουδές, η
παιδαγωγική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ιστορία, όσο και η περαιτέρω, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την αναμόρφωση του μαθήματος.
Η ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους συμβαδίζει με τη λογική της
ιστορικής εκπαίδευσης του 19ου αιώνα [εθνική αφήγηση, γεγογονοτολογικό περιεχόμενο κ.λπ., (Avdela, 2000)] και αυτό το
μοντέλο καλείται να υπηρετήσει και να αναπαραγάγει. Όπως περιγράφεται από την Avdela, το ελληνικό σχολικό σύστημα
προβλέπει για το μάθημα της ιστορίας ένα κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο αξιοποιεί ένα μοναδικό εγχειρίδιο, παρόλες τις επιχειρούμενες αλλαγές από τότε που γράφτηκε το κείμενο αυτό είτε στα σχολικά εγχειρίδια που επιχειρούσαν να εισαγάγουν ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας με τη χρήση πηγών, είτε με την εκπόνηση σχεδίων για νέα προγράμματα
σπουδών για το μάθημα της ιστορίας που θα σηματοδοτούσαν και την αλλαγή στις διδακτικές μεθόδους. Η κατάσταση που
περιγράφει η Avdela παραμένει η ίδια σχεδόν 20 χρόνια μετά. Η δε εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι σχεδιασμένη έτσι
ώστε να αναπαράγει το σύστημα αυτό. Οι λεγόμενες «καθηγητικές» σχολές, οι απόφοιτοι των οποίων μπορούν να διδάξουν το
αντικείμενο της ιστορίας, δεν προσφέρουν όλες μαθήματα διδακτικής της ιστορίας, ενώ ακόμη και στα παιδαγωγικά τμήματα
φαίνεται να αναπαράγονται μοντέλα του παρελθόντος (Μαυροσκούφης, 2006).
Ωστόσο, το αντικείμενο της διδακτικής της ιστορίας είναι ικανό να καλύψει σε βάθος τις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ιστορίας (γνώση του επιστημονικού αντικειμένου, της επιστημολογίας του και
των τρόπων διδασκαλίας του), όπως εξηγεί η Ρεπούση (2001). Εξάλλου, οι αντιλήψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για το
αντικείμενο, όπως καταγράφονται από σχετικές έρευνες (McCrum, 2013· Σακκά & Καρακατσάνη, 2013), καλούν σε εγρήγορση
αν θέλουμε να επικαιροποιούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών είτε από πλευράς επιστημονικής γνώσης
του αντικειμένου της ιστορίας και της μεθοδολογίας της είτε από πλευράς εξοικείωσης με νέες μεθόδους διδασκαλίας. Πάντως
ευτυχώς, όπως υποστηρίζει ο Κόκκινος (2006), στην Ελλάδα το πανεπιστήμιο έχει καταφέρει να ενσωματώσει ως βασικό
συστατικό των προγραμμάτων σπουδών το αντικείμενο της διδακτικής μεθοδολογίας εν γένει και της διδακτικής της ιστορίας
συγκεκριμένα, σε αντίθεση με άλλες χώρες π.χ. τη Γαλλία όπου οι σχετικές προσπάθειες πραγματοποιούνται από ενώσεις
εκπαιδευτικών και όχι στα πανεπιστήμια.
Ακολουθώντας τις προτροπές της Σακκά (2006), η οποία αναφέρει πως τα μαθήματα γενικής παιδαγωγικής θεωρίας και
διδακτικής μεθοδολογίας και ειδικής διδακτικής (δηλαδή της ιστορίας, στην προκειμένη περίπτωση) δεν συσχετίζονται και δεν
συντονίζονται συχνά, ενώ η θεωρία και η πρακτική εξάσκηση συχνά είναι αποκομμένες η μία από την άλλη, σχεδιάσαμε ένα
πρόγραμμα μαθημάτων διδακτικής της ιστορίας με νέες τεχνολογίες του οποίου σκοπός ήταν η άμεση σύνδεση της θεωρίας
με την πρακτική εφαρμογή.
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3. Το θεωρητικό πλαίσιο
Στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος Διδακτικής της ιστορίας με νέες τεχνολογίες αναπτύχθηκε μια σειρά μαθημάτων,
στο οποίο ο στόχος ήταν τριπλός: πρώτον, η εξοικείωση με τις 6 έννοιες της ιστορικής μάθησης του Seixas· δεύτερον, η υπενθύμιση στοιχείων γενικής διδακτικής και θεωριών μάθησης και ο συσχετισμός τους με τις προαναφερθείσες 6 έννοιες και το
μάθημα της ιστορίας· τρίτον, η χρήση κλιμακούμενης δυσκολίας τεχνολογικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του
μαθήματος της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τις έννοιες της ιστορικής μάθησης και τις γενικές
αρχές παιδαγωγικής θεωρίας. Τα τεχνολογικά εργαλεία που περιλαμβάνονταν στην ύλη ήταν το Office, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, ιστορικοί Άτλαντες, π.χ. ο Centennia, λογισμικά ειδικά σχεδιασμένα για τη διδασκαλία της ιστορίας στο ελληνικό
σχολείο, π.χ. το πρόγραμμα «Πηγές», το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το φιλμ. Αντίστοιχα, οι ιστορικές δεξιότητες τις οποίες επιδιώκουμε να αναπτύξουν οι μαθητές μέσω της χρήσης των τεχνολογιών αυτών είναι η χρήση των πηγών, η ανάληψη ιστορικής
οπτικής, η κατανόηση της ιστορικής σπουδαιότητας, η ταυτοποίηση της συνέχειας και της αλλαγής, η ανάλυση αιτιών και συνεπειών και η κατανόηση της ηθικής διάστασης των ιστορικών ερμηνειών. Για παράδειγμα, μέσω της χρήσης φιλμ στο μάθημα
της ιστορίας, ο εκπαιδευτικός στοχεύει τόσο στη γνωριμία με βασικά γεγονότα, ημερομηνίες και ονόματα (γεγονοτολογική
γνώση) όσο και στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάληψης ιστορικής οπτικής και στην εξοικείωση με την ανάλυση του φιλμ ως
δευτερογενούς ιστορικής πηγής, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικού γραμματισμού. Το μάθημα σχεδιάστηκε με βάση
τις 6 δεξιότητες ιστορικής σκέψης, όπως αυτές παρουσιάζονται εν συντομία στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1).

Πίνακας 1: οι 6 δεξιότητες ιστορικής σκέψης
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους Seixas & Peck (2004) και το Historical Thinking Project (χ.χ.), οι έννοιες που αποτελούν
τον κορμό της ιστορικής σκέψης είναι:
α. η ιστορική σπουδαιότητα, δηλαδή η αξιολόγηση του τι είναι σημαντικό στην ιστορία, ποιο γεγονός, κίνημα, ρεύμα κ.λπ. αξίζει
να μελετηθεί σήμερα λόγω της σχέσης του με το σήμερα και της επιρροής του στη διάρκεια των χρόνων.
β. η συνέχεια και η αλλαγή, δηλαδή η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μέσα στον ιστορικό χρόνο η αλλαγή και η συνέχεια
συνυπάρχουν αλλά και του ρυθμού με τον οποίο πραγματοποιούνται αλλαγές σε όλα τα επίπεδα (πνευματικό, κοινωνικό,
οικονομικό κ.λπ.) ενώ ταυτόχρονα η βάση μπορεί να παραμένει η ίδια.
γ. η ανάληψη ιστορικής οπτικής, δηλαδή η ικανότητα να κατανοούμε τις πράξεις των ανθρώπων στο παρελθόν λαμβάνοντας
υπόψη τις ιστορικές συνθήκες της εποχής και εξηγώντας το παρελθόν με βάση την ιστορικότητά του και όχι με βάση τις
γνώσεις και τις αντιλήψεις του σήμερα.
δ. η χρήση πρωτογενών πηγών και αποδείξεων, δηλαδή η ικανότητα να αξιολογούμε, εξετάζουμε, αναλύουμε κριτικά τις
μαρτυρίες του παρελθόντος, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο την κριτική σκέψη συνολικά.
ε. η ανάλυση αιτιών και συνεπειών, δηλαδή η ικανότητα να εντοπίζουμε κατά τη μελέτη του παρελθόντος τις αιτίες των γεγονότων/φαινομένων καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά επέδρασαν στην πορεία του ανθρώπου, τις συνέπειες που
είχαν αυτά μακροπρόθεσμα και οι οποίες ενδεχομένως δεν ήταν φανερές στους συγχρόνους.
στ. οι ηθικές διαστάσεις στην ιστορία, δηλαδή η ικανότητα κρίσης των ηθικών επιλογών κατά το παρελθόν αλλά και σημερινών, ως αποτέλεσμα κατανόησης της ιστορικής διάστασης της κοινωνικής ζωής.
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Το παραπάνω πλαίσιο ιστορικών εννοιών εκφράζει με σαφήνεια τους στόχους και τις προσδοκίες στο μάθημα της ιστορίας, και παρέχει στον εκπαιδευτικό ένα οργανωτικό σχήμα προκειμένου να διδάξει την προτεινόμενη από το υπουργείο
ύλη χωρίς να προσκολλάται εμμονικά στο σχολικό βιβλίο. Δίνοντας δηλαδή ένα πλαίσιο εργασίας και στόχων επιτρέπει στον
εκπαιδευτικό να διδάξει χωρίς να εστιάζει αποκλειστικά στην αποστήθιση αλλά με σκοπό να αναπτύξει στους μαθητές συγκεκριμένες ικανότητες κατανόησης του ιστορικού παρελθόντος. Με αυτό το σαφές και περιεκτικό πλαίσιο θεωρήθηκε σκόπιμο
να συνδεθούν συγκεκριμένα τεχνολογικά εργαλεία, η χρήση των οποίων έτσι θα αποκτούσε νόημα, δηλαδή θεωρήσαμε ότι
αφού οι φοιτητές θα κατανοούσαν τις ιστορικές δεξιότητες που προσπαθούμε να αναπτύξουμε, θα αποφάσιζαν ενεργητικά
τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης του πλαισίου αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία. Δηλαδή οι
προτροπές για χρήση της τεχνολογίας δεν θα παρουσιάζονταν σε θεωρητικό κενό, αλλά θα συνδεόταν συγκεκριμένα με την
ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής σκέψης. Το περιεχόμενο επομένως της επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες θα ήταν απόλυτα
προσαρμοσμένο στο μάθημα της ιστορίας.

4. Το περιεχόμενο των μαθημάτων
Έτσι αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο δομήθηκε σε τρείς άξονες:
• Λογισμικό ή γενικά τεχνολογικό εργαλείο, η χρήση του οποίου διδάσκεται στους φοιτητές (π.χ. Microsoft Office)
• Έννοιες ιστορικής σκέψης, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να καλλιεργηθούν αποτελεσματικά με τη χρήση του αντίστοιχου
εργαλείου (π.χ. κατανόηση της συνέχειας και της αλλαγής)
• Γενικές παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες (π.χ. η έννοια της διαφοροποίησης της μαθησιακής διαδικασίας)
Το κάθε μάθημα λοιπόν περιλάμβανε τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία που κρίθηκαν απαραίτητα και χρήσιμα για τη διδασκαλία της ιστορίας, και τα οποία παρουσιάστηκαν στους φοιτητές με σειρά αυξανόμενης δυσκολίας. Λόγω έλλειψης χώρου
θα δοθούν εδώ δύο παραδείγματα περιεχομένου των μαθημάτων σύμφωνα με το αναλυτικό πλαίσιο στον πίνακα 2.
Στο δεύτερο μάθημα παρουσιάστηκε το Microsoft Office και συγκεκριμένα το Word, το Excel και το Powerpoint και συζητήθηκαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους τα οποία μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη των εννοιών ιστορικής σκέψης του πλαισίου που παρουσιάστηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η έννοια της συνέχειας και της αλλαγής στον
ιστορικό χρόνο και εξηγήθηκε πώς το PowerPoint μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ιστοριογραμμής η οποία μπορεί
να αποτελέσει οπτικό βοήθημα για την κατανόηση των ιστορικών περιόδων και του ιστορικού χρόνου και των εννοιών της
συνέχειας και της αλλαγής μέσα σε αυτά. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι δυνατότητες του Word και του Powerpoint ως εργαλείων
για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών που μπορούν να εξηγήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα των ιστορικών φαινομένων. Ακόμη, η δημιουργία πινάκων και γραφημάτων προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αιτίες και τα αποτελέσματα των
ιστορικών φαινομένων. Τέλος, η δημιουργία πινάκων και γραφημάτων στο Excel και το Word τα οποία ευνοούν επίσης την
οπτικοποίηση κυρίως αριθμητικών πληροφοριών, βοηθούν και πάλι στην κατανόηση της σημαντικότητας ιστορικών γεγονότων/φαινομένων, π.χ. μέσω της παράθεσης πληθυσμών προκειμένου να καταδειχθούν τα ποσοστά στα οποία επηρεάστηκαν
πληθυσμοί από σημαντικά γεγονότα. Παράλληλα, έγινε υπενθύμιση σημαντικών εννοιών της διδακτικής μεθοδολογίας γενικά, όπως η έννοια της διαφοροποίησης στη διδασκαλία, την οποία υπηρετεί σε μεγάλο βαθμό η παρουσίαση της ιστορικής
πληροφορίας ποικιλοτρόπως, όπως επιχειρήθηκε να γίνει με την αξιοποίηση του Office.
Στο τρίτο μάθημα οι μαθητές εισήχθησαν στην χρήση του διαδικτύου. Προφανώς η πλειοψηφία τους ήταν εξοικειωμένη με
την χρήση του διαδικτύου γενικά (π.χ. εύρεση πληροφοριών στον Google), αλλά το μάθημα εστίασε περισσότερο στην κριτική
ανάλυση της πληροφορίας μέσω της αξιολόγησης της πηγής αυτής της πληροφορίας, εξετάζοντας για παράδειγμα την αξιοπιστία της πηγής μέσω της έρευνας της ταυτότητας του συντάκτη, της ποιότητας της ιστοσελίδας από όπου προέρχεται η πληροφορία κ.λπ. Η δεξιότητα αυτή θυμίζει ευθέως τη διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών μαρτυριών, ακολουθώντας την οποία
αξιολογούμε τις προθέσεις του δημιουργού, το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει δημιουργηθεί η πηγή, το κοινό της, αλλά και
το περιεχόμενό της σε σύγκριση με άλλες πηγές παρόμοιου περιεχομένου. Επομένως, η χρήση του διαδικτύου συναρτήθηκε
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με την δεξιότητα κριτικής ανάλυσης ιστορικών πηγών, αλλά και με την δεξιότητα αξιολόγησης της ιστορικής σπουδαιότητας,
συζητώντας για παράδειγμα την διακίνηση ψεύτικων ειδήσεων στο διαδίκτυο σήμερα ως παράδειγμα αποπλάνησης της κοινής γνώμης και παραποίησης των γεγονότων. Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκε η έννοια της κριτικής σκέψης και αναπτύχθηκε ο
προβληματισμός ο σχετικός με τον ρόλο του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσης γενικότερα στην δημιουργία ενεργών πολιτών. Ως απόρροια του παραπάνω προβληματισμού συζητήθηκαν επίσης το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και οι
στόχοι της εκπαίδευσης στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Στον πίνακα 2 παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα περιεχόμενα κάθε μαθήματος.
Μάθημα

Περιεχόμενο

Σύνδεση με έννοια ιστορικής σκέψης

Στοιχεία παιδαγωγικής θεωρίας

1ο μάθημα

Παρουσίαση περιεχομένων
μαθήματος, αξιολόγησης κ.λπ.

Παρουσίαση πλαισίου εννοιών ιστορικής
σκέψης

Οι μαθητές ως ψηφιακοί αυτόχθονες (digital
natives), η σχετική συζήτηση και οι επιπτώσεις
στη διαδικασία της μάθησης

2ο μάθημα

Το Office – Powerpoint, Εxcel, Word

Συνέχεια και αλλαγή
Αιτίες και συνέπειες
Ιστορική σπουδαιότητα

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

3ο μάθημα

To διαδίκτυο

Ιστορική σπουδαιότητα
Χρήση πρωτογενών πηγών και
αποδείξεων

Αξιολόγηση πληροφορίας
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

4 μάθημα

Web 2.0

Χρήση πρωτογενών πηγών και
αποδείξεων
Αιτίες και συνέπειες
Ιστορική σπουδαιότητα

Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός
Κοινότητες πρακτικής

5ο μάθημα

Λογισμικό Centennia

Συνέχεια και αλλαγή

Μαθησιακά στυλ
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

6ο μάθημα

Φωτόδεντρο,
Ιστορία Γ και Δ Δημοτικού,
Διαδραστική Ιστορία

Χρήση πρωτογενών πηγών και
αποδείξεων
Αιτίες και συνέπειες

Σχεδιασμός μαθήματος

7ο – 8ο
μάθημα

Επεξεργασία ιστορικών πηγών- Το
Ελληνικό κράτος

Χρήση πρωτογενών πηγών και
αποδείξεων

Ερμηνεία-ανάγνωση πηγών
Ιστορικό ερώτημα
Είδη ιστορικής γνώσης

9ο μάθημα

Ηλεκτρονικό παιχνίδι (εμπορικό)

Αιτίες και συνέπειες
Ανάληψη ιστορικής οπτικής
(ανάλογα με το παιχνίδι)

Το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης
Η έννοια της ροής (flow)

10ο
μάθημα

Ηλεκτρονικό παιχνίδι
(επιστημικό)

Χρήση πρωτογενών πηγών και
αποδείξεων
Αιτίες και συνέπειες

11ο
μάθημα

Φιλμ

Χρήση πρωτογενών πηγών και
αποδείξεων
Αιτίες και συνέπειες
Κατανόηση ηθικών διαστάσεων
Ανάληψη ιστορικής οπτικής

Οπτικός γραμματισμός
Παιδαγωγική χρήση του φιλμ
Σχεδιασμός μαθήματος

12ο-13ο
μάθημα

Δημιουργία σχεδίου διδασκαλίας σε
ομάδες

Όλες

Όλα τα παραπάνω

ο

Πίνακας 2: Τα περιεχόμενα του μαθήματος

Σχεδιασμός μαθήματος
Κοινότητες πρακτικής
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5. Η έρευνα
5.1. Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πρότυπα της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό (Μαυρομμάτη, 2019). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτό, δεν μελετάμε μόνο μια συνιστώσα της διαδικασίας και τα αποτελέσματα μεταβολής της, αλλά σχεδιάζουμε μαθησιακά
περιβάλλοντα τα οποία στη συνέχεια διερευνούμε συστηματικά με σκοπό να κατανοήσουμε τα περιβάλλοντα αυτά ως συστήματα, στα πλαίσια των οποίων αλληλεπιδρούν τα υποκείμενα, τόσο με τα μαθησιακά εργαλεία (π.χ. κάποια συγκεκριμένα
τεχνολογικά εργαλεία όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά λογισμικά) όσο και μεταξύ τους (φοιτητές μεταξύ τους, φοιτητές με
διδάσκουσα). Στην έρευνα αυτού του τύπου περιλαμβάνοντα ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών στρατηγικών, μαθησιακών δραστηριοτήτων, μορφών και τύπων αξιολόγησης κ.λπ.
Χαρακτηριστικά της είναι καταρχήν ότι πραγματοποιείται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους παρεμβάσεων (στην περίπτωσή μας, εδώ παρουσιάζονται τα δεδομένα του πρώτου κύκλου της παρέμβασης, δηλαδή της πρώτης εφαρμογής κατά το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.). Έπειτα, ότι σε κάθε επόμενο κύκλο συλλέγονται δεδομένα με σκοπό την
βελτίωση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού εργαλείου ή προγράμματος διδασκαλίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
φοιτητών (ο επόμενος προγραμματισμένος κύκλος της παρέμβασης, μετά από βελτιώσεις που θα προκύψουν μέσα από αλλαγές στο διδακτικό υλικό και την διδακτική προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα τη ανάλυσης των αποτελεσμάτων του πρώτου
κύκλου, θα πραγματοποιηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019).
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με την ολοκλήρωση της πρώτης παρέμβασης ήταν απαντήσεις σε ερωτηματολόγια μικτού
τύπου, δηλαδή με ερωτήσεις και ανοικτού και κλειστού τύπου. Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης των Miles και Huberman (1994) σε τρία διακριτά στάδια:
1. Περιορισμό των δεδομένων σε κατηγορίες σύμφωνες με τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά αρκετά ανοικτές προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα να ακουστούν απόψεις και απαντήσεις που μπορεί να μην είχαν προβλεφθεί ως πιθανά θέματα που θα
προέκυπταν από τις απαντήσεις,
2. Επίδειξη δεδομένων, η οποία για τα ποιοτικά δεδομένα συνήθως έχει τη μορφή αφηγηματικού κειμένου, όπως συνέβη και
στη δική μας περίπτωση, και
3. Κατάληξη σε συμπεράσματα και επαλήθευση, δηλαδή συζήτηση των αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους με τρόπο που να
επιτρέπει τον έλεγχο και επανέλεγχο από τον ίδιο τον ερευνητή και από άλλους.
5.2. Το πλαίσιο της παρέμβασης
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε ως προπτυχιακό μάθημα 3ου εξαμήνου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2017-18. Πραγματοποιήθηκε σε 13 τρίωρες συναντήσεις, στο εργαστήρι υπολογιστών της σχολής. Αρχικά, στόχος του μαθήματος ήταν η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων και λογισμικού σε σχέση με
το μάθημα της ιστορίας. Σύντομα όμως έγινε φανερό πως οι φοιτητές δεν κατανοούσαν τον λόγο εισαγωγής νέων μεθόδων και
τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία της ιστορίας, αφού αυτό που όριζαν οι ίδιοι ως ιστορική εκπαίδευση ήταν η αποστήθιση
πληροφοριών, ημερομηνιών και ονομάτων όπως αυτά παρουσιάζονταν στο σχολικό εγχειρίδιο. Να σημειωθεί ότι κανένας από
τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα δεν είχε παρακολουθήσει ακόμη το υποχρεωτικό μάθημα Διδακτικής της Ιστορίας, επομένως δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένοι με τη σχετική θεωρία και τους αντίστοιχους προβληματισμούς.

6. Ανάλυση αποτελεσμάτων και συζήτηση
Στους 11 φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα δόθηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοικτού τύπου κυρίως, εκτός
από τις δύο πρώτες στις οποίες ζητούσαμε μια θετική ή αρνητική απάντηση σχετικά με την αντίληψη των φοιτητών για τη χρη-
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σιμότητα του μαθήματος και για το αν τους άρεσε- μια μονολεκτική, γενική αξιολόγηση. Όλοι οι φοιτητές απάντησαν θετικά και
στις δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως φαίνεται παρακάτω.

Αναφορικά με τις απαντήσεις του δείγματος στις υπόλοιπες ερωτήσεις, η ανάλυση είχε ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των
απαντήσεων σε δύο βασικές κατηγορίες, τα θετικά σημεία της εκπαιδευτικής παρέμβασης και τα αρνητικά.
6.1. Θετικά σημεία της παρέμβασης
Ως προς τα θετικά σημεία, εντοπίστηκαν δύο θέματα:
Α. Θεωρητική κατάρτιση:
Οι φοιτητές στο σύνολό τους έκριναν ότι καταρτίστηκαν επαρκώς θεωρητικά, παρόλο που το μάθημα ήταν εργαστηριακό, δηλαδή κατά βάση πρακτικό. Αυτή ήταν βέβαια και η βασική επιδίωξη του σχεδιασμού, να κατανοήσουν δηλαδή οι φοιτητές όχι
μόνο τον τρόπο εργασίας με τα τεχνολογικά εργαλεία αλλά και να προβληματιστούν σχετικά με τη χρήση τους στη σχολική τάξη
της ιστορίας ως ανταπόκριση στις θεωρητικές παραδοχές του χώρου. Μέσα στο θέμα της επίτευξης θεωρητικής κατάρτισης
εντοπίσαμε δύο υποθέματα:
α. την κατανόηση της θεωρίας της διδακτικής της ιστορίας και
β. την άμεση σύνδεση της θεωρίας με την μελλοντική πρακτική τους στο σχολείο.
Μέσα από τη σύγκλιση αυτή θεωρίας και πράξης, μέσω των απαντήσεων των φοιτητών, αναδύεται σταδιακά ένα αίσθημα
διαμόρφωσης επαγγελματικής ταυτότητας, μια εμπιστοσύνη στον εαυτό τους σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και επιστημονικής κατάρτισης. Για παράδειγμα, μία από τις φοιτήτριες σχολίασε:
«Αντιμετώπισα το φόβο που είχα απέναντι στο μάθημα της ιστορίας… νιώθω ότι μπορώ να συμμετέχω σε συζητήσεις περί
διδακτικών μεθόδων του μαθήματος της ιστορίας»
Η εισαγωγή στους τρόπους σκέψης και προβληματισμούς των ενεργών εκπαιδευτικών σχετικά με πρακτικά θέματα διδακτικών επιλογών και μεθοδολογίας έφερε κάποιους φοιτητές πιο κοντά στην διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Ο προβληματισμός που συχνά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτυσσόταν σχετικά με το πώς θα μπορούσε να
παρουσιαστεί καλύτερα μια γνώση ή ένας προβληματισμός, πώς θα μπορούσε να γίνει κατανοητό από την πλειοψηφία των
μαθητών, πώς θα τους κινούσε το ενδιαφέρον, αλλά και πώς θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά χωρίς την προσκόλληση στο
σχολικό βιβλίο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος είχε το ρόλο ενός βοηθήματος που θα υποστήριζε τους μαθητές
του Δημοτικού στη μελέτη στο σπίτι και δεν συνιστούσε πια το επίκεντρο της διδασκαλίας μέσα στην τάξη, αποτέλεσαν όλα
αντικείμενο συζήτησης και αιτίες ανταλλαγής απόψεων μέσα στην τάξη, από φοιτητές οι οποίοι για πρώτη φορά είδαν τους
εαυτούς τους ως επαγγελματίες και λιγότερο ως φοιτητές που πρέπει να αποστηθίσουν μια συγκεκριμένη ύλη (πρακτική που
δυστυχώς συνεχίζεται πολλές φορές και στο πανεπιστήμιο).
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Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας
Ως υποθέματα του ευρύτερου θέματος της ανάπτυξης δεξιοτήτων διδασκαλίας εντοπίσαμε:
α. την εξάσκηση στη χρήση πηγών και
β. την εκμάθηση νέων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας (π.χ. ηλεκτρονικό παιχνίδι) τα οποία συναντούσαν οι φοιτητές
ως μαθησιακά εργαλεία για πρώτη φορά.
Η ευχέρεια στη χρήση πηγών θεωρείται βασική δεξιότητα του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ιστορίας, την οποία
θεωρητικά θα πρέπει να μεταδώσει και να μάθει στους μικρούς μαθητές. Η εξάσκηση στην διαδικασία κριτικής ανάλυσής τους
ήταν κομμάτι πολλών μαθημάτων και η λογική της ανάλυση της πληροφορίας, είτε της ιστορικής (στη μορφή ιστορικής μαρτυρίας) είτε σύγχρονης (στη μορφή πληροφοριών από το διαδίκτυο) διέτρεχε έτσι κι αλλιώς τη λογική του μαθήματος. Πρακτικά
λοιπόν, οι φοιτητές θεώρησαν ότι έμαθαν στοιχεία της θεωρίας ταυτόχρονα με την πρακτική εφαρμογή τους και ανέπτυξαν
έτσι τις δεξιότητες για διδασκαλία.
Επιπλέον, για πολλούς ήταν αποκαλυπτική η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών και μέσων διδασκαλίας, και σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται και το Office αλλά και το διαδίκτυο, τα οποία ίσως θα περίμενε κάποιος να θεωρούνται πια από αυτή τη
γενιά φοιτητών εργαλεία δεδομένα για την αποτελεσματική διδασκαλία. Περισσότερη εντύπωση για την χρήση του ως εργαλείου μάθησης προκάλεσε αναμφισβήτητα το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Με τα λόγια ενός φοιτητή:
«…έμαθα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι έμαθα πράγματα που δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να υπάρχουν, να
κάνεις δηλαδή ιστορία μέσω ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού»
Σταδιακά οι φοιτητές άρχισαν να κατανοούν την ουσία της διδακτικής μεθοδολογίας, δηλαδή την προσπάθεια για επίτευξη
της μάθησης από μεγαλύτερους αριθμούς μαθητών τους, και να απομακρύνονται από μια θεώρηση της διδασκαλίας αποκλειστικά προσηλωμένης στο σχολικό βιβλίο.
6.2. Αρνητικά σημεία
Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων κωδικοποιήθηκε με κοινό παρονομαστή αυτά που κρίθηκαν από τους φοιτητές ως τα αδύναμα σημεία της παρέμβασης. Ως εμπόδιο στην επαρκή κατανόηση της θεωρίας αναφέρθηκε ο όγκος της θεωρίας (το πλαίσιο
των 6 σημείων ιστορικής κατανόησης, το οποίο επαναλαμβανόταν σε κάθε μάθημα, με διαφορετική έμφαση σε κάθε μάθημα
ανάλογα με την εστίαση) και ο τρόπος παρουσίασης της θεωρίας, δηλαδή σε μορφή κειμένου σε διαφάνειες Powerpoint με
ταυτόχρονη διάλεξη και ερωταποκρίσεις πριν την εργασία στους υπολογιστές. Τέλος, θεωρήθηκε ότι με τη θεωρία και τις αναφορές συχνά σε αυτή αποσυνδεόταν το μάθημα από την πράξη (δηλαδή τη χρήση ΤΠΕ). Κάποια από τα σχόλια των φοιτητών
ανέφεραν τα εξής:
«η θεωρία είχε πολύ όγκο και κάλυπτε μεγάλο μέρος του μαθήματος. Ίσως αν παρουσιαζότανε πιο σύντομα και με
καλύτερο και πιο εύγλωττο τρόπο θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον»
«οι έννοιες να ήταν καλύτερα διατυπωμένες. Κάποια πράγματα από το Powerpoint δεν μπορούσα να τα κατανοήσω
πλήρως»
«περισσότερη πρακτική άσκηση (παιχνίδια, κουιζ) και όχι τόσο θεωρητικό»
«σε κάποια σημεία η θεωρία θα μπορούσε να σπάσει σε κομμάτια και να εμπλακεί με πρακτική χρήση ΤΠΕ»
Η φωνή των φοιτητών ακούστηκε ξεκάθαρα: η θεωρία θα πρέπει να παρουσιάζεται σε άμεση συνάρτηση με την πράξη
και να εξηγείται με σαφήνεια, μέσω παραδειγμάτων, η εφαρμογή της στην πράξη, με πρακτικό και ενεργητικό τρόπο. Αναδεικνύεται ως σημαντικό εύρημα δηλαδή η δυσκολία των φοιτητών στην κατανόηση θεωρητικών σχημάτων με την μέθοδο
της διάλεξης με ερωταποκρίσεις η οποία αξιοποιούνταν κατά την εισαγωγή στο μάθημα οπότε παρουσιαζόταν το θεωρητικό
πλαίσιο και οι συγκεκριμένες δεξιότητες ανά μάθημα.
Εντοπίστηκε λοιπόν μια αντίφαση, αφού οι απαντήσεις των φοιτητών έδωσαν και τα δύο θέματα. Από τη μία πλευρά έχουμε
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αυξημένη κατανόηση της θεωρίας λόγω σύνδεσης θεωρίας με την πράξη, μέσω της χρήσης υπολογιστών, και από την άλλη
οι φοιτητές αναφέρουν μειωμένη κατανόηση της θεωρίας λόγω του τρόπου παρουσίασης της θεωρίας αυτής (διάλεξη και μη
πρακτική εφαρμογή με ΤΠΕ). Η αντίφαση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη διαφορετικών μαθησιακών προτιμήσεων
των φοιτητών, με μια μερίδα τους να είναι ικανή να μάθει μέσω διάλεξης με ερωταποκρίσεις και μια άλλη να αποζητά περισσότερο πρακτικούς τρόπους παρουσίασης και επεξεργασίας της πληροφορίας.

7. Συμπεράσματα και προτάσεις
Στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ σχεδιάσαμε και διδάξαμε για ένα εξάμηνο ένα μάθημα διδακτικής μεθοδολογίας με τη χρήση ΤΠΕ αξιοποιώντας το πλαίσιο των 6 εννοιών ιστορικής σκέψης. Η αξιολόγηση της εμπειρίας των φοιτητών που συμμετείχαν καταγράφηκε
στο τέλος του εξαμήνου μέσω ερωτηματολογίων με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η ανάλυση των απαντήσεων ανέδειξε τα
θετικά και τα αρνητικά σημεία της εμπειρίας των φοιτητών. Ως θετικό στοιχείο αξιολογήθηκε η άμεση σύνδεση της θεωρίας
με την πρακτική εφαρμογή και η εξοικείωση με τη χρήση εναλλακτικών εργαλείων μάθησης, ενώ ως σημαντικό εύρημα
καταγράφηκε και η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών. Το βασικότερο εύρημα όσον αφορά τα αρνητικά
σημεία της παρέμβασης ήταν η αδυναμία κατανόησης του θεωρητικού πλαισίου στη μορφή που παρουσιάστηκε, δηλαδή σε
μορφή διάλεξης με ερωταποκρίσεις. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό γιατί αναδεικνύει μια σημαντική αδυναμία στον τρόπο
διδασκαλίας της διδακτικής, που πολλές φορές είναι όντως θεωρητική, χωρίς μεγάλη σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή,
και σε μορφή διάλεξης ή διαλόγου. Παρόλο λοιπόν που οι φοιτητές διδάχθηκαν μαζί με τα θεωρητικά σημεία και πρακτικές
εφαρμογές της διδακτικής μεθοδολογίας της ιστορίας, ο τρόπος παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου για κάποιους ήταν
ανεπαρκής και ανεπιτυχής, αφού περιορίστηκε στη διάλεξη. Για τους φοιτητές αυτούς δηλαδή η διάλεξη έπρεπε να έχει περιοριστεί στο ελάχιστο και η θεωρία να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με την πρακτική.
Καθώς συνεχίζεται η έρευνά μας, με βάση τα πρώτα αυτά δεδομένα, στον επόμενο κύκλο στόχος είναι να ανασχεδιαστεί
το μάθημα και να παρουσιαστεί η θεωρία με ενεργητικές μεθόδους με νόημα, εκτός της διάλεξης, σε πολυμεσική μορφή.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δίνονται παραδείγματα από πρακτικές εφαρμογές του πλαισίου των 6 ιστορικών εννοιών
(μελέτες περίπτωσης στην ύλη που θα διδάσκουν οι μαθητές μελλοντικά) σε μορφή επεξηγηματικού βίντεο στο οποίο θα
έχουν πρόσβαση και εκτός του μαθήματος (online) και το οποίο θα εξηγεί την θεωρία με ποικιλία τρόπων, ή μέσω της από
κοινού δημιουργίας ενός wiki, μέθοδος η οποία επιτρέπει την άμεση εμπλοκή των φοιτητών και τη δημιουργία νοήματος από
κοινού. Η δεύτερη αυτή παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί το εαρινό εξάμηνο του 2018-9 και θα ενσωματώσει τις παραπάνω
βελτιώσεις.
Είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε όσοι διδάσκουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όσοι ασχολούμαστε με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών αν οι ίδιοι εφαρμόζουμε αυτά που διδάσκουμε. Στην περίπτωσή μας, ήταν σαφές ότι η μέθοδος διδασκαλίας του πρώτου τμήματος κάθε τρίωρης συνάντησης με τους φοιτητές, που αντιστοιχούσε στην παρουσίαση σε διαφάνειες
πληροφοριών σε γραπτή μορφή και συζήτηση με τη μορφή ερωταποκρίσεων, δεν επαρκούσε ως μέθοδος διδασκαλίας για
το σύνολο των φοιτητών και δεν αντιστοιχούσε στις μαθησιακές τους προτιμήσεις, με αποτέλεσμα κάποιοι φοιτητές να δυσκολευτούν να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασιζόταν η εφαρμογή μας.
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Περίληψη
Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα για επικαιροποίηση των γνώσεών τους στη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της ιστορίας, αναπτύχθηκε
πειραματικά και στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική της Ιστορίας με Νέες Τεχνολογίες» στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ η παρακάτω
πρόταση διδασκαλίας η οποία σχεδιάστηκε αρχικά για προπτυχιακούς σε φοιτητές. Η πρόταση συνίσταται στην εφαρμογή του
πλαισίου του Seixas για την ανάπτυξη ικανοτήτων ιστορικού γραμματισμού στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
χρήσης των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ιστορίας. Το πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε πειραματικά με ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά.
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Τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
ως παράγοντας τεχνο-άγχους
Χρήστος Μηλιτσόπουλος & Μαγδαληνή Κολοκυθά

Εισαγωγή
Στις μέρες μας, η κοινωνία εξελίσσεται με έναν καταιγιστικό ρυθμό. Ο άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Στην προσπάθεια του να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπος με το
συναίσθημα του άγχους (Selye, 1973). Το άγχος είναι μια αντίδραση στις αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντός του και
επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, την ποιότητα της ζωής του. Έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς μελέτης (Μητρούση, Τραυλός,
Κούκια, & Ζυγά, 2013) και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα.
Η εργασία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας του ανθρώπου. Έτσι, το εργασιακό άγχος (workrelated stress) (World Health Organization, 2018) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η αντίδραση του
ανθρώπινου οργανισμού όταν το άτομο, στην εργασία του, βρίσκεται αντιμέτωπο με καταστάσεις που είτε δεν γνωρίζει ή
δεν μπορεί να διαχειριστεί. Αυτές οι καταστάσεις, που υπερβαίνουν τις γνώσεις ή τις δεξιότητές του, θέτουν σε αμφισβήτηση
την εργασιακή του ικανότητα και προκαλούν έντονα αρνητικά συναισθήματα με ψυχολογικές και, σε ακραίες περιπτώσεις,
σωματικές συνέπειες. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα εστιάσουμε στο εκπαιδευτικό άγχος (educational stress)
δηλαδή στο εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό άγχος εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών
(Kyriacou & Sutcliffe, 1977) και έχουν γίνει προσπάθειες αναζήτησης των αιτίων του (Jepson & Forrest, 2006) (Bedewy &
Gabriel, 2015), ενώ συνεχίζεται η έρευνα σε μια προσπάθεια να βρεθούν τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου (Kyriacou, 1987) (Kyriacou, 2001).
Από το υπάρχον ερευνητικό έργο έχουν προκύψει διάφορες διαστάσεις του εκπαιδευτικού άγχους (Kyriacou, 2001). Μια
σχετικά νέα έννοια, το τεχνο-άγχος (technostress) (Brod, 1984), αφορά στην επίδραση που έχει στους εκπαιδευτικούς η
εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την διαχείριση του
εκπαιδευτικού άγχους που σχετίζεται με τις ΤΠΕ σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν (και υλοποιούνται ακόμα) προγράμματα
επιμορφώσεων (Çoklar, Efilti, Şahin, & Akçay, 2016) (Joo, Lim, & Kim, 2016) σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον
κόσμο. Στην Ελλάδα υλοποιούνται, από το 2002, προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην χρήση των ΤΠΕ και την
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2018). Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου
Τ.Π.Ε.)» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020) και υλοποιείται από το I.T.Y.E. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Μεθοδολογία
Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τον παράγοντα του εκπαιδευτικού άγχους που έχει να κάνει με την χρήση των ΤΠΕ, το
τεχνολογικό άγχος (technostress) (Al-Fudail & Mellar, 2008) (Burke, 2009) (Çoklar, Efilti, Şahin, & Akçay, 2016) (Joo, Lim,
& Kim, 2016) (Syvänen, Mäkiniemi, Syrjä, Heikkilä-Tammi, & Viteli, 2016). Στα αποτελέσματα των ερευνών εμφανίζεται ένα
κοινό εύρημα που έχει σχέση με την διαχείριση του εκπαιδευτικού άγχους όταν αυτό προκύπτει από την χρήση των ΤΠΕ: οι
ικανότητες των εκπαιδευτικών πάνω στις ΤΠΕ έχουν θετική επίδραση (Al-Fudail & Mellar, 2008) (Joo, Lim, & Kim, 2016)
(Syvänen, Mäkiniemi, Syrjä, Heikkilä-Tammi, & Viteli, 2016). Αυτές οι ικανότητες μπορεί να προϋπάρχουν (Joo, Lim, & Kim,
2016) αλλά μπορεί και να έχουν αποκτηθεί μέσα από κάποιου είδους επιμόρφωση (Al-Fudail & Mellar, 2008).
Από τα παραπάνω ευρήματα των ερευνών προέκυψε μια στρατηγική διαχείρισης του εκπαιδευτικού άγχους που σχετίζεται

Χρήστος Μηλιτσόπουλος & Μαγδαληνή Κολοκυθά

211

με τις ΤΠΕ η οποία είχε να κάνει με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Έτσι
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν (και υλοποιούνται ακόμα) προγράμματα επιμορφώσεων (Çoklar, Efilti, Şahin, & Akçay,
2016) (Joo, Lim, & Kim, 2016) σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα υλοποιούνται, από το 2002,
προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην χρήση των ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
(ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2018). Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των
Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020) και υλοποιείται από
το I.T.Y.E. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Παρότι φαίνεται ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών έχει θετική επίδραση στην αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού άγχους (Al-Fudail & Mellar, 2008) (Burke, 2009) (Syvänen, Mäkiniemi, Syrjä, Heikkilä-Tammi, & Viteli, 2016) δεν υπάρχει
επαρκής διερεύνηση του πλαισίου μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αυτή την υποστήριξη. Η μεγάλη πλειοψηφία
των ερευνών βασίζεται στην ποσοτική μεθοδολογία με στόχο να επιβεβαιώσουν ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης βοηθούν
στην διαχείριση του εκπαιδευτικού άγχους (Σέργης & Κουτρομάνος, 2013) (Σταματοπούλου, Μπαλιάμης, & Παπαδοπούλου,
2017). Τα συμπεράσματα τέτοιων ερευνών μπορεί να δίνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, αποτυγχάνουν, όμως,
να μελετήσουν το ίδιο το φαινόμενο σε βάθος (Creswell, 2016). Φαίνεται ότι υπάρχει έλλειμα στην βιβλιογραφία σχετικά με
τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως ξεχωριστές οντότητες και όχι με την μορφή ποσοστών σε στατιστικές κατηγορίες. Είναι
ανάγκη να εξεταστεί η πιθανότητα τα ίδια τα προγράμματα επιμόρφωσης να είναι παράγοντες άγχους. Και σε αυτό το ερώτημα
μπορούν να απαντήσουν μόνο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο η ίδια η διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί
παράγοντα εκπαιδευτικού άγχους. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι σε
οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή τους ρουτίνα είτε αυτή είναι από κεντρική οδηγία ή από δική τους επιλογή. Στην συνέχεια, η ερευνητική διαδικασία εστιάζει στις αλλαγές λόγω της χρήσης των ΤΠΕ και καταγράφει τις γνώμες των συμμετεχόντων
ως προς τα προγράμματα επιμόρφωσης που έχουν παρακολουθήσει. Για την επίτευξη του στόχου, αναζητούνται απαντήσεις
στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Οι αλλαγές που επιβάλλονται στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω αλλαγής κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι παράγοντας άγχους;
2. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι παράγοντας άγχους;
3. Tα επιμορφωτικά προγράμματα για την χρήση των ΤΠΕ είναι παράγοντας άγχους;
Επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία σαν διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας καθώς κρίθηκε καταλληλότερη μια επαγωγική προσέγγιση. Μέσα από την συστηματική παρατήρηση και ανάλυση των δεδομένων αναζητήθηκαν κάποια πρότυπα
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που μπορούν να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του εκπαιδευτικού
άγχους (Green & Britten, 1998). Επιπλέον, κρίθηκε ότι οι έννοιες του άγχους, του εκπαιδευτικού άγχους και του τεχνο-άγχους,
δεν μπορούν να μετρηθούν και να μελετηθούν με ποσοτικό τρόπο αλλά, μάλλον, μέσα από μια περισσότερο άμεση επικοινωνία ανάμεσα στον ερευνητή και τους συμμετέχοντες (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Με αυτό τον τρόπο μπορούν να γίνουν
παρατηρήσεις όχι μόνο σε ό,τι έχουν να πουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και στον τρόπο που θα το πουν (τόνος φωνής, χειρονομίες,
στάση σώματος κλπ.) δηλαδή επιπλέον δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν ερευνητικά ώστε να εμβαθύνουμε στο φαινόμενο του εκπαιδευτικού άγχους. Με τα παραπάνω κριτήρια, η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε μέσα από ημιδομημένες
συνεντεύξεις (Creswell, 2016) ενώ η προσπάθεια αναζήτησης κοινών προτύπων έγινε μέσα από την θεματική τους ανάλυση
(Τσιώλης, 2018). Μετά την μετεγγραφή των συνεντεύξεων σε κείμενο, και τον έλεγχο του κειμένου από τους συμμετέχοντες
ακολούθησε θεματική ανάλυση (Τσιώλης, 2018) των ερευνητικών δεδομένων. (Creswell, 2016). Η πλήρης απομαγνητοφώνηση του κειμένου και ο έλεγχος από τους συμμετέχοντες λειτουργούν ως στοιχεία εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας.
Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν υπογράψει φόρμες συναίνεσης για τη συμμετοχή τους στην πιλοτική έρευνα και έχει
διασφαλιστεί η ανωνυμία τους.
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Αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ένταξη των ΤΠΕ
Ο τρόπος διδασκαλίας ενός μαθήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: η φύση του μαθήματος, η προσωπικότητα
του εκπαιδευτικού, τα χαρακτηριστικά της τάξης, οι σχολικοί πόροι αλλά και από τα διδακτικά εγχειρίδια. Επιπλέον στην αρχή
του σχολικού έτους αποστέλλονται στα σχολεία οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π.
(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η εκπαιδευτική διαδικασία υπόκειται σε αλλαγές
από σχολικό έτος σε σχολικό έτος ή ακόμα και μέσα στην ίδια σχολική χρονιά.
Μέσα από τις συνεντεύξεις, αρχικά, αναζητήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται
στην καθιερωμένη τους εκπαιδευτική διαδικασία. Όλοι, ανεξαιρέτως, ανέφεραν ότι πολλές φορές αλλάζουν τον τρόπο που κάνουν το μάθημα, με δική τους πρωτοβουλία, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών όπως μας λέει ο Κ.: «Νομίζω ότι καθορίζεται
ο τρόπος που κάνω το μάθημα και από το επίπεδο των μαθητών.» και η Ο.: «Γενικά το μάθημα πηγαίνει περισσότερο ανάλογα με
το τμήμα, με τα παιδιά, με το πόσο συμμετέχουν, με το πόσο χρειάζονται τα παιδιά να μείνουμε σε μια παράγραφο.»
Φαίνεται, όμως, πως όταν αυτές οι αλλαγές είναι υποχρεωτικές ή πιεστικές παρουσιάζουν αρνητικά συναισθήματα στους
εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα ο Μ. αναφέρει πως:
«Ναι, εεμ, είναι λίγο πιεστικό αυτό να ξέρεις ότι πρέπει να προετοιμαστείς, να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία της επόμενης ημέρας, όμως επειδή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, το κάνεις.»
Μάλιστα, κάποιοι γίνονται πιο συγκεκριμένοι ως προς τα αίτια αυτής της αντίδρασης απέναντι στις αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες αναφέρουν σαν κύριο παράγοντα αυτού του άγχους μια «ενστικτώδη» αντίδραση απέναντι
στο καινούριο. Ο Κ. λέει: «Εντάξει η πρώτη αντίδραση θα είναι, ενστικτωδώς θα είναι αρνητική. Καταλαβαίνω τον λόγο γιατί όταν
έχουμε καθιερώσει ένα είδος μαθήματος επάνω σε μία διδακτέα ύλη, σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλαβαίνετε ότι
όποια αλλαγή πάντα μας ξεβολεύει…»
Επίσης παρουσιάζεται και μια ανησυχία ότι μπορεί να φανεί ο εκπαιδευτικός ανεπαρκής απέναντι στους μαθητές, όπως
διστακτικά μας λέει ο Μ.:
«Ε__ (Τσιώλης, 2018) ναι, υπάρχει ένα άγχος της λογικής να βάλω σε μια σειρά το καινούριο κεφάλαιο, να δω τι ακριβώς χρειάζεται,
να δω ποιες είναι οι ασκήσεις. Πάντα υπάρχει ένα άγχος να μην εκτεθείς μέσα στην τάξη στους μαθητές ή και στον ίδιο σου τον εαυτό.»
Σύμφωνα με την οριοθέτηση της έννοιας του άγχους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που παρουσιάστηκε στην εισαγωγή, το άγχος ενέχει στοιχεία εναλλαγής μία κατάστασης. Αυτό που διαφαίνεται λοιπόν από τα δεδομένα είναι ότι η δυνατότητα προσαρμοστικότητας ή η αναγκαιότητα προσαρμοστικότητας, σε νέα δεδομένα είναι ένα βασικό στοιχείο για τη δημιουργία
ανασφάλειας και άγχους. Ειδικότερα όταν η αλλαγή πηγάζει από την εκπαιδευτική πολιτική και χρειάζεται να ενταχθεί στις
συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε τάξης. Η αλλαγή είναι διπλή και εναλλασσόμενη από τάξη σε τάξη. Από τη μία χρειάζεται η
αλλαγή να πραγματωθεί στην παιδαγωγική πρακτική και από την άλλη να ενταχθεί στις ανάγκες της κάθε τάξης. Είναι αυτό
που χαρακτηριστικά ο Bernstein (Bernstein, 1991) αποκαλεί ανα-πλαισίωση στο επίπεδο της παιδαγωγικής πρακτικής. Κατά
πόσο η προσαρμοστικότητα ενός εκπαιδευτικού λειτουργεί και στα δύο στοιχεία από την αρχή ή το αν στην προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ στην παιδαγωγική διαδικασία υποδαυλίζεται η προσαρμοστικότητα στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τάξης
ή στην προσπάθεια λειτουργίας με συγκεκριμένους μαθητές αποσιωπούνται ή εξάρωνται στοιχεία μίας δεδομένης ΤΠΕ, είναι
στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται ως καταλύτες άγχους και χρήζουν περεταίρω διερεύνησης.

Η χρήση των ΤΠΕ
Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν χρησιμοποιήσει ΤΠΕ στην εργασία τους. Σε όλες τις συνεντεύξεις αναγνωρίζονται
οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα ο Κ. λέει:
«Το χρησιμοποιώ αρκετά για να τους προβάλλω κάτι, το χρησιμοποιώ για να κάνω κάποιες δραστηριότητες έτσι ώστε να
κατανοήσουν περισσότερο κάποιο αντικείμενο, το οποίο καταλαβαίνω ότι οι μαθητές έχουν κάποιες δυσκολίες οπότε πιστεύω ότι
με τη χρήση του υπολογιστή, των υπολογιστών κάποιες δραστηριότητες τις κατανοούν καλύτερα.»
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Η Μ. αναφέρει πιο συγκεκριμένα:
«Με βοηθάει γιατί μπορώ να τους δείξω εικονικά πειράματα. Τά ‘χω ψάξει εγώ στο σπίτι, βιντεάκια, μέχρι αυτό το στυλ δηλαδή, καμιά παρουσίαση με powerpoint.»
Σε αρκετά σημεία, όμως, αναφέρονται κάποιες επιφυλάξεις ως προς την ορθή χρήση των ΤΠΕ. Πρέπει να αναφερθεί εδώ
πως οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια. Η μάθηση είναι μια πολυσύνθετη διεργασία όπου η απόκτηση της γνώσης εκτός από την επίλυση προβλημάτων ή την χρήση εργαλείων, προκύπτει και μέσα από την αλληλεπίδραση στην τάξη ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές (Sheremetov & Nunez, 1999). Έτσι για παράδειγμα η Ο. παρότι χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ, επισημαίνει:
«Προσφέρουν πάρα πολλά οι νέες τεχνολογίες στο μάθημα (....)(Τσιώλης, 2018) αλλά το να γίνεται όπως σου είπα αυτοσκοπός
μάλλον είναι λίγο στείρο.» Η Μ. παρατηρεί ότι οι ΤΠΕ δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματός
της και λέει ότι:«Κοίταξε, σε κάποια μαθήματα, κάποια μαθήματα, βοηθάνε. Σε ασκησιολογία, όμως, που η Φυσική θέλει να
λύσεις ασκήσεις και να έχεις μια εξοικείωση στις ασκήσεις δε βοηθάνε. Μόνο στην κατανόηση της ύλης, μόνο στην κατανόηση
της θεωρίας βοηθάει αυτό το πράγμα.» Επίσης επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει παρατηρήσει από την χρήση
των νέων τεχνολογιών σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν μητέρα: «Δεν μου αρέσει, φυσικά, έτσι; Γιατί τα παιδιά μας σε αυτή την
ηλικία, τα μικρά, με έναν υπολογιστή στο χέρι είναι όλη την ημέρα.» «Ε… κάποια πράγματα τα μαθαίνουν αλλά το περισσότερο
σε μεγαλύτερη άποψη αποχαυνώνονται.» Και αλλού στην συνέντευξη, μετά από δήλωση του ερευνητή ότι δεν είναι απαραίτητο
να συνδεθούν οι ΤΠΕ με το μάθημα η ίδια υπερθεματίζει λέγοντας: «Με τη μάθηση γενικώς»
Είναι γεγονός, πάντως, ότι από όλους αναγνωρίζεται η χρησιμότητα των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικού εργαλείου κάτι που προκύπτει και από την διεθνή βιβλιογραφία (Παναγιωτακόπουλος, 1998), ακόμα και ο Μ., που κατά δήλωσή του, έχει χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά τις ΤΠΕ στο μάθημα, ως υποχρέωση κάποιας επιμόρφωσης, παρακάτω θα πει:
«Γενικά τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με τους υπολογιστές και νομίζω θα ήταν πολύ θετικό για τα ίδια τα παιδιά να δουν
τα μαθηματικά μέσα από την οθόνη του υπολογιστή. Νομίζω θα τους έκανε πολύ καλό.»
Από τα παραπάνω αποσπάσματα διαφαίνεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν μία πολύ συγκεκριμένη άποψη για τον τρόπο
μετάδοσης της γνώσης στο γνωστικό τους αντικείμενο αντιμετωπίζοντας τις ΤΠΕ σαν υποστηρικτικό μέσω για κάποιες επεξηγήσεις και όχι σαν βασικό μέσο μετάδοσης γνώσεων. Αυτή η οπτική θα μπορούσε να έχει διττή εξήγηση. Είτε να οφείλετε σε
απειρία χρήσης και έλλειψης εξοικείωσης με τις ΤΠΕ είτε να οφείλετε στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουν και παιδαγωγικά
μεταδίδουν τη γνώση στο γνωστικό τους αντικείμενο. Το πιο από τα δύο στοιχεία υπερτερεί αποτελεί στοιχείο προς διερεύνηση. Παρόλα αυτά οι συμμετέχοντες εδώ εμφανίζουν ισχυρή ταξινόμηση και περιχάραξη (Bernstein, 1991) αναφορικά με
το γνωστικό αντικείμενο, στοιχείο που δυνητικά τους περιορίζει τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότας στην αλλαγή
κατά την παιδαγωγικής διαδικασίας.

Υλικοτεχνική υποδομή και παλαιότητα εκπαιδευτικών
Παρότι, όμως, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την
ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες για την χρήση αυτή. Το βασικό πρόβλημα που αναφέρεται σε όλες τις συνεντεύξεις είναι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μ. αναφέρει:
«Στο δικό μου μάθημα, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο με διαφορετικές συνθήκες να χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουνε, δεν υπάρχει υποδομή κυρίως, δηλαδή το να έχεις πρόσβαση σε ένα εργαστήριο είναι ολόκληρη διαδικασία…»
Σε άλλες περιπτώσεις αυτή η ανεπάρκεια των υποδομών είναι τροχοπέδη στην όποια διάθεση του εκπαιδευτικού να ξεφύγει από την παραδοσιακή μετωπική μέθοδο διδασκαλίας και να δοκιμάσει διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Ο. επισημαίνει:
«Θα βοηθούσε αν το σχολείο διέθετε υλικό περισσότερο ή θα μπορούσε να μεταφερθεί μέσα στην τάξη, έναν μόνιμα στημένο
προτζέκτορα κάπου, για παράδειγμα, έναν διαδραστικό πίνακα. Όλα αυτά θα διευκόλυναν. Αυτές είναι κάποιες πρώτες δυσκολίες
που μπορώ να σκεφτώ.»
Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία είναι ένα πρόβλημα που έχει αναδειχθεί πολλές φορές (Τσαλαγιώργου &
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Αυγητίδου, 2017) (Παμουκτσόγλου, 2015). Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι
αυτό το πρόβλημα είναι σημαντικός παράγοντας εργασιακού άγχους για τους εκπαιδευτικούς.
Ένας, ακόμα, σημαντικός παράγοντας άγχους των εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ στον χώρο εργασίας τους,
φαίνεται να είναι η στάση των συναδέλφων. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν αρνητική αντιμετώπιση
των ΤΠΕ από συναδέλφους, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι, ο Κ., αρχικά λέει:
«Ναι, δυστυχώς, αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπεις και μάλιστα το εκφράζουν κιόλας ανοιχτά. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που εκφράζονται αρνητικά κατά των ΤΠΕ» και «…αλλά πχ. όταν βλέπουν εμένα να χρησιμοποιώ τις ΤΠΕ, νομίζω ότι με
βλέπουν με μισό μάτι ορισμένοι, όχι όλοι, ενδεχομένως χαλάω την πιάτσα;»
Ενώ στη συνέχεια μιλάει πιο συγκεκριμένα για τους συναδέλφους μεγαλύτερης ηλικίας που:
«Βασικά αυτό το λέω γιατί τους δημιουργεί ένα σοβα… δεν ξέρω, το φοβούνται, δεν έχουν και την κατάρτιση, νομίζω, κι
αυτός ίσως είναι ο λόγος που ανοιχτά αρνούνται ή προφανώς ξεβολεύονται, αν τους έρθει κάποια οδηγία να κάνουν το μάθημά
τους με ΤΠΕ σίγουρα ξεβολεύονται και δεν το θέλουν.»
Αυτή η αρνητική στάση απέναντι στις ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας είναι κάτι που προκύπτει συχνά
στις συνεντεύξεις. Ο Κ. σε άλλο σημείο αναφέρει: «Από την άλλη βλέπεις ότι θέλουν και αυτοί, οι ψηφιακά αναλφάβητοι να το
πω έτσι, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θέλουν να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν
βολευτεί στα τόσα χρόνια…». Ο Μ. περιγράφει πως αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ οι μεγαλύτεροι, σε ηλικία, συνάδελφοι, που
αποτελούν την πλειοψηφία: «Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών σε σχολεία που έχω πάει είναι άνθρωποι μεγάλης
ηλικίας οι οποίοι δεν έχουν επαφή από λίγο έως καθόλου με τους υπολογιστές. Αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν καθαρά ότι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ στο μάθημά τους.»
Και η Μ., η οποία έχει αρκετά χρόνια υπηρεσίας αναφέρει τα προβλήματα που προκύπτουν στην χρήση των ΤΠΕ λόγω
ηλικίας:
«Εντάξει, ασχολούμαι, όχι ιδιαίτερα γιατί όσο περνάνε, εγώ γερνάω… η επιστήμη τρέχει… καλπάζει!»
«Νομίζω ότι οι νέοι συνάδελφοι έχουν πολύ καλή γνώση στις νέες τεχνολογίες, οι παλ… οι καινούριοι συνάδελφοι! Οι παλιοί
συνάδελφοι νομίζω ότι υστερούν πάρα πολύ.»
«Γιατί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μάθουν κάτι καινούριο. Δε θέλουν να αγχώνονται. Έχουν φτάσει σε φάση συνταξιοδότησης. Την περιμένουν, την περιμένουν και δεν τους έρχεται (γέλιο)»
Η παλαιότητα και ηλικία του εκπαιδευτικού εδώ εμφανίζεται ως βασικός παράγοντας αποφυγής χρήσης των ΤΠΕ ή και
ακόμα μπορεί να προκαλέσει αντίδραση στη χρήση τους. Παρόλα αυτά η ηλικία και η παλαιότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαχείριση της αλλαγής, στη διαχείριση της νέας κατάστασης και τείνουν να προκαλούν άγχος όχι μόνο για την ίδια την αλλαγή
αλλά και για την πιθανή έλλειψη γνώσης για την υλοποίησης αυτή της αλλαγής.

Οι επιμορφώσεις ΤΠΕ
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει μία ή περισσότερες επιμορφώσεις πάνω στις ΤΠΕ, κάποιοι παλιότερα και
άλλοι πρόσφατα. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις επιμορφώσεις αναφορικά με το πώς τις αντιμετώπισαν φαίνεται να παίζει ο
επιμορφωτής. Ο Κ. λέει: «Νομίζω ο επιμορφωτής είχε την σχετική κατάρτιση να μας κατευθύνει, δηλαδή να μας δείξει ουσιαστικά
την κεντρική ιδέα της επιμόρφωσης, την οποία μας την πέρασε νομίζω.» Όμως αναφέρει και την αρνητική εικόνα που έχει από
συναδέλφους άλλων τμημάτων: «…το λέω γιατί έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους ότι υπήρχε πρόβλημα στον επιμορφωτή,
δηλαδή δεν ήταν καταρτισμένος να κάνει αυτή την επιμόρφωση.» Την επίδραση που έχει ο επιμορφωτής επισημαίνει και ο Μ.:
«Αυτό έχει να κάνει νομίζω με τον επιμορφωτή, δηλαδή έχω ακούσει από συναδέλφους πως οι εργασίες που κάνανε ήταν
υποχρεωτικές. Εμείς πέσαμε σε μια περίπτωση που ο επιμορφωτής δεν μας πίεζε. Κάναμε δουλίτσα, δεν είναι ότι δεν κάναμε»
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας άγχους στις επιμορφώσεις έχει να κάνει με θέματα κακού σχεδιασμού (κατά την κρίση
των εκπαιδευτικών) των επιμορφώσεων. Τα προβλήματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί έχουν να κάνουν είτε με υπερβολικές απαιτήσεις σε χρόνο ή με απαιτητικές διαδικασίες αξιολόγησης, όπως λέει ο Μ.:
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«Δηλαδή ήταν δύσκολη διαδικασία και χρονικά για μένα γιατί έκανα την επιμόρφωση Β επιπέδου ενιαία, δεν ήταν Β1, Β2
και τέτοια, μου πήρε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να τελειώσω αυτή τη διαδικασία και η εξέταση πάλι ήταν έτσι μια διαδικασία
αρκετά ψυχοφθόρα και κουραστική, 4 ώρες ήμουν μπροστά από έναν υπολογιστή προσπαθούσα να προλάβω πράγματα, γενικά
εξαντλήθηκα με αυτή τη διαδικασία και τελικά ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω και το έκανα, δεν το μετανιώνω.»
Αλλά και η Μπ.: « Ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο, πολλές ώρες, ήταν μεγάλη η πίεση. Αλλά εντάξει ήμασταν νιάτα τότε δεν
καταλαβαίναμε και πολλά πράγματα.»
Στα θέματα κακού σχεδιασμού των επιμορφώσεων πρέπει να αναφερθεί και η απογοήτευση που περιγράφουν αρκετοί
εκπαιδευτικοί λόγω της διάψευσης των προσδοκιών τους από τις επιμορφώσεις που παρακολούθησαν. Η Ο. αναφέρει: «Οι
προσδοκίες ήταν μεγαλύτερες, ωστόσο δεν αισθάνθηκα και απογοητευμένη. Θα έλεγα κάπου στη μέση βρίσκονται η εντύπωση που μου άφησε.» Και συμπληρώνει: «(...)Ίσως περισσότερη εφαρμογή στην πράξη για εμπέδωση. Διότι ακούγαμε κάποια
πράγματα, μας παρουσίαζαν κάποια λογισμικά ή με κάποια εξοικείωση με τα εργαλεία του Office αλλά ήταν τόσο γρήγορο το
πέρασμα από το ένα στο άλλο που ίσως δεν προλάβαινες να το εμπεδώσεις.» Ενώ και η Μπ. δηλώνει: «Ναι μου φάνηκαν χρήσιμες, κάποιες, όχι όλες όμως. Κάποιες από αυτές ήταν ενδιαφέρουσες εργασίες κάποιες άλλες όμως…». Τα προβλήματα αυτά
φαίνεται να αφορούν παλιότερα προγράμματα επιμόρφωσης και οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έχουν διορθωθεί σε νεότερα
προγράμματα. Η Ο. αναφέρει ότι: «Ε(...) Ήταν ικανοποιητικά. Ήταν μια φορά την εβδομάδα, οπότε δεν είχες, δε φαινόταν πολύ
πιεστικό. Το τρίωρο ήταν αρκετό, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια ολόκληρη θεματική. Θεωρώ οτι σα συχνότητα ήταν ικανοποιητικό.»
Η ηλικία εμφανίζεται να παίζει σημαντικό ρόλο και στην αντιμετώπιση των επιμορφώσεων. Ο Μ. περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά και με έντονες χειρονομίες:
«Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, όπως σου είπα και προηγουμένως το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων που κάνανε την
επιμόρφωση δεν είχαν σχέση με τους υπολογιστές, ήταν μεγάλοι σε ηλικία, δεν ανήκουν δηλαδή, δεν ανήκαν σε αυτή τη γενιά
των ανθρώπων που ασχολούνται με τους υπολογιστές. Αυτοί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ.»
«Την έβλεπα (...), δεν ξέρω, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν, αισθανόσαστε και λίγο
άσχημα, λίγο ντροπή και για αυτό το λόγο δε συμμετείχαν και στις εξετάσεις. Έβλεπες δηλαδή πρόσωπα, τα οποία δυσανασχετούσαν έντονα, έντονα, έντονα, πολύ έντονα.»
Ενώ η Μπ., προσπαθεί να εξηγήσει, μάλλον απολογητικά:
«Αποφεύγουν και τις επιμορφώσεις που δεν θα τους δώσουν τίποτα το… ένα χαρτί ας πούμε για μία αξιολόγηση. Αυτό δεν
είναι απόλυτο, έτσι; Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, όπως ο αδερφός μου που κοντεύει στην σύνταξη ο οποίος πήγε κι
έκανε το Β επίπεδο.»
Ένας παράγοντας άγχους σχετικά με τις επιμορφώσεις που εμφανίζεται, επίσης, στα δεδομένα είναι οι ανεπαρκείς προηγούμενες γνώσεις πάνω στις ΤΠΕ. Βέβαια, αναφέρεται σαν εικόνα από άλλους συναδέλφους και όχι σαν προσωπικό βίωμα.
Ο Κ. και ο Μ. λένε:
«Καταλάβαινα, ας πούμε, άλλους συναδέλφους, τις δυσκολίες τους, ότι αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες, συνάδελφοι οι
οποίοι δεν είχαν την εμπειρία.»
«Εγώ είχα πέσει σε μια ομάδα συναδέλφων που οι περισσότεροι δεν είχαν γνώσεις επάνω στον υπολογιστή, δηλαδή αν
πούμε ότι ήμασταν 10-12 άτομα, οι 2-3 είχαν σχέση με τους υπολογιστές, με αυτούς τους 2-3 κουβεντιάζαμε, συμβουλευόμαστε,
γενικά είχαμε επικοινωνία. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται όλοι πάρα πολύ.»
Αρνητικά συναισθήματα μπορεί να προκύπτουν και από την επικριτική στάση άλλων συναδέλφων που δεν συμμετέχουν
στην επιμόρφωση. Για παράδειγμα η Μπ. περιγράφει σαν να περιμένει επιβεβαίωση:
«Ενώ, ξέρω γω, άλλους συναδέλφους που ρωτάω, ξέρω γω, όταν έκανα το moodle, με θεωρούσαν ηλίθια γιατί αυτό το
πράγμα δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα ενώ έχω χάσει άπειρες ώρες για να το κάνω εγώ.»
Τέλος, η συζήτηση για το ρόλο των επιμορφώσεων στην αντιμετώπιση ή δημιουργία άγχους αναφορικά με τη χρήση των
ΤΠΕ αναδεικνύει ότι ο επιμορφωτής παίζει πρωταρχικό ρόλο. Εντούτοις, εγείρονται ζητήματα για το κατά πόσο η οργάνωση
και οι απαιτήσεις των επιμορφώσεων αλλά και το περιεχόμενο τους βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να τις εντάξουν στην παιδαγωγική διαδικασία χωρίς να τις αντιμετωπίζουν ως παράγοντα άγχους.
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Συμπεράσματα
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει προβλήματα άγχους στον εργασιακό τους χώρο. Ένας από τους παράγοντες του εκπαιδευτικού άγχους είναι οι ΤΠΕ και η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε με σκοπό την διερεύνηση αυτού του φαινομένου σε σχέση με τα προγράμματα επιμόρφωσης ώστε να εξεταστεί η
πιθανότητα τα ίδια προγράμματα που σχεδιάζονται για την διαχείριση του φαινομένου να είναι και μέρος του προβλήματος.
Πριν από την καταγραφή των συμπερασμάτων θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν κάποιας
μορφής σχέση με τον ερευνητή (συνάδελφοι) και είναι πιθανό να προσπάθησαν να δώσουν επιθυμητές απαντήσεις (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008) σε κάποιες ερωτήσεις. Επιπλέον, το δείγμα ήταν σχετικά μικρό για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Εντούτοις, η άμεση επικοινωνία του ερευνητή με τους συμμετέχοντες μέσω των συνεντεύξεων βοήθησε στην
συλλογή πολύτιμου υλικού.
Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί, καταρχάς,
είναι αρκετά διαλλακτικοί στον τρόπο που κάνουν το μάθημά τους. Φαίνεται πως, με δική τους πρωτοβουλία, κάνουν αρκετές προσαρμογές, πολλές φορές και εκτός πλαισίου αναλυτικού προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους.
Εντούτοις, δυσκολεύονται να κάνουν αλλαγές υπό καθεστώς πίεσης και εμφανίζουν αρνητικά συναισθήματα είτε λόγω νέων
καταστάσεων ή λόγω φόβου ανεπάρκειας απέναντι στους μαθητές. Αυτή η διαπίστωση εμπίπτει επακριβώς στον ορισμό του
εκπαιδευτικού άγχους.
Οι δυνατότητες των ΤΠΕ σαν εκπαιδευτικό εργαλείο αναγνωρίζονται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αλλά σε
πιο βαθμό χρειάζεται να διερευνηθεί. Υπάρχουν πολλοί, όμως, που νιώθουν να απειλούνται από την γενικότερη έξαρση της
τεχνολογίας που βιώνουμε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι αρχίζουν να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του εργαλείου και σε
συνδυασμό με τις αρνητικές συνέπειες που έχει η λάθος χρήση, σε πολλές περιπτώσεις να το απορρίπτουν. Ένας, ακόμα, ανασταλτικός παράγοντας σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί
δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο χώρο ή σε άλλες περιπτώσεις ο εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος και έτσι παραιτούνται
της προσπάθειας για να αποφύγουν το άγχος από αυτές τις δυσλειτουργίες. Τέλος, λιγότερο άγχος προκαλούν οι ανεπαρκείς
γνώσεις είτε του εκπαιδευτικού ή των μαθητών πάνω στις ΤΠΕ.
Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον επιμορφωτή σαν πολύ σημαντικό παράγοντα των επιμορφώσεων. Από αυτόν, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, η θετική τους στάση ή στην αντίθετη περίπτωση η εμφάνιση άγχους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός αυτών
των προγραμμάτων μπορεί να δημιουργήσει πίεση και αρνητικά συναισθήματα είτε γιατί υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις
ως προς το χρόνο ή γιατί είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αξιολόγησης. Βέβαια, αναγνωρίζεται η βελτίωση των επιμορφώσεων, με το πέρασμα του χρόνου, σε τέτοια θέματα. Μικρές αναφορές γίνονται σε ανεπαρκείς γνώσεις ή επικρίσεις συναδέλφων.
Αναφέρεται συχνά ότι η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι την χρήση των ΤΠΕ. Η «διαφορετική γενιά», όπως αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά, δυσκολεύεται, δυσανασχετεί
και αποφεύγει τις επιμορφώσεις. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν σχετίζεται με το
τεχνολογικό άγχος (Çoklar, Efilti, Sahin, & Akçay, 2016) (Al-Fudail & Mellar, 2008), αντίθετα, τα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται
να το επηρεάζουν (Syvänen, Mäkiniemi, Syrjä, Heikkilä-Tammi, & Viteli, 2016). Από τα δεδομένα προκύπτει ότι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για ψυχαγωγία κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτεροι, σε ηλικία, εκπαιδευτικοί
περισσότερο αντιδρούν στην προσπάθεια αμφισβήτησης του κατεστημένου τους, ενός άτυπου status quo, παρά στις ΤΠΕ. Είναι
κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει, περισσότερο στοχευμένα, μελλοντικές έρευνες.
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Abstract
The present paper investigates techno-anxiety factors of Secondary Education teachers as well as the effect of technostress on the educational process. The aim of the research is to look at the possibility that teacher training programs in
ICT may constitute a contributing factor to techno-anxiety. The paper draws from a qualitative pilot study using semistructured interviews to secondary education teachers that have completed ICT training. The collected data were analysed
according to thematic analysis and highlighted that teachers with longer time in service are more prone to a negative
disposition towards ICT.
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Η διοικητική προσέγγιση (administrative approach) στο «λόγο»
για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
(Μία μελέτη κειμένων της περιόδου 1984-2006)
Αικατερίνη Νικολακοπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση οδηγεί σε ποικίλες ή/και αντιτιθέμενες
αντιλήψεις σχετικά με τις τεχνολογίες που καθορίζουν τις τοποθετήσεις και τις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών απέναντί
τους, η μελέτη των οποίων μπορεί να συμβάλλει σε μία «ουσιαστική θεωρητική συζήτηση που να βασίζεται σε θεωρητικά και
εμπειρικά δεδομένα μεταξύ των υποστηρικτών των ποικίλων αντιλήψεων» (Aviram &Tami, 2004). Το πλαίσιο των Aviram
&Tami μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα χαρτογράφησης των προσεγγίσεων των ομάδων των οποίων η σκέψη και η
δράση επηρρεάζουν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές (Niκolakopoulou, Koustourakis, Komis & Ravanis, 2018), ενώ έχουν ήδη
μελετηθεί οι στάσεις αυτών (τοποθετήσεις) (Niκolakopoulou, Koustourakis, Komis & Ravanis, 2016). Η εργασία αυτή, επιχειρεί μελετώντας το «λόγο», να περιγράψει τη «διοικητικής προσέγγισης της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο στην
Ελλάδα στο χρονικό διάστημα 1984-2006.

1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις – Θεωρητικό Πλαίσιο
Η έννοια του «λόγου» (discourse) στο θεωρητικό πλαίσιο του Foucault θεωρείται κατάλληλη για την ανάλυση των διαφορετικών αντιλήψεων που διατυπώνονται για ένα συγκεκριμένο ζήτημα από τα κοινωνικά υποκείμενα, όπως είναι η ενσωμάτωση
των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο «λόγος» αποτελεί μια πολιτισμικά κατασκευασμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας
σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η οποία δημιουργείται, συντηρείται, προωθείται από φορείς άσκησης εξουσίας και
προβάλλεται ως «αλήθεια» (Jones & Ball, 1994: 171). Ο λόγος αυτός “υφίσταται συνεχείς αλλαγές καθώς προστίθενται νέες
δηλώσεις” (Foucault, 1991a:54) και επομένως η μελέτη του λόγου για τις ΤΠΕ είναι σημαντική για την ανίχνευση της ποικιλίας
ή/και των διαφορετικών εκδοχών που διατυπώνονται σε επιστημονικά εκπαιδευτικά περιοδικά με ευρεία απήχηση. Ο λόγος
που αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση, επηρεάζεται από τη δράση του Επίσημου Πεδίου Αναπλαισίωσης (ORF), δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας (Bernstein, 2000), στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιούνται μέλη νέων
τεχνολογιών και παιδαγωγικής των ελληνικών πανεπιστημίων, που ανήκουν στο Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης (PRF)
(Koustourakis & Panagiotakopoulos, 2008). Οι γραπτές δηλώσεις τους παρουσιάζονται ρητά, στις σελίδες επιστημονικών
περιοδικών, ακολουθώντας τους κανόνες δημοσίευσης άρθρων. Έχουν ήδη χαρτογραφηθεί “οι τοποθετήσεις” καθώς και οι
“προσεγγίσεις” των συγγραφέων (Nikolakopoulou, Koustourakis, Komis & Ravanis, 2016, 2018) για την ενσωμάτωση των
ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστεί ειδικότερα η «διοικητική προσέγγιση» ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

2. Διοικητικές διαστάσεις της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Πολλοί διοικητικοί παράγοντες, όπως ηγεσία, σκοπός, οργανωμένη ανάπτυξη, σχεδιασμός των υποδομών, επαγγελματική
ανάπτυξη εκπαιδευτικών, επιλογή λογισμικών, χρηματοδότηση (Macleod, 2005), προβάλλουν ως καταλυτικής σημασίας για
την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ερευνητές συχνά αναφέρονται (πχ. Fu, 2005: 117) στην
επικέντρωση των επιθεωρητών στα μαθήματα, τις βαθμολογίες μαθητών, την έλλειψη κατάλληλου περιεχομένου, εκπαιδευ-
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τικών προγραμμάτων (Yildirim 2007), διοικητικής υποστήριξης (Lim 2007), λογισμικού και υλικών (Yildirim 2007), εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ή συντονιστών υπολογιστών (Williams, 2005: 319) για την αποτελεσματική εισαγωγή της τεχνολογίας στα
σχολεία (Collins, 1991: 19). Σημειώνεται ποικιλοτρόπως ότι η πρόσβαση από μόνη της δεν αποτελεί ικανό όρο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος, αφού σημαντικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί παράγοντες, διεισδύουν στο παιχνίδι
της ποιότητας της πρόσβασης (πχ. εκπαίδευση/ κατάρτιση, γλώσσα / παιδεία, υλικό / λογισμικό, web design) (Miller, 2001: 2).
Ως ιδιαίτερα σημαντικοί λόγοι αναστολής της χρήσης των υπολογιστών στα σχολεία εκλαμβάνονται επίσης η έλλειψη κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, χρόνου για να μάθουν και για πρακτική, για να σχεδιάσουν τρόπους χρήσης των
υπολογιστών και να αναπτυχθούν επαγγελματικά μαζί με την τεχνολογία (Schnackenberg et al., 2001). Στοιχεία μελετών του
Ο.Ο.Σ.Α. (2003) δείχνουν ότι συχνά παρά την γρήγορη εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τις μεγάλες οικονομικές επενδύσεις, ο εξοπλισμός των σχολείων με υπολογιστές δε οδήγησε και στην αξιοποίησή τους. Τονίζεται μάλιστα ότι μια εκπαίδευσης με ΤΠΕ, η οποία είναι εξαιρετικά τεχνική και ασυμβίβαστη με τα τοπικά πλαίσια της χώρας στην οποία εφαρμόζεται (Ezer,
2006) καταλήγει αναποτελεσματική. Σοβαρή κριτική ασκείται και στην επιλογή των ΤΠΕ, όταν αυτή καθοδηγείται από μία
τεχνολογικά ντετερμινιστική προσέγγιση, που υποστηρίζει την συμπόρευση με τις συναφείς απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος
κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων (Macleod, 2005). Και ενώ η ρητορική των πολιτικών και
των προγραμμάτων αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη κοινωνική και κοινοτική προοπτική, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για
τη μέτρηση της προόδου βασίζονται στον αριθμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη συνδεσιμότητα (MacLeod, 2005: 46).
Τίποτε ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει, που να υποστηρίζει την κυρίαρχη οπτιμιστική ρητορική που διατυπώνεται από μεγάλο
τμήμα των μελετητών της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Reynolds et al., 2003) - ότι δηλαδή η ύπαρξη υπολογιστών στο
σχολείο σημαίνει ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές προοδευτικά θα μάθουν και να τους χρησιμοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Collins, 1991: 19). Υποστηρίζεται από πολλούς ότι τέτοιες επικριτικές απόψεις ανήκουν στο αντι-τεχνολογικό lobby
(Underwood & Dillon, 2004: 214).
Οι Aviram & Tami (2004) αναγνωρίζουν ως «προσέγγιση», την αντίληψη που «υιοθετεί κάποιος αναφορικά με τους στόχους
ή / και τη φύση της μηχανογράφησης της εκπαίδευσης» και διακρίνουν επτά κατηγορίες προσεγγίσεων:
• Η Διοικητική, αντιλαμβάνεται την καθαρή ύπαρξη της τεχνολογίας ως πρόοδο και ως σημαντικό στόχο και επικεντρώνεται στην
ποσότητα και την ποιότητα του εξοπλισμού αλλά σε κανένα άλλο πιθανό στόχο.
• Η Προσέγγιση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) πηγάζει από την αντίληψη της τεχνολογίας ότι εξυπηρετεί κάποιους
ειδικότερους στόχους του ΑΠΣ στο σχολικό πρόγραμμα.
• Η Διδακτική, υποστηρίζει την παραδοχή ότι οι ΤΠΕ θα επιφέρουν εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων.
• Η Οργανωτική, υιοθετεί την αντίληψη οργανωτικών αλλαγών στο επίπεδο του σχολείου.
• Η Συστημική, υιοθετεί την αντίληψη οργανωτικών αλλαγών στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος.
• Η Ιδεολογική, υιοθετεί τη φιλοσοφική και κριτική θεώρηση της ένταξης.
Το άρθρο αυτό στοχεύει στην μελέτη της διοικητικής προσέγγισης στα κείμενα τα οποία προέρχονται από το PRF στο χρονικό διάστημα 1984-2006 και αφορούν στην αντίληψη της τεχνολογίας ως προόδου και σημαντικού στόχου, επικεντρωνόμενα
στον ποιοτικό και ποσοτικό εξοπλισμό.

3. Μεθοδολογία
Στην παρούσα έρευνα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Ποια άποψη εκφράζουν οι συγγραφείς «διοικητικής» προσέγγισης για το στόχο ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο στη χρονική περίοδο 2008-2016 και
(β) ποια η θέση της μεταξύ των άλλων προσεγγίσεων στο διατυπωμένο λόγο;
Η μελέτη επιχειρεί την ανάλυση περιεχομένου κειμένων του επιστημονικού περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση» που
ανήκει στο PRF (Bernstein, 2000), το οποίο είχε ευρεία διανομή και αποδοχή σε εκπαιδευτικούς κύκλους από τη δεκαετία του
1980 και μετά, συμβάλλοντας στην κυκλοφορία του λόγου ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς
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δημοσιεύει άρθρα που παρουσιάζουν ποικίλες προσεγγίσεις από τους συγγραφείς που ανήκουν στο PRF για το εν λόγω ζήτημα. Οι προσεγγίσεις αυτές συγκροτούν αποτελεσματικές δηλώσεις για την αποδοχή ή όχι της «αλήθειας» (Foucault, 1972),
που προωθείται από τον κυρίαρχο «λόγο», που διαμορφώθηκε από τη δράση του ORF (Υπουργείου Παιδείας) και επιδιώκει
τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, εφαρμόζοντας και τις σχετικές αποφάσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εκπαίδευση (Κουστουράκης, 2007).
Η μελέτη επικεντρώνεται στα κείμενα που δημοσιεύονται στο περιοδικό μεταξύ του 1984 (έναρξη ενσωμάτωσης των ΤΠΕ
στην ελληνική εκπαίδευση) και το 2006 (περίοδος εφαρμογής στην ελληνική εκπαίδευση ευρέος σχετικού προγράμματος
(ΚΠΣ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στα άρθρα αυτά πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, κατά την οποία ορίσαμε το «θέμα» ως βασική μονάδα καταγραφής δεδομένων και το «κείμενο» ως μονάδα συμφραζομένων, ενώ στο όλο άρθρο
αναζητείται η «διοικητική προσέγγιση» των συγγραφέων έναντι των ΤΠΕ (Kripendorff, 2004). Η ποσοτικοποίηση των δεδομένων συνέβαλε στην καταγραφή των τάσεων. Τα άρθρα αναλύθηκαν με το ψηφιακό λογισμικό N-vivo 8, ενώ τα κριτήρια
με βάση τα οποία ταξινομήθηκαν τα κείμενα στην «διοικητική» προσέγγιση, είναι: (1) Ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής, (2)
Καλλιέργεια ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού, (3) Ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών, (4) Υπολογιστές- Αξιοποίηση &
Οργάνωση με στόχο την χαρτογράφηση της διοικητικής προσέγγισης της ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

4. Αποτελέσματα
4.1. Η ποσοτική ανάλυση της διοικητικής προσέγγισης της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
Αναλύοντας 97 κείμενα του παιδαγωγικού περιοδικού, σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης προκύπτει ότι η Διοικητική προσέγγιση αποτελεί μία ιδιαίτερα ισχυρή προτίμηση, καθώς είναι η δεύτερη σε σειρά επιλογή των συγγραφέων (26 κείμενα με 304
αναφορές- Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Η αντιστοιχία συχνοτήτων
και αναφορών της Διοικητικής έναντι των άλλων
προσεγγίσεων

Γράφημα 2: Η ποσοστιαία παρουσίαση
της Διοικητικής έναντι των άλλων προσεγγίσεων στο
μελετώμενο «λόγο

Δηλαδή, στον μελετώμενο «λόγο» (Γράφημα 1 & 2), δεύτερη σε συχνότητα εμφάνισης, αλλά πολύ ισχυρή επιλογή συγγραφής αποτελεί η διοικητική προσέγγιση (26,80%). Η ποσότητα και η ποιότητα του εξοπλισμού, η εκπαίδευση και επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών καθίστανται σημεία αναφοράς, μελέτης και σημαντικός στόχος ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Η ύπαρξη υπολογιστικών συστημάτων,η δυνατότητα μηχανοργάνωσης της εκπαίδευσης και σύνδεσης της διοικητικής μηχανής με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ΤΠΕ εκλαμβάνονται ως πρόκληση για τον εκπαιδευτικό θεσμό
και τους φορείς του. Άλλωστε η δημιουργία υποδομών αποτέλεσε και προβλήθηκε ως βασική προτεραιότητα και του Β΄ ΚΠΣ
(Επιτελική Σύνοψη - ΕΠΕΑΕΚ: 4), ενώ σε επίπεδο θεσμικών παρεμβάσεων στόχος κατέστη η ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διευκολυνθεί
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η εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ΤΠΕ (ό.π.: 12). Το παραπάνω συμπέρασμα της ποσοτικοποίησης των μελετώμενων άρθρων
εν μέρει ευθυγραμμίζεται με την διαπίστωση της Allyson Macdonald (2003), σύμφωνα με την οποία «στην ανάπτυξη εργασιών
σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών στα σχολεία, οι πόροι λόγου κατευθύνθηκαν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των τεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, αλλά όχι πολύ σε ποια χρήση της τεχνολογίας θα σήμαινε κάτι περισσότερο
για τη μάθηση και ευρύτερα την εκπαίδευση». Από το Γράφημα 3, διαπιστώνεται η κυκλικά επανερχόμενη τάση συγγραφής
κειμένων Διοικητικής Προσέγγισης κατά τα έτη 1985-88 και 1994-2006. Η έναρξη συγγραφής στις αρχές της δεκαετίας του
1980 συνδέεται με τις απαρχές της θεωρητικής συζήτησης για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (διεξαγωγή πρώτων
σχετικών Συνεδρίων: 1985, «Σύγχρονης Εκπαίδευσης» & 1987, Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας).

Γράφημα 3. Η συσχέτιση κειμένων Διοικητικής προσέγγισης και χρόνου δημοσίευσης
Το ενδιαφέρον των αρθρογράφων φαίνεται να αναζωπυρώνεται κατά τα έτη 1993-1994 και με διακυμάνσεις παραμένει
έκτοτε στην επικαιρότητα μέχρι και το έτος 2006. Η αυξανόμενη σε ένταση και διάρκεια τάση δημοσίευσης τουλάχιστον μέχρι
το έτος 1998, οπότε γίνεται μέγιστη, συνδέεται πιθανότατα με την έμφαση που αποδίδεται στο διάστημα εκείνο διεθνώς στον
τεχνολογικό γραμματισμό των παιδιών (πχ. Η.Π.Α./1996, «Η πρόκληση της Αμερικής για τον Τεχνολογικό Γραμματισμό», Ευρώπη/1995, «Λευκή Βίβλος για τη διδασκαλία και τη Μάθηση»), κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
προβάλλεται ως κεντρικό πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα και ως τέτοιο αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και διατύπωσης απόψεων και στην Ελλάδα, καθώς «κάθε βαθιά τομή στο παιδευτικό σύστημα είναι και δεν μπορεί παρά να είναι απόλυτα
συναρτώμενη με βαθιές τομές στο κοινωνικό σύστημα» (Νούτσος, 1985: 67).

Γράφημα 4. Η συσχέτιση ιδιότητας συγγραφέα και
κειμένων διοικητικής προσέγγισης

Γράφημα 5. Η συσχέτιση γνωστικού αντικειμένου και
κειμένων διοικητικής προσέγγισης

Οι συγγραφείς διοικητικής προσέγγισης είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους εκπαιδευτικοί Θετικών Επιστημών, λιγότεροι θεωρητικών επιστημών και μέλη πανεπιστημίων (Γράφημα 4). Στην πλειονότητά τους δεν υιοθετούν πρόταση ένταξης των ΤΠΕ σε
κανένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και όταν το πράττουν, προτείνουν την ένταξη ως Πληροφορική, δηλαδή υιοθε-
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τούν μία περιορισμένη αντίληψη ενσωμάτωσης με πιθανό στόχο την εκπαίδευση για την απόκτηση τεχνικών γνώσεων για την
χρήση των υπολογιστικών τεχνολογιών και τίποτε περισσότερο. Προκύπτει επομένως μία σαφής συσχέτιση μεταξύ της ιδιότητας
των συγγραφέων, του γνωστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τη θεωρία του Bernstein της περιορισμένης «κωδίκωσης», που
υιοθετείται στα κείμενα «διοικητικής προσέγγισης». Σύμφωνα με τον Bernstein «όσο πιο απλή η κοινωνική διαίρεση της εργασίας
και όσο πιο συγκεκριμένη και τοπική η σχέση μεταξύ ενός φορέα και της υλικής του βάσης, τόσο πιο άμεση είναι η σχέση μεταξύ
των νοημάτων και μιας συγκεκριμένης υλικής βάσης και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μιας περιορισμένης κωδίκωσης. Όσο πιο
πολύπλοκη η κοινωνική διαίρεση της εργασίας και όσο λιγότερο συγκεκριμένη και τοπική η σχέση μεταξύ ενός φορέα και της υλικής
του βάσης, τόσο πιο έμμεση είναι η σχέση μεταξύ νοημάτων και μιας συγκεκριμένης υλικής βάσης και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα
μιας επεξεργασμένης κωδίκωσης» (Bernstein 1990: 171). Επομένως, αναμενόμενη είναι η διαφορετική θέση των συγγραφέων
στην κοινωνική διαίρεση εργασίας (εκπαιδευτικοί – μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας) να δημιουργεί διαφορετικούς κωδικούς
προσανατολισμούς στη συγγραφή των κειμένων τους. Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς – πολύ περισσότερο των θετικών
επιστημών που είναι και εξοικειωμένοι με την πληροφορική – και εργάζονται σε σχολεία, το κέντρο βάρους τους αναμενόμενο
είναι να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας απλής διαίρεσης εργασίας, που ρυθμίζει τις πρακτικές αλληλεπίδρασης σε σχέση με μια
τοπική, συγκεκριμένη υλική βάση με την οποία έρχεται καθημερινά σε επαφή, δηλαδή το σχολείο και την τάξη. Έτσι, η κατηγορία
αυτή εμφανίζεται να αρθρογραφεί με στόχο την διευκόλυνση και την ανανέωση της καθημερινής σχολικής πρακτικής και του
σχολείου, προσλαμβάνοντας αυτό ως σημαντική κατάκτηση και πρόοδο (Nikolakopoulou et al., 2018).
4.2. H ποιοτική ανάλυση της διοικητικής προσέγγισης της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
Η συζήτηση για τη διοικητική προσέγγιση ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση, όπως προκύπτει από την ποιοτική
ανάλυση και κωδικοποίηση των κειμένων φαίνεται να κατανέμεται ισόρροπα στα εξής τέσσερα κύρια θέματα:
4.2.1. Ανάπτυξη υλικοτεχνικής, υποστηρικτικής υποδομής, τεχνικά και εργονομικά χαρακτηριστικά των Η/Υ
Στην υποκατηγορία αυτή, «εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση … από άποψη: μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει σχέση
με πληροφορική, ανθρώπινου δυναμικού που έχει γνώσεις πληροφορικής» (Τσολακίδης,1998: 89), εάν «υπάρχει εργαστήριο
Πληροφορικής ... εξοπλισμός υπολογιστών που θεωρείται απαραίτητος» (Σταμέλος, 1997: 49). Υπάρχει μεγάλος αριθμός αναφορών στην «Πληροφορική …. βοηθά τη διδασκαλία … διευκολύνει τη διοικητική λειτουργία» (Τσολακίδης, 1998:97), όπως
επίσης την «τεχνολογία», την «εκπαιδευτική τεχνολογία» ή την «Νέα Τεχνολογία», «τη διερεύνηση … σχετικά με την τεχνολογία» (Μελετίου-Μαυροθερή & Μαούρη, 2006: 158), αφού η εισαγωγή της Πληροφορικής, για τους συγγραφείς είναι κύριο
ζητούμενο, «ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει το «μαγικό κουτί» (Ζαμάνης, 1998: 82) και εκλαμβάνεται ως πρόοδος. Ως
σημαντικά επισημαίνονται μεταξύ και άλλων η «αύξηση του αριθμού των μηχανών ανά εργαστήριο, επέκταση των εργαστηρίων
… η εκπαίδευση σε έτοιμα λογισμικά πακέτα ευρείας χρήσεως … η αντικατάσταση όλων των μηχανών … ο εμπλουτισμός των
εργαστηρίων υπολογιστών» (Μαυρής, 1995: 75) αλλά και ο τρόπος απόκτησης, «με πολύ κόπο είναι αλήθεια … με την αμέριστη
και γενναιόδωρη σε πολλές περιπτώσεις συμπαράσταση ιδιωτικών φορέων» (Καράμηνας, 2001: 120). Επιχειρούν ανάλυση
κόστους/οφέλους της αγοράς εξοπλισμού, σχολιάζουν το «μεγάλο κόστος υποδομής» (Τσολακίδης, 1994), «το κόστος αγοράς
του εξοπλισμού» (Σταμέλος, 1997: 42), το ότι «τα σχολεία διαθέτουν ή ξοδεύουν πολύ λίγα χρήματα για την αγορά λογισμικού»
(Δημητρακοπούλου, 1998: 115). Προτείνουν την «παροχή κινήτρων - οικονομικών κυρίως- για την απόκτηση Η/Υ» (Κονιδάρη,
2005: 153) και τονίζουν την ανάγκη για «συνεχή υποστήριξη των σχολείων» (Τζιμογιάννης, 2002: 56).
4.2.2. Καλλιέργεια βαθμού ετοιμότητας /επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού για την υποδοχή της πληροφορικής (στάσεις/επιμόρφωση εκπ/κών)
Στο πλαίσιο της διοικητικής προσέγγισης μελετούνται οι αντιλήψεις και στάσεις των ελλήνων εκπαιδευτικών (Κυρίδης &
Δρόσος, 2003, Σταμέλος, 1997, Τζιμογιάννης & Θεοδώρου, 2000, Χουρμουσιάδης, 1986) για τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
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Μάλιστα η διερεύνηση των στάσεων ταυτίζεται ενίοτε με τη διερεύνηση για την «εισαγωγή της πληροφορικής» (πχ. Τσολακίδης, 1998). Επικεντρώνουν στην «εκπαίδευση στον προγραμματισμό» (Μαυρής, 1995), την «κατάρτιση στη χρήση κατάλληλων
εκπαιδευτικών λογισμικών» (Τζιμογιάννης, 2002), την «καλλιέργεια επάρκειας» (Μπαϊρακτάρης, 1986, Τσολακίδης, 1998), με
στόχο την ενδυνάμωση του αισθήματος «της αυτεπάρκειας», την καταπολέμηση της «κομπιουτεροφοβίας» (Κονιδάρη, 2005),
τη «διερεύνηση του βαθμού του άγχους, του φόβου ή της απειλής … από τον Η/Υ» (Κουστουράκης, Παναγιωτακόπουλος &
Κατσίλλης, 2000). Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής, ως επιμορφωτών, σηματοδοτεί ένα μάλλον τεχνοκρατικό τρόπο
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που κατά δήλωση συγγραφέων στοχεύει στην «ενημέρωση για θέματα πληροφορικής … την
εκπαίδευση στο προγραμματισμό» (Μαυρής, 1995: 74). Φαίνεται ότι αφού η χρήση των τεχνολογιών απεικονίζεται ως πρόοδος,
οι διδάσκοντες προσλαμβάνουν αυτές τις ικανότητες ως «πρέπον» (must) και διαμορφώνεται «ένα φρενήρης αγώνας για να
αποκτήσουν πιστοποιήσεις δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να θεωρηθούν σύγχρονοι, αποτελεσματικοί
και προσοντούχοι διδάσκοντες» (Apple, 1991:70). Το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών απασχόλησε και την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. και με τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την εκπαίδευση των κρατών–
μελών της (στο πλαίσιο της σύγκλισης των εκπαιδευτικών συστημάτων), με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής
ταυτότητας (Γρόλλιος, 1999).
4.2.3. Ανάπτυξη εκπ/κών λογισμικών/προγραμμάτων, πλαίσια αναφοράς σχεδιασμού και αξιολόγησής τους
Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών λογισμικών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η αξιολόγησή τους απασχολούν
επίσης τους συγγραφείς διοικητικών προσεγγίσεων. Επικεντρώνονται στην «παρουσίαση μερικών προγραμμάτων» (Γασπαράκης, 1987), «εκπαιδευτικού λογισμικού (software)» (Σταμέλος, 1997), τη «συγγραφή ενός ορθού εκπαιδευτικού προγράμματος» Χουρμουσιάδης, 1986), την «αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» (Σταμέλος, 1997, Δημητρακοπούλου, 1998), την
«καλύτερη ποιότητα … προγραμμάτων διδασκαλίας», την «ανεπάρκεια», την αναζήτηση λόγων «έλλειψης αξιόλογων λογισμικών» (Δημητρακοπούλου, 1998) και την «παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη κατάλληλων» (Μπαουράκη, 1998), «τεχνολογικών
περιβαλλόντων μάθησης» που «να βασίζεται … σε ένα παιδαγωγικό μοντέλο …» (Δημητρακοπούλου, 100: 119).
4.2.4. Υπολογιστές- Αξιοποίηση και οργάνωση - Χρήστες και χρήσεις
Διαμορφώνεται σχέδιο οργάνωσης της εισόδου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, «από το κεντρικό επιτελικό όργανο που είναι
το “κέντρο συντονισμού της Εκπαίδευσης μέσω Η/Y” μέχρι το σχολείο» (Μπαϊρακτάρης, 1985: 94, ως «εργαλείο που υποβοηθά
στο διοικητικό έργο του σχολείου … διδασκαλίας του αντικειμένου της πληροφορικής» (Τσολακίδης, 1998: 93). Διατυπώνεται
ποικιλία απόψεων για το χώρο φιλοξενίας των υπολογιστών, όπως «σε εργαστήρια Φυσικής και Δακτυλογραφίας» (Μαυρής,
1995), «στο γραφείο του λυκειάρχη ή των εκπαιδευτικών» (Τσολακίδης, 1999), «σε ειδική αίθουσα υπολογιστών» (Μαρμαράς-Πουλακάκης, 1999, Καράμηνας, 2001, Τσολακίδης, 1999) που εν τέλει «ανάλογος με τη χρήση των Η/Υ είναι και ο χώρος
τοποθέτησής τους» (Τσολακίδης, 1998:53).

5. Συμπεράσματα
1. Η μελέτη ανάδειξε ότι η διοικητική είναι η μία από τις δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
και τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. Το πλαίσιο ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο «λόγος» φαίνεται να
κινούνται με κυρίαρχο στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής (ποσοτικής και ποιοτικής).
2. Η μελέτη της χρονικής παρουσίασης διατύπωσης και δημοσίευσης λόγου για τη διοικητική προσέγγιση, παρουσιάζει μια
αυξομειούμενη και κυκλικά επανερχόμενη πορεία που κορυφώνεται στα έτη 1986 και 1998. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται
με την πιθανή επίδραση και δραστηριοποίηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και τον κυρίαρχο
χρονικά εντοπισμένο ρηματικό λόγο, αφού όπως συχνά έχει γραφεί «πολιτικές στους διεθνείς οργανισμούς είχαν έμμεση
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αλλά σαφή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων» (πχ. Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1995: 236) και οδηγούν σε μια «νόρμα» «ανίχνευσης κύκλων, όπου ενθουσιώδεις όψεις της νέας τεχνολογίας, δυστυχώς καταλήγουν στην απογοήτευση και την
περιορισμένη ουσιαστική εκπαιδευτική αλλαγή» (Cuban, 1986 στο Koro, 2012:63). Ερευνητές θεωρούν ότι είναι ο λόγος για
τις «γενικές των ΤΠΕ επιπτώσεις» που επιτρέπει και καθοδηγεί αυτούς τους επανερχόμενους κύκλους ενθουσιασμού (Koro,
2012: 63) που προφανώς παρουσιάζονται και στο αναπτυσσόμενο για την διοικητική ένταξη των ΤΠΕ στην Ελλάδα «λόγο».
3. Η απόκτηση της αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής, ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα και αναγκαία προϋπόθεση, η οποία
θα οδηγήσει στην εισαγωγή των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στα ελληνικά σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό
δημιουργία, σχεδιασμός και οργάνωση εργαστηρίων, απόκτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, θέσεις και σταθμοί εργασίας, εργονομική διαχείριση και συνεχής αναβάθμιση των υποδομών αποδεικνύονται κρίσιμα θέματα συζήτησης. Ο Κόμης
επισημαίνει την «μαζική εισαγωγή του υπολογιστή … σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης» στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και άλλες
αναπτυγμένες χώρες, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της οικονομίας σημειώνοντας ότι η εισαγωγή υπολογιστών «προωθήθηκε από ερευνητές και εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως από τη βιομηχανία και την αγορά» (Κόμης, 2004: 9).
4. Η ένταξη των ΤΠΕ φαίνεται να αποτελεί αισιόδοξη προοπτική και σημαντικό στόχο για την εκπαίδευση, χαρακτηριζόμενη
από σαφή τεχνοκεντρισμό, δηλαδή την παραδοχή ότι η τεχνολογία και η «αλλαγή», το «καινούριο» αποτελεί «θαύμα» (Νικολαϊδου & Γιακουμάτου, 2002), και ταυτίζεται με την κοινωνική πρόοδο, άποψη που, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
αποπροσανατολιστική ή/και επικίνδυνη, καθώς όπως κάποιοι επιστήμονες αναφέρουν, ευρισκόμαστε «μόνο στα πρόθυρα
της κατανόησης του ποιες οι κοινωνικές επιπτώσεις … θα μπορούσε να είναι» (Verhulst, 2005, στο Lievrouw & Livingstone,
2006: 11). Υπέρ της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τίθεται και η κοινή γνώμη, θεωρώντας επίσης ότι αποτελεί εξέλιξη
και ανάπτυξη και συμβάλλει στην ατομική και κοινωνική πρόοδο (Ράπτης & Ράπτη, 2004) και συνολικά διαγράφεται μία
μάλλον «τεχνοκρατική προοπτική» ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση.
5. Η αναζήτηση και διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία, όπως επίσης και θέματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών στους υπολογιστές αποτελούν στόχους για τους συγγραφείς προκειμένου να αναπτυχθεί το αίσθημα της αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών και να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος βαθμός ετοιμότητας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού για την εισαγωγή της υπολογιστικής τεχνολογίας. Άλλωστε η έρευνα δείχνει ότι αν
και οι εκπαιδευτικοί σήμερα εύκολα αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της χρήσης της τεχνολογίας στις τάξεις τους (Roblyer,
1993), πλήθος εμποδίων σχετιζόμενα με προσωπικούς φόβους (Κουστουράκης & Παναγιωτόπουλος, 2010: 590), τεχνικά
και λογιστικά θέματα, οργανωτικά και παιδαγωγικά ενδιαφέροντα, μπορεί να εμποδίσουν τις προσπάθειες για εφαρμογή.
6. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού/υλικού διδασκαλίας, και η αξιολόγησή του αποτελούν σημαντικούς
στόχους για την διοικητική ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως επίσης τρόποι απόκτησης, αξιοποίησης και
χρήσης των υπολογιστών, ο χώρος τοποθέτησής τους, η σημασία τους για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, η δυνατότητα
πλοήγησης στο Διαδίκτυο, η κατασκευή σχολικών ιστοσελίδων, τα εκπαιδευτικά, περιπετειώδη παιχνίδια δράσης και στρατηγικής.
7. Η
 εξοικείωση των θετικής κατεύθυνσης συγγραφέων με τους υπολογιστές, τους οδηγεί στο να αποτελούν την «κρίσιμη
μάζα» των συγγραφέων διοικητικής προσέγγισης, αφού πιθανότατα θεωρούν αναγκαίο τον εξοπλισμό των σχολείων με
υπολογιστές και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα της χρήσης τους. Τα
αρχικά μοντέλα εκπαιδευτικής αλλαγής φαίνεται να αποδέχονται ότι εφόσον οι εκπαιδευτικοί είχαν πρόσβαση στο υλικό
και στην εκπαίδευση, η ενσωμάτωσή τους στην τάξη θα ακολουθούσε (Fisher, Dwyer & Yuan, 1996). Στο πλαίσιο αυτό
αναπτύχθηκε ο ισχυρός αυτός λόγος διοικητικής προσέγγισης της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην ελληνική
εκπαίδευση από τους συγγραφείς. Ωστόσο «η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν μπορεί να σημαίνει απλά και μόνο την
προμήθεια ενός σύγχρονου τεχνολογικού εργαλείου καθώς “[…] μια τεχνολογική καινοτομία δεν μπορεί να καθιερωθεί μέσα
στο εκπαιδευτικό σύστημα σαν μια απλή ανάγκη εξοπλισμού, σαν να ήταν η λειτουργία του τεχνικού μέσου ένας κοινωνικός
σκοπός» (Eimeri, 1993)» (Κόμης, 1994).
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Summary
Within a mainly conservative society and a structural-functionalist educational system, in the year 1984 the debate on
the integration of ICT into the educational process begins in Greece. By employing the methodological tool of Aviram &
Tami (2004), this article attempts a qualitative analysis of the discourse formulated about the integration of ICT in the
educational framework, in the educational journal “Contemporary Education” in the period 1984 – 2006. The study reveals
among others, a strong holding tendency - the second in line – for the administrative approach of the ICTs’ integration in
Greek education. Of particular interest is the dominant authors’ view of this approach, according to which the integration
of ICTs, the “change” and the “renewal” they bring becomes an optimistic prospect and also the existence of an initially
“Technological Perspective” of ICTs integration by a large number of the authors of the texts.
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Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε)
Ιωσήφ Φραγκούλης, Ευάγγελος Ανάγνου & Νικόλαος Αργυρόπουλος

Εισαγωγή
Στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι οι πολίτες όλο και περισσότερο εντάσσονται στην «ψηφιακή κοινωνία». Η ανάγκη ένταξης
των πολιτών στην «ψηφιακή κοινωνία» παρουσιάζεται τόσο επιτακτική όσο γίνεται καθοριστική για τη ζωή, δράση και εξέλιξη,
ιδιαίτερα των νέων ατόμων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων τα εκπαιδευτικά συστήματα χρειάζεται να εναρμονιστούν και να ανταποκριθούν στις νέες πρακτικές και απαιτήσεις.
Στην Ευρώπη είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία ξεκίνησε μια σταθερή προσπάθεια δράσεων που αποσκοπούσε
στην οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια των χωρών προς την κατεύθυνση της εξέλιξης των ΤΠΕ. Οι χώρες της Ευρώπης άλλοτε κάτω από την σκέπη της Ε.Ε., άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε κινούμενες σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό ευρωπαϊκό πλαίσιο με συνεργασίες προσπάθησαν να διερευνήσουν τις ανάγκες και την υφιστάμενη κατάσταση, να θέσουν στόχους
βραχύχρονους στόχους και μακρόχρονα οράματα.
Στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») υπογραμμίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την αντιμετώπιση των πολλαπλών σημερινών
και μελλοντικών κοινωνικοοικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι πολίτες της. Στον στρατηγικό στόχο 4 (Ενίσχυση της Καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και
του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης) τονίζεται ότι «ένα πρώτο μέλημα είναι να
προαχθεί η απόκτηση, από όλους τους πολίτες, εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα,
ανάμεσα στα βασικά σημεία των έξι προτεραιοτήτων για την περίοδο 2016-2020 είναι και η «ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση, που θα είναι πλήρως ενταγμένες στην ψηφιακή εποχή».
Αξίζει να αναφερθούν προσπάθειες, στο πλαίσιο αυτό, όπως η πύλη Open Education Europa η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013. Η πύλη αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση που έχει ως στόχο την πρόσβαση σε Ευρωπαϊκούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ). Ο κύριος στόχoς της είναι να συνδέσει όλους τα υπάρχοντα αποθετήρια
πόρων Ευρωπαϊκής Ανοικτής Εκπαίδευσης σε διαφορετικές γλώσσες, προκειμένου να τις προσφέρει σε φοιτητές, καθηγητές
και ερευνητές (https://www.openeducationeuropa.eu/en).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας Σχολείων: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (European
Commission, 2013), η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των ικανοτήτων, των στάσεων και των πρακτικών μαθητών και
εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υλοποίησή της ανέλαβε το European Schoolnet σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λιέγης.
Σε αυτή συμμετείχαν 31 χώρες, εκ των οποίων οι 27 ήταν χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μαζί με την Κροατία,
την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία).
Σύμφωνα με την έκθεση, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτής έρευνας, για την Ελλάδα (European Schoolnet & University
of Liege, 2012), παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε τεχνολογική υποδομή ΤΠΕ στα ελληνικά σχολεία, η
χώρα μας παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο στη χρήση ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο 25%
τουλάχιστον των μαθημάτων τους (Γράφημα 1 & Γράφημα 2).
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Γράφημα 1: Μαθητές ανά υπολογιστή (Επίπεδο 8, 2011-12)

(Πηγή: European Schoolnet & University of Liege, 2012, p. 6)
Γράφημα 2: Χρήση ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς σε τουλάχιστον 25% των μαθημάτων (% μαθητών, 2011-12)

(Πηγή: European Schoolnet & University of Liege, 2012, p.10)1
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλή, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θέση όσον
αφορά τόσο τη σχετικές με τις ΤΠΕ πολιτικές, όσο και με την υποστήριξη στο ζήτημα αυτό (European Schoolnet & University
of Liege, 2012, p.23). Στα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αναφέρεται ότι η αυτοπεποίθηση, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο
και των μαθητών αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητές τους είναι κάτω από τους αντίστοιχους μέσους όρους της Ευρώπης.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη όσον αφορά τις ΤΠΕ είναι αποσπασματική (European Schoolnet &
University of Liege, 2012, p.28).

1. Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
Στην Ελλάδα, η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. της εκπαιδευτικής κοινότητας επιχειρήθηκε αρχικά
με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. το διάστημα 2000-2004, γνωστή ως «Επιμόρφωση Α’
επιπέδου Τ.Π.Ε.» και στη συνέχεια με την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.».
Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
1. Το Grade 4 αντιστοιχεί στο ISCED 1, το Grade 8 αντιστοιχεί στο ΙSCED 2 και το Grade 11 αντιστοιχεί στο ISCED 3
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Εντάσσεται στην Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για
την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αφορά:
• στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές
και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,
• στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους
των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.
Το έργο ξεκίνησε τις εργασίες του τον Μάιο του 2017. Προβλέπεται ότι στο επίπεδο Β1 θα επιμορφωθούν περίπου 30.000
εκπαιδευτικοί, ενώ στην περιοχή της Αχαΐας στις 4 φάσεις έχουν επιμορφωθεί 1007 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20,
καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1 .
Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη: α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα
διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου),
μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.
Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:
• να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων και
μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
• να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,
• να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του,
• να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, ανοικτά εργαλεία περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα
παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού, διαχείρισης μάθησης και εκπόνησης δραστηριοτήτων (πχ. Moodle), ιστολόγια και wikis,
εννοιολογικοί χάρτες, σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης με έμφαση στο ανοικτό ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), αποθετήρια
και άλλες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού που έχουν δημιουργηθεί για τα ελληνικά σχολεία (πχ. Φωτόδεντρο, διαδραστικά
σχολικά βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ), εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής, θέματα ασφάλειας διαδικτύου, απλά σενάρια –
δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των παραπάνω.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών»
κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται κατ’ αρχάς, τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων
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εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής, ως εξής:
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1	Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά, (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών
κλπ.)
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2	Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί κλάδοι,
Επαγγέλματα γης, Φυσικής Αγωγής, Κλάδοι Υγείας, Οικιακής Οικονομίας κλπ.)
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3	Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία - Διοίκηση (Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4	Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί)
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Ως
συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους.
Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση – ανάρτηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος.
Για την κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών (πχ. εκπαιδευτικών από απομακρυσμένες περιοχές, περιοχές με μικρό
αριθμό δυνητικών επιμορφούμενων ή που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών, αποσπασμένους στο εξωτερικό που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας), προβλέπεται μέρος των προγραμμάτων επιμόρφωσης να υλοποιηθεί με βάση το
μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning).
Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη προβλέπεται με το Β2 επίπεδο (42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη») (https://e-pimorfosi.cti.gr/).

2. Μεθοδολογία Έρευνας
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε το μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας.
2.1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε)».
2.2. Ερευνητικά ερωτήματα
1. Ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με την προετοιμασία και σχεδίαση του προγράμματος;
2. Ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος;
3. Ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος;
4. Ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος;
5. Ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος;
2.3.Δείγμα έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν 51 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας.
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2.4. Εργαλείο συλλογής δεδομένων
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο, καθώς επιτρέπει τη
συλλογή πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρόνο, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και επομένως δύσκολα εφικτό με
άλλη τεχνική (Δημητρόπουλος,2001,σ.210). Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου παρείχαν τη δυνατότητα συλλογής των απαραίτητων
ποσοτικών στοιχείων για τη διεξαγωγή της έρευνας (Cohen & Manion,1997, σ.140-141. Κυριαζή,1999, σ.127-131).
2.5. Περιορισμοί έρευνας
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε μόνο σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Συστάδας 1.1Θεωρητικές επιστήμες - Καλλιτεχνικά», με συνέπεια τα αποτελέσματα της έρευνας να μην μπορούν να γενικευθούν για το
σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
2.6. Παρουσίαση ερωτηματολογίου
Η σύνταξη και διαμόρφωση του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Ο τύπος των ερωτήσεων ήταν κλειστές όπου επέτρεπαν στον ερωτώμενο να επιλέξει συγκεκριμένες από τις απαντήσεις που τους δίνονταν.
Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις ήταν διχοτομικές (ναι/όχι) για πληροφοριακά στοιχεία και κατόπιν πολλαπλής επιλογής με
διαβάθμιση της κλίμακας Likert (Πάρα Πολύ/Πολύ/Αρκετά/Ελάχιστα/ Καθόλου). Το σύνολο των ερωτήσεων ήταν 42. Οι ερωτήσεις 1-8 αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία, ενώ στο δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις 9- 42 αφορούσαν τη διερεύνηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε)».

3. Αποτελέσματα Έρευνας
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας.
3.1.Προφίλ Εκπαιδευτικών του δείγματος
3.1.1.Ως προς το φύλο:
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 13 (25%) ήταν άνδρες και 38 (75%) ήταν γυναίκες.
3.1.2.Ως προς την ηλικία
1 εκπαιδευτικός (2%) ήταν ηλικίας 25-35 ετών, 21 (41%) ήταν ηλικίας 36-45 ετών, 26 (51%) ήταν ηλικίας 46-55 ετών και 3
εκπαιδευτικοί (6%) ήταν ηλικίας 56-65 ετών.
3.1.3. Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση
9 εκπαιδευτικοί (17.6%) είχαν από 1-10 έτη υπηρεσίας, 27 εκπαιδευτικοί (52.9%) είχαν από 11-20 έτη υπηρεσίας, 11 εκπαιδευτικοί (21.7%) είχαν από 21-30 έτη υπηρεσίας και 3 εκπαιδευτικοί (5.8%) είχαν περισσότερα από 30 έτη υπηρεσίας.
3.1.4. Ως προς τη θέση τους στην εκπαίδευση
47 εκπαιδευτικοί (92.1%) δεν κατείχαν κάποια διοικητική θέση, 3 (5.9%) ήταν διευθυντές, ενώ 1 (2%) ήταν Σχολικός Σύμβουλος.
3.1.5. Ως προς τις ειδικότητες
8 εκπαιδευτικοί (16%) ήταν Θεολόγοι, 17 εκπαιδευτικοί (33%) ήταν Φιλόλογοι, 19 εκπαιδευτικοί (38%) ήταν Ξένων Γλωσ-
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σών, 2 εκπαιδευτικοί (4%) ήταν απόφοιτοι Σχολής Καλών Τεχνών, 1 εκπαιδευτικός (2%) ήταν απόφοιτος Παντείου, 4 εκπαιδευτικοί (7%) ήταν απόφοιτοι Τμήματος Μουσικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός (2%) ήταν απόφοιτος Τμήματος Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης.
3.2.Απόψεις σε σχέση με την προετοιμασία και σχεδίαση του προγράμματος
Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Έγινε σαφής διατύπωση των υποχρεώσεών σας για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα;» από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν τα ακόλουθα: 37 εκπαιδευτικοί (72%) απάντησαν
πάρα πολύ, 12 (24%) απάντησαν πολύ, ενώ 2 (4%) απάντησαν αρκετά.
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Αποσαφηνίστηκαν οι σκοποί και στόχοι του προγράμματος
κατά την έναρξή του;», από τις απαντήσεις των υποκειμένων διαπιστώνουμε ότι 34 εκπαιδευτικοί (67%) απάντησαν πάρα πολύ,
14 (27%) απάντησαν πολύ, ενώ 3 (6%) απάντησαν αρκετά.
Αναφορικά με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Τα προαναφερόμενα σας βοήθησαν ώστε να συμμετάσχετε επιτυχώς στην παρακολούθηση του προγράμματος;», από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα εξής: 31
εκπαιδευτικοί (60%) απάντησαν πάρα πολύ, 10 (20%) απάντησαν πολύ, ενώ 10 (20%) απάντησαν αρκετά.
Ως προς τις απαντήσεις των υποκείμενων στην ερώτηση: «Υπήρχε δομική αλληλουχία στην παρουσίαση – διδασκαλία των
ενοτήτων του προγράμματος;», από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα εξής: 28 εκπαιδευτικοί (55%) απάντησαν
πάρα πολύ, 16 (31%) απάντησαν πολύ, ενώ 7 (14%) απάντησαν αρκετά.
3.3. Απόψεις σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος
Στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;» 10 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (20%), 21 ανέφεραν «πολύ» (41%), 18 δήλωσαν «αρκετά» (35%) και 2 ανέφεραν «ελάχιστα» (4%).
Στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά σας;»
διαπιστώνουμε ότι 10 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (20%), 21 ανέφεραν «πολύ» (41%), 18 δήλωσαν «αρκετά» (35%)
και 2 ανέφεραν «ελάχιστα» (4%).
Στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τις εμπειρίες σας;» διαπιστώνουμε ότι 10 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (20%), 17 ανέφεραν «πολύ» (33%), 21 δήλωσαν «αρκετά» (41%) και 3 ανέφεραν «ελάχιστα» (6%).
Στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τον διαθέσιμο χρόνο σας;» διαπιστώνουμε ότι 4 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (8%), 10 ανέφεραν «πολύ» (20%), 33 δήλωσαν «αρκετά» (64%) και 4 ανέφεραν «ελάχιστα» (8%).
Στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τον ρυθμό συμμετοχής σας στο πρόγραμμα;» 9 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (18%), 21 ανέφεραν «πολύ» (41%), 20 δήλωσαν «αρκετά» (39%) και 1 ανέφερε «ελάχιστα»
(2%).
3.4. Απόψεις σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον σας με κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές;» από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε πως
24 εκπαιδευτικοί δήλωσαν «πάρα πολύ» (47%), 24 δήλωσαν «πολύ» (47%) και 3 δήλωσαν «αρκετά» (6%), ενώ κανείς δεν
δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
Σε σχέση με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: αν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος έγινε
κατάλληλη διαχείριση του χρόνου;» διαπιστώνουμε ότι 18 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (35%), 22 δήλωσαν «πολύ»
(43%) και 11 δήλωσαν «αρκετά» (22%), ενώ κανείς δεν δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
Όσον αφορά τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ο ρόλος
του/της εκπαιδευτή/τριας ήταν υποστηρικτικός, διευκολυντικός;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 41 εκ-
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παιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (80%), 8 ανέφεραν «πολύ» (16%), και 2 δήλωσαν «αρκετά» (4%), ενώ κανείς δεν δήλωσε
«ελάχιστα» και «καθόλου».
Ως προς τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος διαμορφώθηκε κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 30 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα
πολύ» (59%), 20 ανέφεραν «πολύ» (39%) και 1 δήλωσε «αρκετά» (2%), ενώ κανείς δεν δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
Σχετικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αναπτύξατε διαπροσωπικές σχέσεις επικοινωνίας με τους συνεκπαιδευόμενούς σας;» από τις απαντήσεις των υποκειμένων προέκυψε
ότι 27 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (53%), 11 ανέφεραν «πολύ» (22%), 7 δήλωσαν «αρκετά» (14%), 5 ανέφεραν
«ελάχιστα» (10%), ενώ 1 δήλωσε «καθόλου» (1%).
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αναπτύξατε σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας με τον/την εκπαιδευτή/τρια σας;» από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε
πως 36 εκπαιδευτικοί δήλωσαν «πάρα πολύ» (70%), 12 δήλωσαν «πολύ» (24%) και 3 δήλωσαν «αρκετά» (6%), ενώ κανείς δεν
δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
3.5. Απόψεις σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ήταν κατάλληλο σε σχέση με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 10 εκπαιδευτικοί (20%) απάντησαν
πάρα πολύ, 25 (49%) απάντησαν πολύ, 14 (27%) απάντησαν αρκετά. ενώ 2 (4%) απάντησαν ελάχιστα.
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ήταν αποτελεσματικό στην εξ αποστάσεως διδασκαλία;», από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 14 εκπαιδευτικοί (27%) απάντησαν
πάρα πολύ, 20 (39%) απάντησαν πολύ, 16 (32%) απάντησαν αρκετά. ενώ 1 (2%) απάντησε ελάχιστα.
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ήταν επαρκές;»
διαπιστώνουμε ότι 15 εκπαιδευτικοί (29%) απάντησαν πάρα πολύ, 22 (43%) απάντησαν πολύ, 12 (24%) απάντησαν αρκετά. ενώ
2 (4%) απάντησαν ελάχιστα.
Ως προς τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος προσέλκυε την προσοχή και το ενδιαφέρον σας;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα εξής: 19 εκπαιδευτικοί (38%) απάντησαν πάρα
πολύ, 14 (27%) απάντησαν πολύ, 13 (25%) απάντησαν αρκετά. ενώ 5 (10%) απάντησαν ελάχιστα.
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το εκπαιδευτικό υλικό ενσωματωνόταν ομαλά στη ροή και
στο περιεχόμενο του προγράμματος;», από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 15 εκπαιδευτικοί (29%) απάντησαν
πάρα πολύ, 26 (51%) απάντησαν πολύ, 7 (14%) απάντησαν αρκετά, ενώ 3 (5%) απάντησαν ελάχιστα.
3.6. Απόψεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιτεύχθηκε η ενεργητική συμμετοχή σας σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι
22 εκπαιδευτικοί δηλώνουν «πάρα πολύ» (43%), 17 δηλώνουν «πολύ» (33%) και 12 αναφέρουν «αρκετά» (24%), ενώ κανείς
δεν δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
Όσον αφορά τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σάς
δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας;» διαπιστώνουμε ότι 17 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (33%), 22 δήλωσαν «πολύ» (43%), 7 ανέφεραν «αρκετά» (14%), 5 ανέφεραν «ελάχιστα» (10%),
ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «καθόλου».
Ως προς τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σάς
δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών;» από τα αποτελέσματα της έρευνας
διαπιστώνουμε ότι 29 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (57%), 13 ανέφεραν «πολύ» (25%), 8 δήλωσαν «αρκετά» (16%),
1 δήλωσε «ελάχιστα» (2%), ενώ κανείς δεν «καθόλου».

236

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αποκτήσατε γνώσεις σε αντικείμενα σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος;» διαπιστώνουμε ότι 30 εκπαιδευτικοί δηλώνουν «πάρα
πολύ» (59%), 15 δηλώνουν «πολύ» (29%) και 6 αναφέρουν «αρκετά» (12%), ενώ κανείς δεν δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
Ως προς τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αναπτύξατε δεξιότητες σε αντικείμενα σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 26 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (51%), 18 ανέφεραν «πολύ» (35%), 7 δήλωσαν «αρκετά» (14%), ενώ κανείς
δεν δήλωσε «ελάχιστα» και «καθόλου».
Όσον αφορά τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
υιοθετήσατε ή/και ενισχύσατε θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο διδακτικό σας έργο;» διαπιστώνουμε ότι 23 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (45%), 14 δήλωσαν «πολύ» (27%), 12 ανέφεραν «αρκετά» (24%), 2 ανέφεραν «ελάχιστα»
(4%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «καθόλου».
Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σάς
δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής και αξιοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην καθημερινή σας
εκπαιδευτική πρακτική;» διαπιστώνουμε ότι 15 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (29%), 23 δήλωσαν «πολύ» (45%), 10
ανέφεραν «αρκετά» (20%), 3 ανέφεραν «ελάχιστα» (6%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «καθόλου».
Ως προς τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μέσα από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα υποστηρίχθηκε η επαγγελματική σας ανάπτυξη;» διαπιστώνουμε ότι 16 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (32%), 13 δήλωσαν
«πολύ» (25%), 18 ανέφεραν «αρκετά» (35%), 3 ανέφεραν «ελάχιστα» (6%), ενώ 1 εκπαιδευτικός ανέφερε «καθόλου» (2%).

4. Συμπεράσματα
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εκφράζουν κυρίως πολύ θετικές και θετικές απόψεις όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Ειδικότερα, σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα («Απόψεις σε σχέση με την προετοιμασία και σχεδίαση του προγράμματος»), διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδόν στο σύνολό τους θεωρούν πως έγινε σαφής διατύπωση των υποχρεώσεών τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και αποσαφήνιση των σκοπών και στόχων του προγράμματος, με
αποτέλεσμα την επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτό. Επιπλέον, διατυπώνουν την άποψη πως υπήρχε δομική αλληλουχία στην
παρουσίαση – διδασκαλία των ενοτήτων του προγράμματος.
Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα («Απόψεις σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος»), προκύπτει ότι
οι εκπαιδευτικοί σε σημαντικό βαθμό δηλώνουν ότι το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές
τους ανάγκες, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά τους, τις εμπειρίες τους, τον διαθέσιμο χρόνο τους, καθώς και τον
ρυθμό συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Σε σχέση με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα («Απόψεις σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος»), από την
έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην πλειονότητά τους διατυπώνουν πάρα πολύ και πολύ θετικές
απόψεις. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους
με κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και ότι έγινε κατάλληλη διαχείριση του χρόνου. Επίσης, δηλώνουν ότι ο ρόλος των
εκπαιδευτών ήταν υποστηρικτικός και διευκολυντικός και πως διαμορφώθηκε κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. Επιπλέον, ότι
κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ανέπτυξαν διαπροσωπικές σχέσεις επικοινωνίας τόσο με τους συνεκπαιδευόμενούς τους, όσο και με τον/την εκπαιδευτή/τριά τους.
Το ίδιο πολύ θετικές και θετικές απόψεις διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος όσον αφορά το τέταρτο ερευνητικό
ερώτημα («Απόψεις σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος»). Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό
υλικό του προγράμματος ήταν κατάλληλο σε σχέση με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και αποτελεσματικό στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ήταν, σύμφωνα με τις απόψεις τους, επαρκές και προσέλκυε την προσοχή και το ενδιαφέρον τους, καθώς
ενσωματωνόταν ομαλά στη ροή και στο περιεχόμενο του προγράμματος.
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Στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα («Απόψεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος») οι απόψεις του
δείγματος είναι επίσης πολύ θετικές και θετικές. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι συμμετείχαν ενεργητικά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος και ότι τους δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια της διδακτικής
διαδικασίας. Επίσης, διατυπώνουν την άποψη πως τους δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια
εκπόνησης των εργασιών. Πολύ σημαντικό είναι ότι θεωρούν πώς μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα απέκτησαν
γνώσεις και δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στο διδακτικό τους έργο. Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι υιοθέτησαν ή/και ενίσχυσαν
θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο διδακτικό τους έργο. Συμπερασματικά, υποστηρίζουν ότι από τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα υποστηρίχθηκε η επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Η έρευνά μας συμφωνεί με αντίστοιχη έρευνα που έγινε το 2015-2016, σε δείγμα 91 φιλολόγων από την περιοχή της
Μεσσηνίας, ως προς τη θετική στάση των επιμορφούμενων όσον αφορά τόσο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όσο και τη θετική
στάση στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Σταματοπούλου, Μπαλιάμης & Παπαδοπούλου, 2017). Στα ίδια συμπεράσματα
καταλήγει και άλλη έρευνα με συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκε το 2014 σε δείγμα 10 Φιλολόγων του νομού Αχαΐας (Ανάγνου, Αργυρόπουλος, Σμπήλια & Πούντζα, 2014).
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αναπροσαρμογής των οδηγιών διδασκαλίας των μαθημάτων με
την χρήση των ΤΠΕ, ωστόσο οι επιμορφούμενοι εντοπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή τους με το υπάρχον εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά και στην σχετική διάρθρωση της ύλης και τον προγραμματισμό των μαθημάτων όπως επισημαίνεται και σε
παλαιότερη μελέτη για το μάθημα της πληροφορικής (Γρηγοριάδου κ. ά., 2004).
Επίσης, σημειώνουμε ότι, ενώ υπάρχει θετική ανταπόκριση και συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης, εντούτοις
μετά την απομάκρυνση από το πρόγραμμα ένα μεγάλο τμήμα επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ με ένα
παραδοσιακό τρόπο και όχι με σύγχρονους τρόπους (δημιουργία και εφαρμογή σεναρίων, ενεργή εμπλοκή των μαθητών
ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επικοινωνία και μελέτη προβλήματος) (Σταματοπούλου, Μπαλιάμης & Παπαδοπούλου, 2017).
Όπως έχει επισημανθεί (Κουτσογιάννης, 2017), η δημιουργική αξιοποίηση των νέων μέσων προϋποθέτει μια σοβαρή
κοινωνική, παιδαγωγική και τεχνολογική ανάλυση και με βάση την ανάλυση αυτή έναν σοβαρό σχεδιασμό σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.
Καταλήγοντας, φαίνεται, αν και τα συμπεράσματα της έρευνας, δεν είναι γενικεύσιμα, μια θετική ανταπόκριση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών σε οργανωμένα, και όχι αποσπασματικά, προγράμματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Εντούτοις, μένει
να μελετηθεί κατά πόσο οι θετικές αυτές απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών έχουν διάρκεια στον χρόνο, εφαρμόζονται
στην τάξη, συνδέονται με το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, υποστηρίζονται από τη διεύθυνση του σχολείου, την υλικοτεχνική
υποδομή και άλλους συναφείς παράγοντες. Μία follow-up μελέτη θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
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Abstract
In the paper are presented the most important results of research carried out in secondary education teachers, aiming to
record their views regarding the effectiveness of the program “Introductory Training for the educational use of ICT”. (B1
level ICT) “. The survey was conducted on a sample of 51 secondary education teachers who attended the program in the
period 2017-2018. The questionnaire was used as a tool for conducting the survey.The results of the survey revealed that
the participating teachers at a high rate were satisfied with the effectiveness of the training program.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Επιμόρφωσης
για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη
Λεωνίδας Γομάτος, Πολυξένη Αναστοπούλου, Αρχοντία Καραχασάνη, Ηλίας Καραχάλιος,
Περικλής Ρόμπολας & Στέφανος Αρμακόλας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αειφόρος ανάπτυξη και Εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη.
H ενασχόληση του ανθρώπου με τη γεωργία και την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου της γης και ο σχηματισμός των πρώτων
κοινωνιών επέφεραν σημαντικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη πρόοδο, με αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τα προβλήματα ρύπανσης που παρουσιάστηκαν ήταν αρχικά μικρής έκτασης. Με την πάροδο των χρόνων, την αύξηση της εκμετάλλευσης των
φυσικών πόρων, την εξέλιξη της βιομηχανίας, τις λανθασμένες ανθρώπινες πρακτικές και τη συνεχή επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, αυτά τα προβλήματα μεγάλωναν. Υπάρχουν πια περιβαλλοντικά προβλήματα που χαρακτηρίζονται παγκόσμια
και χρήζουν παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και ολιστικής αντιμετώπισης.
Η αειφορία συνδέεται στενά με την χρήση πόρων όπως η ενέργεια και το περιβάλλον, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο για τη διαρκή ανάπτυξη της κοινωνίας. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι αυτοί, χωρίς η χρήση
τους να δημιουργεί κίνδυνο στο περιβάλλον, κατανοώντας τις ανάγκες της τωρινής, αλλά και της μελλοντικής κοινωνίας
(Obata et al, 2005). Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) υλοποιείται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
Στόχος της είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή
αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Είναι το είδος της ανάπτυξης εκείνο που στόχο έχει να
επαναφέρει την ισορροπία στη φύση λαμβάνοντας υπόψη το τρίπτυχο Περιβάλλον – Οικονομία – Κοινωνία και επιδιώκοντας
μακροπρόθεσμη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Σχήμα 1. Το τρίγωνο της Αειφορίας (Campbell and Fainstein, 2003)
Στο Σχήμα 1 παρέχεται μια καλύτερη οπτική για τις τρεις διαφορετικές πτυχές που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη: την
ισότητα που είναι η κοινωνική πτυχή, την οικονομία και το περιβάλλον. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μιας πτυχής επηρεάζει κατά
τρόπο αρνητικό τις υπόλοιπες, παρατηρείται επομένως μια σχέση «σύγκρουσης» μεταξύ τους. Έτσι, παραδείγματος χάριν,
υπάρχει η σύγκρουση ‘της φτώχειας’ μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών πτυχών, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται

240

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών ωφελειών και της οικονομικής ανάπτυξης, επειδή το ένα επηρεάζει το άλλο. Το ίδιο συμβαίνει μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος: εάν προτεραιότητα είναι μόνο η προστασία
του περιβάλλοντος, τότε δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι για οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, το ίδιο συμβαίνει μεταξύ της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος · εάν ο στόχος είναι μόνο ένας από αυτούς, τότε δεν υπάρχει χώρος
για την ανάπτυξη της άλλης πτυχής.
Για να επιτευχθεί η ΑΑ, όπως περιγράφεται παραπάνω, απαιτείται αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης των πολιτών. Η
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αποτελεί το εργαλείο που είναι απαραίτητο για την
αλλαγή αυτή. Μέσω της ΕΑΑ παρέχεται πληροφόρηση, διαμορφώνονται στάσεις και προτείνονται λύσεις και τρόποι με τους
οποίους μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να διαμορφώσουν το αειφόρο μέλλον που θα τους
διασφαλίζει υψηλή ποιότητα ζωής (UNESCO, 2010).
Η «τροποποίηση της συμπεριφοράς» αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο στη μεγάλη πλειοψηφία των πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί στο χώρο της ΕΑΑ (όπως εξάλλου και της Αγωγής Υγείας) και μάλιστα, σε αντίθεση με την «ικανότητα δράσης», η
συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να περιγραφεί και να μετρηθεί (Schnack, 2000). Ο αντικειμενικός στόχος μιας προσέγγισης
που υιοθετεί την τροποποίηση της συμπεριφοράς μπορεί να συνδεθεί με τη βελτίωση της τρέχουσας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Η ικανότητα για συμμετοχή μπορεί να αποκτηθεί σταδιακά, μέσα από την πράξη και δεν διδάσκεται ως αφηρημένη
έννοια (Hart, 1992). Αποτελεί λοιπόν πρόκληση για ένα πρόγραμμα ΕΑΑ να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι
συμμετέχοντες σε αυτό να κινητοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ΑΑ και ΕΑΑ
Η εκπαίδευση επιτελεί τον σημαντικότερο ίσως ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης της ΑΑ. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην
προσπάθεια αυτή, είναι κρίσιμος και θεμελιώδης στην εκπαιδευτική διαδικασία (UNESCO, 2005). Πολλές έρευνες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης και ενίσχυσης των προγραμμάτων της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών και την παρουσία της ΕΑΑ στα προγράμματα σπουδών τους (Haigh, 2005·Heck, 2005·VanPetegem et al, 2005).
Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να υιοθετήσει έναν ρόλο νευραλγικό και απαιτητικό προκειμένου να αντεπεξέλθει
στις εκπαιδευτικές ανάγκες που επιτάσσει η αποτελεσματική προσέγγιση της ΑΑ και να αντεπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό
στα προστάγματα της εκπαίδευσης σε ένα πλαίσιο σύνθετο, δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο και πολυδιάστατο. Ο εκπαιδευτικός καλείται να δράσει καταλυτικά ως προς την επίτευξη των στόχων της ΕΑΑ, να κατανοήσει σε βάθος το Αειφορικό
Μοντέλο και την δυναμική αλληλεπίδραση των τριών πυλώνων (Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία), να καταστεί αρωγός της
διάδοσης των Αρχών της Αειφορίας, να μετουσιώσει ο ίδιος σε πράξη τη θεωρία, ούτως ώστε να αποτελέσει πρότυπο για τους
μαθητές του καθώς και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων μοντέλων μάθησης που θα ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες
ανάγκες της εποχής. Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν τη συμμετοχή και τη δράση, να καθοδηγήσουν και να
εμπνεύσουν τους μαθητές τους προς την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής, θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν αναπτύξει δέσμευση,
υπευθυνότητα και ενεργό συμμετοχή ως προς την ΕΑΑ (Van Petegem et al. 2005).
Οι ικανότητες σχετικά με την ΕΑΑ δεν επικεντρώνονται μόνο στο τι θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και στον τρόπο που
δομείται η εκπαιδευτική διαδικασία με βάση τους τέσσερις πυλώνες της ποιοτικής εκπαίδευσης (UNESCO, 1996): α) μαθαίνω
να ζω με τους άλλους, β) μαθαίνω να γνωρίζω, γ) μαθαίνω να κάνω, δ) μαθαίνω να υπάρχω.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί πολυεπίπεδα ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ΕΑΑ (Sleurs, 2008). Σύμφωνα με τον Stevens (2008), οι ικανότητες σχετικά με την ΕΑΑ κατηγοριοποιούνται στις ικανότητες περιεχομένου, στις κοινωνικές, στις προσωπικές και στις ικανότητες μεθοδολογίας. Αντίστοιχα, τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό (Sleurs, 2008) να αναπροσανατολιστούν σε πεδία που αφορούν στη
γνώση, στη συστημική σκέψη, στα συναισθήματα, στην ηθική και στις αξίες που επηρεάζουν τα συναισθήματά και στη δράση.
Οι Ferreira, Ryan και Tilbury (2007) προσδιορίζουν τρία μοντέλα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ: α) το μοντέλο
της συνεργατικής ανάπτυξης πόρων και προσαρμογής (The Collaborative Resource Development and Adaptation Model),
β) το μοντέλο της έρευνας δράσης (The Action Research Model) και γ) το ολιστικό μοντέλο (The Whole-of-System Model).

Λεωνίδας Γομάτος, Πολυξένη Αναστοπούλου, Αρχοντία Καραχασάνη, Ηλίας Καραχάλιος, Περικλής Ρόμπολας & Στέφανος Αρμακόλας

241

Η συστηματική αξιολόγηση βέβαια αποτελεί βασικό παράγοντα αναστοχασμού και επανεξέτασης των προγραμμάτων για την
ΕΑΑ με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυσή τους (Altrichter et al, 2002).
Στην πατρίδα μας παρατηρείται ένα έλλειμμα στην αρχική παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Gomatos, 2015), παρά τους σχετικούς μεταρρυθμιστικούς νόμους των τελευταίων δεκαετιών, σε σύγκριση με
την προετοιμασία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία γίνεται στα παιδαγωγικά τμήματα. Εστιάζοντας
στο θέμα της ΕΑΑ, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία των εκπαιδευτικών και αυτό αφορά
εξίσου τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: οι οδηγοί σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων στην Ελλάδα δεν
έχουν δώσει έμφαση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό, παρά μόνο παρουσιάζουν με τρόπο επιφανειακό
και άκρως θεωρητικό κάποιες έννοιες σχετικές με την αειφορία.
Η επιμόρφωση σε θέματα ΕΑΑ είναι, κατά συνέπεια, επιτακτική ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. Η
ΕΑΑ χαρακτηρίζεται ως προτεραιότητα για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να αναλάβει ηγετική θέση, να καθοδηγήσει προς μια πιο αειφορική προσέγγιση του τρόπου ζωής, να γαλουχήσει ενεργούς πολίτες με κριτική ικανότητα και οικολογικές και κοινωνικές ευαισθησίες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται γενικότερα αναγκαία, όπως υποστηρίζει
ο Γκότοβος (1982) για την προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, καθώς μετριάζει την αναμενόμενη ιδεολογική αντίστασή
τους στις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες. Όμως, για να σχεδιαστεί αποτελεσματικά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι
απαραίτητη η διερεύνηση των προσωπικών τους αναγκών (Βεργίδης, 1999).
Από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 129 εκπαιδευτικούς Λυκείων του νομού Ρεθύμνης (Αντωνίου,
2007), αναδείχθηκε η αναγκαιότητα κατάλληλα σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενδυνάμωση
του ρόλου των εκπαιδευτικών. Επίσης, σε έρευνα που συμμετείχαν 147 εκπαιδευτικοί της Α΄ Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών οι οποίοι εκπονούσαν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2009-2010 (Δημοπούλου
& Μπαμπίλα, 2010), καταδείχτηκε ότι σχετικά με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, τα κύρια ζητούμενα είναι οι εκπαιδευτικές
τεχνικές, οι στρατηγικές δράσης, η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, η επιμόρφωση εκτός του ωραρίου εργασίας και η βιωματική μάθηση με σύνδεση επιμόρφωσης και πράξης στην τάξη.
Χαρακτηριστικό των σύγχρονων τάσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί η ίδρυση των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που αντικατέστησαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το άρθρο 12 του Νόμου
4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018).
Παρά το γεγονός ότι η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα αειφορίας χαρακτηρίζεται από σημαντικά κενά,
όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι δυνατό οι εκπαιδευτικοί να ευαισθητοποιηθούν και να καταστούν φορείς της ΕΑΑ μέσω
προγραμμάτων κατάρτισης. Είναι εξαιρετικής σημασίας τα προγράμματα επιμόρφωσης να αποσκοπούν στην εξέλιξη της διαδικασίας της μάθησης καθιστώντας τον εκπαιδευτικό ικανό να δράσει όχι μόνο σε επίπεδο σχολείου αλλά και σε επίπεδο
κοινότητας, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και διαλόγου με φορείς που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα. Με αυτό τον
τρόπο ο σύγχρονος εκπαιδευτικός λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας, ως μέλος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και ταυτόχρονα ως μέλος της κοινωνίας, δυο χώρων δυναμικά εξελισσόμενων και αλληλοεξαρτώμενων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην εργασία αυτή περιγράφεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα την ΕΑΑ, η
οποία απευθύνθηκε σε εν ενεργεία και σε μέλλοντες εκπαιδευτικούς. Ήταν πράξη διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού
προγράμματος GreenSkills4VET1για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφορίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο
σχεδιασμός καθώς και ο συντονισμός την ημέρα της επιμόρφωσης έγινε από τα μέλη της ομάδας της ΑΣΠΑΙΤΕ2, η οποία συμμετείχε στο παραπάνω πρόγραμμα.
1. Το έργο GreenSkills4VET υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, KA2StrategicPartnerships και συγχρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονικό διάστημα από 1/11/2016 μέχρι και 31/07/2018, βλ. σύνδεσμο: https://www.greenskills4vet.eu/.
2. http://greenskillsaspete.weebly.com/
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Η ημερίδα σχεδιάστηκε ώστε να υπάρχουν τρεις διακριτές συνεδρίες:
Στην πρώτη συνεδρία οι επιμορφούμενοι συγκρότησαν μικρές ομάδες και κλήθηκαν να επεξεργαστούν ορισμούς για την
ΑΑ και την ΕΑΑ και να σχολιάσουν σχετικές με το θέμα εικονικές αναπαραστάσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς. Τους ζητήθηκε επίσης να εντοπίσουν τις διαστάσεις αειφορίας που κατά τη γνώμη τους εμφανίζονται σε περιπτώσεις μελέτης που τους
προτάθηκαν. Οι απαντήσεις καταγράφτηκαν σε ειδικά posters, τα οποία οι ομάδες παρουσίασαν, αναπτύσσοντας τις απόψεις
και τη δουλειά τους, κατά τη φάση της ολομέλειας που ακολούθησε.
Η δεύτερη συνεδρία περιελάμβανε τρεις εισηγήσεις από επιλεγμένους ομιλητές σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της
Ημερίδας3. Προβλέφθηκε χρόνος για συζήτηση μετά από κάθε εισήγηση.
Στην τρίτη συνεδρία, οι επιμορφούμενοι συγκρότησαν εκ νέου μικρές ομάδες και επεξεργάστηκαν διδακτικό υλικό, υπό
μορφή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών (ΑΕΠ), που είχε ετοιμαστεί στο πλαίσιο του έργου GreenSkills4VET και αναφέρεται
στις διαστάσεις αειφορίας της διαχείρισης φαρμάκων. Συγκεκριμένα, το υλικό που αναπτύχθηκε και το οποίο κλήθηκαν να
μελετήσουν και να αξιολογήσουν οι επιμορφούμενοι είναι μια ιστοεξερεύνηση, η οποία δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα
OpenWebQuest4. Οι εκπαιδευτικοί μπήκαν στην πλατφόρμα και μελέτησαν τις διαδοχικές φάσεις της ιστο-εξερεύνησης. Αξιολόγησαν ως ομάδες την ιστο-εξερεύνηση και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους, τα οποία μετέφεραν στη φάση
της ολομέλειας.
Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά οι
επιμορφούμενοι. Είχαν ενημερωθεί γι’ αυτό με το κλείσιμο της επιμόρφωσης και ειδοποιήθηκαν ηλεκτρονικά να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο (φόρμα googleforms). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Παράρτημα.
Περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ερωτήσεων τύπου Likert, όπου οι επιμορφούμενοι εκφράζουν το βαθμό συμφωνίας ή
διαφωνίας τους σε εκτιμήσεις για την ημερίδα και επίσης πεδίο για καταγραφή απόψεων και προτάσεων σε κάθε τμήμα του
ερωτηματολογίου. Δόθηκε χρόνος περίπου 5 ημερών για τη συμπλήρωσή του. Υποβλήθηκαν 21 απαντημένα ερωτηματολόγιο
από το σύνολο των 23 προσκλήσεων για συμπλήρωση, το οποίο κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή της επιμορφωτικής ημερίδας
Οι επιμορφούμενοι καθολικά συμφώνησαν [Επιλογές Συμφωνώ Απόλυτα (ΣΑ) και Συμφωνώ (Σ)] αναφορικά με την καλή οργάνωση της ημερίδας (βλ. Γράφημα 1), ενώ στη πλειοψηφία τους (20/21) διαπίστωσαν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
στα πλαίσια της επιμόρφωσης, όπως επίσης την ύπαρξη φιλικής και θετικής ατμόσφαιρας από τους διοργανωτές. Αναγνώρισαν την καταλληλότητα της επιλογής των συμμετεχόντων (19/21), εκτιμώντας παράλληλα τη παρεχόμενη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ τους. Ένας αριθμός αυτών (6/21) θα επιθυμούσαν την παροχή περισσότερου χρόνου για έκφραση
των απόψεών τους (βλ. Γράφημα 2).Στην πλειοψηφία τους επίσης διαπίστωσαν την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων της
ημερίδας και την ορθότητα κατανομής χρόνου ανά συνεδρία (18/21), ενώ καθολικά συμφώνησαν ότι ο χώρος διεξαγωγής της
ημερίδας χαρακτηριζόταν από καταλληλότητα κι επάρκεια, με το ρυθμό της ημερίδας να θεωρείται ικανοποιητικός κατά τους
επιμορφούμενους (20/21).

3. 1.Καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης, Δήμητρα Χονδρογιάννη, Χρήστος Γιολδάσης, Κωνσταντίνα Μαρούση, Αγγελική Δανοπούλου. Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. «Έξυπνη Πόλη Πάτρα: Η αειφόρος ανάπτυξη στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Πράσινες Προμήθειες».
2. Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Βιώσιμη ανάπτυξη και Επαγγελματική Εκπαίδευση».
3. Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών. «Διαδίκτυο και Πνευματική Ιδιοκτησία».
4. http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/task.php?wq=1841
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Γράφημα 1: α) η ημερίδα ήταν πού πετυχημένη, β) οι στόχοι της ημερίδας επιτεύχθηκαν,
γ) η «ατμόσφαιρα» της ημερίδας, δ) η επιλογή των συμμετεχόντων

Γράφημα 2: α) ο χρόνος, β) ανταλλαγή απόψεων, γ) οι δραστηριότητες της ημερίδας,
δ) η κατανομή του χρόνου ανά συνεδρία
Σχετικά με την 1η συνεδρία
Κατά τη διάρκεια της 1ης συνεδρίας καθολικά επίσης διαπιστώθηκε η επιτυχής προσέγγιση των εννοιών της ΑΑ και της ΕΑΑ
(βλ. Γράφημα 3) με ταυτόχρονη ισορροπία των δραστηριοτήτων για καθένα από τα προαναφερόμενα πεδία (19/21). Το θετικό
κλίμα εκ μέρους των συντονιστών διαπιστώθηκε από όλους, αλλά και η τήρηση χρονοδιαγράμματος φαίνεται ότι βοήθησε
τους συμμετέχοντες στην έκφραση και συνολική καταγραφή των επιμέρους απόψεών τους (20/21). Επιπρόσθετα, μέσω της
διαπραγμάτευσης προσωπικών θέσεων του καθένα προέκυψε η απαραίτητη σύνθεσή τους σε επίπεδο ολομέλειας με συνοδή
επίλυση των αποριών τους (19/21) αν και μια μικρή μερίδα αυτών μάλλον θα επιθυμούσε περισσότερο χρόνο για διαλογική
συζήτηση (4/21).

Γράφημα 4: α) η προσέγγιση των εννοιών, β) ισορροπία των δραστηριοτήτων, γ) ο χρόνος,
δ) η προσπάθεια για θετικό κλίμα
Σχετικά με την 2η συνεδρία
Η 2η συνεδρία, κατά τους επιμορφούμενους, χαρακτηρίστηκε αφενός από την καταλληλότητα των εισηγήσεων των προσκεκλημένων ομιλητών ((βλ. Γράφημα 5) ως προς τη στοχοθεσία (19/21), αφετέρου από την ισόρροπη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλλά κι επαρκών παραδειγμάτων για την ΑΑ και την ΕΑΑ. Ένα μέρος των επιμορφούμενων μάλλον θα επιθυμούσε
ανάπτυξη κι άλλων παραδειγμάτων που θα σχετίζονταν πιθανόν και με τα διδακτικά τους αντικείμενα (4/21).
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Γράφημα 5: α) παραδείγματα αειφορίας, β) ισορροπία των δραστηριοτήτων, γ) ο χρόνος,
δ) η προσπάθεια για κατάλληλες εισηγήσεις
Σχετικά με την 3η συνεδρία
Στα πλαίσια της 3ης συνεδρίας οι επιμορφούμενοι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι ως προς καταγραφή όλων των απόψεών
τους, κατά την καθ’ ομάδες εργασία (18/21). Ένα τμήμα αυτών αντιμετώπισε μικρές πρακτικές δυσκολίες στη μελέτη της ΑΕΠ
μέσω laptop σχετιζόμενη με τη χωροταξία στη φάση των ομάδων εργασίας (3/21), ενώ μέρος αυτών (6/21) εξέφρασαν την
ανάγκη παροχής περισσότερου χρόνου για ερωτήσεις και διάλογο, για τη μελέτη του διδακτικού υλικού, αλλά στη φάση της
σύνθεσης κι επίλυσης αποριών σε επίπεδο ολομέλειας (βλ. Γράφημα 6), γεγονός αναμενόμενο μιας και όσο η συζήτηση γινόταν πιο παραγωγική, η ανάγκη για χρήση περισσότερου χρόνου γινόταν μάλλον εντονότερη κατά περίπτωση.

Γράφημα 6: α) ο χρόνος, παραδείγματα αειφορίας, β)μελέτη της ΑΕΠ μέσω laptop
γ) ισορροπία των δραστηριοτήτων, δ) καταγραφή του συνόλου των απόψεων
Το πρόσημο της ημερίδας συνολικά ήταν θετικό, γεγονός που διαπιστώνεται και μέσα από την έκφραση των απόψεων των
επιμορφούμενων στην τελευταία ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, που αναδεικνύουν τον θετικό συναισθηματικό αντίκτυπο της ημερίδας. Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές από αυτές:
• Εξαιρετική ημερίδα. Επίκαιρο θέμα. Διαδραστικές τεχνικές. Επιτυχημένη προσπάθεια.
• Οι συντονιστές της ημερίδας υπήρξαν υποστηρικτικοί, ενθαρρυντικοί επιδεικνύοντας στάση αποδοχής όλων των συμμετεχόντων χωρίς διακρίσεις και σεβόμενοι την ενήλικη ιδιότητά τους.
• Ενδιαφέρουσα εμπειρία! Εξαιρετική οργάνωση. Οι ομάδες χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για μελέτη του υλικού.
• Χρειαζόταν περισσότερος χρόνος έτσι ώστε να υπάρχει διάλογος και έκφραση απόψεων και νέων ιδεών.
• Οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης μελλοντικά στο μάθημά τους.
• Εύχομαι να ακολουθήσουν κι άλλες, το ίδιο επιτυχημένες συνεδρίες!
• Ήταν μια ημερίδα εξαιρετικά οργανωμένη, διαφωτιστική, σε φιλικό και παιδαγωγικό περιβάλλον. Ευελπιστώ να συμμετάσχω
μελλοντικά σε ανάλογες τέτοιου είδους ημερίδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επιμορφωτική δράση έδειξε ότι είναι εφικτό να γίνει μια αποτελεσματική επιμόρφωση (τουλάχιστον σε εισαγωγικό επίπεδο)
αναφορικά με τα θέματα της ΑΑ και της ΕΑΑ. Βασικές έννοιες έγιναν κτήμα των επιμορφούμενων οι οποίοι «εκτέθηκαν» σε
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διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ενεπλάκησαν σε διάλογο εκφράζοντας τις δικές τους αντιλήψεις και αναπαραστάσεις για το θέμα. Επιπρόσθετα, γνώρισαν χαρακτηριστικά παραδείγματα ΑΑ, που τους δόθηκε η δυνατότητα να τα συζητήσουν
και να τα αξιολογήσουν σε συνάρτηση με το θεωρητικό πλαίσιο. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης
είχε, όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων, η ομάδα των διοργανωτών. Μπορούμε να καταθέσουμε
με βάση την εμπειρία της επιμορφωτικής δράσης ότι ο συντονισμός και η πρότερη συνεργασία των επιμορφωτών συμβάλλει
σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία θετικού κλίματος αλλά και στην αποτελεσματική συνάρθρωση των επιμέρους ενεργειών.
Η αξιολόγηση της επιμορφωτικής δράσης ανέδειξε, από την άλλη πλευρά, την ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων πρακτικών παραδειγμάτων ΑΑ και περισσότερου χρόνου διαπραγμάτευσης των θεμάτων και έκφρασης των προσωπικών απόψεων. Αυτό δείχνει, με δεδομένο ότι τα θέματα τέθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε διαπραγμάτευση και διάλογο με την καθοδήγηση
των επιμορφωτών, ότι ένας βασικός στόχος της δράσης που ήταν η ενεργός συμμετοχή των επιμορφούμενων επιτεύχθηκε,
αναδεικνύει όμως, από την άλλη πλευρά, το πόσο «φιλόδοξο» εγχείρημα είναι να επιδιώξει να στεγάσει τα πάντα κάποιος
σε μια επιμόρφωση σύντομης διάρκειας. Τα θέματα φαίνεται πως ορθώς τίθενται σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης και διαλόγου
αλλά καλό είναι να αποφεύγεται η ουτοπία ότι όλα μπορούν να «κλείσουν» σε προκαθορισμένο χρόνο. Ιδιαίτερα απέναντι σε
θέματα όπως η ΑΑ και η ΕΑΑ απαιτούνται επαναλαμβανόμενες προσεγγίσεις, με εναλλαγή μεταξύ πρακτικών παραδειγμάτων
και θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά και ενδιάμεσων δράσεων εκτός επιμόρφωσης, για τις οποίες μπορεί να αναπτύσσεται
αναστοχασμός στην επιμόρφωση.
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Abstract
Sustainable Development (SD) is understood by the international community as a social design process. The overall goal
is justice between generations, nations and cultures. Education for Sustainable Development (ESD) plays a double role:
On the one hand it is the condition for sustainable development; on the other hand it is integral part of it. This paper
describes the design, implementation and evaluation of a one-day training course on ESD, which was addressed to active
and future teachers. It was designed to include three distinct sessions. The first and the third sessions were workshops.
The second session comprised presentations from academic teachers regarding the themes involved in the training.
Evaluation revealed high involvement and engagement of participants and also the expression of the need for more SD
examples and more time for elaborating the issues and for exchanging ideas.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: αειφόρος ανάπτυξη, επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αξιολόγηση Ημερίδας
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στις εργασίες της επιμορφωτικής ημερίδας «Δεξιότητες αειφορίας στην επαγγελματική εκπαίδευση», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GreenSkills4VET. Θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί γιατί η γνώμη σας είναι πολύτιμη για την καλύτερη οργάνωση αντίστοιχων επιμορφωτικών ημερίδων.
Α. Απόψεις για την οργάνωση της ημερίδας
Διαφωνώ
απόλυτα
1

Η ημερίδα ήταν καλά
οργανωμένη

2

Οι στόχοι της ημερίδας
επιτεύχθηκαν

3

Η συνολική ατμόσφαιρα της
ημερίδας ήταν θετική και
φιλική

4

Η επιλογή των συμμετεχόντων
οδήγησε σε αντιπροσώπευση
όλων εκείνων που σχετίζονται
με το θέμα

5

Υπήρχε αρκετός χρόνος
ώστε οι συμμετέχοντες να
εκφράσουν τις απόψεις τους

6

Δόθηκε η ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να ανταλλάξουν
απόψεις μεταξύ τους

7

Οι δραστηριότητες της
ημερίδας ήταν κατάλληλες για
την καταγραφή των απόψεων
των συμμετεχόντων

8

Η κατανομή χρόνου στις
συνεδρίες ήταν επιτυχής

9

Ο ρυθμός της ημερίδας δεν
ήταν κουραστικός

10

Η διευθέτηση του χώρου ήταν
επαρκής και κατάλληλη

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Σημειώστε ότι επιπρόσθετο θέλατε σε σχέση με τις παραπάνω ερωτήσεις:
Β1. Αξιολόγηση κατά συνεδρία
1η Συνεδρία
Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
διαφωνώ,
ούτε
συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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1

Προσεγγίστηκαν σε καλό βαθμό
οι βασικές έννοιες της αειφόρου
ανάπτυξης και της Εκπαίδευσης για
την Αειφόρο ανάπτυξη

2

Υπήρξε ισορροπία ανάμεσα στις
ενασχολήσεις «Αειφόρος Ανάπτυξη»
και «Εκπαίδευση για την αειφόρο
ανάπτυξη».

3

Υπήρξε αρκετός χρόνος για διάλογο
και συζήτηση

4

Οι συντονιστές έκαναν προσπάθεια για
τη δημιουργία θετικού κλίματος

5

Οι συντονιστές πέτυχαν ισορροπία
ανάμεσα στην τήρηση του
χρονοδιαγράμματος και στην ανάγκη
για συζήτηση και διαπραγμάτευση
των θεμάτων.

6

Καταγράφηκαν όλες οι απόψεις
σχετικά με τα θέματα που
συζητήθηκαν

7

Η συζήτηση στην ολομέλεια συνέβαλε
στο να γίνει σύνθεση και να λυθούν
απορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε πώς θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να βελτιωθεί η 1η συνεδρία :
2η Συνεδρία
Διαφωνώ απόλυτα

1

Αναπτύχθηκαν
αρκετά
παραδείγματα
αειφόρου
ανάπτυξης

2

Υπήρξε ισορροπία
ανάμεσα στις
ενασχολήσεις
«Αειφόρος
Ανάπτυξη» και
«Εκπαίδευση
για την αειφόρο
ανάπτυξη».

3

Υπήρξε αρκετός
χρόνος για
ερωτήσεις και
διάλογο

4

Οι εισηγήσεις ήταν
διαφωτιστικές
γύρω από τα
θέματα που
απασχόλησαν την
ημερίδα

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ,
ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Παρακαλούμε συμπληρώστε πώς θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να βελτιωθεί η 2η συνεδρία :
3η Συνεδρία
Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ
1

Υπήρξε χρόνος για τη μελέτη του
διδακτικού υλικού

2

Η παρακολούθηση μέσω του laptop
ήταν εύκολη

3

Υπήρξε ισορροπία ανάμεσα στις
ενασχολήσεις «Αειφόρος Ανάπτυξη»
και «Εκπαίδευση για την αειφόρο
ανάπτυξη».

4

Καταγράφηκαν όλες οι απόψεις
σχετικά με τα θέματα που
συζητήθηκαν

Ούτε διαφωνώ,
ούτε συμφωνώ

Παρακαλούμε συμπληρώστε πώς θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να βελτιωθεί η 3η συνεδρία :

Γ. Ανοικτή απάντηση
Γράψτε οτιδήποτε θα θέλατε σχετικά με τη συμμετοχή σας στην ημερίδα:

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Rubrics: Ένα σύγχρονο εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού
Άννα Χριστίνα Ασβεστά

Η χρησιμότητα της αυτό-αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
Σε μια παγκόσμια κοινωνία όπου στην εκπαίδευση δεν αξιολογούνται μόνο οι μαθητές αλλά και όσοι αναλαμβάνουν το έργο
του εκπαιδευτικού η χώρα μας φαίνεται απρόθυμη να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα η αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε φάση αδράνειας, ο σχολικός σύμβουλος καταργείται και η κοινωνία διατρέχεται από ένα
αναχρονιστικό σύστημα παιδείας εν γένει, γεγονός το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει.
Γιατί, όμως, όταν τίθεται επί τάπητος το ζήτημα της αξιολόγησης εμφανίζονται τόσο έντονα αρνητικές αντιδράσεις; Ποιος ο
λόγος να συμβαίνει όταν σε οποιαδήποτε σχεδόν κοινωνία- πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- με οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα
όχι μόνο υφίσταται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα; Η προφανής απάντηση είναι ότι
μας λείπει σαν λαό η «κουλτούρα» αξιολόγησης. Η αντιπάθειά μας, δηλαδή, απέναντι σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε προσπαθήσει
να μας κρίνει ασχέτως με το πόσο καλοπροαίρετα ή και κακοπροαίρετα – πώς να το αρνηθούμε άλλωστε; - γίνει αυτό. Και μάλλον
εστιάζουμε στην αρνητική διάσταση που προσάπτεται στην αξιολόγηση, στην τιμωρητική της, δηλαδή, διάσταση. Αδίκως; Δυστυχώς, δεν θα το λέγαμε αν διαβάζαμε προσεκτικά το ΠΔ152/2013 το οποίο όχι μόνο χρησιμοποιεί κλίμακες αξιολόγησης (ποιοτική
και αριθμητική) των οποίων τα όρια είναι ρευστά και απολύτως υποκειμενικά αλλά συνέδεσε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως προσώπου το οποίο και θα υπαγόταν στον Νόμο 4024/2011 περί απολύσεως των
δημοσίων υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ Α’ 83/9-4-2013: 4107-4132). Παρόλα αυτά το ΠΔ152 ήταν η μόνη πρόταση που πραγματικά επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί πιλοτικά αλλά η άρνηση του εκπαιδευτικού κόσμου να την αποδεχτεί οδήγησε εντέλει στην κατάργησή
της. Από τότε και φτάνοντας στο σήμερα πελαγοδρομούμε προσπαθώντας να αποφύγουμε, μάλλον, την αξιολόγηση που απαιτούν
οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ή αναζητούμε έναν τρόπο να μεταμφιέσουμε κάποια ανούσια διαδικασία ονομάζοντάς την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου για να φανεί ότι συμμορφωνόμαστε με τους όρους τους.
Ωστόσο, το αξιοπερίεργο συμπέρασμα που προκύπτει από τις σχετικές με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έρευνες
είναι ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και θεωρούν ότι η αξιολόγηση μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιωθούν και την αποζητούν
αρκεί, ασφαλώς, η εφαρμογή της να γίνει υπό προϋποθέσεις οι οποίες και θα διαφυλάσσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα
και θα αναγνωρίζουν την ετερογένεια και πολυπλοκότητα που ενυπάρχει στο πεδίο της εκπαίδευσης. Και πράγματι χρειαζόμαστε την αξιολόγηση γιατί αυτό σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι άξιο λόγου. Άλλωστε, μόνο ότι δεν έχει αξία δεν
υπόκειται σε αξιολόγηση. Ας μην ξεχνάμε δε ότι στην πραγματικότητα όλοι αξιολογούμαστε, αν και ατύπως, από τους μαθητές
μας και τους γονείς τους, τους συναδέλφους μας αλλά κυρίως, από τον ίδιο μας τον εαυτό αδιαλείπτως όταν βγαίνουμε περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιημένοι από την τάξη .
Μολονότι, λοιπόν, αδιαμφισβήτητα χρειαζόμαστε την αξιολόγηση υπάρχει η αδήριτη ανάγκη να γίνει ξεκάθαρο ότι αυτή καμία
σχέση δεν μπορεί να έχει με τις στείρες έννοιες της βαθμολόγησης και της απολογισμικότητας. Η αξιολόγηση στην ουσία της
είναι ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης που εμπλέκει όλα τα μέλη μιας ομάδας στην αξιολογική διαδικασία λειτουργώντας ως
μηχανισμός ανατροφοδότησης και, ακολούθως, βελτίωσης του παραγόμενου έργου. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
περιλαμβάνονται όλα τα μέλη και οι διαδικασίες από τα οποία συνίσταται η εκπαίδευση με σημαντικότερα, ανάμεσα σε άλλα, τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών(Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015:18-19).
Κι αν η αξιολόγηση του μαθητή κατέχει δεσπόζουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα από τις απαρχές του, οι έλληνες εκπαιδευτικοί αναμένουν στωικά ένα αξιολογικό σύστημα το οποίο δεν θα τους κατακρίνει αλλά θα είναι πραγματικός αρωγός
στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού τους ρόλου και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου με απώτερη συνέπεια και την
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επαγγελματική τους ανάπτυξη αλλά και την προστασία τους από την επαγγελματική εξουθένωση που συχνότατα βάλλει τους εκπαιδευτικούς. Καθώς, ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης δεν διαφαίνεται στο εγγύς μέλλον η πρότασή μας είναι ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός να αναλάβει την πρωτοβουλία για την αυτοαξιολόγησή του. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει θέσμιση της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάται η αξία της και σαφέστατα δεν δίνεται η αφορμή για υπεκφυγές.
Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ήδη άτυπη αξιολόγηση. Η ουσία είναι πώς θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να οργανωθεί και να αποκτήσει τακτική εφαρμογή ώστε να μπορέσουν τα αποτελέσματά της να γίνουν ορατά και να οδηγήσουν, εν συνεχεία,
στη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου που οφείλει να είναι πάντα ο κυριότερος σκοπός του εκάστοτε εκπαιδευτικού.
Σκοπός, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιαστεί το πώς η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα
μπορούσε να συμβάλλει θετικά στη σταδιακή δημιουργία μιας αξιολογικής κουλτούρας με σημείο εκκίνησης το μεμονωμένο
άτομο και διευρυνόμενη σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού συστήματος εντέλει. Τα πλεονεκτήματα της αυτοαξιολόγησης ως αξιολογικής μεθόδου έγκεινται, βασικά, στο γεγονός ότι θεωρείται και μεταγνωστικό εργαλείο μάθησης – αφού
απαιτείται κριτική ικανότητα – αλλά και εργαλείο αναστοχασμού – εφόσον αποτιμάται η μαθησιακή πορεία και παρέχεται ανατροφοδότηση με απώτερο σκοπό την ανίχνευση των δυνατών στοιχείων ή των ελλείψεων και τελικά τον επαναπροσδιορισμό
των αντίστοιχων δράσεων (Κασσωτάκης, 2018:172-174). Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται η αυτοεκτίμηση και η αυτορρύθμιση
και ενθαρρύνεται η προσωπική δέσμευση στην προσπάθεια με τη δημιουργία κινήτρων για την προσωπική βελτίωση (Πετροπούλου κ. ά., 2015:130) και επαγγελματική ανάπτυξη.
Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε, κατά βάση, ήδη από τη δεκαετία του 1980,
εν πολλοίς, λόγω της τάσης για από-επαγγελματοποίηση της διδασκαλίας και της προσαρμογής των σχολικών στόχων στις
απαιτήσεις της κοινωνίας για μέγιστη ανταπόκριση στην αγορά εργασίας (Παπαναούμ, 2004). Το 1991 το Καναδικό Υπουργείο Παιδείας διεκήρυττε ότι στη νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται οι νέες γενιές θα πρέπει να
επιδεικνύουν ολοένα και περισσότερο δεξιότητες κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλήματος, επικοινωνιακότητα και συνεργατικό πνεύμα καθώς και διάθεση για δια βίου μάθηση. Αυτό, ασφαλώς, σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό
σύστημα της οποιασδήποτε κοινωνίας έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δύνανται να προσαρμόζονται στις εκάστοτε
συνθήκες ώστε να συμβάλλουν στις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση (Day, 2003). Εκπαιδευτικούς οι
οποίοι ως ενεργά δρώντες δράττουν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται για να εισάγουν στις πρακτικές που εφαρμόζουν
στις τάξεις τους τα κατάλληλα εργαλεία και διδακτικές στρατηγικές που δύνανται να οδηγήσουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όχι μόνο στους μαθητές τους αλλά και στους ίδιους (Partnership for 21st century skills, 2009). Εκπαιδευτικούς «οι οποίοι να μαθαίνουν οι ίδιοι, που ενθαρρύνουν τα παιδιά να θέλουν να μάθουν και να αντιμετωπίζουν τον κόσμο
ως έναν τόπο με ανοιχτούς ορίζοντες» (Day, 2003).
Παρατηρώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της αυτοαξιολόγησης όπως και τις προϋποθέσεις για
επαγγελματική ανάπτυξη δυνάμεθα να παρατηρήσουμε ότι καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα,
όπως ορίζεται από τους Binkley et al. και παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 1 (Πετροπούλου κ. ά., 2015:21). Δεξιότητες
που ναι μεν ως εκπαιδευτικοί χρειάζεται να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας αλλά με την προϋπόθεση ότι τις έχουμε καλλιεργήσει πρωτίστως οι ίδιοι στους εαυτούς μας.
Δεξιότητες 21ου αιώνα
• Καινοτομία και Δημιουργικότητα
• Κριτική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Λήψη αποφάσεων
• Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)
• Επικοινωνία
• Συνεργασία
• Πληροφοριακός Γραμματισμός
• Τεχνολογικός Γραμματισμός
• Πολιτότητα
• Καριέρα και Ζωή
• Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα

Πινακας 1: Δεξιότητες του 21ου αιώνα (Πετροπούλου κ. ά., 2015:21)
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Οι Ρουμπρίκες Αξιολόγησης ως εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού
Πολύ συχνά στη βιβλιογραφία συναντάμε για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πλήθος εργαλείων αξιολόγησης
όπως η συνέντευξη, η τήρηση ημερολογίου, το τεστ, η παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο, το portfolio και η έκθεση αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών (Κασσωτάκης, 2018:75-84, 185-188, 424-436). Ωστόσο, παρατηρείται ότι δεν αναφέρονται οι
ρουμπρίκες αξιολόγησης (rubrics assessment) ως ένα από αυτά τα εργαλεία παρόλο που η παιδευτική τους αξία προβάλλεται
αδιαμφισβήτητη.
Μια ρουμπρίκα αξιολόγησης ως ποιοτικό εργαλείο αξιολόγησης αποστασιοποιείται από την αυστηρή έννοια της βαθμολόγησης ενώ παράλληλα δύναται να προσφέρει αντικειμενικότητα και εγκυρότητα σε ένα πεδίο, όπως αυτό της εκπαίδευσης,
στο οποίο οπωσδήποτε ενυπάρχει και το στοιχείο του υποκειμενισμού. Αυτό συμβαίνει διότι το παραγόμενο έργο αξιολογείται
βάσει διαφόρων επιπέδων ποιότητας και βάσει κριτηρίων τα οποία προσδιορίζουν με σαφήνεια και τους στόχους αλλά και
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τα οποία γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στους αξιολογούμενους της οποιασδήποτε
διαδικασίας. Εξαιρετικά καίριο είναι και το γεγονός ότι παρέχουν ουσιαστική ανατροφοδότηση διευκολύνοντας πράγματι τον
επαναπροσδιορισμό των στόχων και της εφαρμοστέας στρατηγικής. Φαίνεται, λοιπόν, η αξία τους και ως εργαλείο ανάπτυξης
μεταγνωστικών δεξιοτήτων αφού για να εφαρμοστεί προϋποτίθενται οι διαδικασίες του αναστοχασμού, της αυτορρύθμισης
και της αυτοαξιολόγησης (Andrade, 2000· Moskal, 2000· Πετροπούλου κ. ά.,2015:104) που αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη ενότητα. Όσον αφορά στην κατασκευή τους μπορεί από κάποιους να θεωρούνται απαιτητικές και αρκετά δύσκολες ως
προς την συχνή εφαρμογή τους (Μπουλούτα, 2017: 132), ωστόσο, όταν οι στόχοι του αξιολογητή είναι ξεκάθαροι μπορούμε να
δούμε ότι είναι, εντέλει, και εύχρηστες και ευπροσάρμοστες (Andrade, 1997· Πετροπούλου κ. ά.,2015:104).
Στην ελληνική βιβλιογραφία τις συναντάμε και με τον όρο «Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων» ή «Φύλλα Περιγραφικής
Αξιολόγησης»(Καππά, 2012: 21) . Στην ουσία θα λέγαμε πως πρόκειται για έναν περιγραφικό οδηγό βαθμολογίας με τη μορφή
πίνακα που συνίσταται από «εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια απόδοσης» (Andrade, 1997). Αποτελούν, βασικά, την
εξέλιξη των Primary Trait Analysis Scales (PTA) που προτάθηκαν το 1998 από τους Walvoord και Anderson (Στύλα & Μιχαλοπούλου, 2014: 96). Τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν μια ρουμπρίκα αξιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα
2 και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
i. «Κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης (criteria)»
ii. «Επίπεδα ποιότητας του παραγόμενου έργου (standards)»
iii. «Λεπτομερή περιγραφή των επιπέδων επίδοσης»
iv. «Κλίμακα βαθμολογίας (scale)» (Καππά, 2012· Πετροπούλου κ. ά.,2015:101·Στύλα & Μιχαλοπούλου, 2014: 97).
Επίπεδα Επίδοσης και Κλίμακα Βαθμολογίας

Κριτήρια

Εξαιρετική
Επίδοση
(3)

Μέτρια
Επίδοση
(2)

Χαμηλή
Επίδοση
(1)

Αποτελέσματα

Περιγραφές των Επιπέδων Επίδοσης
Πίνακας 2: Δομικά Στοιχεία Ρουμπρίκας Αξιολόγησης (Καππά, 2012· Πετροπούλου κ. ά., 2015:101)
Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: τις ολιστικές (holistics) και τις αναλυτικές
(analytics). Το πρώτο είδος, των ολιστικών ρουμπρικών αξιολόγησης (Πίνακας 3), είναι στην ουσία μια γενική περιγραφή

253

Άννα Χριστίνα Ασβεστά

της επίδοσης του αξιολογούμενου και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην αθροιστική αξιολόγηση περιορίζοντας όμως
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανατροφοδοτική τους αξία στο ελάχιστο. Πάντως αυτές που πραγματικά απασχολούν την παρούσα εργασία και περιέχουν όλα τα πλεονεκτήματα μιας ρουμπρίκας αξιολόγησης ανήκουν στο δεύτερο είδος. Οι αναλυτικές
ρουμπρίκες (Πίνακας 4) χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στη διαμορφωτική αξιολόγηση και λειτουργούν ως κατεξοχήν
ανατροφοδοτικό εργαλείο καθώς βοηθούν και τον αξιολογητή και τον αξιολογούμενο να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και το βαθμό στον οποίο είναι αυτό αναγκαίο (Καππά, 2012· Moskal,
2000· Πετροπούλου κ. ά., 2015:102-103).
Βαθμολογία

Περιγραφή Επίδοσης

5

Καταδεικνύεται η πλήρης κατανόηση του θέματος. Όλες οι απαιτούμενες απαντήσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο.

4

Καταδεικνύεται σημαντική κατανόηση του θέματος. Όλες οι απαιτούμενες απαντήσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο.

3

Καταδεικνύεται μερική κατανόηση του θέματος. Οι περισσότερες από τις απαιτούμενες απαντήσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο.

2

Καταδεικνύεται μικρή κατανόηση του θέματος. Αρκετές από τις απαιτούμενες απαντήσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο.

1

Δεν καταδεικνύεται κατανόηση του θέματος.

0

Καμία απάντηση δεν επιχειρήθηκε.

Πίνακας 3: Παράδειγμα Ολιστικής Ρουμπρίκας Αξιολόγησης (Πετροπούλου κ. ά., 2015:102)
Πολύ καλή
Επίδοση
3

Μέτρια
Επίδοση
2

Η απάντηση που έδωσαν Όλα όσα έχουν γράψει
οι συμμαθητές σας φαίνε- είναι σωστά, δεν υπάρχει
ται σωστή;
κανένα λάθος.

Στην απάντησή τους
εντοπίσαμε ένα
λάθος.

Στην απάντησή τους
Στην απάντησή τους
εντοπίσαμε τρία ή περισεντοπίσαμε δύο λάθη.
σότερα λάθη.

Οι συμμαθητές σας αιτιολόγησαν την απάντησή
τους;

Όλα τα σημεία της απάντησής τους συνοδεύονταν από αιτιολόγηση.

Εντοπίσαμε ένα σημείο στην απάντησή
τους στο οποίο έλειπε
η αιτιολόγηση.

Εντοπίσαμε δύο σημεία στην απάντησή
τους στα οποία έλειπε
η αιτιολόγηση.

Εντοπίσαμε τρία ή
περισσότερα σημεία στην
αιτιολόγησή τους στα
οποία έλειπε η αιτιολόγηση.

Η αιτιολόγησή τους ήταν
αναλυτική;

Στην αιτιολόγηση που
Στην αιτιολόγηση που
έδωσαν εντόπισα ένα
έδωσαν ανέλυσαν τον
σημείο στο οποίο δεν
τρόπο σκέψης τους χωρίς
ανέλυσαν τον τρόπο
ασύνδετα σημεία.
σκέψης τους.

Στην αιτιολόγηση που
έδωσαν εντόπισα δύο
σημεία στα οποία δεν
ανέλυσαν τον τρόπο
σκέψης τους.

Στην αιτιολόγηση που
έδωσαν εντόπισα τρία ή
περισσότερα σημεία στα
οποία δεν ανέλυσαν τη
σκέψη τους.

Εντόπισα δύο σημεία
στον συλλογισμό
τους που θεωρώ
εσφαλμένα.

Εντόπισα τρία ή περισσότερα σημεία στον
συλλογισμό τους που
θεωρώ εσφαλμένα.

Κριτήρια

Ο συλλογισμός τους
για την αιτιολόγηση της
απάντησής τους φαίνεται
σωστός;

Εξαιρετική
επίδοση
4

Ο συλλογισμός τους φαίνεται απόλυτα σωστός.

Εντόπισα ένα σημείο
στον συλλογισμό
τους που θεωρώ
εσφαλμένο.

Χαμηλή
Επίδοση
1

Τελική
Βαθμολογία:

Πίνακας 4: Παράδειγμα Αναλυτικής Ρουμπρίκας Αξιολόγησης (Πετροπούλου κ. ά., 2015:103)

Βαθμοί
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Σχεδιάζοντας τη ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού
Αναφερόμενοι εκτενώς στην παιδαγωγική αξία των ρουμπρικών αξιολόγησης ήρθαμε σε επαφή με τις έννοιες «βελτίωση», «ανατροφοδότηση», «μεταγνώση», «αυτορρύθμιση» και άλλες παρόμοιες. Περιορίζουμε, ωστόσο, τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου στην αξιολόγηση των μαθητών και όχι των εκπαιδευτικών θεωρώντας μάλλον πως μόνο εκείνοι είναι
εκπαιδευόμενοι. Σαφώς αυτή είναι και η ισχύουσα θέση σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα. Απαιτείται, όμως, και από τους
εκπαιδευτικούς να επιμορφώνονται ή και να μετεκπαιδεύονται. Ο πολλά προσφέρων θεσμός της δια βίου μάθησης ορίζει ότι
όλοι είναι αέναα εκπαιδευόμενοι. «Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος» ανέφερε ο αρχαίος νομοθέτης Σόλωνας. Και, ένας
εκπαιδευτικός για να επιτελεί το λειτούργημά του πάντα σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις έχει
ανάγκη και την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων εν γένει. Οι περισσότερες
έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί και άποψη για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος έχουν και ενδιαφέρονται για τους μαθητές τους και αναρωτιούνται σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν σε αυτούς. Επιπλέον,
είναι αρκετά ξεκάθαροι όταν ερωτούνται για τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να υφίστανται και θεωρούνται καίρια για τον
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και την αποτελεσματική διδασκαλία και η πλειοψηφία φανερώνει ότι οι σχετικές απόψεις τους
μάλλον συγκλίνουν. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα που εκπονήθηκε το 2010 (Ανδρεαδάκης & Καδιανάκη, 2010) σε 621 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επικράτεια σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας
και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν μάλλον αναμενόμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
100% του δείγματος θεωρεί την επικοινωνία μαθητών-εκπαιδευτικού και την εμπλοκή τους στην όποια μαθησιακή διαδικασία
καίριας σημασίας για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό. Τις υψηλότερες θέσεις, επιπρόσθετα, καταλαμβάνουν η αποδοχή του
εκπαιδευτικού από τους μαθητές του, η αυτοπεποίθηση και ο ενθουσιασμός που μεταβιβάζει στους μαθητές του καθώς και η
διαρκής ενημέρωση για τη δουλειά του, η διάθεση για συνεργασία, η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος αλλά και οι προσδοκίες
που έχει από τους μαθητές του. Άξιο παρατήρησης θα λέγαμε πως είναι η απουσία διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων
από τις πρώτες θέσεις σπουδαιότητας όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα.
Επιπρόσθετα, σε άλλες έρευνες που αφορούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και ερωτήθηκαν μαθητές παρατηρήθηκε ότι υπάρχει και πάλι σύμπνοια απόψεων αφού θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζονται μόνο γνώσεις
αλλά και διδακτικές ικανότητες σε συνδυασμό με μια ευπροσάρμοστη και καταδεκτική προσωπικότητα. Ο Shulman μάλιστα
έχει προσδιορίσει τρεις τύπους γνώσης που θεωρεί ότι απαιτούνται από τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό: α) Η γνώση του
περιεχομένου (content knowledge) στην οποία περιλαμβάνεται όχι μόνο η γνώση του περιεχομένου της διδασκαλίας αλλά
και η δομή του ώστε να προσεγγιστεί με τις καταλληλότερες μεθόδους/τεχνικές κατά τη διδακτική πράξη. β) Η παιδαγωγική
γνώση του περιεχομένου (pedagogical content knowledge) ο οποίος ως τύπος γνώσης συνδυάζει τα επαγγελματικά με τα
προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού που τον καθιστούν αποτελεσματικότερο. Είναι η γνώση διαχείρισης και οργάνωσης
του ανθρώπινου δυναμικού της τάξης μέσω παιδαγωγικών θεωριών που κινητοποιούν τους μαθητές και διατηρούν αμείωτο
το ενδιαφέρον τους κατά τη διδακτική διαδικασία. γ) Η γνώση του προγράμματος σπουδών (curricular knowledge) που αφορά
σε όλες τις εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να οικοδομήσουν τη νέα
γνώση (Μόσχου, 2015: 8).
Καταλαβαίνουμε, έτσι, ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι αυστηρά καθορισμένα κάτι που,
πέρα από τις σχετιζόμενες με την αποτελεσματικότητα έρευνες, αποδεικνύεται και από τα μοντέλα τα οποία έχουν κατά καιρούς προταθεί για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Χαρακτηριστικά, την τελευταία εικοσαετία του περασμένου αιώνα έγινε δημοφιλές το τεχνοκρατικό μοντέλο αξιολόγησης το οποίο μετρούσε σε ποσοτική κλίμακα το ποσοστό επίτευξης των
επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων και συνέκρινε την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φορέων μεταξύ τους με
διάθεση αντικειμενικότητας και απολογισμικότητας και αδιαφορώντας, κατά συνέπεια, για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
σαφώς επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όπως η ετερογένεια (Μαντάς, Ταβουλάρη & Δαλαβίκας, 2009: 199-200)
που παρατηρείται στα σχολεία ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, την περιοχή που βρίσκεται ένας σχολείο, τον αριθμό των
μαθητών σε μια σχολική τάξη, την υλικοτεχνική υποδομή και άλλα παρόμοια. Στον αντίποδα, αναπτύχθηκε το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό πρότυπο κυρίως ως απάντηση στις αντιδράσεις που προέκυψαν στη εφαρμογή του τεχνοκρατικού μοντέ-
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λου. Σε αυτό το μοντέλο το βάρος μετατοπίστηκε από την προσήλωση στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων στην ποιότητα
της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δρώντων υποκειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εντοπίζονται και ερμηνεύονται τα
προτερήματα και οι ελλείψεις των αξιολογούμενων ώστε να βελτιωθούν οι διδακτικές στρατηγικές και οι εκπαιδευτικές πρακτικές εν γένει. Λειτουργεί, συνεπώς, ως ένας κατεξοχήν ανατροφοδοτικός μηχανισμός οι επικρίσεις για τον οποίο έγκεινται
κυρίως στο γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από υποκειμενισμό και η εφαρμογή του απαιτεί εξαιρετικά καλλιεργημένες μεταγνωστικές δεξιότητες τις οποίες δεν δύνανται όλοι να κατέχουν στο ίδιο επίπεδο. Οι έρευνες πάντως δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί
επιθυμούν ένα αξιολογικό μοντέλο το οποίο θα παρουσιάζει χαρακτηριστικά και από τα δύο μοντέλα που προαναφέρθηκαν
(Μαντάς κ. ά., 2009: 199-200).
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως βάσει των χαρακτηριστικών που ο καθένας αναγνωρίζει ως σημαντικότερα και χρηστικότερα θα μπορούσε- ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός αποζητά την επαγγελματική του ανάπτυξη και βελτίωση καθώς και την
ενίσχυση του συνόλου των προσωπικών του δεξιοτήτων- να δημιουργήσει μια ρουμπρίκα αξιολόγησης προσαρμοσμένη στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του. Σχετικό παράδειγμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί.
Εξαιρετική
Επίδοση
(3)

Καλή
Επίδοση
(2)

Χαμηλή
Επίδοση
(1)

Το σενάριο ήταν συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα των
μαθητών και ενεπλάκη ενεργά
το 85 – 100% των μαθητών.

Οι περισσότεροι μαθητές βρήκαν ενδιαφέρον το σενάριο
και ενεπλάκη το 60 – 84% των
μαθητών.

Μικρή σύνδεση του σεναρίου
με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και ενεπλάκη ενεργά
> 60% των μαθητών.

Παραγόμενο έργο με ομαλή
συνεργασία των μαθητών της
τάξης χωρίς εντάσεις.

Παραγόμενο έργο με μικροεντάσεις ανάμεσα στους
μαθητές.

Υψηλή συγκρουσιακή σχέση
– παραγόμενο έργο χαμηλής
ποιότητας.

Όλοι οι μαθητές εκφράστηκαν
ελεύθερα και μοιράστηκαν τις
ιδέες τους.

Επετράπη στους πιο «καλούς»
μαθητές να εκφράσουν τις
απόψεις τους.

Δεν εκφράστηκαν καθόλου
οι απόψεις των μαθητών.

2.Οργάνωση – Δομή

Το σενάριο διδασκαλίας είχε
προετοιμαστεί και προσαρμοστεί προσεκτικά από τις
προηγούμενες μέρες για τις
ανάγκες της τάξης.

Χρησιμοποιήθηκε ένα παλαιόΔεν υπήρξε οργάνωση και
τερο «καλό» σενάριο που έχει
προετοιμασία κάποιου διδαεφαρμοστεί κι άλλες φορές με
κτικού σεναρίου.
επιτυχία.

3.Στόχοι

Οι στόχοι του διδακτικού
σεναρίου επετεύχθησαν σε
ποσοστό 85 – 100%.

Υπήρξαν προβλήματα στη
Επετεύχθησαν οι περισσότεροι
στοχοθεσία και επετεύχθηστόχοι του διδακτικού σεναρίσαν στόχοι σε ποσοστό >
ου σε ποσοστό 60 – 84%.
60%.

4.Πληρότητα

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας καλύπτει το θέμα
που πραγματεύεται κατά 85
- 100%.

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας καλύπτει το θέμα που
πραγματεύεται κατά 60 – 84%.

Κριτήρια

1.Κλίμα-Επικοινωνία

Βαθμολογία

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας καλύπτει το θέμα που
πραγματεύεται σε ποσοστό
> 60%.

Πίνακας 5: Παράδειγμα Ρουμπρίκας Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού
Αν θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποια βήματα για την κατασκευή μιας ρουμπρίκας αυτό-αξιολόγησης αυτά θα είχαν
ενδεικτικά ως εξής:
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Βήμα 1ο: Καθορισμός του διδακτικού σεναρίου, του σκοπού της αξιολόγησης και των ειδικότερων στόχων.
Βήμα 2ο: Επιλογή του είδους της ρουμπρίκας που θα κατασκευαστεί (π.χ. ολιστική ή αναλυτική).
Βήμα 3ο: Έρευνα για την ύπαρξη σχετικών ρουμπρικών.
Βήμα 4ο: Καθορισμός των κριτηρίων αυτοαξιολόγησης βάσει στοιχείων για την αποτελεσματικότητα από έρευνες, βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και εμπειρικά δεδομένα.
Βήμα 4ο: Προσδιορισμός των επιπέδων επίδοσης (συνηθέστερα 3-5, προτιμάται περιττός αριθμός κριτηρίων).
Βήμα 5ο: Κ
 αταγραφή αναλυτικών περιγραφών των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με τα
καθορισμένα επίπεδα επίδοσης.
Βήμα 6ο: Πιλοτική εφαρμογή της αυτοαξιολογικής ρουμπρίκας, πιθανή αναπροσαρμογή της και οριστικοποίηση.
Βήμα 7ο: Άμεση1 και ειλικρινής αυτοαξιολόγηση.
Βήμα 8ο: Α
 ναστοχασμός σχετικά με τη διδακτική διαδικασία και ανατροφοδότηση με στόχο την αυτοβελτίωση και αυτορρύθμιση.

Λογισμικά κατασκευής ρουμπρικών αξιολόγησης
Όσο κι αν η ρουμπρίκα αξιολόγησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως αξιολογικό εργαλείο, ειδικά οι πρώτες προσπάθειες κατασκευής τους μπορεί να αποδειχθούν απαιτητικές και χρονοβόρες και να αποθαρρύνουν τον εκπαιδευτικό που θα
επιθυμήσει να τις χρησιμοποιήσει στην αξιολογική διαδικασία είτε του ιδίου είτε των μαθητών του. Με γνώμονα αυτές τις
δυσκολίες και προς διευκόλυνση του αξιολογητή τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πλήθος λογισμικών, τα περισσότερα
εκ των οποίων διατίθενται δωρεάν, που βοηθούν στον σχεδιασμό ρουμπρικών αξιολόγησης διαδικτυακά και καλύπτουν
πολυποίκιλα γνωστικά αντικείμενα, είτε από έτοιμα πρότυπα (templates) είτε από τράπεζες ρουμπρικών (bank rubrics). Τα
λογισμικά αυτά είναι ιδιαιτέρως εύκολα στη χρήση και δεν απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς ειδικές γνώσεις πάνω στους
υπολογιστές (Πετροπούλου κ. ά., 2015: 113-119).
Από αυτά τα γνωστότερα και πιο εύχρηστα είναι τα ακόλουθα:
• Rubistar (http://rubistar.4teachers.org/)
• RCampus i Rubric (http://www.rcampus.com/GoogleApps/index.cfm?app=rubrics&)
• Learning Analytics Enriched Rubric (LAe-R) για περιβάλλον Moodle2.
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Abstract
The aim of this paper is to feature ‘Self-assessment Rubrics’ as a useful and dynamic tool for teachers’ self-evaluation.
Searching through bibliographic references we come across a great variety of evaluation techniques that could be used
both for students’ and teachers’ evaluation. Rubrics Assessment is basically a performance guide with criteria that are
previously defined. Their pedagogic value arises from the development of critical thinking, self-knowledge and other
metacognitive skills. In a country where teachers’ assessment is concerned to be a ‘red line to cross’ there is the imminent
need to embrace an evaluation culture in order to achieve personal and professional development both as persons and
educators.
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Αδράνειες και μεταρρυθμιστικές τάσεις κατά την περίοδο 2015-2018:
Το παράδειγμα της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης
Γεώργιος N. Βοζαΐτης

Εισαγωγή
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διοίκηση των σχολικών μονάδων αποτελεί ένα διακριτό τομέα της διοικητικής επιστήμης, η
οποία προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες (διανοητικές και συναισθηματικές), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών αρχών, αξιωμάτων και προκλήσεων (βλ π.χ: Αγγελόπουλος, Καραγιάννης, & Φωκάς, 2002: 72-94.
Βοζαΐτης, 2015: 199-207. Βοζαΐτης, 2018: 17. Γιαννίκας, 2014: 136-147. Hargreaves & Fink, 2003: 693-700. Μπάκας, 2006:
117-125. Μπίστα, 2007: 60-66. Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008: 8-47. Pounder, 2006: 533-545. Σαΐτης, 2007: 227-266). Τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η διοίκηση της εκπαίδευσης ως διακριτή επιστημονική ειδίκευση έχει γνωρίσει σημαντική
ακαδημαϊκή εξέλιξη, αν ληφθούν υπόψη το αυξημένο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον και η λειτουργία τμημάτων
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που είτε αυτονομημένα, είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρουν ακαδημαϊκό
προσανατολισμό, ώστε να επιτυγχάνονται με αποτελεσματικό τρόπο η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης
και ιδιαίτερα η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών οργανισμών, κυρίως των σχολικών μονάδων (Ιορδανίδης,
2006: 90-97. Υφαντή & Κατσιγιάννη, 2014: 46-64). Ταυτόχρονα, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτυπώνεται διαχρονικά μια αντινομία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική, καθόσον η ελληνική
Πολιτεία ούτε τα πορίσματα της έρευνας έλαβε υπόψη της, αλλά και ουδέποτε φρόντισε για την εκπαίδευση των υποψηφίων
διευθυντών σχολικών μονάδων. Αντιθέτως, διαφοροποιούσε τα κριτήρια επιλογής τους, επαληθεύοντας τις συχνές αιτιάσεις
για κομματικοποίηση των επιλογών και πρόκριση των εκάστοτε «ημετέρων», συνθήκη που καλλιεργούσε και μια υπόρρητη
αμφισβήτηση του ρόλου των στελεχών εκπαίδευσης από μερίδα των εκπαιδευτικών. Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική υιοθετήθηκε διαχρονικά περίπου από τη δεκαετία του 1990 από τα κόμματα εξουσίας (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) και επαναλήφθηκε και την τριετία
2015-2018 από την υπάρχουσα κυβερνητική εξουσία, η οποία ψήφισε τρεις διαφορετικούς νόμους για την επιλογή στελεχών
εκπαίδευσης αλλά κανέναν για τη στοιχειώδη-έστω- προετοιμασία αυτών που θα έπαιρναν στα χέρια τους την ευθύνη της
διοίκησης των σχολικών μονάδων. Μια από τις εμφανείς «παρενέργειες» αυτής της πολιτικής είναι το γεγονός ότι στο πεδίο
της διοικητικής κουλτούρας κυριάρχησε ο εμπειρισμός και ο αυτοσχεδιασμός και ως εκ τούτου, οι έλληνες διευθυντές των
σχολικών μονάδων δεν κατάφεραν να εναρμονιστούν πλήρως με τα διεθνή προβαλλόμενα πρότυπα του διευθυντή-ηγέτη
(Κατσιγιάννη & Υφαντή, 2016: 158-176).
Αν στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις περιορίζονται συνήθως στις συχνές αλλαγές Υπουργών που υιοθετούν
ο καθένας τους μια προσωπική εκπαιδευτική πολιτική- βραχύβια και στηριζόμενη στο πολιτικό τους κάθε φορά αισθητήριοφαίνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα απουσίας θεσμικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Γκότοβος, 2008: 1-12. Γκότοβος, 2010: 50. Τερζής, 2010: 57). Αυτή, υπό προϋποθέσεις, υπερβαίνοντας την παθολογία
της πολιτικής του «ράβε-ξήλωνε», θα μπορούσε να δημιουργεί τις συνθήκες μιας δυναμικής διαδικασίας αλλαγών με σκοπό
τη βελτίωση, την τροποποίηση, την προώθηση μέτρων αντιμετώπισης κρίσιμων παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
συνοδευόμενη από συγκεκριμένους στόχους και βασιζόμενη σε ένα αξιακό σύστημα (Δημαράς, 1987: ιθ-κα. Κοντάκος, 2009:
77-86. Κουλουμπαρίτση, 2002: 66-73. Υφαντή, 2000: 57-63. Υφαντή, 2004: 2-3). Όπως έχει υποστηριχθεί, εξάλλου, «η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να εκφραστεί ακόμη και ως μια συμβολική πράξη, σχεδιασμένη να παρουσιάσει το ενδιαφέρον
μιας ισχυρής ομάδας (π.χ. της κυβέρνησης) για την αντιμετώπιση προβλημάτων, χωρίς στην πραγματικότητα να καταβληθούν
αξιόλογες προσπάθειες για αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι η ρητορική για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, συνδεόμενη με την πράξη, ενδεχομένως να νομιμοποιεί μάλλον τις ενέργειες εκείνων που διαθέτουν πολιτική δύναμη παρά να επιτυγχάνει τη δρομολόγηση ουσιαστικών εκπαιδευτικών αλλαγών» (Υφαντή, 2014: 26).
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Σκοπός & Βασικό ερευνητικό ερώτημα
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση αλλά και ο κριτικός σχολιασμός των ρυθμίσεων αξιολόγησης και
επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, (εδώ των διευθυντών σχολικών μονάδων) που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο 20152018. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν αν οι ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν κατά αυτήν την περίοδο άλλαξαν συνολικά
την κουλτούρα αξιολόγησής τους και εάν αποτέλεσαν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση μεταρρύθμισης του τρόπου
επιλογής των στελεχών αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Υλικό & Μέθοδος
Το υλικό της εργασίας βασίστηκε στην κριτική διερεύνηση των Εισηγητικών Εκθέσεων των βασικών νομοθετικών κειμένων
της περιόδου αυτής (Ν. 4327/2015, Ν.4473/2017, Ν. 4547/2018) αλλά και στην ανάλυση σχετικών ανακοινώσεων εκπαιδευτικών φορέων μέσω της ανάλυσης περιεχομένου (Βάμβουκας, 2010: 263-281. Κυριαζή, 2002: 283-301. Verma & Mallick,
2004: 224). Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια:
1. Προσδιορισμός της υπόθεσης της έρευνας
2. Διατύπωση ενός προσωρινού συστήματος κατηγοριών
3. Διατύπωση του οριστικού συστήματος κατηγοριών. Οι κατηγορίες ανάλυσης ήταν οι εξής: Κριτήρια επιλογής, συνέντευξη,
αξιολόγηση, μεταρρύθμιση.
Έπεται η παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας.

Κριτική επισκόπηση-Η εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου 2015-2018
Ο Νόμος 4327/2015
Ο Νόμος 4327/2015 αποτέλεσε την πρώτη θεσμική παρέμβαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και επέφερε δυο αλλαγές. Η πρώτη από αυτές αφορούσε στη μοριοδότηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης
των υποψηφίων διευθυντών, καθώς η αριθμητική της αποτίμηση υποβαθμίστηκε σημαντικά, λαμβάνοντας συνολικά 11 μονάδες,
ενώ στον προηγούμενο Νόμο 3848/2010 λάμβανε μέχρι και 24 μονάδες (βλ. πίνακα). Η δεύτερη-ποιοτικά μεγαλύτερη- αφορούσε στην κατάργηση της συνέντευξης ως μέσου αξιολόγησης της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων
διευθυντών και στην αντικατάστασή της από μια καινοφανή -τόσο για τα ελληνικά όσο και τα διεθνή δεδομένα- διαδικασία, την
μυστική ψηφοφορία από το σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Στη σχετική Εισηγητική Έκθεση διατυπωνόταν:
«Σε θέσεις ευθύνης πρέπει να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι, πέρα από τα τυπικά τους προσόντα, οφείλουν να
έχουν σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, δημοκρατική συμπεριφορά, ….Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατόν να
διαπιστωθούν εάν συντρέχουν ή όχι στη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνέντευξης, η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε κατά
κόρον για την επιλογή ημετέρων της εκάστοτε εξουσίας. Γι’ αυτό το λόγο, η ηγεσία του Υπουργείου αποσύρει τη διαδικασία της
συνέντευξης…… Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και με αυτήν την έννοια, πιλοτικό, αφού είναι πρόθεση του
ΥΠΟΠΑΙΘ να προχωρήσει σε συνολικότερη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, αργότερα».
Φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για πρώτη φορά επιβεβαίωσε την μεροληπτικότητα της συνέντευξης, η οποία αναδείχθηκε διαχρονικά ως Προκρούστης στις υπηρεσιακές κρίσεις και την αντικατέστησε από τη μυστική
ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Η σχετική επιχειρηματολογία για την υιοθέτησή της παρατίθεται ακολούθως:
«Το κριτήριο συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική συγκρότηση αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία της
προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το
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αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου…….. η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,… ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών,
διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» (άρθρο 19, παράγραφος 4). Προκαλεί εύλογα ερωτηματικά μέσα
σε ποιο πλαίσιο ο σύλλογος διδασκόντων θα μπορούσε να προβεί στην αξιολόγηση ενός υποψηφίου διευθυντή, ο οποίος δεν ήταν
εκ προοιμίου γνωστός στην εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, όταν μάλιστα δεν ήταν υποχρεωμένος να αυτοπαρουσιαστεί σε
αυτή, ούτε και ο σύλλογος διδασκόντων θα μπορούσε να απαιτήσει κάτι τέτοιο, με στόχο να διαγνώσει τόσο σύνθετες ικανότητες στη
διάρκεια μιας ολιγόλεπτης επίσκεψής του στη σχολική μονάδα. Στη σχετική διευκρινιστική Υπουργική Απόφαση αναφερόταν: «Οι
υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν
στο σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί
σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το έχει πράξει με δική του πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, η μη πραγματοποίηση των παραπάνω
δεν επιφέρει καμία συνέπεια ούτε στις υποψηφιότητες ούτε στην εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας» (άρθρο 6).
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι το πλαίσιο επιλογής που διαμορφωνόταν προσέκρουε σε αυτές τις γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια διαμόρφωναν πρακτικά τις συνθήκες επιλογής είτε γνωστών-«δημοφιλών» διευθυντών
στους εκπαιδευτικούς, είτε υποψηφίων που προέρχονταν αποκλειστικά από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα, αξίζει
προς τούτο να υπογραμμιστεί ότι σε έρευνα που διεξήχθη στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, αποδείχθηκε ότι στις επιλογές
των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 85%, οι εκπαιδευτικοί ψήφισαν τον/την πρώην διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου τους, δηλώνοντας ότι «ψήφισαν αυτόν που γνώριζαν, αποφεύγοντας
να αξιολογήσουν άγνωστες/άγνωστους σε αυτούς/ές υποψηφιότητες» (Γεράνιος, 2016: 117). Σε κάθε περίπτωση, αν και το ίδιο το
Υπουργείο υπεραμύνονταν των σχετικών επιλογών ως πλέον δημοκρατικών, δεν διασφαλιζόταν η αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών με βάση ανοικτές, δημοκρατικές διαδικασίες, τουναντίον, μάλιστα οι επιλογές οδήγησαν σε μια «ανακύκλωση»
προσώπων, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής τους συγκρότησης, ενώ η δημοκρατικότητα των
διαδικασιών επιλογής ταυτίστηκε με τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και την αναιτιολόγητη πρόκριση. Αναδύθηκε, όμως, και η
αμφιθυμική στάση του Υπουργείου Παιδείας για τις ενδεχόμενες παρενέργειες που θα επέφερε η αλλαγή αυτή, όταν όρισε-για
πρώτη φορά-στην ιστορία του θεσμού τη θητεία των διευθυντών σε δυο χρόνια και επικαλέστηκε τη μεταβατικότητα των ρυθμίσεων, οι οποίες θα αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συνολικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τελικά, ο Νόμος με αρκετή καθυστέρηση, κρίθηκε αντισυνταγματικός, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 711/2017 απόφαση
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από την προσφυγή ακύρωσής του στο Συμβούλιο της Επικρατείας 57
διευθυντών σχολείων και της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης. Στη σχετική αίτηση προσωρινής αναστολής
και ακύρωσης του νόμου 4327/2015 αναφερόταν ότι «Η αντικατάσταση, δίχως κανένα προφανή και αποχρώντα λόγο, της συνέντευξης, όπως προβλέπονταν στο προϊσχύσαν δίκαιο για την αποτίμηση του επίμαχου κριτηρίου, από τη μυστική ψηφοφορία
φέρνει αντιμέτωπη την αρχή της αξιοκρατίας με την ετυμηγορία συλλογικού οργάνου, το οποίο ενδέχεται μάλιστα, τουλάχιστον
κατά πλειονότητα των μελών, να μην έχει ιδία εικόνα για κάθε υποψήφιο».
Αντικαταστάθηκε από το Νόμο 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
Ο Νόμος 4473/2017
Στο σχετικό Νόμο, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρινόμενο στην απαίτηση άρσης των συνεπειών εξαιτίας της αντισυνταγματικότητας των ρυθμίσεων που το ίδιο θέσπισε, αποφάσισε την αντικατάσταση του Νόμου για την επιλογή των διευθυντών σχολικών
μονάδων, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα ως προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων, εμμένοντας ταυτόχρονα στην εμπλοκή
του συλλόγου διδασκόντων, αλλά με άλλη μορφή. Οι βασικές προβλέψεις του Νόμου αφορούσαν στην εισαγωγή ενός μεικτού
συστήματος, στο οποίο, εκτός από την έκφραση της γνώμης του συλλόγου διδασκόντων, επανερχόταν η συνέντευξη από υπηρεσιακά συμβούλια για την αποτίμηση του κριτηρίου της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών.
Στη σχετική Εισηγητική Έκθεση αναφερόταν: «Το 2015 προτάθηκε και θεσπίσθηκε νέος τρόπος επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. προς ουσιώδη ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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Τονίζεται ότι η διατύπωση της γνώμης των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών συνιστά ένα επιπρόσθετο εργαλείο αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, ……δρα επικουρικά στη διαμόρφωση μίας συνολικής εικόνας των προσόντων του υποψηφίου
…. Το ΥΠΠΕΘ πρόκειται να επεξεργασθεί το συντομότερο δυνατόν ένα νέο σύστημα επιλογής και των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης».
Το Υπουργείο Παιδείας επέμενε στη θεώρησή του ότι η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων αποτελεί θεμελιώδη πρακτική
ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών, διευκρινίζοντας ότι «η διατύπωση της γνώμης των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών…. σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το αποφασίζον συλλογικό όργανο κατά την μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου,
απλά δρα επικουρικά στη διαμόρφωση μίας συνολικής εικόνας των προσόντων του υποψηφίου που κρίνονται κατάλληλα για
την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία
της συνέντευξης ενώπιον του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, αφενός να υποστηρίξουν πλήρως την υποψηφιότητά τους
και τα εν γένει προσόντα τους, αφετέρου να διατυπώσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό
του συλλόγου των διδασκόντων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της
αξιοκρατίας και η ανάδειξη των πλέον ικανών από συλλογικό όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας,
αμεροληψίας και αντικειμενικότητας».
Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Παιδείας πειραματιζόμενο για άλλη μια φορά προσπαθεί να αρθρώσει ένα πειστικό λόγο
υιοθέτησης των σχετικών ρυθμίσεων χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση-αποτίμηση των προηγούμενων ρυθμίσεων, χωρίς διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα, χωρίς μια συνολική πειστική πρόταση αλλαγής του πλαισίου λήψης εκπαιδευτικών
αποφάσεων στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Οι αντιδράσεις υπήρξαν και πάλι ποικίλες, όπως αποτυπώνονται ενδεικτικά στις
ακόλουθες ανακοινώσεις:
«Η διαδικασία εμπλοκής του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή των διευθυντών δεν είναι απλά «καρικατούρα», επειδή η
γνώμη του θα λαμβάνεται υπόψη μόνο συμβουλευτικά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, είναι μέρος της γενικότερης διαδικασίας
αξιολόγησης που προωθείται και στην εκπαίδευση» (Ανακοίνωση ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, 25-5-2017).
«Όλη η διαδικασία διατύπωσης γνώμης για τους διευθυντές αποτελεί την έναρξη της αξιολόγησης» (Ανακοίνωση Α ΕΛΜΕ
ΑΧΑΪΑΣ, 19 -6-2017).
«Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών, υπενθυμίζουμε την από
το 2015 διατυπωμένη θέση μας να μην υπάρχει εμπλοκή των Συλλόγων Διδασκόντων στην διαδικασία επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων, αφού θα οδηγήσει, όπως και στις κρίσεις του 2015, σε ομαδοποιήσεις, συγκρούσεις και πελατειακές
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα διαταράξουν το ήρεμο σχολικό κλίμα και τη συνεργατική δράση που τόσο έχουν
ανάγκη οι σχολικές μονάδες. Δεν αρνούμαστε την αξιολόγηση του έργου του Διευθυντή από τους Συλλόγους Διδασκόντων, αλλά
προτείνουμε αυτό να γίνεται μέσω του μοντέλου της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα»
(Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., 2015).
Ταυτόχρονα, επαγγέλθηκε για άλλη μια φορά η επερχόμενη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος επιλογής των στελεχών
εκπαίδευσης. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι και αυτή η νομοθετική ρύθμιση ακολούθησε το δρόμο της δικαιοσύνης, καθότι
κατατέθηκε προσφυγή 150 εκπαιδευτικών στο Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, θεωρώντας τη μυστική και αναιτιολόγητη έκφραση της γνώμης των εκπαιδευτικών αντίθετη προς τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Ειδικές αναφορές στη
διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών έκανε
και η Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της για το 2017, αναφέροντας τα εξής: «Η διαδικασία διορισμού των διευθυντών των σχολείων
έχει αλλάξει. Τον Μάρτιο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική της εκλογής των διευθυντών
των σχολείων με μυστική ψηφοφορία των εκπαιδευτικών. Κατόπιν αυτού, η εν λόγω μέθοδος καταργήθηκε με νέο νόμο τον Μάιο,
αλλά εξακολουθεί να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να αποστέλλουν ανώνυμα τη γνώμη τους, η οποία μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη για τους διορισμούς από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη διαδικασία».
Επιπλέον, πενήντα υποψήφιοι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πειραιά, Α, Γ, Δ Αθήνας, και Κορινθίας, κατέθεσαν στον Γενικό Γραμματέα της Κομισιόν προσφυγή για διερεύνηση και εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποθέσεων με θέμα τις
διαδικασίες των κρίσεων διευθυντών που έγιναν τον Ιούλιο 2017, σύμφωνα με το Νόμο Ν. 4473/2017.
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Ακολούθως, ψηφίστηκε ο Νόμος 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Ο Νόμος 4547/2018
Ο Νόμος αυτός, καταργώντας οριστικά το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, επέφερε αφενός μια συνολική αναδιοργάνωση
των υποστηρικτικών δομών του εκπαιδευτικού έργου, αφετέρου ενοποίησε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενων των διευθυντών σχολικών μονάδων. Μέσω των σχετικών ρυθμίσεων του Νόμου
4547/2018 σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρόβλεψης εγκαταλείφθηκε η ρητορική του εκδημοκρατισμού των διαδικασιών και
επανήλθε η επίκληση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, υιοθετώντας μάλιστα τη ρητορική του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που αποφάνθηκε για την αντισυνταγματικότητα του Νόμου 4327/2015. Είναι αποκαλυπτική και πάλι η σχετική Εισηγητική Έκθεση: «Με τις διατάξεις του Γ κεφαλαίου τίθεται ένα σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνο με
τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, και ειδικότερα, της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε έλληνα πολίτη στις
δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, καθώς και της διαφάνειας…… Δίδεται βαρύτητα στην
αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης, η οποία είναι απαραίτητη
για την επιλογή των καταλληλότερων στελεχών…..Σε κάθε περίπτωση η διαφάνεια της διαδικασίας της συνέντευξης και η δυνατότητα ελέγχου διασφαλίζονται με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους. Με τα άρθρα 37 έως και 46 εισάγεται ένα σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης αντίστοιχο ως προς
τις γενικές αρχές και τις βασικές ρυθμίσεις με το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων του Ν. 4369/2016». Προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι μέσα σε μια μόλις τριετία η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επανακαθόρισε τη στάση της ως προς
την αποτίμηση της συνέντευξης, θεωρώντας την πλέον «απαραίτητη», ενώ μόλις δυο χρόνια τη θεωρούσε ως προωθητική
των ημετέρων της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας. Μάλιστα, στη σχετική Υπουργική Απόφαση αποτυπώνονταν τα κριτήρια
της μοριοδότησης της συνέντευξης, τα οποία καθορίστηκαν ως ακολούθως: παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα (Υ.Α. Φ.361.22/41/159789/Ε3).
Προς επίρρωση της προσήλωσης στις αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας το Υπουργείο Παιδείας προέβη στην αύξηση των
μορίων της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σε 17 μονάδες, αντί των 10-12 που
ήταν στην πρώτη νομοθετική ρύθμιση, ενώ απέσυρε οριστικά πλέον την εμπλοκή των συλλόγων διδασκόντων στις επιλογές
αυτές. Μια πραγματική νεωτεριστική ρύθμιση, ωστόσο, επήλθε μέσω της πρόβλεψης της αποτίμησης του συγγραφικού και
ερευνητικού έργου των υποψηφίων διευθυντών, διευρύνοντας ποιοτικά την αξιολόγηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής
τους συγκρότησης με εντελώς διαφορετικά- σε σχέση με το παρελθόν- κριτήρια
Οι σχετικές τροποποιητικές ρυθμίσεις της περιόδου 2015-2018 αποτυπώνονται σύντομα στον ακόλουθο πίνακα:
Νομοθέτημα
Ν. 4327/2015

Ν. 4473/2017

Ν. 4547/2018

Κριτήρια αξιολόγησης

Διενέργεια συνέντευξης

α. Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (11 μ.)
β. Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (14 μ.)
γ. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική συγκρότηση.
(12 μ.)

Απόσυρση συνέντευξης Η αποτίμηση της γενικής
συγκρότησης της προσωπικότητας διενεργείται
με μυστική ψηφοφορία από το σύλλογο
διδασκόντων

α. Επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (10 μ.-12 μ)
β. Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (13 μ.)
γ. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική συγκρότησηΣυνέντευξη (8 μ.)

Μεικτό σύστημα:
Διενέργεια συνέντευξης από Υπηρεσιακό
Συμβούλιο και έκφραση γνώμης
συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών
χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα.

α. Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (17 μ.)
β. Διοικητική και διδακτική εμπειρία (14 μ.)
γ. Προσωπικότητα –γενική συγκρότηση (14 μ.)

Επαναφορά της συνέντευξης.

Πίνακας: Συνοπτική αποτύπωση των νομοθετικών προβλέψεων της περιόδου 2015- 2018.

Γεώργιος N. Βοζαΐτης
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Συζήτηση-Συμπεράσματα
Στο επίπεδο της διοικητικής κουλτούρας, η επιλογή και η αξιολόγηση των διευθυντών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα διαχρονικά παρέμεινε εξαρτώμενος από το γραφειοκρατικό μηχανισμό της εκπαίδευσης, χωρίς να αυτονομηθεί από τα γρανάζια
της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας, η οποία διαμόρφωνε τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες (Γρηγόρα, 2018:
168-176. Κάκκος, Πιτσιάβας & Παπαλέξης, 2017: 133-143. Λάζου-Μπαλτά & Παπαροϊδάμη, 2017: 122-132). Θα μπορούσε να
υποστηριχθεί η άποψη ότι το σύστημα αυτό φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα όριά του, μη ανταποκρινόμενο στο αίτημα μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής διοίκησης, στην οποία τα στελέχη αυτά θα προκύπτουν μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης (πρακτικής
και θεωρητικής), με παράλληλη αξιοποίηση του portfolio τους. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι ακόμη και
σήμερα υπό το πρίσμα των νέων προσεγγίσεων του σχολείου ως κοινότητα επαγγελματικής μάθησης, δεν έχει αναγνωριστεί
η συμβολή των διευθυντών στην οικοδόμηση της μαθησιακής κουλτούρας για όλο το προσωπικό. Ταυτόχρονα, δε διαφαίνεται
καμιά πρόβλεψη στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα να ανοίξει το θέμα της «ποιότητας» των στελεχών εκπαίδευσης, και κυρίως των διευθυντών σχολικών μονάδων, αφού συνεχίζεται να επιλέγονται και να αξιολογούνται αποπλαισιωμένοι από οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα αλλά και από την ίδια την αποκτηθείσα
εμπειρία τους, η οποία αποτιμάται μόνον αριθμητικά, στις διαδικασίες επανάκρισης, ως σύνολο μετρήσιμων μορίων. Κι όμως,
η εμπειρία αυτή παραμένει αναξιοποίητη, ένα «αθέατο» μαθησιακό κεφάλαιο βιωμένης γνώσης, απόρροια και αυτό της έλλειψης αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στο οποίο έχει εξοβελιστεί «η κουλτούρα της αποδοχής των
ανεπαρκειών, των ελλειμμάτων, των λαθών…..» (Βλασσόπουλος & Κίσσας, 2013: 64). Η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογοδοσίας αλλά και αυτοαξιολόγησης του έργου των διευθυντών-και πάντως όχι στην προοπτική μιας ψηφοφορίας
από το σύλλογο διδασκόντων- θα μπορούσε να συνδράμει στην αλλαγή της υφιστάμενης διοικητικής κουλτούρας προς την
κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας αξιόπιστης, αποτελεσματικής και παιδαγωγικά ρεαλιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την
επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων. Με αφετηρία το ιδεολόγημα του εκδημοκρατισμού της διαδικασίας επιλογής,
οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις της περιόδου 2015-2018 όχι μόνο δεν κατάφεραν να μεταρρυθμίσουν δραστικά το
χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά απεναντίας να αναδείξουν υφιστάμενες παθογένειες μιας τεχνογραφειοκρατικής
και ιεραρχικής πολιτικής (αυξομοιώσεις μετρήσιμων κριτηρίων, έμφαση στην τυπικά διοικητική και υπαλληλική λογική),
ερχόμενες σε αντίθεση ακόμη και με θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές (Παπακωνσταντίνου & Κολυμπάρη, 2017: 23-48).
Ταυτόχρονα, επαναλήφθηκε η ρητορική μιας επερχόμενης αλλά χρονικά αόριστης μεταρρύθμισης, χωρίς να επιτευχθούν
ουσιαστικές αλλαγές (Fullan, 1991: 37). Οι σχετικές διαδικασίες της μυστικής ψηφοφορίας αλλά και της διατύπωσης γνώμης από τους συλλόγους διδασκόντων, ελλείψει μιας κουλτούρας αξιολόγησης, κοινού οράματος κλπ. λειτούργησαν ως μη
αυθεντικές (μάλλον γραφειοκρατικές) συλλογικές δράσεις. Δεν επιτεύχθηκε η διαμόρφωση και τήρηση ενός αμοιβαίου συστήματος αξιών μεταξύ σχολικών μονάδων και κέντρων λήψης αποφάσεων (Υπουργείο), μολονότι οι σχετικές διαδικασίες
παρείχαν την αίσθηση και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της διεύρυνσης των δημοκρατικών διαδικασιών. Όπως
έχει διατυπωθεί, η «λήψη κάθε εκπαιδευτικού και διοικητικού μέτρου επιβάλλεται να είναι προϊόν χαρτογράφησης, μελέτης
σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και ουσιαστικής διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους επιστημονικούς
φορείς», (Kωνσταντίνου, 2018: 6). Παρά την έλλειψη ευρύτερων εμπειρικών ερευνών, τα περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα
κατέγραψαν αδικίες, αποκλεισμούς εκπαιδευτικών, εσωστρέφεια στην επιλογή προσώπων, εντάσεις και αντιπαραθέσεις στην
εκπαιδευτική κοινότητα (Τσιαπλές & Τυριακίδου, 2018: 6-27. Αργυροπούλου & Φιλίππου, 2018: 28-52). Οι σχετικές ρυθμίσεις
δε νομιμοποιήθηκαν στη συνείδηση των εκπαιδευτικών, αφού απουσίαζε όχι μόνο η πίστη στην «αλλαγή» αλλά και η συνέχειά της. Σημειώθηκαν παλινδρομίσεις, αναδιπλώσεις και πειραματισμοί, ασύμβατοι με ένα στοχευμένο εκπαιδευτικό προσανατολισμό για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων. Δεν αξιοποιήθηκαν τα όρια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και των σχολείων, αφού διαχρονικά απουσιάζουν εναλλακτικές μορφές συλλογικού προγραμματισμού και απολογισμού
του έργου τους, αντιθέτως οξύνθηκαν οι τριβές μεταξύ θεσμικού και συνδικαλιστικού λόγου, αλλά και εκπαιδευτικών φορέων
(Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης, Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτικός εκδημοκρατισμός οφείλει να συνοδεύεται από συνετά βήματα και να εδράζεται
σε αποτελεσματικότερες, πειστικότερες και διαφανέστερες διαδικασίες για την ευόδωση των στόχων του (Μπαλάσκας, 2018:
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5-6). Από την άλλη πλευρά, η συνδικαλιστική ηγεσία αντί να προτάξει ένα πιο στιβαρό λόγο και να καταθέσει τεκμηριωμένη
πρόταση για τις σχετικές διαδικασίες, αντιμετώπισε το θέμα μάλλον με φοβικά αντανακλαστικά, θεωρώντας ότι έτσι στρώνεται
το έδαφος και για την επερχόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Αν πραγματικά επιδιωκόταν η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των διευθυντών, αυτή θα προϋπέθετε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος προετοιμασίας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, ώστε να μειώνεται ο
εμπειρισμός και ο αυτοσχεδιασμός στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων. Ταυτόχρονα, θα οργανώνονταν μια
συστηματική «επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, αξιών, διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα, βασικούς εκφραστές των αξιών στον οργανισμό που προΐστανται» (Λόζγκα & Στραβάκου, 2018:
53-73). Κυρίως, θα καθορίζονταν με σαφήνεια από την ελληνική Πολιτεία αρχές, αξίες, στόχοι, προτεραιότητες για τα στελέχη
της εκπαίδευσης αλλά και μέτρα υποστήριξής τους μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η αξιοποίηση
των πορισμάτων της εκπαιδευτικής έρευνας στη λήψη των αποφάσεων αλλά και η ουσιαστική αξιολόγηση της θητείας των
υποψηφίων διευθυντών και όχι μόνο η λογιστική αποτίμησή της θα συνέβαλαν στην αλλαγή της συνολικότερης διοικητικής
κουλτούρας προς την κατεύθυνση οργάνωσης μιας μακρόπνοης και αξιόπιστης στρατηγικής για την επιλογή των διευθυντών
σχολικών μονάδων.
Απαντώντας, επομένως, στο βασικό ερευνητικό ερώτημα, η αξιολόγηση των στελεχών αυτών αντιμετωπίστηκε με ό,τι
υποδηλώνονταν ήδη από την ονοματολογία των νομοθετημάτων, περισσότερο δηλαδή, με χρονικά κριτήρια διαχείρισης και
διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας, και όχι με την προοπτική ενός οργανωμένου και στοχευμένου εκπαιδευτικού μετασχηματισμού και μεταρρύθμισης, αναπαράγοντας πρακτικές του παρελθόντος. Επομένως, απαιτείται η εγκατάλειψη μιας στείρας
ρητορικής και η υιοθέτηση μας πραγματικά μεταρρυθμιστικής πολιτικής για τα εκπαιδευτικά στελέχη, βασισμένη στους άξονες
εκπαίδευση, λογοδοσία και αποτίμηση.

Πηγές
Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 50Α/14-52015).
Ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 78Α/30-5-2017).
Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
102Α/12-6-2018).
Υ.Α. Φ. 361.22/26/79840/Ε3 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» (ΦΕΚ 915Β/20-5-2015).
Υ.Α. Φ. 361.22/41/159789/Ε3 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
και Εργαστηριακών Κέντρων» (ΦΕΚ 4424Β/5-10-2018).
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Abstract
The purpose of the present project is the research and the critical commentary on the assessment as well as on the school
directors applied by the political leadership of the Ministry of Education during the years 2015-2018. The basic inquiring
question concerned to what degree these regulations totally constituted a scientifically documented suggestion of how to
reform the way of selection and their assessments. The material of the project was based on the critical research of the
basic legislative texts of that period, through an analysis of the text. The search of the introductory reports and the record
of the various consequences of legislation revealed that a wider educational reform as well as an educational change of
the way of selection and assessment of school directors in the Greek educational system still remains inquiring.
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Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου και η συμβολή της στη βελτίωση
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Εισαγωγή
Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έναν πολύ ουσιαστικό και σημαντικό στόχο για το σχολείο (Κωνσταντοπούλου κ.ά.,
2016). Στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται μια ευρεία ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαξιολόγησης (Demore, 2017). Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο των πρόσφατων αντιλήψεων για την αξιολόγηση στην
τάξη και ιδιαίτερα των αντιλήψεων για τη διαμορφωτική αξιολόγηση (Brown, Andrade, & Chen, 2015).
Σύμφωνα με τους Harris και Brown (2018), η αυτοαξιολόγηση είναι μια πολύπλοκη πρακτική για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν πώς η αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει μια βασική διαδικασία σε οποιαδήποτε
μαθησιακή δραστηριότητα και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο τους ως πράκτορες στο πλαίσιο της διαδικασίας
μάθησης και αξιολόγησης και να δεσμευτούν ώστε να είναι ρεαλιστές στις αυτοαξιολογήσεις τους. Ως προς το βαθμό στον οποίο έχει
διερευνηθεί η ικανότητα αυτοαξιολόγησης η Wong (2014) σημειώνει ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει έλλειψη ερευνών,
καθώς η έρευνα έχει εστιαστεί, κυρίως, στους εκπαιδευόμενους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ και η Elder (2010), επίσης,
επισημαίνει την ύπαρξη μη επαρκούς έρευνας που να εξετάζει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης στους μικρούς μαθητές.
Στη βιβλιογραφία έχει εντοπιστεί ένα αριθμός πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η
αυτοαξιολόγηση έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς και της δια βίου μάθησης, προετοιμάζει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική κοινωνία, κάνει τους μαθητές να νιώθουν ότι έχουν τον
έλεγχο στην αξιολόγησή τους, αναπτύσσει την αυτονομία, τις γνωστικές ικανότητες και τη μεταγνωστική εμπλοκή, προωθεί
την καλύτερη κατανόηση και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των εργασιών τους. Ακόμη, μειώνει το άγχος και ενισχύει
την προσωπική και πνευματική ανάπτυξη ή τις κοινωνικές δεξιότητες (Leach, 2012). Επιπρόσθετα, οι βιβλιογραφικές έρευνες
των McMillan και Hearn (2008) καθώς και των Brown και Harris (2014) επιβεβαιώνουν τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης
στη βελτίωση της επίδοσης και της μάθησης των εκπαιδευομένων, ενώ η έρευνα των McMillan και Hearn (2008) επιβεβαιώνει και την ενίσχυση κινήτρων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής διαδικασιών αυτοαξιολόγησης. Τέλος, οι Alonso-Tapia και
Panadero (2010) υποστηρίζουν ότι η αυτορρύθμιση ως αποτέλεσμα αυτοαξιολογικών διαδικασιών έχει διερευνηθεί ελάχιστα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη εξέτασης της παρούσας κατάστασης αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση
ώστε να προσεγγιστεί το θέμα της αυτοαξιολόγησης από διάφορες οπτικές με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία την τελευταία δεκαετία στο διεθνή χώρο αλλά και στην Ελλάδα στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης προκειμένου
να καταγραφούν και να συνοψιστούν τα όσα έχουν διερευνηθεί για αυτή την πολύπλοκη αλλά σημαντικής σημασίας για τις
δεξιότητες των εκπαιδευομένων πρακτική αξιολόγησης. Η έρευνα αυτή ευελπιστεί να δώσει στοιχεία που θα βοηθήσουν τους
εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα ως προς τo συγκεκριμένο τύπο αξιολόγησης.

Θεωρητικό πλαίσιο
Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως η αξιολόγηση εκείνη που εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε μια διαδικασία κατά την οποία
εκφράζουν την κρίση τους γενικά για τη μάθησή τους και συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα αυτής και αποτελεί έναν τρόπο
ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής αυτών στη μάθησή τους (Wolffensperger & Patkin, 2013). Συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία εκείνη όπου ο εκπαιδευόμενος αναστοχάζεται και παρακολουθεί τη δική του εργασία ή/
και τα προϊόντα της και περιλαμβάνει εξίσου τόσο την περιγραφή, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της εργασίας του όσο και την
αξιολόγηση, δηλαδή πόσο καλή είναι η εργασία και τι αξίζει (Brown et al., 2015).
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Η αυτοαξιολόγηση είναι ένας τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο να εκφράζουν
την άποψή τους για τη μάθηση και συγκεκριμένα για τα επιτεύγματά τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως σημειώνουν
οι Sluijsmans, Dochy και Moerkerte (1999), η αυτοαξιολογική διαδικασία είναι ένας τρόπος ενίσχυσης του ρόλου των μαθητών ως ενεργών συμμετεχόντων στη μάθησή τους και χρησιμοποιείται συνήθως ως διαμορφωτική αξιολόγηση που βοηθά
τους μαθητές να σκεφτούν τις μαθησιακές διεργασίες και τα αποτελέσματά τους.
Συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων αποτελεί την ποιοτική αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης και
των αποτελεσμάτων της, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων ποιότητας η οποία δεν επικεντρώνεται στη βαθμολογία, αλλά
στην κατανόηση αυτών των διαδικασιών, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές μπορούν να μάθουν από τα λάθη και τα επιτεύγματά τους. Επομένως, η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία αναστοχασμού (Panadero & Alonso-Tapia, 2013). Όπως
σημειώνει και η Τopping (2003) στην αυτοαξιολόγηση η πρόθεση είναι, συνήθως, να εμπλέξει τους μαθητές ως ενεργούς
συμμετέχοντες στη δική τους μάθηση και να προωθήσει τον αναστοχασμό του εκπαιδευομένου πάνω στο δικό του μαθησιακό
στυλ, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει και τη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η αυτοαξιολόγηση θεωρείται ως προσωπική
ικανότητα ή αλλιώς δεξιότητα για αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων ή επιδόσεων και είναι ένας τύπος αξιολόγησης που
εξυπηρετεί αθροιστικούς και διαμορφωτικούς σκοπούς και ενεργεί ως στρατηγική μάθησης ή διαδικασία η οποία συμβάλλει
στη βελτίωση της μάθησης των εκπαιδευομένων (Yan, 2018).

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την ανάλυση 21 εμπειρικών ερευνών από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να διερευνήσει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου
στη βελτίωση της ποιότητας της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόμενων: α. στην ανάπτυξη των
κινήτρων τους για μάθηση , β. στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησής τους και γ. στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
1ο: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συμβάλει στην ενεργοποίηση των κινήτρων των εκπαιδευομένων;
2ο: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση/μάθηση των εκπαιδευομένων;
3ο: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενισχύει την αυτορρύθμιση των εκπαιδευομένων;

Μέθοδος
Στο σχήμα 1 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας.
Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας έρευνας

269

Αναστασία Παπανθύμου & Μαρία Δάρρα

Αποτελέσματα
Το γράφημα 1 παρουσιάζει το σύνολο των εξεταζόμενων ερευνών ανά έτος.
Γράφημα 1. Αριθμός ερευνών ανά έτος

Το γράφημα 2 παρουσιάζει το σύνολο των εξεταζόμενων ερευνών ανά χώρα.
Γράφημα 2. Αριθμός ερευνών ανά χώρα

Ερευνητικό ερώτημα 1: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συμβάλλει στην ενεργοποίηση των κινήτρων των εκπαιδευομένων;
Αναλυτικά, ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών αναφορικά με τη συμβολή της
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου στη δημιουργία κινήτρων στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.
Πίνακας 1. Συμβολή αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ερευνητές
(έτος)
Χώρα

Ερευνητική
μέθοδος-Μέγεθος
δείγματος

Σκοπός έρευνας

Μάθημα

Κυριότερα ευρήματα ως προς
τα κίνητρα

1. Dalala
(2014)
Λιβύη

Μικτή μέθοδος (60
εκπαιδευτικοί)

Διερεύνηση του πώς η αυτοαξιολόγηση του
γραπτού λόγου των EFL μαθητών
γίνεται αντιληπτή και χρησιμοποιείται στα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Λιβύη.

Αγγλικά

Ενίσχυση κινήτρων για το
γραπτό λόγο και για ανεξάρτητη
μάθηση.

2. Peyton
(2017)
ΗΠΑ

Ποιοτική (34
μαθητές)

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για
τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.

Φυσική Αγωγή

Ενίσχυση κινήτρων κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
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Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ερευνητές
(έτος)
Χώρα

Ερευνητική
μέθοδος-Μέγεθος
δείγματος

Σκοπός έρευνας

Μάθημα

Κυριότερα ευρήματα ως
προς τα κίνητρα

Διερεύνηση της αυτοαξιολόγησης ως εναλλακτικής
μεθόδου
αξιολόγησης του προφορικού λόγου στην έκτη τάξη του
δημοτικού.

Αγγλικά

Ενίσχυση μαθησιακών
κινήτρων.

2. Anastasiadou
Πειραματική (90
(2013)
μαθητές)
Ελλάδα

Διερεύνηση του αν η αυτοαξιολόγηση μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια εικόνα για
τη μαθησιακή τους πρόοδο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
και αν οι μαθητές αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα
της προσέγγισης «έμφαση στη διαδικασία παραγωγής
γραπτού λόγου».

Αγγλικά

Ανάπτυξη κινητήριων
και συναισθηματικών
ικανοτήτων.

3. Clift (2015)
ΗΠΑ

Διερεύνηση της
επίδρασης της αυτοαξιολόγησης με καθορισμό στόχων
στην επίδοση και τα κίνητρα των μαθητών.

Μαθηματικά

Κινητοποίηση μαθητών.

1. Chalkia
(2012)
Ελλάδα

Μικτή μέθοδος (18
μαθητές)

Hμιπειραματική,
130 μαθητές)

Ερευνητικό ερώτημα 2: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση/μάθηση των εκπαιδευομένων;
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών αναφορικά με τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου στη βελτίωση επίδοσης/μάθησης στις δύο πρώτες βαθμίδες.
Πίνακας 2. Συμβολή αυτοαξιολόγησης στην επίδοση/μάθηση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ερευνητές
(έτος)
Χώρα

Ερευνητική
μέθοδος-Μέγεθος
δείγματος

Σκοπός
έρευνας

Μάθημα

Κυριότερα ευρήματα ως προς την επίδοση/
μάθηση

1. DeMent
(2008)
ΗΠΑ

Ημιπειραματική, 70
μαθητές)

Διερεύνηση του αν η χρήση της
αυτοαξιολόγησης επηρεάζει την ικανότητα
Γλώσσα
των μαθητών στο γραπτό λόγο και τις στάσεις
τους απέναντι σε αυτόν.

Βελτίωση ικανότητας στο γραπτό λόγο.

2.Fancourt
(2008)
Αγγλία

Ποιοτική,
εθνογραφική (30
μαθητές)

Διερεύνησης της φύσης της
αυτοαξιολόγησης του μαθητή στο μάθημα
των Θρησκευτικών και της καταλληλόλητας
διαφόρων τεχνικών.

Θρησκευτικά

Βελτίωση επίδοσης.

3.McDonald
(2009)
Καραϊβική

Μικτή μέθοδος (515
μαθητές)

Διερεύνηση της ακαδημαϊκής επίδοσης
αντρών μαθητών σε εξωτερικές εξετάσεις
σε όλα τα μαθήματα μετά από επίσημη
εκπαίδευση στην αυτοαξιολόγηση.

Εξωτερικές
εξετάσεις
σε όλα τα
μαθήματα

Επίτευξη υψηλότερης επίδοσης των
μαθητών που εκπαιδεύτηκαν στην
αυτοαξιολόγηση..

Πειραματική (80
μαθητές)

Ανάλυση της επίδρασης των σεναρίων,
ως εργαλείων αυτοαξιολόγησης, στην
αυτορρύθμιση και τη μάθηση, όταν
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαφορετικών
τύπων διδασκαλίας και ανατροφοδότησης.

Γεωγραφία

Η χρήση σεναρίων αυτοαξιολόγησης
συνέβαλε στην ενίσχυση
της μάθησης, ενώ τα αποτελέσματα της
διδασκαλίας και της ανατροφοδότησης δεν
ήταν σημαντικά.

4.Alonso-Tapia &
Panadero
(2010)
Ισπανία
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Πειραματική (162
μαθητές)

Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των
βαθμολογιών των μαθητών σε
γραπτή εργασία και της διαδικασίας
στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν
στη δημιουργία κριτηρίων και
αυτοαξιολογούνται με ρουμπρίκα.

6. Panadero,
Tapia, &
Huertas
(2012)
Ισπανία

Πειραματική (120
μαθητές)

Σύγκριση της επίδρασης δύο διαφορετικών
εργαλείων αυτοαξιολόγησης, των
ρουμπρίκων και των σεναρίων στην
αυτορρύθμιση, τη μάθηση και την
αυτοαποτελεσματικότητα σε αλληλεπίδραση
με άλλες δύο ανεξάρτητες μεταβλητές (τύπος
διδασκαλίας και ανατροφοδότηση).

7. Thrasher
(2012)
ΗΠΑ

Διερεύνηση του πώς οι τεχνικές
Παρέμβαση σε
αυτοαξιολόγησης του μαθητή επηρεάζουν
δείγμα 25 μαθητών
την αυτοπεποίθηση, την επίδοση και την
και συνέντευξη με 5
ικανότητα των μαθητών στις επιστημονικές
μαθητές
έννοιες.

8. Feldkamp
(2013)
ΗΠΑ

Έρευνα δράσης (52
μαθητές)

5. Andrade,
Du, & Mycek
(2010)
ΗΠΑ

Γλώσσα

Παραγωγή πιο αποτελεσματικών γραπτών
κειμένων.

Γεωγραφία

Η χρήση των σεναρίων και των
ρουμπρίκων ενίσχυσε τη μάθηση, ωστόσο,
οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις δεν ήταν
σημαντικές.

Φυσική
επιστήμη

Μαθητές με χαμηλότερη επίδοση άρχισαν
να βλέπουν ότι ήταν ικανοί να επιτύχουν
και να κατανοήσουν το περιεχόμενο της
επιστήμης, ενώ μαθητές με υψηλότερη
επίδοση φάνηκαν λιγότερο ανήσυχοι για τις
τελικές αξιολογήσεις. Επιπλέον, οι μαθητές
ανέλαβαν την ευθύνη της μάθησής τους.

Χημεία

Μικρή βελτίωση βαθμολογιών στην τελική
αξιολόγηση.

9. Yu (2013) Πειραματική (533
Χονγκ Κονγκ μαθητές)

Διερεύνηση του πώς η καθοδηγούμενη
αυτοαξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει
τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία
να παράγουν επιτυχημένους και
αυτοκατευθυνόμενους μαθητές στα
Μαθηματικά. Επιπλέον, εξέταση της
συμβολής της καθοδηγούμενης αξιολόγησης
στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών
στο συγκεκριμένο μάθημα.

Μαθηματικά

Βελτίωση επίδοσης, πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση προκλήσεων και ανάπτυξη
στρατηγικών και συμπεριφορών μάθησης.
Καταγραφή εκ μέρους των μαθητών του τι
είναι σημαντικό και τι χρειάζεται να μάθουν
ή να απομνημονεύσουν.

10. Dalala
(2014)
Λιβύη

Μικτή μέθοδος (60
εκπαιδευτικοί)

Διερεύνηση του πώς η αυτοαξιολόγηση του
γραπτού λόγου των EFL μαθητών
γίνεται αντιληπτή και χρησιμοποιείται στα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη
Λιβύη.

Αγγλικά

Οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές
αυτοαξιολόγησης για την ανάπτυξη
ικανοτήτων μάθησης.

Ομάδα ελέγχου και
ομάδα παρέμβασης
(80 μαθητές)

Διερεύνηση της επίδρασης που έχει η
εκπαίδευση των μαθητών στις διαδικασίες
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης,
στην επίδοσή τους στα Μαθηματικά, στην
ικανότητα να αυτοαξιολογούνται με ακρίβεια
και στην ικανότητα να αξιολογούν τους
συμμαθητές τους με ακρίβεια.

Μαθηματικά

Βελτίωση επίδοσης.

12. Hatami
(2015)
Ιράν

Πειραματική (75
μαθητές)

Διερεύνηση των αποτελεσμάτων
της συνεργατικής μάθησης και της
αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων
στην αυτορρύθμιση και τα υψηλά
ακαδημαϊκά επιτεύγματα.

Γεωμετρία

Θετικό αποτέλεσμα στην επίδοση σε
μαθητές με χαμηλό και υψηλό γνωστικό
πεδίο.

13. Peyton
(2017)
ΗΠΑ

Ποιοτική (34
μαθητές)

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών
για
τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Φυσική
Αγωγή

Βελτίωση
μελλοντικών επιδόσεων.

11. Popelka
(2015)
ΗΠΑ

Διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης της
αυτοαξιολόγησης του μαθητή στη μάθηση
της Χημείας.
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Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ερευνητές
(έτος)
Χώρα

Ερευνητική
μέθοδος-Μέγεθος
δείγματος

Σκοπός
έρευνας

Μάθημα

Κυριότερα ευρήματα ως προς την επίδοση/
μάθηση

Πειραματική (116
μαθητές)

Διερεύνηση της επίδρασης της ανάγνωσης
ενός μοντέλου γραπτών εργασιών, της
δημιουργίας κριτηρίων για γραπτές εργασίες
και της αυτοαξιολόγησης με ρουμπρίκα,
όπως και της επίδρασης του φύλου, του
Γλώσσα
χρόνου που απαιτείται για τη γραπτή
εργασία, της προηγούμενης χρήσης της
ρουμπρίκας και της προηγούμενης επίδοσης
στη βαθμολογία των μαθητών σε γραπτή
εργασία.

Παραγωγή πιο αποτελεσματικών γραπτών.

2. Στυλιανού
(2008)
Κύπρος

Πειραματική (34
μαθητές)

Διερεύνησης της αυτοαξιολόγησης μέσω
του φακέλου εργασιών (portfolio) και της
συμβολής της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
επικοινωνίας (κατανόηση και παραγωγή
γραπτού λόγου).

Γλώσσα

Υψηλότερη επίδοση στις δεξιότητες
επικοινωνίας.

3. Goto &
Lee (2010)
Νότια Κορέα

Πειραματική (254
μαθητές)

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της
αυτοαξιολόγησης μαθητών που διδάσκονται
τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα.

Αγγλικά

Θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των
μαθητών και στην αυτοπεποίθηση ως προς
τη μάθησή τους, αν και τα μεγέθη των
επιδράσεων ήταν μικρά.

Έρευνα δράσης (46
μαθητές)

Διερεύνηση του πώς η εκπαίδευση στην
αυτοαξιολόγηση επηρεάζει τη γνώση και
την κατανόηση των μαθητών σχετικά με το
γραπτό τους λόγο και την ανάγκη τους για
βελτίωση.

Γραπτός
λόγος

Απόκτηση μεγαλύτερης
επίγνωσης του τι προϋποθέτει ένα καλό
γραπτό και καλύτερη κατανόηση των
πρακτικών παραγωγής γραπτού λόγου. Οι
μαθητές συνειδητοποιήσουν τον εαυτό τους
ως συγγραφέα.

Μικτή μέθοδος (18
μαθητές)

Διερεύνηση της αυτοαξιολόγησης του
μαθητή ως εναλλακτικής μεθόδου
αξιολόγησης του προφορικού λόγου στο
μάθημα των Αγγλικών στην έκτη τάξη του
δημοτικού.

Αγγλικά

Απόκτηση πιο ενεργού ρόλου των μαθητών
στη μάθηση τους. Ανάπτυξη ικανότητας
εντοπισμού δυνατών και αδύνατων
σημείων στη μάθηση και βελτίωση
προφορικού λόγου.

Πειραματική (90
μαθητές)

Διερεύνηση του αν η αυτοαξιολόγηση μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν
μια εικόνα για τη μαθησιακή τους πρόοδο
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξέταση
Αγγλικά
του αν οι μαθητές αναγνωρίζουν τα
πλεονεκτήματα της προσέγγισης «έμφαση
στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου».

1. Andrade,
Du, & Wang
(2008)
ΗΠΑ

4. Zapitis
(2011)
Καναδάς

5. Chalkia
(2012)
Ελλάδα

6. Anastasiadou (2013)
Ελλάδα

Διερεύνηση της επίδρασης της
αυτοαξιολόγησης με καθορισμό στόχων
7. Clift (2015) Ημιπειραματική,130
στην επίδοση και τα κίνητρα των μαθητών
ΗΠΑ
μαθητές)
δημοτικού σχολείου στο μάθημα των
Μαθηματικών.

Μαθηματικά

Ανάληψη ευθύνης για τη
μάθηση, οικοδόμηση συλλογισμού και
ανάπτυξη
γνωστικών, μεταγνωστικών ικανοτήτων.

Βελτίωση επίδοσης.

Ερευνητικό ερώτημα 3: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενισχύει την αυτορρύθμιση των εκπαιδευομένων;
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών αναφορικά με τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου στην αυτορρύθμιση στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.
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Πίνακας 3. Συμβολή αυτοαξιολόγησης στην αυτορρύθμιση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ερευνητές
(έτος)
Χώρα
1.Alonso-Tapia &
Panadero
(2010)
Ισπανία

Ερευνητική
μέθοδος-Μέγεθος
δείγματος

Σκοπός
έρευνας

Μάθημα

Κυριότερα ευρήματα ως προς
την αυτορρύθμιση

Πειραματική (80
μαθητές)

Ανάλυση της επίδρασης των σεναρίων, ως εργαλείων
αυτοαξιολόγησης στην αυτορρύθμιση και τη μάθηση,
όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαφορετικών τύπων
διδασκαλίας και ανατροφοδότησης.

Γεωγραφία

Ενίσχυση αυτορρύθμισης,
ενώ τα αποτελέσματα
της διδασκαλίας και της
ανατροφοδότησης δεν ήταν
σημαντικά.

2. Panadero
et al. (2012)
Ισπανία

Πειραματική (120
μαθητές)

Σύγκριση της επίδρασης δύο διαφορετικών εργαλείων
αυτοαξιολόγησης, των ρουμπρίκων και των σεναρίων στην
αυτορρύθμιση, τη μάθηση και την αυτοαποτελεσματικότητα Γεωγραφία
σε αλληλεπίδραση με άλλες δύο ανεξάρτητες μεταβλητές
(τύπος διδασκαλίας και ανατροφοδότηση).

Τα σενάρια ενίσχυσαν την
αυτορρύθμιση περισσότερο
από τις ρουμπρίκες
ωστόσο, οι περισσότερες
αλληλεπιδράσεις δεν ήταν
σημαντικές.

3. Hatami
(2015)
Ιράν

Πειραματική (75
μαθητές)

Διερεύνηση των αποτελεσμάτων της συνεργατικής
μάθησης και της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων
στην αυτορρύθμιση και τα υψηλά ακαδημαϊκά
επιτεύγματα.

Ενίσχυση ης αυτορρύθμισης.

Γεωμετρία

Τέλος, οι Harris, Brown και Harnett (2015), διερευνώντας και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης στη Νέα Ζηλανδία το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης συνολικά 471 σχολίων, που λάμβαναν οι μαθητές από τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους,
εντόπισαν την αυτορρύθμιση μόνο στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.

Συζήτηση
Ο μέσος όρος των ερευνών ανά έτος από το 2008 έως το 2018 είναι δύο (2) με τις περισσότερες έρευνες να έχουν γίνει στις
ΗΠΑ (Ν=8), ενώ σε άλλες χώρες ο αριθμός των ερευνών είναι σχετικά μικρός. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της Ελλάδας
έχουν εντοπιστεί μόνο δύο (2) έρευνες συνολικά.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύεται η συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση των
κινήτρων των μαθητών στο διεθνή χώρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα των Αγγλικών, όπου συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές ανέπτυξαν κίνητρα για το γραπτό λόγο και για ανεξάρτητη μάθηση (Dalala, 2014). Επιπρόσθετα, στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής παρατηρήθηκε αύξηση των κινήτρων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Peyton,
2017), ενώ στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η αυτοαξιολόγηση με καθορισμό στόχων αύξησε τα μαθησιακά κίνητρα
στο μάθημα των Μαθηματικών (Clift, 2015). Τέλος, στην Ελλάδα εντοπίστηκαν δύο έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στο μάθημα των Αγγλικών (Chalkia 2012; Anastasiadou, 2013). Την ενίσχυση κινήτρων ως αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης
επιβεβαιώνει και η βιβλιογραφική έρευνα των McMillan και Hearn (2008).
Οι βιβλιογραφικές έρευνες των McMillan και Hearn (2008) καθώς και των Brown και Harris (2014) επιβεβαιώνουν τη
συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/μάθησης των εκπαιδευομένων. Τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση της μάθησης και της επίδοσης των εκπαιδευομένων στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στο διεθνή χώρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας αποδεικνύουν τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στο γραπτό
λόγο στο μάθημα της Γλώσσας (DeMent, 2008; Andrade et al., 2010), στη βελτίωση των μαθητών στα Θρησκευτικά (Fancourt,
2008) και ακόμη η αυτοαξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αποδώσουν ικανοποιητικά σε εξωτερικές εξετάσεις
μαθημάτων (McDonald, 2009). Ακόμη, η αυτοαξιολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης στο
διδακτικό αντικείμενο των Αγγλικών (Dalala, 2014). Επιπρόσθετα, η αυτοαξιολόγηση μέσω σεναρίων ενισχύει τη μάθηση στη
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Γεωγραφία (Alonso-Tapia & Panadero, 2010), όπως και η χρήση όχι μόνο των σεναρίων αλλά και της ρουμπρίκας αξιολόγησης στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο (Panadero et al., 2012). Ακόμη διαπιστώθηκε, ότι στο μάθημα της Φυσικής
επιστήμης η αυτοαξιολόγηση βοηθάει τους μαθητές με χαμηλή επίδοση να συνειδητοποιήσουν, ότι μπορούν να κατανοήσουν
τις επιστημονικές έννοιες (Thrasher, 2012), ενώ στο μάθημα της Χημείας η αυτοαξιολόγηση μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τις
βαθμολογίες στην τελική αξιολόγηση (Feldkamp, 2013). Από την άλλη, η καθοδηγούμενη αυτοαξιολόγηση στα Μαθηματικά
μπορεί να βελτιώσει την επίδοση των μαθητών και να διευκολύνει τους μαθητές ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές και συμπεριφορές μάθησης (Υu, 2013), ενώ στο ίδιο διδακτικό αντικείμενο η επίδραση της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης
έχει θετικό αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών (Popelka, 2015). Στη Γεωμετρία, η εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης
σε συνδυασμό με την αυτοαξιολόγηση επιδρά θετικά στην επίδοση σε μαθητές με υψηλό αλλά και χαμηλό γνωστικό πεδίο
(Hatami, 2015). Τέλος, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση μελλοντικών επιδόσεων
(Peyton, 2017). Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι στο διεθνή χώρο της μέσης εκπαίδευσης η αυτοαξιολόγηση έχει
διερευνηθεί σε όλα σχεδόν τα διδακτικά αντικείμενα με θετικά αποτελέσματα στην επίδοση/μάθηση των εκπαιδευομένων.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο διεθνή χώρο και στο μάθημα της Γλώσσας η ανάγνωση ενός μοντέλου γραπτών εργασιών, δημιουργίας κριτηρίων για τις γραπτές εργασίες και η αυτοαξιολόγηση με ρουμπρίκα βοηθάει τους μαθητές να παράγουν πιο αποτελεσματικά γραπτά (Andrade et al., 2008), ενώ ο φάκελος εργασιών (portfolio) ως μέσο αυτοαξιολόγησης
βελτιώνει την επίδοση στις δεξιότητες επικοινωνίας (Στυλιανού, 2008). Επιπλέον, στο μάθημα των Αγγλικών η εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, αν και το μέγεθος της επίδρασης μπορεί
να είναι μικρό, όπως σημειώνουν οι Goto και Lee (2010), ενώ η εκπαίδευση στην αυτοαξιολόγηση βοηθάει τους μαθητές να
αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση ως προς το τι προϋποθέτει ένα καλό γραπτό, να κατανοήσουν περισσότερο τις πρακτικές
παραγωγής λόγου αλλά και τον εαυτό τους ως συγγραφέα (Zapitis, 2011). Ακόμη, στα Μαθηματικά η αυτοαξιολόγηση με
καθορισμό στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Clift, 2015). Τέλος, έρευνες εντοπίστηκαν και στην
Ελλάδα στο μάθημα των Αγγλικών και σύμφωνα με τα σημαντικότερα ευρήματά τους, η αυτοαξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή τους, συμβάλλει στη βελτίωση του προφορικού λόγου και στο να
μπορούν οι μαθητές να εντοπίζουν τα αδύνατα και δυνατά σημεία στη μάθησή τους (Chalkia, 2012). Ακόμη, στο ίδιο μάθημα
η αυτοαξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθησή τους, οδηγώντας τους σταδιακά στην οικοδόμηση του συλλογισμού τους και επιπλέον στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών τους ικανοτήτων
(Anastasiadou, 2013).
Στη συνέχεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο διεθνή χώρο τα ευρήματα δείχνουν ότι η αυτοαξιολόγηση μέσω σεναρίων στο μάθημα της Γεωγραφίας (Alonso-Tapia & Panadero, 2010; Panadero et al., 2012), αλλά και η αυτοαξιολόγηση σε
συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση στο μάθημα της Γεωμετρίας μπορεί να ενισχύσουν την αυτορρύθμιση (Hatami, 2015).
Ακόμη, σε έρευνα που αφορούσε και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, η αυτορρύθμιση σημειώθηκε μόνο στη διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης συγκριτικά με τη διαδικασία της ετεροαξιολόγησης (Harris et al., 2015). Όπως σημειώνεται και από άλλους
ερευνητές λίγες έρευνες έχουν εξετάσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης αναφορικά με την ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης
μάθησης (Alonso-Tapia & Panadero, 2010), κάτι που επιβεβαιώνει και η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα η οποία εντόπισε
λίγες έρευνες που εξετάζουν τη συγκεκριμένη μεταβλητή.

Συμπεράσματα
Με βάση το δείγμα των εξεταζόμενων ερευνών προκύπτει, ότι οι πραγματοποιούμενες έρευνες ανά έτος είναι κατά μέσο όρο
δύο, ενώ με βάση τις χώρες, προκύπτει ότι στο διεθνή χώρο και, κυρίως, στις ΗΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες
έρευνες εν αντιθέσει με την Ελλάδα όπου έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός ερευνών.
Οι περισσότερες έρευνες έχουν διερευνήσει και αποδείξει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της επίδοσης/
μάθησης των εκπαιδευομένων με τις περισσότερες από αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
σε όλα σχεδόν τα διδακτικά αντικείμενα, ενώ στην πρωτοβάθμια εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός, σχεδόν οι μισές έρευνες
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από αυτές που διεξήχθησαν στη δευτεροβάθμια. Στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης η έρευνα περιορίζεται στη διδασκαλία
του γραπτού λόγου, και στα διδακτικά αντικείμενα των Μαθηματικών, των Αγγλικών και της Γλώσσας. Αυτό δημιουργεί την
ανάγκη να διερευνηθεί στην Ελλάδα και διεθνώς στη συγκεκριμένη βαθμίδα η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση
επίδοσης/μάθησης και σε λοιπά διδακτικά αντικείμενα όπως είναι τα Θρησκευτικά, η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Φυσική Αγωγή,
ενώ εστιάζοντας μεμονωμένα στην Ελλάδα υπάρχει επιπλέον κενό στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
Ως προς τη συμβολή των αυτοαξιολογικών διαδικασιών στην ενίσχυση των κινήτρων, διεθνώς αυτή έχει εντοπιστεί μόνο
σε δύο έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένας αριθμός εξαιρετικά μικρός συγκριτικά με εκείνες τις έρευνες που έχουν
διερευνήσει και αποδείξει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της μάθησης και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Αναλυτικά, η πρώτη μελέτη αφορά το μάθημα των Αγγλικών όπου η αυτοαξιολόγηση
ενίσχυσε τα κίνητρα των μαθητών για το γραπτό λόγο και την ανεξάρτητη μάθηση και η άλλη αφορά το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής όπου η αυτοαξιολόγηση βοήθησε στο να ενισχυθούν τα κίνητρα των μαθητών κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου
μαθήματος. Στο διεθνή χώρο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα των Μαθηματικών, μελέτη απέδειξε τη συμβολή της
αυτοαξιολόγησης με καθορισμό στόχων στην ενίσχυση των κινήτρων και αποτελεί τη μοναδική έρευνα που εντοπίστηκε, ενώ
στην Ελλάδα βρέθηκαν δύο έρευνες που και οι δύο αφορούν το μάθημα των Αγγλικών και επιβεβαιώνουν τη συμβολή της
αυτοαξιολόγησης στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης. Επομένως, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε αναφορικά
με τη σχέση αυτοαξιολόγησης και ανάπτυξης κινήτρων μάθησης προκύπτει βιβλιογραφικό κενό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς σε άλλα μαθήματα πέραν των Αγγλικών και της Φυσικής Αγωγής, ενώ στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται διερεύνηση του θέματος και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα πέραν των Αγγλικών, ενώ
διεθνώς και σε άλλα μαθήματα πέραν των Μαθηματικών.
Η αυτορρύθμιση, ως ικανότητα που απορρέει από την εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην αυτοαξιολόγηση, έχει εξεταστεί
μόνο διεθνώς από μικρό σχετικά αριθμό ερευνών συγκριτικά με τον αριθμό των ερευνών που εξέτασαν την επίδραση της
αυτοαξιολόγησης στη μάθηση και την επίδοση. Συγκεκριμένα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντοπίστηκαν έρευνες στις
οποίες τα σενάρια συνέβαλαν στην ενίσχυση της αυτορρύθμισης των εκπαιδευομένων στο μάθημα της Γεωγραφίας, ενώ στο
μάθημα της Γεωμετρίας η αυτοαξιολόγηση και η συνεργατική μάθηση είχαν θετικό αποτέλεσμα στην αυτορρύθμιση. Τέλος,
η αυτορρύθμιση εντοπίστηκε ως αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν μαθητές και των δύο
βαθμίδων. Οπότε, ως προς την αυτορρύθμιση προκύπτει ανάγκη διερεύνησης κυρίως στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Περιορισμοί
Η παρούσα μελέτη αναζήτησε το προς διερεύνηση υλικό σε συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης και αυτό αποτελεί από μόνο
του έναν περιορισμό της συγκεκριμένης έρευνας. Επιπρόσθετο περιορισμό αποτελεί και η εστίαση της εξέτασης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτοαξιολογικών διαδικασιών των εκπαιδευoμένων.

Προτάσεις
Διεθνώς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση επίδοσης/μάθησης στα διδακτικά αντικείμενα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Φυσικής Αγωγής, ενώ
εστιάζοντας στην Ελλάδα επιπρόσθετα και στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στην Ελλάδα και διεθνώς η
διερεύνηση της συμβολής της αυτοαξιολόγησης στην αυτορρύθμιση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως θεωρείται αναγκαία. Τέλος, θα μπορούσε να διερευνηθεί η συμβολή της αυτοαξιολόγησης στα κίνητρα στα μαθήματα της Γλώσσας και των
Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
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Abstract
The aim of the present study is through the analysis of twenty-one (21) empirical studies in Greece and internationally to
investigate the contribution of learner self-assessment to the improvement of the quality of teaching and learning process
as well as to the development of learner. Regarding the contribution of self-assessment to enhancement of motivation,
internationally most studies are identified in Primary Education and they demonstrate the importance of self-assessment
in learners’ motivation for learning. Internationally, the impact of learners’ self-assessment on improvement of their
performance and learning has been explored in both levels of education with most studies being identified primarily in
Secondary Education in almost all subjects and secondly, in Primary Education in the study of the English Language, in the
students’ mother tongue, in writing and in Mathematics. Self-regulation as an outcome of learner self-assessment has
been found only internationally in both levels of education.
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Η εφαρμοσμένη Εσωτερική Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
στη σχολική μονάδα ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός: Διερεύνηση
των απόψεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Αθανασία Σιαβίκη

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη κοινωνία, η αξιολόγηση ως ένα αυτονόητο και επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο, συνιστά βασικό στάδιο
κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει πρωταρχικά ο σχεδιασμός-προγραμματισμός και
στη συνέχεια η υλοποίηση-εφαρμογή (Κωνσταντίνου, 2007: 13). Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αξιολόγηση, ως μια
διαδικασία αποτίμησης του αποτελέσματος του εκπαιδευτικού έργου, η οποία αφορά σκοπούς, διαδικασίες και αποτελέσματα,
είναι συνδυασμένη με την πολυσύνθετη και πολύπτυχη διαδικασία της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Μπάλιου, 2011: 10).
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αναπτύχθηκε παράλληλα με τη δημιουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ θεωρείται
αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα (Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010:
25). Ως ανατροφοδοτικός υποστηρικτικός μηχανισμός, φέρει έναν ενισχυτικό, επιβεβαιωτικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα,
ικανός να οδηγήσει στη δράση και στην κινητοποίηση των ατόμων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, εντοπίζεται ως ένα βαθμό
απουσία παιδαγωγικού περιεχομένου στους σκοπούς του συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (McNamara & O’
Hara, 2008; Ryan, Chandler, & Samuels, 2007; Schildkamp & Visscher, 2010).
Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της περιορισμένης, σε έκταση, ερευνητικής προσπάθειας που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναφορικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στη βάση της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα ένα ενιαίο
πλαίσιο Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις Σχολικές Μονάδες κατά το σχολικό έτος 2013-2014,
επιχειρήθηκε μέσω της έρευνας που θα παρουσιαστεί στις προσεχείς ενότητες να διερευνηθούν οι απόψεις των Διευθυντών
Δημοτικών Σχολείων (Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας αναφορικά με τη διαδικασία
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Αυτοαξιολόγηση) στη Σχολική Μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στη βάση 7 τομέων και 15 επιμέρους δεικτών.

Η έννοια και το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Είναι κοινά αποδεκτό πως δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας από τον οποίο να απουσιάζει η διαδικασία της
αξιολόγησης είτε σε επίσημη (τυπική) είτε σε ανεπίσημη (άτυπη) μορφή (Κωνσταντίνου, 2007: 13). Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες
της κοινωνίας διαφοροποιούνται, αλλάζουν και οι κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις για το σκοπό και το ρόλο της αξιολόγησης (Ματσαγγούρας, 2004: 303).
Ο ορισμός της αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1960 παρουσιάζει την αξιολόγηση ως
μία «συστηματική αξιολογική προσέγγιση της αξίας ή των ιδιαίτερων προσόντων του υπό αξιολόγηση αντικειμένου» (Μπάλιου,
2011: 11). Η αξιολόγηση συνιστά «μια διαδικασία προσδιορισμού της αξίας κάποιου προσώπου-πράγματος, μιας ενέργειας,
ενός περιστατικού, καθώς και το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής» (Δημητρόπουλος, 2004: 25). Ταυτόχρονα, αποτελεί «το
τελευταίο στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας όπου και επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο
επετεύχθη ο αρχικός στόχος εντοπίζοντας παράλληλα τις παραμέτρους που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα» (Κωνσταντίνου, 2007: 13).
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Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αξιολόγηση συνιστά ένα μηχανισμό, μια διαδικασία ελέγχου της λειτουργικότητας ή
αποτελεσματικότητας όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των προϊόντων της και των διασυνδέσεων του
εκπαιδευτικού συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα (Καπαχτσή, 2008: 17). Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, εκλαμβάνουμε τον όρο «αξιολόγηση» ως ευρύτερο όλων των παρεμφερών (εκτίμηση, μέτρηση, βαθμολόγηση…) και
ουσιαστικά αναφερόμαστε «στη διαδικασία που αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας
σε σχέση με τους στόχους της αλλά και με συγκεκριμένη μεθοδολογία» (Κωνσταντίνου, 2007: 15).				
Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συγκεντρώνει χαρακτηριστικά εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερικής
αξιολόγησης και συμμετοχικής αξιολόγησης (Τσιριγώτης, 2002: 37-38). Πιο συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση της σχολικής
μονάδας εισήχθη επίσημα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με το άρθρο 32 του Ν 3848/2010 και οι σχετικές διατάξεις συμπληρώθηκαν με την εγκύκλιο 37100/Γ1/31-3-2010 (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος, 2009: 144).
Η πρώτη επίσημη εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας πραγματοποιήθηκε κατά το
σχολικό έτος 2013-2014, στη βάση πέντε θεματικών περιοχών: α) της διαχείρισης και αξιοποίησης των παρεχόμενων πόρων
και του ανθρώπινου δυναμικού, β) της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, γ) των υφιστάμενων σχέσεων και του ευρύτερου σχολικού κλίματος, δ) των εκπαιδευτικών διαδικασιών και ε) των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Η Λογική της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας
Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας συνιστά «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων και της επαγγελματικής πρακτικής» και στηρίζεται στην αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά» (MacBeath,
Schratz, Meuret, & Jacibcent, 2005: 157). Ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου,
διενεργείται από τους ίδιους τους παράγοντες που ανήκουν στη σχολική μονάδα η οποία αξιολογείται και διακρίνεται σε ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και σε συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση (Scriven, 1991: 140).
Οι Meuret & Morlaix (2003) προτείνουν δύο μοντέλα αυτοξιολόγησης: α) το τεχνοκρατικό, ενσωματωμένο στην γραφειοκρατική πλευρά του σχολείου και β) το συμμετοχικό, το οποίο εστιάζει περισσότερο στη βελτίωση του σχολείου. Οι υποστηρικτές του συνδυασμού των δύο μοντέλων θεωρούν ότι «θα πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο σχολείο με έναν οργανωμένο τρόπο ώστε να οδηγηθούμε στη βελτίωση» (Καπαχτσή, 2011: 37). Στο πλαίσιο αυτό, η εσωτερική συλλογική αξιολόγηση
στοχεύει στην αναβάθμιση του σχολείου ως εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, επιδιώκοντας την ενίσχυση των σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων και στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος ως βασικού
συντελεστή μάθησης (Σολομών, 1999: 26-30).

Μεθοδολογία Έρευνας:
Ο Σκοπός και τα Ερευνητικά ερωτήματα διεξαγωγής της έρευνας
Κύριος σκοπός διεξαγωγής της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων (Γενικής
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αναφορικά με τη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου (Αυτοαξιολόγηση) στη Σχολική Μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στη βάση των ακόλουθων 7 τομέων και 15 επιμέρους δεικτών (http://aee.
iep.edu.gr/):
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τομείς

Δείκτες
1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι
1.2. Στελέχωση του σχολείου

1. Μέσα και πόροι
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Τομείς

Δείκτες

2. Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου

2.1. Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής
2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων
2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

3. Διδασκαλία και Μάθηση

3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών
3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των
μαθητών

4. Κλίμα και Σχέσεις του Σχολείου

4.1. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των μαθητών
4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς
φορείς

5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης

5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές
παρεμβάσεις
5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τομείς

Δείκτες

6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών
6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών
6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

7. Αποτελέσματα του Σχολείου

7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Στη βάση των προαναφερθέντων τομέων και επιμέρους δεικτών διατυπώθηκαν τα ακόλουθα Ερευνητικά ερωτήματα:
1. Το μορφωτικό επίπεδο των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών
Μονάδων του δείγματος μας στη βάση των Τομέων και των Δεικτών που εξετάστηκαν στη Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη Σχολική Μονάδα;
2. Σε ποιον βαθμό η επαρκής γνώση της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας που αναφέρεται ειδικά στην Εσωτερική Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη Σχολική Μονάδα (Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης) από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του δείγματος;
3. Σε ποιο βαθμό θεωρούν οι Διευθυντές του δείγματος ότι η υφιστάμενη Εκπαιδευτική Νομοθεσία, που αναφέρεται ειδικά
στην Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της;
4. Οι Σχολικές Μονάδες του δείγματος λειτουργούν ικανοποιητικά σε σχέση με τους δείκτες που εξετάστηκαν;
5. Σε ποια σημεία εντοπίστηκαν οι σημαντικότερες ελλείψεις και αδυναμίες που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των
Σχολικών Μονάδων;
6. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων του δείγματος συμφωνούν με μια ενδεχόμενη καθιέρωση, στο άμεσο μέλλον, της
Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα στη βάση των Τομέων και των Δεικτών που
εξετάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014;
7. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων του δείγματος τάσσονται υπέρ της Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ως Μορφή
Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου;
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Ερευνητικό Δείγμα-Δειγματοληψία
Η έρευνα ήταν δειγματοληπτικού τύπου και ο πληθυσμός ήταν οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων (Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας (n=93, 74 άνδρες και 19 γυναίκες). Από τους 93 συνολικά Διευθυντές, οι 88 (71 άνδρες και 17 γυναίκες) υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και εκπαίδευσης ενώ οι 5 (3άνδρες
και 2 γυναίκες) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το τελικό δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 69 (≈74,2%) από τους 93 συνολικά διευθυντές, 53 άνδρες (71,6%) και 16 γυναίκες (84,2%), που υπηρετούσαν σε
66 σχολικές μονάδες γενικής (nΓ=66) και 3 ειδικής αγωγής (nΕ=3) και εκπαίδευσης στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η εν λόγω
έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 17 Δεκεμβρίου του 2015 έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2016 στα πολυθέσια (τετραθέσια και
άνω) δημοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με δείγμα τους ίδιους τους Διευθυντές των
σχολικών μονάδων.				

Μέσα Συλλογής Δεδομένων
Στην κατεύθυνση της πληρέστερης διερεύνησης των επιμέρους στόχων διεξαγωγής της παρούσας έρευνας αλλά και των
ερευνητικών ερωτημάτων, όπως διαμορφώθηκαν με βάση το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τη διενέργεια της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου στις Σχολικές Μονάδες της χώρας
κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία σχετικού ερωτηματολογίου. Επιχειρήθηκε το εν λόγω ερωτηματολόγιο να είναι προσαρμοσμένο στο εξειδικευμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης και να απευθύνεται εξειδικευμένα στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του δείγματος.
Παράλληλα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα του παραπάνω μέσου το
οποίο αξιοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας, πριν την αποστολή των ερωτηματολογίων στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε 3 Διευθυντές
Δημοτικών Σχολείων στο Ν. Πρέβεζας, από τους οποίους επεστράφησαν και τα 3 ερωτηματολόγια συμπληρωμένα, χωρίς να
επισημανθούν από τους ερωτηθέντες κάποιες δυσκολίες, ελλείψεις ή τυχόν ασάφειες κατά τη συμπλήρωσή του.
Στο σύνολό του, το ερωτηματολόγιο είχε έκταση 7 σελίδων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ περιελάμβανε τέσσερα μέρη (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Στην πρώτη σελίδα, υπήρχε μια εισαγωγική, συνοπτική επιστολή, η οποία αποσκοπούσε
στην παροχή αναγκαίων πληροφοριών στους συμμετέχοντες αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία της ερευνήτριας, το σκοπό
και τους επιμέρους στόχους διεξαγωγής της, την αναγκαιότητα που την επιβάλλει, τη συμβολή της στο πεδίο της εκπαιδευτικής
έρευνας, καθώς και των ίδιων των υποκειμένων στην προσπάθεια αυτή. Το Α΄ Μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούταν από
9 συνολικά ερωτήσεις, κλειστού τύπου, οι οποίες συνοδεύονταν από προκαθορισμένες επιλογές. Το Β΄ Μέρος είχε σχεδιαστεί
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται τόσο στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες που υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα το
2013-2014 όσο και σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Στη συνέχεια. το Γ΄ Μέρος περιελάμβανε 16 συνολικά ερωτήσεις, κλειστού τύπου, για την απάντηση των οποίων αξιοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Το σύνολο των 16
ερωτήσεων διακρίνονταν με βάση τον άξονα, τον τομέα αλλά και τον επιμέρους εξεταζόμενο, κάθε φορά, δείκτη και αποσκοπούσαν στην αποτύπωση της εικόνας και της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων του δείγματος. Το Δ΄ και τελευταίο
Μέρος περιείχε 2 ερωτήσεις, για τη διερεύνηση του βαθμού συμφωνίας των ερωτηθέντων διευθυντών με το ενδεχόμενο
καθιέρωσης, στο άμεσο μέλλον, της διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα στη βάση
των προαναφερθέντων 7 Τομέων και 15 Δεικτών που εξετάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014, αλλά και η ευρύτερη εκτίμησή τους αναφορικά με τη λειτουργία της Εσωτερικής Μορφής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα.
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Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Μετά τη δημιουργία και μεταφορά του ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική φόρμα Google Docs, ακολούθησε η αποστολή του
για πιλοτική εφαρμογή και συμπλήρωση σε 3 διευθυντές πολυθέσιων δημοτικών σχολείων στο Ν. Πρέβεζας και στη συνέχεια
στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πολυθέσιων δημοτικών σχολείων (γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης) του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με τελικούς αποδέκτες τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Αφού ολοκληρώθηκε
η επιτυχής συλλογή 69 (74,2%) ερωτηματολογίων από τα 93 που απεστάλησαν, ακολούθησε ο έλεγχος των απαντήσεων για
τυχόν λάθη, παραλείψεις στις απαντήσεις ή/και την ύπαρξη συγκεκριμένων ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν και θα επηρέαζαν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, η απαρίθμηση των ερωτηματολογίων κατά αύξουσα σειρά με βάση την
χρονολογία συμπλήρωσής τους και η ταξινόμησή τους με κριτήριο την κατηγορία της σχολικής μονάδας από την οποία είχαν
συμπληρωθεί. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα και οι απαντήσεις εισήχθησαν προς επεξεργασία στο στατιστικό πρόγραμμα
SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences).
Τέλος, πριν πραγματοποιηθεί η εισαγωγή των δεδομένων στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, καθορίστηκαν οι μεταβλητές
και ο τρόπος μέτρησης για καθεμία από αυτές, σε σχέση με το σκοπό, τους επιμέρους στόχους αλλά και τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν πριν από τη διενέργεια της έρευνας. Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής
των δεδομένων στο στατιστικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν δύο έλεγχοι, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ακούσιας
παράλειψης εισαγωγής κάποιου δεδομένου στο πρόγραμμα, λανθασμένης απάντησης ή τιμής σε συγκεκριμένη μεταβλητή,
που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει σημαντικά τα εξαγόμενα αποτελέσματα και να οδηγήσει στην εξαγωγή εσφαλμένων
συμπερασμάτων. Το επόμενο, κατά σειρά, στάδιο, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων, ήταν η διενέργεια των
στατιστικών αναλύσεων, η εξαγωγή των στατιστικών πινάκων αλλά και των γραφημάτων για τη διερεύνηση των επιμέρους
στόχων, των ερευνητικών ερωτημάτων και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα της έρευνας
Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή χρήση και αποσαφήνιση όρων, εννοιών, καθώς και στη διατύπωση των ερωτήσεων με σαφή και άμεσο τρόπο. Παράλληλα, για να διασφαλιστεί
η εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας, κάθε ερωτηματολόγιο συνοδεύτηκε από μία εισαγωγική, συνοδευτική επιστολή
στην οποία αναφέρονταν, αρχικά, με σαφήνεια και πληρότητα τα προσωπικά στοιχεία της ερευνήτριας. Ακολούθως, έγινε
αναφορά στο σκοπό και τους επιμέρους στόχους διεξαγωγής της έρευνας, την αναγκαιότητα που την επιβάλλει, τη συμβολή
της στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς και των ίδιων των υποκειμένων στην προσπάθεια αυτή, τα είδη των ερωτήσεων που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο, με ταυτόχρονη αναφορά στον τρόπο απάντησής τους, αλλά και τη διαβεβαίωση, εν
κατακλείδι, ότι τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων θα παραμείνουν ανώνυμα και ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα
προκύψουν θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.
Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου επιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί μέσω της αξιοποίησης, στο μεγαλύτερο αριθμό
ερωτήσεων, της πεντάβαθμης κλίμακας Likert, τόσο για τη διερεύνηση των απόψεων των Διευθυντών όσο και για τη διερεύνηση των επιμέρους δεικτών στη βάση των οποίων διενεργήθηκε η διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες.
Ακόμη, στην κατεύθυνση διασφάλισης της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας του ερευνητικού εργαλείου, συνέβαλε καθοριστικά και η διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας σε μικρό δείγμα Διευθυντών πολυθέσιων δημοτικών σχολείων
στο Ν. Πρέβεζας.
Καταληκτικά, πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, εξασφαλίστηκε η συνειδητή και απρόσκοπτη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, χωρίς την άσκηση οποιασδήποτε μορφής πίεσης ή εξαναγκασμού. Η διατύπωση των ερωτήσεων, καθώς και η
εν γένει δομή του ίδιου του ερωτηματολογίου ελέγχθηκαν επισταμένα, προκειμένου να μην καταστεί προσβλητικό για τους
συμμετέχοντες και να μην παρέχει περαιτέρω προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν την άρση της
ανωνυμίας τους. Συνάμα, το σύνολο των υποκειμένων του δείγματος είχε ενημερωθεί για το δικαίωμα αποχώρησης από την
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έρευνα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, αλλά και για το δικαίωμα τους να μην απαντήσουν στις ερωτήσεις που
δεν επιθυμούσαν. Στους κυριότερους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγεται ότι διεξήχθη μόνο σε ένα συγκεκριμένο νομό
της χώρας και το δείγμα των συμμετεχόντων ήταν μικρό σε σχέση με το συνολικό αριθμό Διευθυντών σχολικών μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ δεν υπήρξε και κάποια ομάδα ελέγχου.

Αποτελέσματα Έρευνας
Στην κατεύθυνση παρουσίασης των κυριότερων χαρακτηριστικών των σχολικών μονάδων του δείγματος, αξιοποιήθηκαν
περιγραφικά στατιστικά (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις), ενώ στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των διευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και επιμέρους ατομικά τους χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, μέσω
στατιστικών ελέγχων, αποσαφηνίστηκαν οι απόψεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων αναφορικά με την αναγκαιότητα
της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς και ο βαθμός στον οποίο θεωρούν ότι
η εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται ειδικά στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής μονάδας. Σε επόμενο επίπεδο και μετά την ολοκλήρωση των περιγραφικών στατιστικών, ακολούθησαν ορισμένοι επαγωγικοί έλεγχοι. Τα επαγωγικά στατιστικά αξιοποιήθηκαν για να διαπιστωθούν τυχόν σχέσεις και επιδράσεις μεταξύ
συγκεκριμένων μεταβλητών. Για την πραγματοποίηση του προαναφερθέντων ελέγχων χ2 που σχετίζονται με την ύπαρξη ή
απουσία επίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών στα εξαγόμενα αποτελέσματα για κάθε Τομέα ξεχωριστά, δημιουργήθηκαν
8 σύνθετες μεταβλητές.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προαναφερθέντων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Σχολικών Μονάδων του δείγματος (88,4%) συμμετείχε στο πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης, ενώ μόλις το 11,6% δεν προχώρησε στην
εφαρμογή του προγράμματος. Το συνολικό δείγμα (n=61) που αποτέλεσε αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης στο πλαίσιο
της έρευνας αποτελούταν από 48 άνδρες (78,7%) και 13 γυναίκες (21,3%). Η πλειονότητα των Διευθυντών ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 ετών (50%). Σημαντικό ποσοστό, επίσης, του δείγματος ανήκε στην κατηγορία άνω των 50 ετών (31,5%),
ενώ η συντριπτική πλειονότητα των Σχολικών Μονάδων του δείγματος (58 ή 95,1%) είχαν Διευθυντή με την ειδικότητα του
δασκάλου/ας. Παράλληλα, οι περισσότεροι (49,2%) Διευθυντές Σχολικής Μονάδας του δείγματος είχαν αρκετά μεγάλη εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με συνολικά 21 έως 30 έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο, με την πλειονότητά τους (74,6%) να
έχει από 1 έως 8 έτη υπηρεσίας στη θέση του/της Διευθυντή/-ριας. Ιδιαίτερα υψηλό ήταν και το ποσοστό των Διευθυντών που
δήλωσαν ότι γνωρίζουν καλά έως πολύ καλά την Εκπαιδευτική Νομοθεσία που αναφέρεται ειδικά στην ΑΕΕ (81,9%).
Στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, η συντριπτική πλειονότητα των Σχολικών Μονάδων έλαβε σε
μεγάλο βαθμό υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία από το αρχείο της, με το 83,6% να αξιοποιεί ποιοτικά δεδομένα και το
93,4% ποσοτικά. Ειδικότερα, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για την πραγματοποίηση της
διαδικασίας ΑΕΕ ήταν η παρατήρηση (90,2%), το ημερολόγιο (75,4%) και το ερωτηματολόγιο (72,1%). Με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα ανά Άξονα, Τομέα
και επιμέρους Δείκτες Αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 14,8% των Σχολικών Μονάδων είχαν πλήρη επάρκεια για την
κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτικών και μαθητών. Στον αντίποδα, το 32,8% των Σχολικών Μονάδων δεν είχαν επάρκεια
ούτε σε σχολικούς χώρους, ούτε σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά ούτε και σε οικονομικούς πόρους. Η μεγαλύτερη έλλειψη
των Σχολικών Μονάδων του δείγματος παρατηρήθηκε κυρίως στους οικονομικούς πόρους, καθώς μόνο το 16,9% εμφάνιζε
επάρκεια σε αυτόν τον τομέα (Άξονας 1, Τομέας 1, Δείκτης 1.1). Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, μόλις το 9,8% των Σχολικών Μονάδων που συμμετείχαν στην ανάλυση εμφάνιζαν πλήρη επάρκεια στην στελέχωσή τους, σε αντίθεση με το 16,4% του
δείγματος που δήλωσαν μη επαρκή στελέχωση σε όλους τους υπό εξέταση τύπους προσωπικού (εκπαιδευτικό, διοικητικό,
ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό) (Δείκτης 1.2).
Στον επόμενο Άξονα 2, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειονότητα των Σχολικών Μονάδων (88,5%) είχε διαμορφώσει
ένα συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων της σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο
βαθμό (Άξονας 2, Τομέας 2, Δείκτης 2.1). Σύμφωνα με το 75,5% των Διευθυντών, οι διαθέσιμοι πόροι κατανέμονταν σύμφωνα
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με τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων του δείγματος σε μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθμό (Δείκτης 2.2). Επίσης, περισσότερες
από τις μισές (62,3%) Σχολικές Μονάδες του δείγματος ανέπτυσσαν σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες που στόχευαν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, καθώς και στην ουσιαστική
υποστήριξή τους (Δείκτης 2.3).
Τα περιγραφικά στατιστικά του Δείκτη 3.1 του Άξονα 2 αποκάλυψαν πως η πλειονότητα των Σχολικών Μονάδων (63,8%)
υιοθετούσαν διαφορετικές διδακτικές μεθόδους σε μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ το 26,2% σε μικρό έως πολύ μικρό
βαθμό (Άξονας 2, Τομέας 3, Δείκτης 3.1). Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ποικίλων παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, καθώς το 59% των Σχολικών Μονάδων αξιοποιούσαν παραπάνω από μια διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών σε μεγάλο έως πολύ
μεγάλο βαθμό (Δείκτης 3.2). Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του δείγματος της ανάλυσης, οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονταν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών με διακριτικότητα και ευαισθησία σε μεγάλο (38,3%) ή πολύ
μεγάλο βαθμό (61,7%) (Τομέας 4, Δείκτης 4.1). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, επίσης, πως το 44,3% των Σχολικών
Μονάδων ενημέρωνε σε μεγάλο βαθμό τακτικά τους γονείς σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, ενώ το υπόλοιπο 55,7% σε
πολύ μεγάλο βαθμό (Δείκτης 4.2). Στον ίδιο Άξονα και σύμφωνα με τα περιγραφικά στατιστικά του Δείκτη 5.1, στο μεγαλύτερο
ποσοστό των εξεταζόμενων Σχολικών Μονάδων (69,5%) ενθαρρύνονταν η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών σε μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ η συντριπτική τους
πλειοψηφία (79,7%) ανέπτυσσε και εφάρμοζε σχέδια δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε μεγάλο έως πολύ
μεγάλο βαθμό (Δείκτης 5.2).
Στον Άξονα 3 διαπιστώθηκε ότι το 88,3% των Σχολικών Μονάδων του δείγματος διασφάλιζε υψηλά επίπεδα φοίτησης των
μαθητών τους σε όλες τις τάξεις (Άξονας 3, Τομέας 6, Δείκτης 6.1). Παράλληλα, στο 83,3% των Σχολικών Μονάδων τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονταν στους στόχους του Προγράμματος Σπουδών σε μεγάλο βαθμό (Δείκτης
6.2), ενώ το 80,2% εξ’ αυτών προσέφερε στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη σε μεγάλο έως πολύ
μεγάλο βαθμό (Δείκτης 6.3). Σε ευρύτερο επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των Σχολικών Μονάδων (75,4%) κατάφερνε να επιτύχει τους τιθέμενους στόχους σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 18% σε πολύ μεγάλο βαθμό (Τομέας 7, Δείκτης 7.1), ενώ
πάνω από το 85% των Διευθυντών υποστήριξε ότι η Εσωτερική ΑΕΕ συνιστά έναν πολύτιμο ανατροφοδοτικό και υποστηρικτικό μηχανισμό αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό. Μόλις το 13% των συμμετεχόντων
απάντησε Λίγο, Πολύ λίγο ή καθόλου στη σχετική ερώτηση.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των στατιστικών ελέγχων χ2, διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός γνώσης της σχετικής εκπαιδευτικής
νομοθεσίας εμφανίζει στατιστικά σημαντική εξάρτηση με τα αποτελέσματα του Δείκτη 1.1. Επίσης, στατιστικά σημαντική προκύπτει και η σχέση μεταξύ του βαθμού γνώσης και της αξιοποίησης, υποστήριξης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού,
καθώς και της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αυτών. Τέλος, σχέση εξάρτησης με στατιστική σημαντικότητα παρουσιάζεται και με το Δείκτη 7.1 όσον αφορά τον από κοινού ορισμό των ετησίων, προς επίτευξη, διδακτικών και μαθησιακών
στόχων. Συμπληρωματικά, ο βαθμός γνώσης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από τους ερωτηθέντες Διευθυντές των σχολικών
μονάδων φαίνεται να ασκεί στατιστικά σημαντική επιρροή συνολικά στα αποτελέσματα του τομέα 5 της αξιολόγησης, καθώς
και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των υπό εξέταση Σχολικών Μονάδων. Από τα ευρήματα των στατιστικών ελέγχων παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική σχέση μόνο μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
του δείγματος και των αποτελεσμάτων των Δεικτών 2.2, 5.2, 6.1 και 7.1, ενώ φάνηκε πως το μορφωτικό τους επίπεδο ασκεί
στατιστικά σημαντική επιρροή συνολικά στα αποτελέσματα του Τομέα 6 της αξιολόγησης.

Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιωτικά, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων
(Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αναφορικά με τη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Αυτοαξιολόγηση) στη Σχολική Μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προ-
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γράμματος αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στη βάση 7 τομέων και 15 επιμέρους δεικτών. Στη βάση των
προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε συνολικά σημαντική αποδοχή εφαρμογής του από την πλειονότητα των
σχολικών μονάδων του νομού (88,4%).
Ειδικότερα, η πλειονότητα των σχολικών μονάδων εφάρμοσε τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλειονότητα των Διευθυντών των σχολικών μονάδων που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία (11,6%) στάθηκαν οι ισχυρές αντιρρήσεις του συλλόγου διδασκόντων, ως
προς τη σκοπιμότητα, τη λειτουργικότητα, το πλαίσιο και την οργάνωση της διαδικασίας. Ανάλογες αντιδράσεις, ενστάσεις, από
την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, εκφράστηκαν και σε σχετικές έρευνες των Αθανασίου & Γεωργούση (2006), Ζουγανέλη
κ. συν. (2009), Κασιμάτη & Γιαλαμά (2009), Καπαχτσή (2011) και Κιρκιλιανίδου (2012). Επίσης, οι άνδρες διευθυντές ήταν
σημαντικά περισσότεροι από τις γυναίκες διευθύντριες, ενώ οι μισοί από αυτούς ήταν άνω των 50 ετών. Η πλειονότητα είχαν
ειδικότητα δασκάλου, εύρημα το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι είναι, αριθμητικά, περισσότεροι στις
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι είχαν 10-30
έτη προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα 1-8 στη θέση του διευθυντή/-ντριας, ενώ μόνον το 9,8% των
συμμετεχόντων δεν διέθετε περαιτέρω σπουδές, οι οποίες προσμετρούνται και ως επιπρόσθετο προσόν για την ανάληψη της
συγκεκριμένης θέσης στην εκπαιδευτική ιεραρχία.
Με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του δείγματος ανά τομέα και επιμέρους δείκτες, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι τομείς, εκτός από έναν, παρουσίασαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη πλειονότητά
τους. Κατά συνέπεια, τα συνολικά αποτελέσματα της διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματος στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας μπορούν να θεωρηθούν θετικά. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις σχεδόν σε όλους τους δείκτες του τομέα 1, εκτός από τους σχετικούς δείκτες που
αναφέρονται στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους σχολικούς χώρους, όπου και διαπιστώθηκε επάρκεια. Όλοι
οι υπόλοιποι δείκτες του τομέα 1 (υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, διοικητικό προσωπικό, ειδικό επιστημονικό
προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό) παρουσίασαν ανεπάρκεια στη πλειονότητα των σχολικών μονάδων σε μεγάλο ή πολύ
μεγάλο βαθμό. Τα ανωτέρω ευρήματα επιβεβαιώνονται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τις σχετικές έρευνες της Καπαχτσή (2011)
και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2010-2012), στις οποίες οι τομείς της υλικοτεχνικής υποδομής, του κτηριακού
και της κάλυψης των αναγκών, σε οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, αποτέλεσαν τους πρώτους προτεινόμενους
για βελτίωση.
Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ποσοστό (59%) των ερωτηθέντων Διευθυντών δεν φαίνεται να θεωρεί πως η υφιστάμενη
εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται ειδικά στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα (αυτοαξιολόγηση) συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ως αναγκαία μια σχετική
αναπροσαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, αλλά και προκειμένου να καταστεί περισσότερο λειτουργική και κατανοητή από
όλους τους συμμετέχοντας, συμβάλλοντας έμπρακτα και καθοριστικά στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Στον αντίποδα, παρατηρείται ότι πάνω από το 85% των Διευθυντών των σχολικών μονάδων εκτιμά σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο
βαθμό ότι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης συνιστά έναν πολύτιμο ανατροφοδοτικό και υποστηρικτικό μηχανισμό αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου. Στην κατεύθυνση αυτή, το 67,2% των ερωτώμενων συμφώνησε με μια ενδεχόμενη καθιέρωσή της
στο άμεσο μέλλον, με τη μορφή που έλαβε κατά το τελευταίο σχολικό έτος εφαρμογής της (3 Άξονες-7 Τομείς-15 Δείκτες), ενώ
το 32,8% συμφώνησε λίγο ή καθόλου, εκδηλώνοντας, ενδεχομένως, την επιθυμία για αναπροσαρμογή του πλαισίου σύμφωνα
με το οποίο εφαρμόστηκε.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρήματα, κρίνεται ωφέλιμη και αναγκαία η συστηματική εφαρμογή ενός
συστήματος αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες της χώρας, με τη μορφή μιας συμμετοχικής και δημοκρατικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα ενεργοποιείται το σύνολο των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα αξιοποιούνται
η φαντασία, η δημιουργικότητα και οι ικανότητες των συμμετεχόντων, ενώ θα αναδειχτούν σχεδιασμοί που θα ανοίγουν νέα
πεδία δράσης και θα προσφέρουν νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες (http://aee.iep.edu.gr/about/webpage).
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Abstract
In contemporary educational reality, the process of self-evalutaion within the school units is perceived as a means of
feedback, improvement and configuration of the current educational policy and educational deed. In particular, the main
objective of this paper is to study the opinions of directors of elementary schools in the prefecture of Aitoloakarnania,
concerning the process of self-evaluation in these particular school units, after the successful implementation of the
relevant program during the school year 2013-2014. The first, theoretical part of the paper refers to the concept of
evaluation and educational evaluation, while the second one contains the research methodology, research findings and
conclusions. As revealed by the survey findings, the majority of directors is clearly in favor of the implementation of an
equivalent method of self-evaluation in the school units in the future.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά το «ξέσπασμα» της οικονομικής κρίσης (2008) και ιδιαίτερα μετά την την (δι)έλευση από το έδαφος της Ελλάδας (2015-6)
ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που προέρχονταν από χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, τον δημόσιο διάλογο απασχολούν συχνά μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τις ταυτότητες, τη θρησκεία, τον εθνικισμό και το ρατσισμό. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, το διάστημα αυτό προβλήθηκαν και αναδείχθηκαν, ιδιαίτερα μέσω
του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, απόψεις και θεωρίες εχθρικές προς οποιαδήποτε αμφισβήτηση των παραδοσιακών
αξιών και ιεραρχιών, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφή άμβλυνσης των κοινωνικών διαφοροποιήσεων (τάξης, εθνότητας /
εθνικότητας, φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού). Οι κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις και τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης που τις υποστηρίζουν τροφοδότησαν και ενίσχυσαν το κλίμα ξενοφοβίας, αφού εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί τη μετάθεση του ενδιαφέροντος από την οικονομική πολιτική. Έτσι, οι μη-νόμιμοι/ές μετανάστες/ες έγιναν αποδιοπομπαίοι
τράγοι, εθνική απειλή (Lafazani, 2018, 620), κίνδυνος για τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού.
Σαν αποτέλεσμα, σε ζητήματα αξιών, εθνικισμού, θρησκείας, σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ανοχής απέναντι
στη διαφορετικότητα βρίσκεται πιο κοντά με κάποιες χώρες της Ανατολικής παρά της Δυτικής Ευρώπης (Lipka, 2018), στις
οποίες το πολιτικό σύστημα και το σύστημα διακυβέρνησης βρίσκεται στα όρια μεταξύ αυταρχισμού και δημοκρατίας. Μια
δεύτερη επίπτωση αυτού του κλίματος, ήταν ότι στην Ελλάδα αναδείχθηκαν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες φανερά πλέον προωθούν ρατσιστικές ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές. Σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι προτροπές, αλλά και
τα περιστατικά ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2015).
Τα σχολεία δεν αποτελούν απρόσβλητους από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην υπόλοιπη κοινωνία χώρους. Οι
νομοθετικές ρυθμίσεις, το κρυφό και το φανερό αναλυτικό πρόγραμμα και οι πιέσεις των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τη σχολική ζωή (τοπικοί πολιτευτές, σωματεία, γονείς και κηδεμόνες) προωθούν την κυρίαρχη ιδεολογία. Με άλλα
λόγια, οι κυρίαρχες στην κοινωνία αντιλήψεις που αφορούν σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα επηρεάζουν τη σχολική ζωή και
τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Όψεις της σχέσης σχολείου – κυρίαρχης ιδεολογίας επιχειρεί να διερευνήσει η παρούσα
εργασία. Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος της έρευνας που παρουσιάζουμε εδώ είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις, τις
στάσεις και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Τα στερεότυπα είναι ένα σύνολο ανακριβών, απλοϊκών γενικεύσεων για μια ομάδα ατόμων, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία
σε όσους/ες τα υιοθετούν να κατατάξουν τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας σε κατηγορίες και να συμπεριφερθούν ανάλογα (Jary, D. & Jary, J. [1995]. Collins Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper-Collins, όπως αναφέρεται στο Hamilton &
Sharma [1996]). Τα πέντε κυριότερα χαρακτηριστικά των στερεότυπων είναι (Hogg, M., Vaughan, G. [2010]. Essentials of
Social Psychology. Harlow: Pearson Education Limited, όπως αναφέρεται στο Fedor [2014]):
Πρώτον, αποτελούν απλουστευτικές εικόνες που έχουμε για τα μέλη κάποιων ομάδων, οι οποίες στηρίζονται στις ορατές τους
διαφορές (πχ. εξωτερικά χαρακτηριστικά) και είναι συχνά υποτιμητικές.
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Δεύτερον, τα στερεότυπα είναι γνωστικές συντομεύσεις που μας επιτρέπουν να έχουμε μια γρήγορη εντύπωση για τους ανθρώπους και να τους/τις περιγράφουμε με ελάχιστα χαρακτηριστικά.
Τρίτο, τα στερεότυπα είναι σταθερά εξαιτίας του ρόλου τους στη γνωστική μας προσαρμογή και μεταβάλλονται / προσαρμόζονται όταν γίνονται μεγάλες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.
Τέταρτο, τα στερεότυπα δημιουργούνται κατά την παιδική ηλικία ή αργότερα κατά την περίοδο της νεότητας.
Πέμπτο, τα στερεότυπα γίνονται πιο έντονα και πιο επιθετικά όταν οι κοινωνικές εντάσεις και διαμάχες μεταξύ των ομάδων
γίνονται ευκρινείς.
Τα στερεότυπα εκφράζουν και «υποστηρίζουν» τις πολιτισμικές αξίες της ομάδας που ανήκουμε και αποτελούν τη βάση
για να οργανώνουμε τις πληροφορίες που δεχόμαστε. Αυτό που συνήθως θυμόμαστε είναι οι πιο ευνοϊκές για την ομάδα μας
πληροφορίες και οι πλέον δυσμενείς για τις άλλες (Hewstone & Giles, 1986). Σαν αποτέλεσμα, τα στερεότυπα επιδρούν στον
τρόπο που επικοινωνούμε με ξένα / διαφορετικά άτομα αφού μας παρέχουν μια πρόβλεψη σχετικά με τη συμπεριφορά τους.
Οι προκαταλήψεις στηρίζονται στα στερεότυπα (Allport, Clark, & Pettigrew, 1979) και αποτελούν αρνητικές στάσεις προς
μια κοινωνική ομάδα ή προς κάποιο άτομο επειδή ακριβώς ανήκει / είναι μέλος αυτής της ομάδας (Henkel, Dovidio, &
Gaethner, 2006). Οι προκαταλήψεις απορρέουν από γνώμες που έχουν διαμορφώσει εκ των προτέρων τα μέλη μιας ομάδας
για τα μέλη μιας άλλης, οι οποίες όμως δεν στηρίζονται σε αποδείξεις (Μητσιάνη & Ρούκα, 2009) ούτε πηγάζουν από στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινο χαρακτήρα. Οι προκαταλήψεις μπορεί να γίνουν αυτο-εκπληρούμενες προφητείες,
όταν οι πεποιθήσεις που απορρέουν από αυτές γίνουν προσδοκίες και στη συνέχεια τα άτομα που τις υιοθετούν συλλέγουν
(επιλεκτικά) στοιχεία για να τις υποστηρίξουν και τις υποστηρίζουν ακόμη και όταν δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία (Sanson,
Augoustinos, Gridley, Kyrios, Reser, & Turner, 1998).
Οι προκαταλήψεις μπορεί να τυφλώσουν τους φορείς τους και να μην αναγνωρίζουν τις αδικίες που προστατεύουν την
προνομιακή τους θέση (Shields, 2014). Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, η απογοήτευση από τις δυσκολίες της
ζωής μπορεί ευκολότερα να μετατραπεί σε εχθρότητα έναντι των διαφορετικών ομάδων, τα μέλη των οποίων καθίστανται
αποδιοπομπαίοι τράγοι.
Ο ρατσισμός είναι μια εκδήλωση των προκαταλήψεων. Σύμφωνα με το κλασσικό σχήμα, όταν η προκατάληψη συνοδεύεται από εξουσία / δύναμη (power), τότε παράγεται ρατσισμός (Operario & Fiske, 1998). Ως ρατσισμό μπορούμε να ορίσουμε
κάθε εκδήλωση μισαλλοδοξίας, εχθρότητας και χρήσης βίας εναντίον προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω εθνικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής διαφοράς (Miles, 1989). Με άλλα λόγια, ο ρατσισμός είναι λέξεις ή πρακτικές
ή συμπεριφορές, οι οποίες φέρνουν σε μειονεκτική θέση ανθρώπους εξαιτίας του χρώματός τους, της κουλτούρας τους ή της
εθνοτικής τους καταγωγής (Macpherson, 1999). Ο ρατσισμός μπορεί να είναι θεσμικός (νόμοι και πρακτικές που αντιμετωπίζουν διαφορετικά / στοχοποιούν τα μέλη μιας ή περισσότερων κοινωνικών ομάδων) και ατομικός (το άτομο που διακατέχεται
από τη ρατσιστική ιδεολογία της ανωτερότητας της «φυλής» του ή του πολιτισμού του).
Ο ρατσισμός, όπως και οι προκαταλήψεις δεν αποτελεί κάποιο έμφυτο προσωπικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, αλλά
πρωτίστως μία κοινωνικά εδραιωμένη συνθήκη που επηρεάζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την προσωπικότητα και
τις δράσεις των ατόμων (Vaught & Castagno, 2008). Ο ρατσισμός είναι ενσωματωμένος στις δομές και τους θεσμούς της κοινωνίας, αφού οι συμβάσεις της πολιτικής, του νόμου, της κοινής λογικής, ακόμα και της επιστήμης το επιτρέπουν (Thompson,
1997). Υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέρονται που εξυπηρετούνται από τη διατήρηση του ρατσισμού. Όταν οι φορείς της εξουσίας, τόσο μέσα από την εκπαίδευση όσο και μέσα από άλλους κοινωνικούς θεσμούς, παρουσιάζουν συγκεκριμένες πτυχές
της κοινωνικής πραγματικότητας, έτσι ώστε τα άτομα που ανήκουν στην κυρίαρχη ομάδα / εθνικότητα / εθνότητα / «φυλή» να
μην είναι σε θέση να συνειδητοποιούν τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, τότε βοηθούν στη διατήρηση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάποια άτομα πείθονται πιο εύκολα για την κατωτερότητα ενός διακριτού
πληθυσμού, ενώ κάποια άλλα αντιλαμβάνονται ότι λόγω της εθνικότητας τους έχουν κάποια προνόμια που θέλουν να διατηρήσουν (Τσιάκαλος, 2008).
Οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα που μεγαλώνουν, αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αναπτύσσουν τις ηθικές και
ιδεολογικές τους αξίες και πεποιθήσεις σε μια συγκεκριμένη κοινωνίας στην οποία συνήθως, αργότερα εργάζονται. Όταν οι
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εκπαιδευτικοί έχουν προκαταλήψεις για κάποιους/ές μαθητές/τριές τους λόγω του διαφορετικού τους περιβάλλοντος (τάξης,
θρησκείας, πολιτισμού) είναι πιθανόν να υιοθετήσουν στάσεις και πρακτικές που θα βλάψουν την πορεία αυτών των μαθητών/
τριών και θα τους οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση και στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Για παράδειγμα, όταν κάποιοι/ες
εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλές προσδοκίες από μαθητές/μαθήτριες που προέρχονται από χαμηλά οικονομικά τάξεις μπορεί να
επηρεάσουν σε εξαιρετικά αρνητικό βαθμό την σχολική επίδοση αυτών των μαθητών/τριών τους (Lipman, 1995). Κατά συνέπεια, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και του
ρατσισμού θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι/ες να αποδομήσουν κάθε προσωπική τους προκατάληψη.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Το ερευνητικό ερώτημα
Τo ερευνητικό μας ερωτήματα ήταν: Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη δημιουργία και τη διατήρηση των στερεότυπων,
των προκαταλήψεων και του ρατσισμού, πώς θεωρούν ότι τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται στην εκπαίδευση και τι προτείνουν για την αντιμετώπισή τους;
Η στρατηγική της έρευνας ήταν η Μελέτη Περίπτωσης (ΜΠ). Η ΜΠ είναι μια από τις πέντε παραδόσεις της ποιοτικής έρευνας
(ΠΕ) (Creswell, 1998), η οποία (η ΠΕ) είναι πιο κατάλληλη για την μελέτη εμπειριών, συμπεριφορών και συναισθημάτων (Σταυροπούλου, 2012, 15), αφού μας δίνει πλούσιες αναφορές - περιγραφές των κοινωνικών φαινομένων. Ως Μελέτη Περίπτωσης θεωρούμε οποιοδήποτε οριοθετημένο κατά χρόνο και τόπο σύστημα μας ενδιαφέρει (Stake, 1995, Creswell, 1998). Στην περίπτωσή
μας το “σύστημα” ήταν ομάδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η τεχνική της έρευνάς μας ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη, η οποία βοηθάει στην καλύτερη και πιο ισορροπημένη κατανόηση ενός περίπλοκου φαινομένου, αφού οι ερευνητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις συνομιλίες τους σε ένα
βασικό κορμό ερωτήσεων, τις οποίες όμως μπορούν μεταβάλλουν ή και να παραλλείψουν, όπως μπορούν και να προσθέσουν
κάποιες άλλες ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης.
Τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνά μας
Στην έρευνά μας πήραν μέρος εθελοντικά 28 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε πέντε δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το μόνο κριτήριο που θέσαμε ήταν να έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια υπηρεσίας έτσι ώστε να διαθέτουν εμπειρία. Επιπρόσθετα,
επιδιώξαμε να συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας όχι μόνον εκπαιδευτικούς που ήταν οι βασικοί δάσκαλοι/ες ενός τμήματος γενικής
αγωγής (16 άτομα), αλλά και δάσκαλους/ες τμήματων ειδικής αγωγής (4 άτομα), όπως και εκπαιδευτικούς «ειδικοτήτων» (8 άτομα).
Πίνακας 1 εκ/κοι κατά φύλο
Φύλο

Αριθμός εκπαιδευτικών

Άνδρας

9

Γυναίκα

19

Σύνολο

28

Πίνακας 2 εκ/κοι κατά ειδικότητα
Ειδικότητες εκπαιδευτικών
Δάσκαλοι/-ες

16

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής

4

Άλλοι/ες Εκπαιδευτικοί (ξένες γλώσσες, γυμναστική)

8

Σύνολο

28
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Πίνακας 3 εκ/κοι κατά προυπηρεσία
Χρόνια υπηρεσίας

Αριθμός εκπαιδευτικών

3- 10 έτη

3

11-19 έτη

8

20-29 έτη

11

30-40 έτη

6

Σύνολο

28

Πίνακας 4 εκ/κοι με μεταπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές

Αριθμός εκπαιδευτικών

Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου

6

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου

2

Οι συνέντευξεις έγιναν από τους δύο ερευνητές και έλαβαν χώρα στα σχολεία όπου υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί με βάση
έναν οδηγό από τέσσερις ερωτήσεις: Πώς αντιλαμβάνεστε τις έννοιες στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμός; Υπάρχουν
στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσιστικές εκδηλώσεις στην εκπαίδευση; Ποιες είναι οι εμπειρίες σας σχετικά με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τα ρατσιστικά επεισόδια στο σχολείο και στην τάξη σας; Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι θα
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός στο σχολείο και στην κοινωνία;
Από τη μεριά μας (των ερευνητών) έγινε προσπάθεια να πάρουν οι συνεντεύξεις τη μορφή συνομιλίας, έτσι ώστε να αποφέρουν πλούτο απόψεων και όχι κωδικοποιημένες και σύντομες απαντήσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί εθναρρύνονταν, όποτε βέβαια το έκριναν, να προσθέσουν πληροφορίες και να παραθέσουν τη δική τους ματιά, να ερμηνεύσουν δηλαδή,
τα περιστατικά, τις καταστάσεις και γενικότερα τα κοινωνικά φαινόμενα που έθεσε στο στόχο της η έρευνά μας. Μ’ αυτό τον
τρόπο διευρύνθηκε η θεματολογία της συνέντευξης, ενώ σε τρεις περιπτώσεις χρειάστηκε να επανέλθουμε σε άτομα με τα
οποία συνομιλήσαμε στην αρχή, έτσι ώστε να θέσουμε και σε αυτούς/ές τα νέα ζητήματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις.
H δεοντολογία της έρευνας
Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνά μας ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της, αλλά και για την ηθική της πριν να πάρουν
μέρος σ’ αυτή και έδωσαν τη συναίνεσή τους. Οι ερευνητές δεσμευτήκαμε γραπτά να τηρήσουμε την ανωνυμία των συμμετεχόντων και να μη προκαλέσουμε, με οποιουδήποτε τρόπο, βλάβη σ’ αυτούς/ές και στο σχολείο.
Η συλλογή & ανάλυση των δεδομένων
Η έρευνά μας ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2016. Με την ολοκλήρωση των 28 συνεντέυξεων διαπιστώσαμε ότι είχε επέλθει πληροφοριακός κορεμός, επαναλαμβάνονταν δηλαδή οι ίδιες πληροφορίες και αντιλήψεις χωρίς να προστίθενται κάποια νέα δεδομένα για την έρευνά μας.
Οι περισσότερες (είκοσι-έξι) συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και για τις υπόλοιπες δύο, των εκπαιδευτικών που αρνήθηκαν
να καταγραφούν μ’ αυτό τον τρόπο οι συνομιλίες μας, κρατήσαμε λεπτομερείς σημειώσεις. Η διάρκει των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από πενήντα λεπτά έως και μιάμιση ώρα.
Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την ανάλυσή τους (των δεδομένων της έρευνας) χρησιμοποιήσαμε τη Θεματική Ανάλυση (Thematical Analysis). Ο στόχος της Uεματικής Ανάλυσης είναι
να βρει τα μοτίβα δηλαδή εκείνα τα θέματα που επαναλαμβάνονται και που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα (Braun and
Clarke, 2006). Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ξεκίνησε με την εξοικοίωση με τα δεδομένα (κατ’ επανάληψη ανάγνωση /
μελέτη τους), ακολούθησε η κωδικοποίησή τους και η ανάπτυξη των θεμάτων. Στη συνέχεια, επανεξετάσαμε, αναθεωρήσαμε
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και δώσαμε ονόματα στα θέματα, τα οποίa και ομαδοποιήσαμε κατατάσοντάς τα μαζί με σχετικά παραθέματα από το λόγο των
συμμετεχόντων στην έρευνα. Υπογραμμίζουμε ότι σκοπός της ποιοτικής έρευνας δεν είναι να ποσοτικοποιήσει τα δεδομένα
και να προβεί σε γενικεύσεις, αλλά να αναδείξει τον πλούτο των απόψεων και να ερμηνεύσει τα κοινωνικά φαινόμενα. Γι’
αυτό και η συγγραφή μιας ποιοτικής έρευνας διαφέρει στο πλαίσιο και στην ουσία από την αντίστοιχη μιας ποσοτικής. Έτσι,
στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις τέσσερις βασικές θεματικές κατηγορίες στις οποίες καταλήξαμε με ορισμένα
-ενδεικτικά των σχετικών απόψεων- παραθέματα, ενώ στο καταληκτικό κεφάλαιο καταγράφουμε την προσωπική μας «ανάγνωση», συνοψίζοντας και ερμηνεύοντας τα ευρήματα της έρευνάς μας.

θέματα
Oι αιτίες εμφάνισης και διατήρησης των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού
Ένα μέρος των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνά μας απέδωσε την ύπαρξη στερεοτύπων σε χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ές απέδωσαν την ύπαρξη, τη διατήρηση και διαιώνιση στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων, στη χαμηλή
αυτοεικόνα τους ή στον τρόπο με τον οποίο (δεν) τοποθετούνται και (δεν) προβληματίζονται πάνω στα κοινωνικά θέματα.
«Κατ’ εμέ, είναι το πόσο ο καθένας έχει δουλέψει προσωπικά με τον εαυτό του και με την μόρφωση του, όχι την πανεπιστημιακή, την αυτοέξελιξη του, την αυτογνωσία του, το ψάξιμο του στο τι συμβαίνει γύρω του. Και πόσο άκριτα
δέχεται όλα αυτά, ή πόσο τα κριτικάρει και προσπαθεί να γίνει ο ίδιος καλύτερος. Σε αυτό βέβαια παίζουν ρόλο και
όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπες. Και η κοινωνία παίζει και το μορφωτικό το επίπεδο παίζει και η οικογένεια, από
την οποία προέρχεται, αλλά νομίζω είναι πιο πολύ προσωπικός αγώνας» (Α.Ν, δασκάλα).
Μια μερίδα εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνά μας αποδίδουν την δημιουργία και τη διατήρηση των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στις κοινωνικές δομές.
«Είναι κοινωνικοί οι παράγοντες κατά την άποψη μου. Δεν νομίζω ότι είναι στο χαρακτήρα κάποιου να είναι ρατσιστής. Μαθαίνεις να είσαι ρατσιστής, όπως μαθαίνεις και να μην είσαι ρατσιστής και να δέχεσαι τους άλλους. Βοήθησαν
σίγουρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης» (Γ.Τ. δάσκαλος).
«Αλλά, προφανώς έχει να κάνει και με το τί καλλιεργείται μέσα στην κοινωνία. Και από τα Μ.Μ.Ε και από τους επίσημους θεσμούς. Και από την εκκλησία ακόμα, και από την ίδια την εκπαίδευση. Δηλαδή, είναι σημαντικό, όταν για
παράδειγμα στην εκπαίδευση γίνεται ολόκληρο θέμα για το ποιος θα κρατήσει τη σημαία, αν θα είναι ελληνικής καταγωγής παιδί ή όχι, αυτό απλώνεται στην κοινωνία, διαχέεται στην κοινωνία» (Λ.Γ. δασκάλα).
Ένα μέρος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας εκτίμησε ότι η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού.
«Πιστεύω η οικογένεια, οι γονείς μεταφέρουν κάποιες ιδέες στα παιδιά και έτσι τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με
στερεότυπα. Τώρα για μεγαλύτερες ηλικίες ίσως και οι παρέες των παιδιών επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης τους. Αλλά
κύριοι υπεύθυνοι είναι οι γονείς» (Ν.Λ. δάσκαλος γαλλικών).
Ορισμένοι/ές εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας, ανέδειξαν τη συμβολή και άλλων παραγόντων, όπως η
παράδοση, τα Μ.Μ.Ε, το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
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«Όλα παίζουν ρόλο. Ο κοινωνικός παράγοντας είναι κάποιες αντιλήψεις που είναι διαμορφωμένες από παλιά και ανάλογα με τις εποχές, όταν πιέζονται κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ξεσπούν σε συμπολίτες τους με κάποιο διαφορετικό
χαρακτηριστικό. Στοχοποιούν δηλαδή εύκολα κάποιους ανθρώπους» (Λ.Ν. δασκάλα).
«Τώρα, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα Μέσα και τα ηλεκτρονικά που ασχολούνται τα παιδιά. Σε πολλές ταινίες υποτιμούνται οι μαύροι, ενώ και η τηλεόραση προβάλλει τους αλλοδαπούς ως τους μόνους κλέφτες στην Ελλάδα (ό,τι και
καλά οι Έλληνες δεν κλέβουν)» (Κ.Κ. δάσκαλος).
Οι εκπαιδευτικοί είναι μέλη της κοινωνίας στην οποία ζούνε και οι πεποιθήσεις τους επηρεάζονται από τις απόψεις και τις
αντιλήψεις που υπάρχουν σ’ αυτή. Όταν ένα μεγάλο μέρος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλει συνεχώς την αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι «ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές και τις θέσεις στα σχολεία και στα νοσοκομεία», τότε είναι
επόμενο ότι και μια μερίδα εκπαιδευτικών θα την υιοθετήσει.
” …έρχεται ο τάδε, μου παίρνει τη δουλειά μου, άρα δεν έχω χρήμα να κινηθώ. Ή έρχεται ο τάδε και μου παίρνει τον
χώρο μου, ο οποίος χώρος μου σημαίνει ότι δεν μπορώ να απλώσω την κούρσα μου, ή το σπίτι μου, ή την αυλή μού
ή τα πράγματα μου. Και άρα πρέπει να τον διώξω από ‘δω» (Κ.Τ. δασκάλα καλλιτεχνικών).
«Στην Κομοτηνή που ήμουν το κράτος είχε πριμοδοτήσει Ρωσοπόντιους, οι οποίοι δεν όμως δεν είχαν καμία σχέση
με Ελλάδα στην πραγματικότητα. …….. Αυτό δημιούργησε μέσα στην μικροκοινωνία εκεί της Κομοτηνής ένα ζήτημα.
Τους είχαν γκετοποιήσει τους Ρωσοπόντιους και αυτό όμως ήταν πολύ λογικό, διότι από πλευράς τους κράτους υπέστησαν αυτήν την αδικία» (Κ.Ν. δάσκαλος φυσικής αγωγής).
Στερεότυπα, προκαταλήψεις κα ρατσισμός στο σχολείο
Ορισμένοι/ές εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας φαίνεται ότι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν φαινόμενα
προκαταλήψεων και ρατσισμού στα ελληνικά σχολεία:
«Κοιτάξτε.. ρατσιστικά φαινόμενα δεν μπορώ να πω ότι έχω παρατηρήσει και είμαι 31 χρόνια δάσκαλος. Ίσα ίσα οι
Έλληνες μαθητές κι γονείς δέχονται πολύ καλά τα παιδιά από άλλα κράτη και ειδικά εμείς στο θέμα που έχουμε με
τους Αλβανούς. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά από την Αλβανία. Δεν ξεχωρίζουν τα παιδιά στις φιλίες τους και στις συναναστροφές τους φίλους ανάλογα από το πού κατάγονται» (Ι.Μ. δάσκαλος).
«Η γενική μου εντύπωση είναι ότι δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και ρατσισμός στα σχολεία μας. Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου είχα σε άλλο σχολείο συγκεκριμένα άτομα κορόιδευαν κάποιους αλλοδαπούς συμμαθητές
τους και έτσι οι τελευταίοι είχαν κάποια θέματα στην επίδοση τους» (Φ.Κ. δασκάλα).
Ένα άλλο μέρος εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνά μας θεωρούν ως αιτίες εκδήλωσης προκαταλήψεων και
ρατσιστικών επιθέσεων τη διαφορετικότητα:
«Οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα, οι μαύροι, οι αθίγγανοι. Πλέον πιο σπάνια οι Αλβανοί και οι Ρώσοι. Βλέπεις οι
άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα είναι ο εύκολος στόχος για κάποιους ανθρώπους, για να τους αποδώσουν τα δεινά
της Ελλάδας» (Δ.Κ. δασκάλα).
«Τώρα, κάτι άλλο που μου έρχεται τώρα είναι η διαφορετική θρησκεία. Αν και η θρησκεία στο δημοτικό δε γίνεται
πολύ ορατή γιατί τα παιδιά εστιάζουν σε παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα. Επίσης, η γλώσσα που
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μιλούν κάποιοι άνθρωποι και συνήθως η περίεργη προφορά των ελληνικών που έχουν οι άνθρωποι αυτοί» (Χ.Τ.
δάσκαλος).
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να περιγράφουν ρατσιστικά επεισόδια
που έγιναν στο παρελθόν ή αφορούν άλλες σχολικές μονάδες:
«Επίσης τώρα που το θυμάμαι, είχαμε μαθητές αθίγγανους στο σχολείο και οι ίδιοι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα στο σχολείο. Αυτό που γνωρίζω για ένα από αυτά τα παιδιά, επειδή τυγχάνει να το γνωρίζω προσωπικά είναι
ότι στο γυμνάσιο αντιμετωπίζει το ρατσισμό από συμμαθητές του» (Λ.Γ. δασκάλα).
Αντιμετώπιση και καταπολέμηση των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας κατέθεσαν διάφορες ιδέες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επιτυχία οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός στα σχολεία. Η συζήτηση, ο διάλογος με το θύμα, το θύτη, και τις οικογένειές τους παίζει κατά τη γνώμη τους σημαντικό ρόλο:
«Αρχικά θα πρέπει να βρούμε τη ρίζα, την αιτία δηλαδή που ξεκινούν να εκφράζονται αυτά τα στερεότυπα. Για παράδειγμα, αν εντοπίσουμε ότι ένα συγκεκριμένο παιδί ξεκινάει να διασπείρει τέτοιες απόψεις, συζητούμε με το παιδί και
προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί έχει αυτές τις απόψεις. Πιθανόν οι γονείς του να του να του μετέφεραν αυτές τις
απόψεις. Θα πρέπει να εμποδίσουμε τη διατήρηση και διαιώνιση αυτών των αντιλήψεων από τα παιδιά που τις μεταδίδουν με κάποιον τρόπο. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε με τους γονείς, να διερευνήσουμε τις δικές τους απόψεις
πάνω στα περιστατικά»
Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με αρκετούς/ές εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην έρευνά μας, παίζουν τόσο η μέθοδος
διδασκαλίας, όσο και δραστηριότητες όπως το θεατρικό παιχνίδι και η μουσική.
«Μπορεί η εκπαιδευτικός να φέρνει στην τάξη να διαβάζουν παραμύθια σχετικά με άλλους πολιτισμούς. Μπορούν
επίσης να κάνουν κάποιες εικαστικές δημιουργίες» (Φ.Π. δασκάλα).
«Γενικά ψάχνουμε τρόπους να πλησιάσουμε τα παιδιά, να τα κάνουμε να μιλήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους.
Η συζήτηση με τα παιδιά, οι ομαδικές δραστηριότητες, οι καλλιτεχνικές δημιουργίες και το θεατρικό παιχνίδι» (Κ.Λ.
δασκάλα).
Οι προκαταλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών
Ένα μέρος των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνά μας αναγνωρίζει ότι οι ίδιοι/ες οι εκπαιδευτικοί έχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, τις οποίες ενδεχομένως δεν μπορούν να αναγνωρίσουν:
«Παρατηρούμε ότι και εκπαιδευτικοί μερικές φορές έχουν κάποια στερεότυπα χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι. Άρα θα
πρέπει πρώτα οι ίδιοι να τα ξεπεράσουν για να βοηθήσουν και τους μαθητές» (Π.Κ. δάσκαλος).
«πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση & επιμόρφωση, ακριβώς για να δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί τις αντιλήψεις τους και
να τις αλλάζουν. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις αντιλήψεις τους και τις συνειδητοποιούν
αφού περάσουν κάποια χρόνια διδασκαλίας» (Σ.Α. δασκάλα).
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Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας θεώρησαν χρήσιμο να ενισχυθούν τα σχετικά με τα ζητήματα διαπολιτισμικότητας μαθήματα στις σχολές των εκπαιδευτικών:
«Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν τέτοια μαθήματα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο, τόσο για
τους δασκάλους αλλά και για τα τμήματα όπου φοιτούν άτομα που θα ασχοληθούν με τα παιδιά (όπως εμείς-ειδικότητες)» (Μ.Τ. δασκάλα Αγγλικών).
«Γίνονται βέβαια κατά καιρούς και επιμορφωτικά σεμινάρια, πολύ χρήσιμα και βοηθητικά για μας, αλλά δεν είναι
πολλές αυτές οι ευκαιρίες» (Λ.Γ. δασκάλα).

Είχαμε όμως και μια ξεχωριστή προσέγγιση, την οποία εκτιμούμε ότι θα πρέπει να καταγράψουμε εδώ:
«Ακούστε! Οι Έλληνες δεν έχουμε ρατσιστικό πρόβλημα πιστεύω. Και μόνο η διδασκαλία του Χριστιανισμού φτάνει,
εφόσον διδάσκονται τα θρησκευτικά, τελείωσε. Τώρα όσον αφορά την ισότητα των ανθρώπων, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα χρησίμευε. Δηλαδή αν κάποιος δάσκαλος, ο οποίος περάσει από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, φτάσει ας
πούμε στο πανεπιστήμιο και χρειάζεται να κάνει μάθημα επάνω στον ρατσισμό, ε τότε δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα.
Δε νομίζω δηλαδή ότι ένα τέτοιο μάθημα θα άλλαζε τις ρατσιστικές αντιλήψεις των φοιτητών. Ένας τέτοιος φοιτητής
δεν πρέπει καν να μπει στην παιδαγωγική σχολή» (Κ.Κ. δασκάλα).

ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όταν σχεδιάζαμε την παρούσα μελέτη αναρωτηθήκαμε κατά πόσο θα επιτυγχάναμε να αναδείξουμε τις πραγματικές αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών σε ένα τόσο επίκαιρο και επίμαχο ζήτημα. Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός απασχολούν
εντονότερα απ’ ότι στο παρελθόν την ελληνική κοινωνία, αφού το ζήτημα των προσφύγων φαίνεται πώς έχει κεντρικό ρόλο
στην κοινωνική και στην πολιτική ημερήσια διάταξη. Οι εκπαιδευτικοί είναι μέλη ενός οργανισμού που καλείται ταυτόχρονα να
συντηρήσει τις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας, αλλά και να βοηθήσει στην ανανέωση και στην προσαρμογή τους στις νέες
συνθήκες. Από τη μια πλευρά υπάρχει η νομοθεσία που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών,
όπως και τις αξίες της διαπολιτισμικότητας, από την άλλη όμως υπάρχει -μια ιδιαίτερα προβαλλόμενη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης- ρητορική που καλλιεργεί το μίσος, το φόβο και τις προκαταλήψεις έναντι των «διαφορετικών» ανθρώπων.
Από την μελέτη των ευρημάτων της έρευνας, εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη αντίθεση αποτυπώνεται και στις πεποιθήσεις
των ανθρώπων που συμμετείχαν σ΄ αυτή. Από τη μια πλευρά, οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας αντιλαμβάνονται τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό ως αποτέλεσμα δομικών παραγόντων (οικονομικών και κοινωνικών). Εκτιμούν ότι η εκπαίδευση ως θεσμός έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτών
των φαινομένων, αφού οι υποδομές (λειτουργία τάξεων υποδοχής & φροντιστηριακών τμημάτων) υπολειτουργούν, ενώ τα
Αναλυτικά Προγράμματα προσφέρουν γνώσεις ανούσιες και περιττές, οι οποίες όμως καλλιεργούν την υπεροχή και την ανωτερότητα οτιδήποτε ελληνικού έναντι των άλλων.
Από την άλλη όμως, όσοι/ες πήραν μέρος στην έρευνά μας επικαλούνται συχνά την ευθύνη των ατόμων και του περιβάλλοντός τους. Η συγκεκριμένη αντίληψη βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών στις οποίες μια μερίδα
εκπαιδευτικών υποστηρίζει: Πρώτον, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν προκαταλήψεις, όπως και – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό- τάσεις προς ρατσιστικές συμπεριφορές (Young, 2011). Δεύτερον, ότι η δημιουργία και η διατήρηση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ρατσισμού οφείλεται σε ατομικές πεποιθήσεις (Vaught & Castagno, 2008). Τρίτον, ότι κάποια ρατσιστικά επεισόδια
που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία οφείλονται στις παρορμήσεις των παιδιών και όχι σε αντιλήψεις περί ανωτερότητας (Ryan, 2003).
Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας δεν παραδέχονται ότι
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η καθημερινή ζωή στο σχολείο τους επηρεάζεται από στερεοτυπικές εικόνες και προκαταλήψεις των μαθητών, όπως και ότι
υπάρχουν ρατσιστικά περιστατικά στα σχολεία τους. Από έρευνες φαίνεται όμως ότι είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες
εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι/ές με λεκτικές επιθέσεις, με υποτιμητικές εκφράσεις σε βάρος μελών άλλων εθνοτικών
ομάδων, καθώς και με φαινόμενα σωματικής βίας (Hatcher &Troyna, 1992). Εκτιμούμε ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας
είναι πολύ πιθανό να μην ήθελαν να δημιουργήσουν κάποιες κακές εντυπώσεις και ενδεχομένως προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο. Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται άλλωστε ότι είναι συνηθισμένη, αφού αρκετοί/ες εκπαιδευτικοί φοβούνται
ότι θα κατηγορηθούν (οι ίδιοι/ες) όταν παραδεχθούν τέτοιες συμπεριφορές στο σχολείο τους και γι’ αυτό αισθάνονται την
ανάγκη να να παρουσιάσουν μόνο θετικές εικόνες για τη δουλειά τους (Ryan, 2003, 150).
Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας θεωρούν ότι όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βελτιώσουν τις
γνώσεις τους και τα «εργαλεία» με τα οποία αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προκύπτουν από την εκδήλωση των προκαταλήψεων παρακολουθώντας σχετικά μαθήματα στα Πανεπιστήμια (μεταπτυχιακά ή οργανωμένα σεμινάρια) ή διαλέξεις – συζητήσεις στον εργασιακό τους χώρο (σχολείο). Ενδεχομένως, αυτές οι προτάσεις να φανερώνουν και μια παραδοχή «ενοχής».
Ότι δηλαδή υπάρχει μια μερίδα εκπαιδευτικών που διατηρεί στερεότυπες ιδέες, αναφορικά με τη φυλή, την κουλτούρα, την
εθνικότητα και τη γλώσσα (Marshall, 1996), με βάση τις οποίες θεωρούν ότι οι μαθητές/τριες που προέρχονται από τέτοια
περιβάλλοντα είναι λιγότερο ικανοί/-ες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου (Bryan & Atwater, 2002).
Κλείνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε το σημαντικό ρόλο που κατά τη γνώμη μας μπορεί η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί να διαδραματίσουν στην κατεύθυνση της δημιουργίας και εδραίωσης μιας κοινωνίας που θα καταργήσει τις κοινωνικές
ανισότητες και διαφοροποιήσεις και θα εδραιώσει την ισότητα μεταξύ όλων των μελών της ανεξάρτητα από τάξη, εθνικότητα /
εθνότητα, φύλο, αναπηρίες και σεξουαλικό προσανατολισμό. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι τα αρμόδια θεσμικά όργανα (Υπουργείο, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Στελέχη της Εκπαίδευσης) οφείλουν να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια σε όσους/
ες εκπαιδευτικούς χρειάζεται, έτσι ώστε αυτοί/ές να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που ενδεχομένως,
ως μέλη της συγκεκριμένα δομημένης κοινωνίας, διατηρούν και να συνδράμουν στην καταπολέμηση της υποτίμησης των
ανθρώπων, του μίσους έναντι της διαφορετικότητας και του ρατσισμού.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε έρευνα που έγινε στην πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης η οποία είχε ως στόχο
της τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό. Η στρατηγική της έρευνας ήταν η Μελέτη Περίπτωσης, η τεχνική της η ημιδομημένη συνέντευξη και η Θεματική Ανάλυση
καθόρισε το πλαίσιο επεξεργασίας των δεδομένων. Από την ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας αντιλαμβάνονται τον ρατσισμό ως απόρροια δομικών παραγόντων και εδραιωμένων κοινωνικών
αντιλήψεων και όχι ως ενέργεια που πηγάζει -αποκλειστικά- από ατομικές «αποκλίσεις».
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ρατσισμός, Στερεότυπα, Εκπαιδευτικοί, Σχολεία

Abstract
This paper based on a research conducted at Thessaloniki’s urban schools, which aimed was to explore the perceptions
of primary school teachers about stereotypes, prejudices and racism. The research strategy was Case Study and its
research technique semi-structured interview. Data, which analyzed via Thematic Analysis shows that the educators who
participated in this research perceive racism as the result of established structural factor and social perceptions and not
as an energy that stems - exclusively - from individual “divergences”.
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Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση με αντικείμενο
τη διαχείριση πολιτισμικά διαφοροποιημένων πληθυσμών στη σχολική τάξη
Αμαλία Καλαματιανού, Αθανάσιος Κούλης & Επαμεινώνδας Παναγόπουλος

Εισαγωγή
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές απαιτήσεις της εποχής, ειδικά την εποχή της κρίσης, οδηγούν στη διαφοροποίηση
των επιμορφωτικών αναγκών και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Το ζήτημα της επιμόρφωσης και της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. Η βελτίωση της κατάρτισης
των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η τεχνολογία έχει
επιταχύνει με ραγδαίους ρυθμούς την παραγωγή της νέας γνώσης και την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και μάθησης των
εκπαιδευτικών. Η νέα κοινωνία της γνώσης και της μάθησης διαμορφώνει ένα νέο ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Ο νέος αυτός
ρόλος του εκπαιδευτικού αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση της κατάρτισής του, ο οποίος πλέον θεωρείται ως
δια βίου εκπαιδευόμενος. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν θεσμό στρατηγικής σημασίας για την επαγγελματική ανάπτυξη και για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η έννοια της επιμόρφωσης
Ο όρος επιμόρφωση αναφέρεται σε ένα σύνολο από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δομές και διαδικασίες. Αποτελεί οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία στην οποία συμμετέχει ο εκπαιδευτικός (Παπαναούμ, 2008). Ο όρος επιμόρφωση έχει αποτελέσει
αντικείμενο πολλών ερευνών κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες. Η επιμόρφωση είναι η διαδικασία που στοχεύει στη διαρκή
ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (Bayrakcı, 2009). Ορίζεται ως η απόκτηση
πρόσθετων γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών, που σχετίζονται με τα προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στον εμπλουτισμό, στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη των
θεωρητικών ή πρακτικών επαγγελματικών γνώσεων.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τη συμπλήρωση, τη βελτίωση και την ανανέωση της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση αποτελεί μια οργανωμένη και στοχευμένη διαδικασία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί, είτε
από κρατικούς είτε από άλλους φορείς. Αποτελεί το σύνολο των μορφωτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν οι
εκπαιδευτικοί. Είναι μια διαρκής διαδικασία μέσα στο χρόνο. Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σκοπός της είναι
η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος (Βεργίδης, 2001). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
εκπαίδευσης. Η έννοια της επιμόρφωσης συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι διαστάσεις της
επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται με μια δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι στόχοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορούν να οριστούν ως εξής: (α) ενημέρωση των επιστημονικών γνώσεων, (β) απόκτηση νέων προσόντων, (γ)
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διδακτική και σε νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά υλικά και (δ) βελτίωση των διδακτικών
μεθόδων. Τις τελευταίες δεκαετίες η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απασχολεί ιδιαίτερα το κράτος και τους εκπαιδευτικούς
(Χάδου, 2016). Κάθε επιμόρφωση είναι απαραίτητο να έχει ως αφετηρία δύο κύριους παράγοντες: α) τις προτεραιότητες που
θέτει η εκπαιδευτική πολιτική και β) τις διαπιστωμένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2005). Οι
«επιμορφωτικές ανάγκες» θα μπορούσαν να οριστούν ως το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων (είτε σε θεωρητικό είτε σε
πρακτικό επίπεδο) για τα οποία ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι είναι ανάγκη να προσεγγιστούν πολύπλευρα, ώστε να βελτιωθεί το
παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό του προφίλ (Βεργίδης, 2012).
Σκοπός της επιμόρφωσης αποτελεί ο εμπλουτισμός, η βελτίωση, η ανάπτυξη των θεωρητικών ή πρακτικών, επαγγελματι-
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κών και προσωπικών ενδιαφερόντων (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2013), καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων, γνώσεων και
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας (Μαυρογιώργος, 1996). Η επιμόρφωση
σύμφωνα με τις Κυριακή και Παρδάλη (2012) συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη.

Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει ως αφετηρία τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αποτελεί αναγκαιότητα
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς η σύγχρονη κοινωνία εξελίσσεται ραγδαία και χρειάζονται αναπροσαρμογές, όχι
μόνο στα περιεχόμενα και τις μεθόδους, όσο και στους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. Η επιμόρφωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευτικών, στο μετασχηματισμό του ρόλου τους, στη βελτίωση των διδακτικών τους
πρακτικών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η σύγχρονη κοινωνία είναι πολυπολιτισμική
κάτι που επιφέρει αλλαγές και στη σχολική τάξη, καθιστώντας την επιμόρφωση επιτακτική ανάγκη (Βεργίδης, 2012).
Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες και σύνθετες απαιτήσεις στη σύγχρονη κοινωνία και καλούνται ν’ ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο έργο τους. Ο ρόλος τους πλέον γίνεται πολυδιάστατος και απαιτητικός. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικό ζήτημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους
και διαδικασίες. Η επιμόρφωση διακρίνεται ανάλογα με το χαρακτήρα της σε υποχρεωτική και προαιρετική (Δούκας , και συν.,
2007). Συνοπτικά οι μορφές της επιμόρφωσης είναι οι εξής: α) Εισαγωγική, β)Ενδοϋπηρεσιακή και γ) Ενδοσχολική.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση έχει ως περιεχόμενο τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πολιτισμών
σε ατομικό και κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις από τον δάσκαλο εντός της σχολικής τάξης,
με σκοπό την ομαλή αντιμετώπιση αυτής της «συνάντησης». Αναγκαία είναι η εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων
αναφορικά με μέλη διαφορετικών ομάδων και κατά συνέπεια αποφυγή προκυπτουσών συμπεριφορών, οι οποίες ως
κύριο αποτέλεσμα έχουν την ταπείνωση του ατόμου (Σπινθουράκη, 2005). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο τη
συνάντηση των πολιτισμών, με κύρια χαρακτηριστικά την ισοτιμία, την αμοιβαιότητα και τον παραγκωνισμό των εμποδίων
που παρουσιάζονται κατά τη συνάντηση. Μπορεί να γίνει λόγος για «πολιτισμικές ανταλλαγές» και «πολιτισμικό εμπλουτισμό» (Νικολάου, 2011).
Η αύξηση των αλλοδαπών μαθητών έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες και το ελληνικό σχολείο έχει έρθει αντιμέτωπο με
νέες προκλήσεις. Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση έχει ως περιεχόμενο τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
πολιτισμών σε ατομικό και κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις από τον δάσκαλο εντός της σχολικής
τάξης, με σκοπό την ομαλή αντιμετώπιση αυτής της «συνάντησης». Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει σκοπό να προάγει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερες από μία γλώσσες και κουλτούρες. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζει στη συνεχή επιμόρφωση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Angelides, Stylianou & Leigh,
2003). Σχετίζεται με την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών στα σχολεία και την αλληλεπίδρασή τους, με στόχο την παροχή
ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συνεπώς είναι η οργάνωση και η λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και μορφωτικές ιδιαιτερότητες (ΦΕΚ Α΄ 124/14.6.1996), στοχεύοντας πρωτίστως στην εξάλειψη των διακρίσεων
και του αποκλεισμού.
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Η παρουσία αλλοεθνών μαθητών στα ελληνικά σχολεία έχει διαμορφώσει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η επιμόρφωση
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας, γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν το «διαφορετικό» (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2013). Συνεπώς, αποτελεί αναγκαιότητα της σημερινής εποχής. Μπορεί να διαχωριστεί σε δυο επίπεδα: το γνωστικό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Μπεζάτη &
Θεοδοσοπούλου, 2010). Η επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση αξιοποιεί τους διάφορους πολιτισμούς και στοχεύει
στην εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων (Γκότοβος, 2002). Καθίσταται επιτακτική ανάγκη λοιπόν να καταρτιστούν
οι εκπαιδευτικοί σε νέες δεξιότητες και στρατηγικές διδασκαλίας για τη διαπολιτισμικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί η
αποτελεσματική αλληλεπίδραση μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η επιμόρφωση με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ανάγκη να εστιάζει στην αποδοχή του «διαφορετικού» και παράλληλα στην αξιοποίηση πρακτικών, οι οποίες
θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην προσαρμογή του στη σύγχρονη εποχή (Κεσίδου, 2008).

Μέθοδος
Ερευνητικά ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη μελέτη του όρου «επιμόρφωση» σε σχέση με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μελετήθηκε τι αντίκτυπο είχε η επιμόρφωση τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη διδασκαλία αλλοεθνών μαθητών. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής:
1. Η επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει αντίκτυπο στη διδακτική πράξη;
2. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση;
Ερευνητικό εργαλείο
Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας σχεδιάστηκε από τους συγγραφείς της έρευνας ανώνυμο αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο εστάλη για ηλεκτρονική συμπλήρωση στους εκπαιδευτικούς.
Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία,
επίπεδο εκπαίδευσης, εργασιακή κατάσταση και τόπος διαμονής). Στη συνέχεια, υπήρχαν ερωτήσεις για τις επιμορφωτικές
δραστηριότητες, οι οποίες είχαν ως απάντηση ναι ή όχι. Για τη διερεύνηση της συμβολής της συνολικής επιμόρφωσης στο
εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών όπως και για μια σειρά άλλων, σχετικών με το θέμα διερεύνησης, ερωτήσεων - δηλώσεων χρησιμοποιήθηκε η τακτική κλίμακα τύπου Likert, με σαφείς διαβαθμισμένες απαντήσεις όπου οριζόταν το 1 ως
«Διαφωνώ απόλυτα» και το 5 ως «Συμφωνώ απόλυτα». Ακολουθήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εξασφάλιζε την
ανωνυμία των ερωτηθέντων και συγχρόνως την αξιοπιστία των παρεχόμενων ερευνητικών δεδομένων.

Επεξεργασία δεδομένων και Στατιστική ανάλυση
Έπειτα από τη συγκέντρωση των δεδομένων ακολουθεί η ανάλυση και η εξαγωγή συμπερασμάτων (Robson, 2010). Η κωδικοποίηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε και η ανάλυση των δεδομένων, καθώς και η εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
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Συμμετέχοντες
Στην έρευνα μας συμμετείχαν συνολικά 84 εκπαιδευτικοί (28 άνδρες και 56 γυναίκες), οι οποίοι εργάζονταν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας και Αργολίδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018. Όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, το 60,7
% προέρχεται από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το 39,3 % από τη Δευτεροβάθμια. Το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών κατά πλειονότητα ήταν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (34,5%). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων της έρευνας
ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί (75 %) και ο τόπος εργασίας τους κατά πλειοψηφία ήταν σε κάποια αστική περιοχή (63,1%).

Αποτελέσματα
Συνολικά 84 εκπαιδευτικοί (28 άνδρες και 56 γυναίκες) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια σχολεία του Νομού Αχαΐας και Αργολίδας έλαβαν μέρος στην έρευνα.
	
  

Πίνακας 1: Φύλο
Ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση,
τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι δεν μπορεί να εξαχθεί εναργές συμπέρασμα, καθώς η διαφορά μεταξύ των ποσοστών συμμετοχής (51,2 %) και μη (48,8%) δεν είναι μεγάλη (Πίνακας 2).
	
  

Πίνακας 2: Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με την διαπολιτισμική εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικοί που δε συμμετείχαν σε επιμορφώσεις δήλωσαν στη συντριπτική τους πλειονότητα ότι δεν καλυφθήκαν
επαρκώς στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τις αρχικές τους σπουδές (Γράφημα 1). Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται ως προς τους εκπαιδευτικούς που είχαν επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με ένα σχετικά μεγαλύτερο
κομμάτι να ανιχνεύει, μία και πάλι βέβαια μικρή, συμβολή των αρχικών σπουδών στα θέματα της διαχείρισης μια πολυπολιτισμικής τάξης.
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Γράφημα 1: Οι αρχικές μου σπουδές κάλυψαν επαρκώς τις ανάγκες μου σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση τείνουν να εμφανίζουν μια πάρα πολύ έντονη ανάγκη για περεταίρω συμμετοχή τους σε σχετικές δράσεις (60,5%). Η ανάγκη αυτή είναι σαφώς μικρότερη στους εκπαιδευτικούς
που δε συμμετείχαν σε τέτοιου περιεχομένου δράσεις (36,6%). Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών που έχουν
επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση τείνουν να δηλώνουν έντονη επιθυμία για περεταίρω επιμόρφωση (62,8%).
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη συμβολή της επιμόρφωσης με θέμα την διαπολιτισμικότητα στη διδακτική πράξη. Όπως παρατηρείται, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλλει παρά πολύ στη διδακτική πράξη.

	
  

Πίνακας 3

Ιδιαίτερα έντονες ανάγκες εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
στο θέμα της διαχείρισης της διαφορετικότητας, στη διδακτική μεθοδολογία και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Όσοι
έχουν επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση τείνουν επίσης να νιώθουν εντονότερη την ανάγκη για γνώση της διδακτικής μεθοδολογίας μιας πολυπολιτισμικής τάξης (Γράφημα 2).

Γράφημα 2: Ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες - Συμμετέχοντες σε επιμορφωτικά προγράμματα
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Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι πρωτεύουσες ειδικές
επιμορφωτικές τους ανάγκες ταυτίζονται σε ένα βαθμό με αυτών που έχουν επιμορφωθεί, ωστόσο εκφράζουν έντονα την
ανάγκη για επιμόρφωση στο ζήτημα της συνεργασίας τους με τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών, επιμορφωτική ανάγκη
που δεν εκφράζουν όσοι έχουν επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί θεωρούν επίσης ότι θα ήθελαν να επιμορφωθούν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοεθνείς μαθητές (Γράφημα 3).

Γράφημα 3: Ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες – Μη συμμετέχοντες σε επιμορφωτικά προγράμματα
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην ερώτηση γιατί δεν έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικά με
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης και εάν αποτελεί εμπόδιο η έλλειψη σχετικών
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, η πλειονότητα των συμμετεχόντων (54,8%) απάντησε καταφατικά ότι «Συμφωνώ» (29,8%)
και «Συμφωνώ απόλυτα» (25%).

Γράφημα 4: Μη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση Εμπόδιο η έλλειψη σχετικών προγραμμάτων

Συμπεράσματα
Από την παρούσα έρευνα διαφαίνεται πως η επιμόρφωση με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα είδος εδραιωμένο στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες της έρευνας δήλωσαν πως δεν
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έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους επιμόρφωση. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί πως η επιμόρφωση αναφορικά
με θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συμβάλλει πάρα πολύ στη διδακτική πράξη. Όσον αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση φαίνεται ότι οι απόψεις τόσο αυτών που έχουν επιμορφωθεί με
αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, όσο και εκείνων που δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα, να ταυτίζονται σε ένα βαθμό. Οι επιμορφωτικές ανάγκες, οι οποίες ξεχώρισαν συγκριτικά με τις υπόλοιπες, όπως
διαμορφώθηκαν από τα αποτελέσματα ήταν οι εξής: α) Διδακτική μεθοδολογία της πολυπολιτισμικής τάξης, β) Διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές και γ) Γνώσεις γύρω από την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων. Επιπλέον, η
πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε πως δεν έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς παρατηρείται
έλλειψη προγραμμάτων με το αντίστοιχο περιεχόμενο.
Εν συνόψει, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να επιζητούν περισσότερες γνώσεις επί του πρακτέου που θα τους βοηθήσουν άμεσα στη διδακτική πράξη. Η επιμόρφωση με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση φαίνεται να μην προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό και σε ευρύ πλαίσιο, την ίδια στιγμή που οι εκπαιδευτικοί κρίνουν πως έχει αντίκτυπο μια επιμόρφωση
με τέτοια θεματολογία στη διδακτική πράξη όταν μάλιστα επισημαίνουν πως οι αρχικές τους σπουδές δεν τους καλύπτουν σε
τέτοια ζητήματα.

Περιορισμοί της έρευνας
Στο συγκεκριμένο χωρίο θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε ορισμένους περιορισμούς που διαπιστώσαμε στην παρούσα
έρευνα. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως έγινε αποστολή του συνδέσμου συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύνολο των δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
νομών Αχαΐας και Αργολίδας και ένα μεγάλο τμήμα τους δε φάνηκε πρόθυμο να το συμπληρώσει. Συνεπώς, δε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων παρατίθενται οι απαντήσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών
που εργάζονταν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Αχαΐας και Αργολίδας
κατά την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα. Ένα τέτοιο δείγμα (84 εκπαιδευτικών) δεν μπορεί να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό
του πληθυσμού, επομένως δεν είναι εφικτό να γενικευθούν τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας.
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Περίληψη
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, οι ραγδαίες αλλαγές στην σύγχρονη κοινωνία, η ταχύτατη διάδοση της γνώσης και η
εντατικοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων συνθέτουν ένα κράμα που καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ευρύ πλαίσιο. Ωστόσο, η σημερινή κοινωνία απαιτεί σε μεγάλο βαθμό την επιμόρφωση που σχετίζεται με τους
διαφοροποιημένους πληθυσμούς, τις πρακτικές διδασκαλίες και με την αφομοίωσή τους στο σχολικό περιβάλλον. Η μετανεωτερική εποχή χρειάζεται εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ευαισθησία απέναντι στις μεταναστευτικές
ροές και την εκπαίδευση αυτών των ατόμων. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τον αντίκτυπο που έχει η επιμόρφωση τους σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη διδασκαλία αλλοδαπών μαθητών. Ειδική έμφαση δόθηκε
στις διδακτικές πρακτικές που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός και εάν αυτές έχουν εμπλουτιστεί μέσω των
επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει. Στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας που διεξάγεται, χορηγείται
σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 25 ερωτήματα σε
δείγμα 80 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Αχαΐας και Αργολίδας. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα το ενδιαφέρον μας κεντρίζει η
διατύπωση απόψεων που υποστηρίζουν ότι υφίσταται έλλειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και επιπλέον η ανάδειξη αναλυτικά των αναγκών που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση.
Λέξεις-κλειδιά: Επιμόρφωση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Σύγχρονος Εκπαιδευτικός

Abstract
In a constantly changing world, the rapid changes in modern society, the rapid dissemination of knowledge and the
intensification of migratory flows constitute an alloy makes it necessary to train teachers in a wide context. However,
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today’s society largely requires training associated with differentiated populations, practices and teachings with their
assimilation into the school environment. The postmodern era need teachers who are characterized by flexibility and
sensitivity on migration and education of these individuals. The objective of this research is to investigate the perceptions
of teachers in primary education as to what impact did their training on intercultural education in order to cope in teaching
foreign students. Special emphasis was placed on teaching practices that could be applied by the teacher if they have been
enriched through educational programs have followed. Within the quantitative research conducted, issued to teachers of
Primary and Secondary Education questionnaire consisting of 25 questions on a sample of 80 primary school teachers in
the prefectures of Achaia and Argolis. Research is in progress and is expected to be completed by mid-September. Among
the results as time, our interest to formulate opinions claiming lack of training programs on intercultural education and
further highlighting details of the needs of the teachers training.
Key words: Education, Intercultural Education, Contemporary Teacher
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Ο σύλλογος «φίλοι του βιβλίου και του πολιτισμού»: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα
Ελένη Καλιούνη

Εισαγωγή
Από τη Συνθήκη της Λωζάννης (24-7-1923) λειτουργούν στην Ελλάδα μειονοτικά σχολεία, στα οποία οι Μουσουλμανόπαιδες
διδάσκονται την Ελληνική γλώσσα. Μολονότι τη διδάσκονται από το 1923 και ενώ υπήρχε και υπάρχει η συμβίωση με το
χριστιανικό στοιχείο, που είναι σπουδαίος παράγοντας εκμάθησής της, η κατοχή της, από τους Μουσουλμάνους γενικά, δεν
είναι αρκετά μεγάλη (Σαρβανάκη, 1987:14). Στα συγκεκριμένα τμήματα πραγματοποιείται η μη τυπική εκπαίδευση η οποία
είναι κάθε οργανωμένη, συστηματική εκπαιδευτική δραστηριότητα, που υλοποιείται εκτός του πλαισίου του τυπικού συστήματος, προκειμένου να παράσχει επιλεγμένους τύπους μάθησης σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, ενήλικους αλλά
και παιδιά.
Λέξεις κλειδιά: μειονότητα, εκπαίδευση, γλωσσομάθεια, δραστηριότητες.

1. Σύνθεση του πληθυσμού
Οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης δεν έχουν φυλετική και γλωσσική ομοιογένεια. Οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται είναι οι εξής: Μουσουλμάνοι Οθωμανοί, Μουσουλμάνοι Πομάκοι και Μουσουλμάνοι Αθίγγανοι, με κοινό γνώρισμα τη
Θρησκεία. Η πρώτη κατηγορία μιλούν την Τουρκική, οι Πομάκοι την Πομακική και οι Αθίγγανοι την Τουρκική και μερικοί από
αυτούς την Αθιγγανική. Αρχικά, θα αναφερθούμε στους Μουσουλμάνους Οθωμανούς της Δυτικής Θράκης οι οποίοι είναι υπολείμματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προέρχονται από διάφορες φυλές (Σελτζούκους, Κομάνους, Πετσενέγκους) και
ένα μικρό ποσοστό από εξισλαμισθέντες, με τη βία, χριστιανούς. Ένα κύριο γνώρισμά τους είναι η μοιρολατρία και το γεγονός
ότι είναι στενά δεμένοι με τη γη. Την περίοδο του 1361 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Μουσουλμάνοι στη Θράκη. Οι διατάξεις
που σχετίζονται με την παρουσία τους σήμερα στη Δυτική Θράκη, είναι εκείνες της Συνθήκης της Λωζάννης η οποία αποτελεί
νομική θεμελίωση και αφετηρία της Μουσουλμανικής μειονότητας (Σαρβανάκη, 1987: 35).
Αναφορικά με τους Μουσουλμάνους Πομάκους και ποιο συγκεκριμένα για την προέλευση της ονομασίας Πομάκος υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η πρώτη θεωρεί ότι προέρχεται από τη βοήθεια που πρόσφεραν στους Τούρκους στον πόλεμο εναντίον
των Βουλγάρων την περίοδο 1876, διότι το Πομάγκαμ στη γλώσσα τους σημαίνει βοηθώ. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την αρχαιοθρακική λέξη πόμα και η τελευταία και η πιο πιθανή, ότι είναι παραφθορά της λέξης απόμαχος. Από τους
απόμαχους του στρατού του Μ. Αλέξανδρου που εγκατέστησε στη Ροδόπη μετά την εκστρατεία της Μικράς Ασίας (Σαρβανάκη,
1987-35). Η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν είναι μια μίξη που έχει σαν βάση τη Σλαβοβουλγαρική που απέκτησαν το 13ο
αιώνα, με ύπαρξη βέβαια και τούρκικων και πολλών ελληνικών λέξεων, γλωσσικά μεταπλασμένων (Γονατάς & Κυδωνιάτης,
1985:99). Οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι είναι ομοεθνείς τους, βασιζόμενοι στη γλώσσα τους που μοιάζει με τη βουλγαρική.
Από την άλλη, οι Τούρκοι προσπαθούν να τους πείσουν ότι είναι Τούρκοι, εκμεταλλευόμενοι το μόνο κοινό που έχουν μεταξύ
τους, τη θρησκεία. Οι περισσότεροι όμως μελετητές ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των Ελληνοθρακικών φυλών: Βήσσων,
Αγριάνων και Δίων που κατά το Στράβωνα κατοικούσαν στον ορεινό όγκο της Ροδόπης (Παναγιωτίδης, 1995: 35). Στους Πομάκους αποδίδονται θετικές ιδιότητες, όπως φιλικοί, ήσυχοι, προσαρμοστικοί, με πλούσιες πολιτιστικές παραδόσεις και κατ’
επέκταση ικανοί για πολιτιστική δημιουργία (Τρουμπέτα, 2001: 82-83). Οι Πομάκοι διατηρούν επί 3μιση αιώνες ακόμη πολλά
παλιά τους χριστιανικά έθιμα. Όπως το σταύρωμα του ψωμιού και του βρέφους στην κούνια πριν κοιμηθεί, τις βασιλόπιττες με
νόμισμα, τη χαρακτηριστική περίπτωση της διατήρησης και σήμερα του χριστιανικού ονόματος Ηλίας από τους Πομάκους στα
χωριά Εχίνος και Κοτύλη και πολλά άλλα (Σαρβανάκη, 1987:36).
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Τέλος, θα αναφερθούμε στην κατηγορία των Μουσουλμάνων Αθίγγανων, τους οποίους ονομάζουν Αθίγγανους, τσιγγάνους, ατσίγγανους, γύφτους, κατσίβελους. Ο συγκεκριμένος λαός ζει από πολλούς αιώνες μέχρι σήμερα ζωή περιπλανώμενη.
Έχουν καταγωγή από την Αίγυπτο ή την Ινδία. Τα μέρη στα οποία ζουν είναι η Ευρώπη, Αφρική και η Ασία και μικρότερο
πλήθος στην Αμερική και Αυστραλία. Σύμφωνα με μαρτυρία του Φραγκισκανού μοναχού Συμεών, στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Κρήτη εμφανίστηκαν το 1332. Όσον αφορά την γλώσσα από μια μελέτη του Ποττ το 1844 πιστεύεται ότι εκείνη
προέρχεται από την Ινδία. Ανάλογα με την χώρα όπου ζουν υπάρχει μεγάλη επίδραση πάνω στη γλώσσα τους. Η μεγαλύτερη επίδραση είναι από την Ελληνική γλώσσα, που εξηγείται από το γεγονός ότι περνώντας για το εσωτερικό της Ευρώπης
παρέμειναν αρκετό χρόνο στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένας διαχωρισμός τους σε 13 ομάδες, με βάση τη γλώσσα που μιλούν οι
Αθίγγανοι της Ευρώπης, όσες δηλαδή και οι χώρες στις οποίες ζουν (Κανακίδου, 1997:63-65).
Οι Αθίγγανοι δεν έχουν δική τους θρησκεία, γι’ αυτό και ασπάζονται τη θρησκεία του τόπου στον οποίο ζουν, χωρίς και να
την πιστεύουν. Αναφέρεται ότι κατά τον 9ο αιώνα ήταν Ιουδαίζοντες αιρετικοί. Γι αυτούς λεγόταν ότι δεν ανέχονταν να θίξει τη
θρησκεία τους κανένας, επειδή φοβόταν μη μολυνθούν, γι’ αυτό πήραν και το όνομα Αθίγγανος. Τα κυριότερα επαγγέλματά
τους είναι, του σιδηρουργού, του μουσικού, του πλανόδιου μικροπωλητή, της χορεύτριας και καθαρίστριας για τις γυναίκες και
φυσικά του ζητιάνου. Επειδή έχουν μόνιμη ή ημιμόνιμη διαμονή ασχολούνται με τη γεωργία είτε σαν εργάτες είτε εκμεταλλευόμενοι οι ίδιοι τη γη. Αυτή η περιπλάνησή τους εξηγεί το γεγονός γιατί παρά την ευφυΐα τους τίποτε το αξιόλογο δεν έκαναν
στον τομέα της επιστήμης και καλλιτεχνίας. Στον κλάδο που έχουν διαπρέψει είναι η μουσική, που πιθανώς την κληρονόμησαν
από την Ινδία (Σαρβανάκη, 1987: 37).

2. Τα διδακτικά βιβλία
Τα θέματα της εκπαίδευσης που αφορούν την μουσουλμανική μειονότητα ρυθμίζονται στο πλαίσιο που διαγράφεται πρώτον
από τη σύμβαση της Unesco για την απαγόρευση των διακρίσεων στην εκπαίδευση. Επίσης, ρυθμίζονται ακολουθώντας τις
σχετικές με την προστασία των μειονοτήτων διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης (Παναγιωτίδης, 1996: 37). Η παρουσία της
μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη στηρίζεται στην συγκεκριμένη Συνθήκη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη αυτή, τα
δύο κράτη ανέλαβαν την υποχρέωση να σεβαστούν τις διατάξεις που διασφαλίζουν τη θρησκευτική, γλωσσική και εκπαιδευτική ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων ως βασικές και να μην εφαρμόσουν νόμους ή διατάξεις αντίθετες προς αυτές
(Κανακίδου, 1997: 11). Υπάρχουν και άλλες ελληνοτουρκικές μορφωτικές συμφωνίες όπως του 1951, έκθεση της Βιέννης και
το μορφωτικό πρωτόκολλο του 1968 (Παναγιωτίδης, 1996: 37). Η εκπαίδευση της μειονότητας εμφανίζει ιδιαιτερότητες, τόσο
στα περιεχόμενα όσο και στην οργάνωσή της, οφείλονται στο μορφωτικό πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί το 1968, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με το πρωτόκολλο αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία των μουσουλμανικών σχολείων (Κανακίδου, 1997: 80).
Στα σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητας τα περιεχόμενα των βιβλίων υποδεικνύονται από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Για το ελληνόφωνο πρόγραμμα των χρησιμοποιούνται τα βιβλία και η διδακτέα ύλη του καθορίζεται
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο ισχύει για όλα τα υπόλοιπα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Το Αναλυτικό
Πρόγραμμα του Τουρκόφωνου προγράμματος καθορίστηκε το 1957 και διατυπώθηκε σε ένα τευχίδιο με τίτλο: Bati Trakya
Turk Ilkokyllri Mufredat Programi, Dizgi ve Baski. Τα περιεχόμενα του προγράμματος αυτού ωστόσο δε φαίνεται να ισχύουν
σήμερα είτε γιατί δεν αντιστοιχούν στη σημερινή πραγματικότητα, είτε γιατί δεν αντιστοιχούν προς τις ενότητες των βιβλίων
που είναι σε χρήση, στα σχολεία αυτά σήμερα. Τα βιβλία του Τουρκόφωνου Προγράμματος θα πρέπει να προμηθεύονται από
το Τουρκικό Δημόσιο. Τα βιβλία όμως αυτά παρουσιάζονται άκρως μονοπολιτισμικά, μη συνάδοντα προς το πνεύμα της διαπολιτισμικής αντίληψης, με συνέπεια να είναι δύσχρηστα και αναποτελεσματικά. Έγιναν προσπάθειες συγγραφής νέων βιβλίων
για το Τουρκόφωνο Πρόγραμμα από πλευράς ελληνικού δημοσίου, προσέκρουσαν όμως στις αντιρρήσεις και στην απροθυμία
ενός τμήματος της μειονότητας να τα αποδεχθεί. Ο δάσκαλος και ο μαθητής στο μουσουλμανικό σχολείο χρησιμοποιούσε το
μικρό τευχίδιο Okuma Kitabi 1-6 με εξήντα κατά μέσο όρο σελίδες το καθένα, απροσδιορίστου έτους έκδοσης, που χρησιμοποιείται ένα για κάθε τάξη. Η τουρκική γλώσσα, στην οποία είναι διατυπωμένα τα βιβλία αυτά, παρουσιάζεται αναχρονιστική.
Υπάρχει παρείσφρηση γαλλικών κυρίως λέξεων και ο παραμερισμός των αντίστοιχων περσικών και αραβικών από την επί-
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σημη τουρκική γλώσσα, καθιστά τα βιβλία αυτά, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, μη χρηστικά και αδόκιμα για τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας (Καρακατσάνης, Κανακίδου, Σαρβανάκη, & Νιζάμ, 1997: 12-13).
Ο θεσμός της εκπαίδευσης δεν αποτελεί αυτόνομη λειτουργία αλλά τελεί υπό την εξάρτηση και κηδεμονία του θρησκευτικού ιδεολογικού μηχανισμού. Στα μουσουλμανικά σχολεία εστιάζουν στην εμβάθυνση στις αρχές της ισλαμικής θρησκείας
με τη διδασκαλία του Κορανίου, το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων, το οποίο διαγράφει την προοπτική της νοητικής και βουλητικής εξέλιξης του μαθητή. Έτσι στη μειονότητα, όπου κυριαρχεί η θεολογική ερμηνεία της πραγματικότητας, η εκπαίδευση
μεταβάλλεται σε θρησκευτική κοινωνιολογία (Παναγιωτίδης, 1996: 10). Η διδασκαλία των μαθημάτων που περιλαμβάνονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα για τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία είναι διγλωσσία (Καρακατσάνης & Καραφύλλης, 2004: 82). Τα
μαθήματα: Ελληνική γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκονται
στην ελληνική, ενώ όλα τα υπόλοιπα στην τουρκική (Παναγιωτίδης, 1996: 39).
Τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι οφείλουν να διακρίνονται για την ευρεία αντίληψη και γνώση για
την κοινωνία, να λειτουργούν συνθετικά ως φορείς κοινωνικοποίησης κι όχι ως φορείς, μονάχα, γνώσεων. Υπάρχουν όμως
διάφορες κατηγορίες μουσουλμάνων δασκάλων (Χοτζάδες, παλαιομουσουλμάνοι, προσοντούχοι) που υπηρετούν στη μειονοτική εκπαίδευση (Παναγιωτίδης, 1996: 15). Εκείνοι μπορεί να είναι είτε απόφοιτοι τουρκικών διδασκαλείων, είτε απόφοιτοι
ιεροσπουδαστηρίων, γυμνασίων, λυκείων ή και απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Παναγιωτίδης, 1996: 48).

3. Η έναρξη και η λειτουργία των τμημάτων
Η λειτουργία των τμημάτων πραγματοποιείται από τα μέσα του έτους 2015 και εδράζουν σε περιοχές όπως Ξάνθη, Ροδόπη και
Έβρο. Υπάρχουν συνολικά δεκαέξι επιμορφωτικά κέντρα- βιβλιοθήκες στους οικισμούς Ρομά των πρωτευουσών και στα μειονοτικά χωριά των Νομών. Στα κέντρα αυτά προσέρχονται μαθητές (κυρίως παιδιά 6-15 ετών) του τοπικού πληθυσμού (τουρκογενείς, Πομάκοι, Ρομά), κατά τις απογευματινές ώρες με σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεών τους σε επίπεδο δημοτικής
εκπαίδευσης, ενώ σε κάποια από αυτά κατά τις πρωινές ώρες λειτουργούν και γυναικεία τμήματα. Το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών είναι περίπου 1.050 συνολικά και στους τρεις Νόμους. Ο σύλλογος στον οποίο η υποψήφια διδάκτορας είναι
υπεύθυνη βρίσκεται στο χωριό Μεγάλο Δέρειο, ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 2016 με αριθμό εγγεγραμμένων
μαθητών να είναι στο σύνολο 30. Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 15:30 μέχρι 19:30. Οι μαθητές βρίσκονται υπό την επίβλεψη χριστιανών εκπαιδευτικών, επικουρούμενοι από μειονοτικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
οργανώνουν το καθημερινό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Οι στόχοι που έθεσαν τα τμήματα ήταν η ενίσχυση της Ελληνομάθειας
των μουσουλμανόπαιδων, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας που υπήρχε ζήτηση και για δημιουργία τμήματος ενηλίκων.
Επιπρόσθετοι στόχοι ήταν η συμπληρωματική διδασκαλία στα σχολικά μαθήματα, η εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, η υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων (χειροτεχνία, ζωγραφική, κατασκευές) και η προβολή βίντεο εκπαιδευτικού
και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές (1-2 φορές τον χρόνο). Τα κέντρα λειτουργούν υπό την αιγίδα κυρίως δύο συλλόγων: του νεοσύστατου συλλόγου ‘Φίλοι του Βιβλίου
και του Πολιτισμού’ με έδρα την Κομοτηνή καθώς και του παλαιότερου συλλόγου ‘Επιμορφωτικό Κέντρο Γλαύκης’ με έδρα
τη Γλαύκη Ξάνθης.
Η εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά με την έναρξη της λειτουργίας του τμήματος έθεσαν κάποιους κανόνες που θα έπρεπε
να ακολουθούν τα παιδιά όταν επισκέπτονται τον χώρο. Δημιούργησαν το λεγόμενο παιδαγωγικό συμβόλαιο, το οποίο και
ορίζεται σαν «το σύνολο των συμπεριφορών, μεθόδων και συνηθειών του εκπαιδευτικού που αναμένονται από το μαθητή
όσο και των συμπεριφορών του μαθητή που αναμένονται από τον εκπαιδευτικό» (Κάββουρα, 2011:15). Ακολουθώντας την
στοχοθεσία που είχαν θέσει η υπεύθυνοι αναφορικά με την λειτουργία του τμήματος, ενσωμάτωσε κάποιες δραστηριότητες
στην καθημερινότητα ώστε να τους υλοποιήσει. Παιχνίδια και γλωσσικά ερεθίσματα πάνε μαζί. Όταν ένα παιδί παίζει ωθείται
να επικοινωνήσει, ακόμη κι αν το ίδιο δε μιλά, ακούει το άτομο που παίζει μαζί του προσλαμβάνοντας σημαντικά γλωσσικά
ερεθίσματα, ακούγοντας μεγαλύτερα παιδιά ή τους γονείς του ή την εκπαιδευτικό εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του αυξάνοντάς το
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σημαντικά. Το παιχνίδι είναι έκφραση του εσωτερικού ψυχικού κόσμου του ανθρώπου, είναι η ζωή του παιδιού. Υπάρχουν
παιγνίδια πολλών ειδών παιδαγωγικά, ψυχαγωγικά, χαρτοπαίγνια. Έτσι, η αρχική επικοινωνία της εκπαιδευτικού με τα παιδιά
που δεν κατείχαν την ελληνική γλώσσα ήταν μέσα από παιχνίδια όπως τάβλι, με την βοήθεια εικόνων για να δείξουν τι θέλουν,
και με την βοήθεια μεγαλύτερων παιδιών για να γίνει λειτουργική η επικοινωνία με τα μικρότερα.
Από την εκπαιδευτικό γίνεται η εκλογή των εποπτικών μέσων διδασκαλίας σε σχέση με τους σκοπούς μαθήσεως (Δερβίσης, 1985: 306). Με τον όρο εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εννοούμε όλα εκείνα τα όργανα, τις συσκευές, τα πράγματα ή φαινόμενα, που, ενεργοποιώντας τα οπτικοακουστικά αισθητήρια, συμβάλλουν στην αισθητοποίηση των αντικειμένων διδασκαλίας
και στο σχηματισμό ακριβών και σαφών εποπτειών, που, όπως έχει αναπτυχθεί, παίζουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση και τη
μόρφωση του ανθρώπου. Τα εποπτικά μέσα διακρίνονται σε φυσικά και σε τεχνικά, σε παραδοσιακά και σε σύγχρονα μηχανο-τεχνολογικά και τέλος σε οπτικά, ακουστικά και σε οπτικοακουστικά. Επίσης μπορεί να διαιρούνται σε προσωπικά και
σε απρόσωπα. Στη μικτή μορφή ανήκουν η τηλεόραση και η κινηματογραφική ταινία, μια και συνδυάζουν την εικόνα και τη
φωνή έτσι, τ’ ακουστικά και οπτικά στοιχεία συμβάλλουν στην οπτικοακουστική παρουσίαση, που είναι η πιο ολοκληρωμένη
παράσταση ενός αντικειμένου (Δερβίσης, 1985: 281).
Τα εποπτικά μέσα αξιοποιούνται ανάλογα με τους στόχους που θέλει να πετύχει η εκπαιδευτικός. Αρχικά θα εστιάσουμε
στην ενίσχυση της ελληνομάθειας. Αυτή πραγματοποιήθηκε είτε με το άκουσμα ελληνικών τραγουδιών τα οποία τα παιδιά
διασκέδαζαν να τα μαθαίνουν, είτε με την προβολή ελληνικών ταινιών της αρεσκείας τους με τούρκικους υπότιτλους. Ένα
άλλο μέσο ήταν και η χρήση λεξικού με παιγνιώδη τρόπο είτε χρησιμοποιώντας λέξεις για το παιχνίδι κρεμάλα, είτε κάνοντας
ανάγνωση μιας λέξης στα τούρκικα από την εκπαιδευτικό να πουν τα παιδιά τι σημαίνει στα ελληνικά. Ένας άλλος τρόπος ήταν
ο λεγόμενος «κάνε την δασκάλα», με τον οποίο ένα παιδί ζωγράφιζε κάτι στον πίνακα και λέγαμε τι ήταν και στα ελληνικά
και στα τούρκικα. Για να εντοπίσουμε την βελτίωση της κτήσης της ελληνικής από τα παιδιά χρησιμοποιούσαμε και επαναληπτικά τεστ τα ονομάζαμε «τι θυμόμαστε». Όσον αφορά την εκμάθηση της αγγλικής, δημιουργήθηκαν δυο τμήματα, να ένα
απαρτιζόταν από παιδιά και το άλλο από ενήλικες. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός όταν καλούνταν να
διδάξει μια νέα λέξη εκείνη την μετέφραζε τόσο στα ελληνικά όσο και στα τούρκικα. Πραγματοποιούνταν και συμπληρωματική
διδασκαλία στα σχολικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών γινόταν είτε ατομικά είτε και με περισσότερα παιδιά.
Τα παιδιά στα τμήματα αυτά μάθαιναν και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάποια χρειαζόταν εκμάθηση βασικών εννοιών, κάποια όμως που ήταν προχωρημένα μάθαιναν ακόμη και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και το χρησιμοποιούσαμε
για εκπαιδευτικούς λόγους. Για παράδειγμα, λόγο έλλειψης διαδικτύου στα σπίτια τους, έκαναν στο τμήμα την αναζήτηση που
τους ανέφερε η δασκάλα του σχολείου. Υπήρχαν πολλές ιστοσελίδες που εντοπίσαμε που μας βοηθούσαν τόσο στην εκμάθηση
της ελληνικής όσο και της αγγλικής γλώσσας. Εκτός του Η/Υ τα παιδιά κατά την παραμονή τους στο τμήμα πραγματοποιούσαν
διάφορες δραστηριότητες (Χειροτεχνίες, ζωγραφική, κατασκευές) με τη χρήση πλαστελίνης και πηλού. Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικές εκδρομές. Θα αναφερθούμε σε εκείνη στα Άβδηρα, πριν από την οποία η
εκπαιδευτικός προετοίμαζε τα παιδία τόσο με στο τι συμπεριφορά θα έπρεπε να έχουν εκεί κατά την διάρκεια της επίσκεψης
στο μουσείο όσο και στο τι εκθέματα θα δουν.
Το θεατρικό παιχνίδι που πραγματοποιήσαμε σαν μέθοδο, στόχευε στην ψυχαγωγία, τη συναισθηματική και ψυχοκινητική
ανάπτυξη και αισθητική καλλιέργεια του παιδιού. Δίνοντας προτεραιότητα στην απόλαυση του παιχνιδιού, αποσκοπούμε στην
ανάπτυξη της φαντασίας, την καλλιέργεια της επικοινωνίας της ομάδα και στην κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας.
Τα παιδιά προετοίμασαν και αυτοσχέδιο θεατρικό το οποίο και καταγράφαμε. Μέσα από ρόλους που επέλεγαν, εμπλέκονταν σε φανταστικές καταστάσεις και αναδημιουργούσαν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Αυτή η τεχνική του αυτοσχεδιασμού
αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην ανάπτυξη του θεατρικού παιχνιδιού. Προς αυτή την κατεύθυνση, μπήκε στο παιχνίδι και η
παντομίμα, βασική τεχνική του θεατρικού παιχνιδιού, η οποία ενδυναμώνει το αισθησιοκινητικό κριτήριο των παιδιών και
αναδεικνύει το σώμα σε κύρια πηγή έκφρασης των συναισθημάτων (Παπαδόπουλος, 2007: 24). Η εκπαιδευτικός παρακίνησε
τα παιδιά να προετοιμάσουν μια θεατρική παράσταση και συγκεκριμένα του Ευγένιου Τριβιζά τα μαγικά μαξιλάρια. Αυτήν
θα την παρουσίαζαν σε εκδήλωση κατά την καλοκαιρινή περίοδο αλλά δυστυχώς δεν κατέστει αυτό δυνατό καθώς κατά την
διάρκεια της προετοιμασίας φάνηκε η ελλιπής κτήση της ελληνικής γλώσσας. Το θέαμα αυτό θα είχε αποδέκτη συμμαθητές
και γονείς από την ευρύτερη κοινότητα.

Ελένη Καλιούνη
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4. Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε κατά τον μήνα Μάρτιο του 2017. Σε αυτήν συμμετείχαν συνολικά 7 παιδιά ηλικίας 8μέχρι 15
ετών. Σκοπός της έρευνας ήταν η πλατύτερη και βαθύτερη γνώση των δυσκολιών που συναντούν οι δίγλωσσοι μαθητές, η
μελέτη του φαινομένου της χαμηλής επίδοσης των μαθητών Μειονοτικών Σχολείων στα ελληνικά μαθήματα και η ανεύρεση των κατάλληλων μέτρων για τη θεραπεία η μείωση της έντασης του προβλήματος. Οι στόχοι της έρευνας ήταν αρχικά η
επαλήθευση της ύπαρξης δυσκολιών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους Μουσουλμανόπαιδες. Εν συνεχεία θα
ερευνούσαμε το βαθμό ευχέρειας ή δυσκολίας στην ομιλία της ελληνικής γλώσσας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν
η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία χρησιμοποιείται συχνά από νέους ποιοτικούς μελετητές, ώστε να έχουν έναν οδηγό για
τα θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Χρειάζεται να σημειωθεί εδώ ότι ο
συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία: α) ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων
ανάλογα με τον ερωτώμενο, β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι, γ)
ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και δ) ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για
συζήτηση (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 454).

5. Ανάλυση υλικού και αποτελέσματα
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Μεγάλου Δερείου Έβρου, σε 7 παιδιά ηλικίας 8μέχρι 15 ετών. Η αρχική
ερώτηση αφορούσε την τάξη φοίτηση. Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ήταν από Τρίτη δημοτικού μέχρι Τρίτη γυμνασίου.
Μέσα από αυτήν την ερώτηση εκμαιεύσαμε και άλλα στοιχεία άξια προς ανάδειξη, ότι για παράδειγμα όλοι οι ερωτώμενοι είχαν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και η συνέχιση της φοίτησης στο γυμνάσιο ήταν ομαλή παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
εκεί εξαιτίας της μη καλής κτίσης της ελληνικής γλώσσας. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την λειτουργία του τμήματος και συγκεκριμένα συχνότητα επίσκεψης των παιδιών στο τμήμα. Εκείνα απάντησαν ότι το επισκέπτονται στο δυο με τέσσερις φορές
την εβδομάδα. Στην ερώτηση που σχετίζεται με την αγαπημένη δραστηριότητα οι περισσότεροι απάντησαν τα παραμύθια και
όταν ασχοληθήκαμε με την καλλιέργεια των φυτών.
Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «παραμύθιον», «που σήμαινε παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε και τη σημασία της φανταστικής ιστορίας, η οποία αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα». Στις μέρες μας
τον όρο παραμύθι τον χρησιμοποιούμε με αμφίσημο τρόπο. Άλλοτε με υποτιμητική σημασία, για να δηλώσουμε κάτι ψευδές
και αβάσιμο και άλλοτε, αντίθετα, για να εξάρουμε κάτι (Μαλαφάντης, 2011: 19-20). Το παιχνίδι έχει πολλαπλή παιδαγωγική
αξία: α) φρονηματισμός των μαθητών, β) ψυχαγωγία, γ) ψυχοθεραπεία, δ) λογοτεχνική αγωγή και ε) γλωσσική καλλιέργεια.
Μέσω του παραμυθιού, τα παιδιά μεταφέρονται σε έναν κόσμο θαυμαστό, τα τέρπει και ταυτόχρονα τα διδάσκει, διεγείρει τη
φαντασία τους, αναπτύσσει τη συναισθηματικότητά τους, αναπτύσσουν την προσοχή και τη μνήμη τους. Τους οδηγεί σε νέους
δρόμους στη σκέψη των παιδιών και συνάμα τα διδάσκει, χωρίς εμφανή διδακτισμό (Μαλαφάντης, 2011: 254). Μόλις τελείωνε
η ακρόαση και η επεξεργασία του παραμυθιού, τα παιδιά δραματοποιούσαν την ιστορία. Η εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
Τα παιδιά ηλικίας 4-7 ετών επιθυμούν να ακούσουν πολλά παραμύθια, καθώς η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται και από μια
έντονη μυθοπλαστική ικανότητα. Σε αυτήν την ηλικία έχουν την τάση να επινοούν και τα ίδια φανταστικές ιστορίες, τις οποίες
θέλουν να διηγούνται στους φίλους ή στην οικογένειά τους. Στην ηλικία των 8 ετών πιστέυουν στο περιεχόμενο των παραμυθιών, όπως πιστεύουν και στην ύπαρξη του Αι- Βασίλη. Αυτή τους η πίστη αυτή στα παραμύθια αρχίζει να υποχωρεί γύρω
στα 9 έτη, στην οποία το παιδί εισέρχεται στην ηλικία του ρουμβίκωνα, γνωστή κι ως ηλικία της κριτικής και του ρεαλισμού.
Την περίοδο εκείνη τη θέση των παραμυθιών παίρνουν άλλες διηγήσεις, πιο ρεαλιστικές, όπως εκείνες που αναφέρονται σε
ταξίδια, εξερευνήσεις και περιπέτειες (Μαλαφάντης, 2011: 271). Το παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί και στο γλωσσικό μάθημα, χωρίς όμως να επιβαρυνθεί αναγκαστικά και με λεκτικές ασκήσεις. Το παραμύθι προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης
ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων, γλωσσικών, ψυχοκινητικών και αισθητικών, ατομικών ή ομαδικών,
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που καλλιεργούν τη γλωσσική έκφραση, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματα των παιδιών και αρχίζει να
αξιοποιείται από εκπαιδευτικούς και γονείς στο σχολείο αλλά και στο σπίτι (Μαλαφάντης, 2011: 305).
Στην ερώτηση της συνέντευξης για το σε ποιον βαθμός ομιλούν την ελληνική γλώσσα, όπως ήταν αναμενόμενο τα παιδιά
μεγαλύτερης ηλικίας μας απάντησαν σχεδόν καλά και καλά, τα μικρότερης ηλικίας μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν. Η κλίμακα την οποία χρησιμοποιήσαμε ήταν εκείνη που είχε υιοθετήσει ο Σαρβανάκης (1987) σε έρευνά του. Η τελευταία ερώτηση
αναφερόταν στη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Σ’ αυτήν υπήρχε ποικιλία απαντήσεων. Αρχικά αναφέρθηκε ότι ομιλούν ελληνικά κατά την επίσκεψή τους στο τμήμα. Ένα άλλο παιδί απάντησε ότι χρησιμοποιούν την
ελληνική γλώσσα όταν πηγαίνουν για ψώνια ή στον γιατρό. Οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού και κυρίως τα παιδιά δεν
έχουν σχεδόν καμία επαφή με το χριστιανικό στοιχείο. Η μόνη επαφή των παιδιών είναι μόνο όταν αρρωστήσουν και πάνε
στο γιατρό. Μόνη παρουσία χριστιανού στο χωριό, ο δάσκαλος. Οπότε και η χρήση της ελληνικής είναι περιορισμένη. Επίσης,
στα ελληνικά ανταλλάσουν τα μηνύματα με χριστιανούς συμμαθητές τους. Επεσήμαναν τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά όταν
μιλούν στα ελληνικά για να μην καταλαβαίνουν τα μικρά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη ότι τα παιδιά στο σπίτι τους
δεν χρησιμοποιούν καθόλου την ελληνική.

6. Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα τα οποία θα συνάγουμε δεν είναι γενικεύσιμα εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων.
Τα παιδιά του Μεγάλου Δερείου παρατηρήθηκε ότι ενώ η φοίτησή τους σε νηπιαγωγείο και η συνέχισή στο γυμνάσιο ήταν
κανονική, η ομιλία τους στη χρήση της ελληνικής γλώσσας ήταν περιορισμένη. Η τακτική φοίτηση τους στο νηπιαγωγείο δείχνει βελτίωση σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Ο Σαρβανάκης (1987) αναφέρει ότι δε φοιτούν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο.
Επισημαίνει ότι είναι γνωστό ότι οι Μουσουλμανόπαιδες δε φοιτούν σε Νηπιαγωγείο. Επίσης, τα μικρότερης ηλικίας παιδιά
μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται στην ομιλία, ενώ στα μεγαλύτερα ο βαθμός κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας ήταν σχεδόν
καλά. Επιπλέον, η χρήση της ελληνικής γλώσσας σε εξωσχολικές δραστηριότητες ήταν αρκετά περιορισμένη. Ο λόγος της
περιορισμένης χρήσης της ελληνικής γλώσσας αφορά και το οικογενειακό περιβάλλον.
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Abstract
Since 1923 in Greece there are minority schools in which Muslim children are taught the Greek language. Though she was
taught it by so long, her occupation, by the Muslims in general, is not big enough. The purpose of the present study was a
deeper knowledge of the difficulties encountered by bilingual students, the study of the phenomenon of low performance
of pupils of minority schools in Greek subjects and the finding of appropriate measures to reduce the intensity of the
problem. Some of the conclusions were that our younger children reported having difficulty in speaking, while the greatest
degree of conquest of the Greek language was almost good. Furthermore, the use of the Greek language in extracurricular
activities was quite limited.
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Η εκπαίδευση των «διαφορετικών» μαθητών. Η αποτύπωσή της
στα διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου
Βιλελμίνη Κυριαζή & Σάββας Παπαπέτρου

Εισαγωγή
Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2012)
...ως Ειδική Αγωγή ορίζεται μία ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία που υποστηρίζεται από ειδικά προγράμματα υποστηρικτικών υπηρεσιών και μπορεί να παρέχεται σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους και εξοπλισμένους χώρους με
τη χρήση ειδικών μέσων και μεθόδων για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών του παιδιού. (σ. 50)
Σύμφωνα με τους Κυπριανού και Γεωργογιάννη (2011) ως «διαπολιτισμική εκπαίδευση» ορίζονται «τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και απευθύνονται
τόσο στους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς όσο και στον εθνικό πληθυσμό της χώρας υποδοχής»(σ. 34)
Παρατηρώντας τους δύο ορισμούς θα διαπιστώσουμε ότι αναφέρονται σε παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που
εφαρμόζονται σε μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά συγκριτικά τόσο με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους μαθητές όσο
και με αυτούς που εκπαιδεύονται στη χώρα προέλευσής τους. Συνεπώς, τόσο η ειδική εκπαίδευση όσο και η διαπολιτισμική
εκπαίδευση δεν αποτελούν ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς κλάδους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της μάθησης για τους ανομοιογενείς μαθητικούς πληθυσμούς που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία.

1. Κοινωνικές αναπαραστάσεις
Θεμελιωτής της έννοιας «κοινωνική αναπαράσταση» θεωρείται ο Serge Moscovici. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν ιδέες, σκέψεις, γνώσεις, εικόνες τις οποίες μοιράζεται ένα σύνολο ανθρώπων (Λαμπρίδης, 2004:46).
Ορίζονται ως «…γνωστικά συστήματα με μία δική του γλώσσα και λογική… αντιπροσωπεύουν απλώς απόψεις, εικόνες ή στάσεις, αλλά θεωρίες ή ποσότητες γνώσης για την εξερεύνηση και οργάνωση της πραγματικότητας.» (Moscovici, 1973, σ. 12 στο
Λαμπρίδης, 2004:47).

2. Ο ρόλος των διδακτικών εγχειριδίων στη μαθησιακή διαδικασία
Το σχολικό εγχειρίδιο, από αρχής καθιέρωσής του στη μαθησιακή διαδικασία, αποτελεί μέσο μεταφοράς της γνώσης και
κοινωνικοποίησης του μαθητή. Τα σχολικά εγχειρίδια ως κύρια μέσα διδασκαλίας στοχεύουν στην παρουσίαση του αληθινού
κόσμου στους μαθητές και τη διασφάλιση της επεξήγησης του περιεχομένου τους από τους ίδιους σύμφωνα με το επίπεδο της
γνωστικής τους ανάπτυξης (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008:215). Το σχολικό βιβλίο παρουσιάζει στο μαθητή μία επιστημονική
πραγματικότητα. Η αντιμετώπιση που θα έχει ο μαθητής μελλοντικά απέναντι σε αυτή συναρτάται άμεσα από τον τρόπο που τη
διδάχτηκε μέσω του σχολικού του βιβλίου (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008:218). Η σημαντικότητά τους έγκειται στο εύρος της
χρήσης τους. Οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία τα χρησιμοποιούν και τα επεξεργάζονται καθημερινά. Έτσι τα σχολικά βιβλία παρόλο που θεωρούνται ουδέτερα προβάλλουν με έμμεσο τρόπο την κυρίαρχη ιδεολογία (Κανταρτζή, 2003:108).
Υποστηρίζεται βέβαια και η άποψη ότι το σχολικό βιβλίο ως εργαλείο του σχολείου συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των
μαθητών οπότε δεν μπορεί να είναι ιδεολογικά ουδέτερο, αλλά μεταβιβάζει την «επίσημη» γνώση στους μαθητές. (Καψάλης
& Χαραλάμπους, 2008:234).
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Ολοκληρώνοντας, ο Richardson θεωρεί βασικό παράγοντα επιρροής του σχολικού βιβλίου το γεγονός ότι απευθύνεται
σε μαθητές και χρησιμοποιείται εντός του σχολικού χώρου. Ο τρόπος με τον οποίο θα ληφθούν τα μηνύματα που το σχολικό
βιβλίο θέλει να μεταφέρει στους αποδέκτες του εξαρτάται άμεσα τόσο από το περιβάλλον στο οποίο αυτό διδάσκεται όσο και
από τον εκπαιδευτικό που το διδάσκει.(Κανταρτζή, 2003:109).

3. Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Ο νόμος 3699/2008 για την ειδική αγωγή καθόρισε ποιες ομάδες παιδιών δύνανται να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση σε
περίπτωση που το «κανονικό» σχολείο αποδεικνύεται ανεπαρκές για αυτά. Μαθητές λοιπόν που λαμβάνουν εκπαίδευση σε
ειδικές μονάδες είναι όσοι παρουσιάζουν:
• νοητική αναπηρία
• αισθητηριακές αναπηρίες όρασης και ακοής
• κινητικές αναπηρίες
• χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
• διαταραχές λόγου και ομιλίας
• ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
• σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα
• διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)
• ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011: 138; Πολυχρονοπούλου, 2012:58-59; Σούλης, 2013:
46-47).
Αντίθετα, μαθητές προερχόμενοι από διαφορετική κουλτούρα με διαφορετική μητρική γλώσσα δε συγκαταλέγονται στην
προαναφερθείσα ομάδα (Πολυχρονοπούλου, 2012:59; Σούλης, 2013:46) και έτσι λαμβάνουν διαφορετικού είδους εκπαίδευση
που θα αναλυθεί στη συνέχεια.
Οι δομές που υποστηρίζουν την παραπάνω ομάδα μαθητών μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές όπως το τμήμα ένταξης,
η διδασκαλία στο γενικό σχολείο, το ειδικό σχολείο, η διδασκαλία στο σπίτι ή σε μη εκπαιδευτικούς χώρους στους οποίους διαμένουν μαθητές κυρίως για ιατρικούς λόγους (Πολυχρονοπούλου, 2012:265; Σούλης, 2013:45). Δεν απευθύνονται όμως όλες οι δομές σε όλες τις κατηγορίες των μαθητών. Ανάλογα με τη μορφή της αναπηρίας προτείνεται και ο κατάλληλος χώρος εκπαίδευσης.
Τα ειδικά σχολεία στις μέρες μας απευθύνονται σε μαθητές που λόγω της αναπηρίας τους αδυνατούν να υποστηριχτούν σε
διαφορετικές δομές εκπαίδευσης (Σούλης, 2013:52; Ζώνιου-Σιδέρη, 2011:239). Τέτοιες κατηγορίες μαθητών είναι συνήθως
παιδιά με σοβαρές αισθητηριακές, νοητικές ή κινητικές αναπηρίες, αυτιστικά ή δυσπροσάρμοστα παιδιά (Ζώνιου-Σιδέρη,
2011:240; Πολυχρονοπούλου, 2012:277).
Η εκπαίδευση των μαθητών που παρακολουθούνται από ιατρικό ή σωφρονιστικό προσωπικό για αποκατάσταση κάποιου
χρόνιου ιατρικού ή συμπεριφοριστικού προβλήματος αντίστοιχα ενδέχεται να λάβει χώρα στον χώρο θεραπείας (Πολυχρονοπούλου, 2012:277-278; Σούλης, 2013:53) ανεξάρτητα από την ταυτόχρονη ύπαρξη νοητικού προβλήματος ή όχι (Πολυχρονοπούλου, 2012:277). Επίσης, εκπαίδευση κατ’ οίκον λαμβάνουν μαθητές με σοβαρές αναπηρίες – κυρίως κινητικές – που
αδυνατούν να μετακινηθούν σε αντίστοιχη μονάδα (Σούλης, 2013:53; Πολυχρονοπούλου, 2012:278) παρέχοντας και ειδική
συμβουλευτική στήριξη στην οικογένεια από εξειδικευμένο προσωπικό (Πολυχρονοπούλου, 2012:278).
Ολοκληρώνοντας, τα τμήματα ένταξης και η διδασκαλία με παράλληλη στήριξη αποτελούν τις συχνότερες μορφές παροχής
ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στα μεν πρώτα, που στεγάζονται στα «κανονικά» σχολεία φοιτούν μαθητές με απλές μαθησιακές δυσκολίες, ελαφριά νοητική υστέρηση, συμπεριφοριστικά προβλήματα ή διαταραχή προσοχής – υπερκινητικότητα που
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα της γενικής τάξης (Παντελαίου, 2009). Απομακρύνονται
από την κανονική τους τάξη 2-3 έως 10-15 ώρες εβδομαδιαίως και υποστηρίζονται από κάποιον ειδικό παιδαγωγό ατομικά ή
σε μικρές ομάδες ανάλογα με τη μορφή δυσκολίας του καθενός (Παντελαίου, 2009).
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Με παράλληλη στήριξη εκπαιδεύονται μαθητές που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σχολικού του προγράμματος με την κατάλληλη εξατομικευμένη βοήθεια από ειδικό ή όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε κάποια
άλλη δομή ειδικής αγωγής ή όταν το οικείο ΚΕΔΔΥ (σήμερα ΚΕΣΥ) με το έντυπο αξιολόγησης που αποδίδει την κρίνει ως
καταλληλότερη μορφή υποστήριξης (Παναγιωτοπούλου, Τολόγλου, & Σερέτη, 2014:29). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί
ότι σε περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε δομής ειδικής αγωγής την υποστήριξη του μαθητή με αναπηρία αναλαμβάνει ο
εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Πολυχρονοπούλου, 2012:265).
Αρχικά να διευκρινίσουμε τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες η διαπολιτισμική εκπαίδευση απευθύνεται. Αυτές είναι
πληθυσμοί με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε σύγκριση με το κυρίαρχο πολιτισμό της χώρας διαμονής τους. Σίγουρα,
σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι μετανάστες άλλων χωρών και οι παλιννοστούντες πληθυσμοί αλλά και οι ημεδαποί πληθυσμοί με διαφορετική διάλεκτο ή διαφορετική θρησκεία όπως οι αθίγγανοι και οι μουσουλμάνοι της Θράκης, στην ελληνική
πραγματικότητα (Κυπριανού, 2011:37). Αναφορικά τώρα με τις δομές υποστήριξης των προαναφερθέντων μαθητών αυτές
περιορίζονται στις Τάξεις Υποδοχής, στα Φροντιστηριακά Τμήματα και στα Διαπολιτισμικά Σχολεία (τα παλαιότερα σχολεία
παλιννοστούντων). Τα Διαπολιτισμικά Σχολεία εφαρμόζουν προγράμματα όμοια με αυτά των «γενικών» σχολείων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες διδακτικές και πολιτισμικές ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά (Δαμανάκης, 2005).
Μια τέτοια δομή είναι οι Τάξεις Υποδοχής που πλέον χωρίζονται σε Τάξη Υποδοχής Ι και Τάξη Υποδοχής ΙΙ. Στην πρώτη
μορφή οι αλλοδαποί μαθητές διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για ένα χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως
ένα έτος έως ότου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία της τυπικής τους τάξης (Νικολάου,
2008:40; Τριλιανός, 2006). Τη δεύτερη μορφή παρακολουθούν έως τρία έτη κατ’ ανώτατο μαθητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Τάξης Υποδοχής Ι αλλά ακόμα δε μπορούν να ανταπεξέλθουν γλωσσικά στα μαθήματα της κανονικής
τους τάξης. (Τριλιανός, 2006).
Στα Φροντιστηριακά Τμήματα εκπαιδεύονται αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές που είτε δεν έχουν παρακολουθήσει
τις Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ είτε δεν έχουν καταφέρει επαρκώς να κατακτήσουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και δυσκολεύονται στην παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος. Η διδασκαλία σε αυτά γίνεται εκτός του σχολικού ωραρίου και οι
ώρες υποστήριξης ανέρχονται στις 10 ώρες την εβδομάδα (Νικολάου, 2008:40; Τριλιανός, 2006). Επιπλέον σε αυτά μπορούν
να φοιτήσουν και Έλληνες μαθητές (Νικολάου, 2008:40).
Ολοκληρώνοντας, η εισροή ενός νέου κύματος προσφύγων το 2017, οδήγησε το ελληνικό κράτος να προβεί σε άμεσες
ενέργειες για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Συστάθηκε μία νέα δομή, που ονομάστηκε Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Οι ΔΥΕΠ παρέχουν εκπαίδευση σε μαθητές προερχόμενους από τρίτες χώρες, καλύπτουν τις
ανάγκες των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και λειτουργούν είτε στα «γενικά» σχολεία, σε απογευματινές ώρες,
είτε στα κέντρα φιλοξενίας σε συνεργασία με την ελληνική πολιτεία και διεθνείς φορείς (ΦΕΚ 2985, τ. Β΄, 30-08-2017).

4. Η έρευνα
4.1 Η μέθοδος
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάδειξη των κοινωνικών αναπαραστάσεων οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού είναι η ανάλυση περιεχομένου. Με αυτήν την τεχνική «γίνεται εφικτό να αναζητηθούν τα κρυφά ή φανερά μηνύματα που εμπεριέχονται στον προφορικό ή γραπτό λόγο, να εξεταστεί το περιεχόμενο ενός
εγχειριδίου και διερευνηθεί το βαθύτερο νόημα ενός κειμένου» (Cohen&Manion, 1994:87).
Ο Berelson ορίζοντας τη μέθοδο «ανάλυσης περιεχομένου» γράφει ότι: «πρόκειται για μια ερευνητική τεχνική που επιδιώκει
την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου της επικοινωνίας» (στο Μπονίδης, 2004: 48).
Ο Mayring (στο Μπονίδης, 2004) αναφέρει ότι στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η προσέγγιση του κειμένου γίνεται με
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: Αρχικά μέσα από τη συγκεφαλαιωτική – αφαιρετική διαδικασία του υπάρχοντος υλικού όπου
επιδιώκεται ο εντοπισμός των μηνυμάτων του κειμένου τα οποία μας ενδιαφέρουν. Άλλη προσέγγιση θεωρείται η εξηγητική
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διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκεται η σωστή παρατήρηση συγκεκριμένων σημείων του υπό διερεύνηση κειμένου
καθώς και η πληρέστερη επεξήγησή τους, και τέλος η προσέγγιση της δομικής διαδικασίας όπου ο ερευνητής επικεντρώνεται
σε ορισμένα μόνο βασικά στοιχεία του υπό εξέταση υλικού και επιχειρεί την εις βάθος αξιολόγησή τους.
4.2 Ερευνητικά ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ποιοτική διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων που διαμορφώνουν οι μαθητές
του δημοτικού σχολείου για την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες και οι αλλοεθνείς πληθυσμοί που φοιτούν
στα ελληνικά σχολεία μέσα από τα μηνύματα που προβάλλονται στα διδακτικά τους εγχειρίδια κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
Τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ως εξής:
• Διαμορφώνουν οι μαθητές τους δημοτικού σχολείου ορθή άποψη για την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία
και τα άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες μέσα από τα μηνύματα που προβάλλονται στα σχολικά τους βιβλία;
• Διαμορφώνουν οι μαθητές τους δημοτικού σχολείου ορθή άποψη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες κατά τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από τα μηνύματα που προβάλλονται
στα σχολικά τους βιβλία;
4.3 Το δείγμα
Για τις ανάγκες της έρευνάς μας μελετήθηκαν και αναλύθηκαν τα σχολικά βιβλία των διδακτικών αντικειμένων της Γλώσσας,
της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου. Συνολικά
εξετάστηκαν 2.476 σελίδες των βιβλίων του μαθητή και των τετραδίων εργασιών του διδακτικού αντικειμένου της Γλώσσας,
823 σελίδες των βιβλίων του μαθητή και των τετραδίων εργασιών του διδακτικού αντικειμένου της Μελέτης Περιβάλλοντος,
188 σελίδες των βιβλίων του διδακτικού αντικειμένου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και 660 σελίδες των
βιβλίων των Ανθολογίων.
4.4 Ερευνητικά αποτελέσματα
Από τη μελέτη των σχολικών βιβλίων που διενεργήθηκε φάνηκε ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός αναφορών που
απαντάει στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Οι αναφορές που εντοπίζονται και απαντούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα υπερτερούν αριθμητικά συγκριτικά με αυτές που απαντούν στο δεύτερο.
Αναλυτικότερα, σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα «Διαμορφώνουν οι μαθητές τους δημοτικού σχολείου ορθή άποψη
για την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες μέσα από τα μηνύματα που
προβάλλονται στα σχολικά τους βιβλία;» κοινές αναφορές που εστιάζουν στην κρατική μέριμνα για τον τρόπο εκπαίδευσης αλλά
και τις δομές που υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τα παιδιά με αναπηρία και τα αλλοεθνή παιδιά εντοπίζονται στο διδακτικό εγχειρίδιο
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης (σελίδα 21), όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «[…]Στα σχολεία φοιτούν και
μαθητές που έχουν ξεχωριστές ανάγκες, όπως είναι τα κωφά ή βαρήκοα παιδιά, τα τυφλά και τα παιδιά με κινητικά προβλήματα ή τα
παιδιά οικονομικών μεταναστών και τσιγγάνων. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην μόρφωση και την πρόοδο.» Στο συγκεκριμένο
σημείο τονίζεται η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και η πρόνοια της πολιτείας για τους «ξεχωριστούς» μαθητές αφού τους
συμπεριλαμβάνει στο εκπαιδευτικό σύστημα σεβόμενη το αναφαίρετο δικαίωμά τους για μόρωση και εκπαίδευση. Στη συνέχεια,
στην ίδια σελίδα του σχολικού εγχειριδίου παρατίθεται η δραστηριότητα για τους μαθητές που τους καλεί να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες δομές που έχουν δημιουργηθεί από το κράτος για την φοίτηση των «διαφορετικών»μαθητών.
Εκεί διαβάζουμε: «Αναζητούμε με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας τις πληροφορίες σχετικά με:
• Τα Τμήματα Ένταξης
• Τις Τάξεις Υποδοχής
• Τα Ειδικά Σχολεία»
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της απλής αναφοράς των μονάδων, προκαλώντας την ερευνητική διαδικασία γι’ αυτές από
τους ίδιους καθώς και η έλλειψη αναφοράς στο διαπολιτισμικό σχολείο, ως θεσμοθετημένη δομή εκπαίδευσης, που εκπαιδεύει ως επί το πλείστον μαθητές προερχόμενους από διαφορετικές χώρες. Συνεχίζοντας, στη σελίδα 22 του ίδιου βιβλίου
παρατίθεται δραστηριότητα που συνδέεται με την προαναφερόμενη διερευνητική δραστηριότητα. Στο πρώτο υποερώτημα της
διαβάζουμε: «Δραστηριότητα
Σημειώνουμε με Χ τη σωστή απάντηση:
1. Το κράτος στους νόμους που φτιάχνει για την εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη σημασία…
α. …στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά
β. …στην ενίσχυση των ικανότερων μαθητών
γ. …στην καταγωγή των μαθητών».
Το υποερώτημα αυτό αναφέρεται στους κρατικούς εκπαιδευτικούς νόμους και σε τι αποσκοπούν σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών. Ξεχωριστή αναφορά μεταξύ των τριών επιλογών που δίνονται στους μαθητές γίνεται στην καταγωγή των
μαθητών. Το δεύτερο υποερώτημα της ίδιας δραστηριότητας αναφέρει: «Σημειώνουμε με Χ τη σωστή απάντηση:
3. Οι τάξεις υποδοχής έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν…
α. …τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
β. …τα τσιγγανόπουλα
γ. …τα παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες.».
Σε αυτό το υποερώτημα γίνεται αναφορά και στις δύο ομάδες «διαφορετικών» πληθυσμών που φοιτούν στα ελληνικά
σχολεία. Σκοπός είναι η ορθή απάντηση για τους πληθυσμούς στους οποίους απευθύνονται τα Τμήματα Υποδοχής. Ομοίως και
στο τέταρτο υποερώτημα που αποσκοπεί στην ορθή απάντηση αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτό διαβάζουμε: «Σημειώνουμε με Χ τη σωστή απάντηση:
4. Το κράτος για να στηρίξει την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες…
α. …έχει δημιουργήσει ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης στα κοινά σχολεία
β. …δεν έχει ειδικούς νόμους, γιατί τα άτομα αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος
γ. …βοηθά τους γονείς τους οικονομικά για να εκπαιδεύονται τα παιδιά αυτά στο σπίτι».
Ολοκληρώνοντας τις κοινές αναφορές στην ίδια σελίδα τόσο στη σύνοψη του μαθήματος όπου αναφέρει «Με λίγα λόγια…
[…]Συγχρόνως έχει πάρει μέτρα για τη στήριξη ξεχωριστών ομάδων παιδιών, όπως είναι τα παιδιά μεταναστών, παιδιά με
κινητικά προβλήματα κ.α.» όσο και στην ανακεφαλαίωσή του όπου αναφέρεται «Ανακεφαλαίωση
[…] Η πολιτεία συγχρόνως έχει πάρει μέτρα για να στηρίξει και να βοηθήσει την εκπαίδευση ξεχωριστών ομάδων παιδιών που
αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες.», τονίζεται η ευθύνη της πολιτείας στη δημιουργία ανάλογων εκπαιδευτικών
συνθηκών που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς να αποκλείουν κανέναν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Άλλο σημείο στο οποίο γίνεται λόγος για την εκπαίδευση των μαθητών εντοπίζεται στο Τετράδιο Εργασιών της Γλώσσας της
ΣΤ΄ δημοτικού, στο β΄ τεύχος (σελίδα 68), όπου ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν άρθρα της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σε ένα από αυτά διαβάζουμε: «Άρθρο 7: Τα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση
και καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. Επίσης, εξασφαλίζουν σε όλους τη πρόσβαση στην
ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός, κι παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν
την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολείων.». Η συγκεκριμένη παραπομπή αναφέρεται σε μία διακρατική συμφωνία εστιάζοντας στην υποχρέωση όλων των κρατών, που αποδέχονται την παρούσα διακήρυξη,
της εξασφάλισης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, συνυπολογίζοντας τις ξεχωριστές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του καθενός με στόχο την επίτευξη των μέγιστων επιτευγμάτων από τον καθέναν τους.
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Συνεχίζοντας στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες τα σχολικά βιβλία σε διάφορα σημεία προβάλλουν
εναλλακτικούς τρόπους μάθησης για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Έτσι η εικόνα του αλφάβητου της νοηματικής
γλώσσας (γλώσσα των ατόμων με κώφωση) εντοπίζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο της Γλώσσας της Δ΄ τάξης στο β΄ τεύχος
(σελίδα 89) και σε αυτό της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης (σελίδα 137). Αντίστοιχα εντοπίζονται εικόνες που προβάλλουν τον τρόπο ανάγνωσης και γραφής των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο σχολικό βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος της
Α΄ τάξης (σελίδα 74) προβάλλεται εικόνα ενός ατόμου που διαβάζει με τα δάχτυλα κείμενο που είναι γραμμένο στη γραφή
τυφλών. Η εικόνα συνοδεύεται από τη λεζάντα «Διαβάζοντας με Μπράιγ». Ομοίως και στο διδακτικό εγχειρίδιο της Μελέτης
Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης, στη σελίδα 138, διακρίνεται η εικόνα παιδιού να διαβάζει με τα δάχτυλα, ενώ δίπλα του υπάρχει
και η γραφομηχανή Perkins και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της Β΄ τάξης η εικόνα παιδιού που με την καθοδήγηση κάποιου
ενήλικα διαβάζει στη γραφή τυφλών (Braille). Τέλος, με την αναφορά στο διδακτικό βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄
τάξης (σελίδα 49), όπου ο Κυριάκος (ήρωας του βιβλίου) λέει: «Ο γείτονάς μου ο Φίλιππος, που δε βλέπει, έχει μάθει να διαβάζει
με τα δάχτυλα. Έχει ανάγκη από ειδικά βιβλία γραμμένα για τυφλούς.», καταδεικνύεται η ευθύνη της πολιτείας να παρέχει τα
κατάλληλα υλικά και μέσα καθώς και την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και στα άτομα με αναπηρία.
Ολοκληρώνοντας με τις αμιγείς αναφορές στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, μέσα από το απόσπασμα του κειμένου «Χορεύοντας με ανήκουστους ήχους» στο σχολικό βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ τάξης, στο β΄ τεύχος (σελίδα 89) «Η Ευγενία
είναι ένα δεκάχρονο κοριτσάκι, το οποίο δεν κληρονόμησε το “προνόμιο” να ακούει τους ήχους...Είναι με λίγα λόγια μέλος της
κοινότητας κωφών. Διαθέτει εκπληκτική εκφραστικότητα, κατέχει την «επίσημη γλώσσα» των κωφών, την νοηματική γλώσσα
και είναι χειλεαναγνώστρια.[…]», προβάλλονται οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας και μάθησης των ατόμων με αναπηρία
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους.
Η μοναδική παραπομπή που αναφέρεται αποκλειστικά στην εκπαίδευση αλλοεθνών πληθυσμών εντοπίζεται στο Ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου (σελίδες 107-108) όπου μέσα από το απόσπασμα του κειμένου «Δώσε την
αγάπη» φαίνονται κάποια χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικού σχολείου. Εκεί διαβάζουμε: «Ο Μάνος και ο Στάθης είναι φίλοι
και συμμαθητές σε ένα «διαπολιτισμικό σχολείο». Κάθονται στο ίδιο θρανίο μέχρι που κάποια μέρα η δασκάλα τους, η κυρία
Μάρθα, τους αλλάζει θέση με αφορμή τον ερχομό δύο παιδιών από άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή δυσαρεστεί τα παιδιά. Κάποια
μέρα η κυρία Μάρθα προτείνει στην τάξη να ετοιμάσουν μια πρωτότυπη γιορτή…
[…] Του Μάνου το μυαλό έτρεξε στο φίλο του Στάθη. Ήξερε τι θα του πάρει. Ένα φακελάκι με ποδοσφαιριστές της αγαπημένης
του ομάδας. Τον Γιάννους, που καθόταν και δίπλα του, ούτε που τον σκέφτηκε.
[…] Η Ντανιέλλα είχε φέρει ένα ταψί πρασόπιτα να τη μοιράσει σε όλους. Ο Γιάννους είχε φέρει ένα καλαθάκι μήλα.
- Τι θα τα κάνεις τόσα μήλα; Ρώτησε το Πολωνεζάκι, ο Μάνος. Θα τα φας όλα εσύ; Θα σκάσεις! Θα κάνεις μπαμ! Ο Γιάννους έκανε
πράγματι μπαμ, αλλά όχι από το πολύ φαΐ. Όταν ήρθε η σειρά του να δώσει τα δώρα του, πήρε το καλαθάκι του, στάθηκε μπροστά
στην έδρα, ξανθούλης και κοντός καθώς ήταν, με τα παραπονεμένα του ματάκια, κι άρχισε να τραγουδά με την όμορφη φωνούλα
του κάτι στα… κινέζικα, δηλαδή στα πολωνικά […]». Το κείμενο αυτό βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν την ύπαρξη ενός
σχολείου, του διαπολιτισμικού, ως χώρου εκπαίδευσης μαθητών από διαφορετικές χώρες ταυτόχρονα με μαθητές της χώρας υποδοχής. Μέσα από το κείμενο φαίνεται να πλειοψηφούν στο διαπολιτισμικό σχολείο οι μαθητές από άλλες χώρες. Οι
γηγενείς μαθητές φαίνεται να αποφεύγουν να συγχρωτίζονται μαζί τους επιλέγοντας ομοεθνή άτομα για παρέα. Στα σημεία
του συγκεκριμένου αποσπάσματος φαίνεται να υπάρχει και μία χλευαστική και υποτιμητική διάθεση των Ελλήνων μαθητών
απέναντι στους αλλόγλωσσους συμμαθητές τους. Κλείνοντας, στη δραστηριότητα του κειμένου, στη σελίδα 108, οι μαθητές
καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους για τους λόγους που ο Έλληνας μαθητής (Μάνος) δε σκέφτηκε τον διπλανό Πολωνό
συμμαθητή του (Γιάννους) μέσα από το ερώτημα: «Γιατί νομίζεις ότι ο Μάνος δε σκέφτηκε τον Γιάννους που καθόταν δίπλα
του;».
Συνεχίζοντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Διαμορφώνουν οι μαθητές τους δημοτικού σχολείου ορθή άποψη για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες κατά τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από τα μηνύματα που προβάλλονται στα σχολικά τους βιβλία;», οι παραπομπές που αναφέρονται στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι αλλοεθνείς μαθητές διαχωρίζονται σαφώς από αυτές που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία αφού και
οι δυσκολίες τους είναι διαφορετικές. Η κύρια και βασικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές είναι
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η γλώσσα της χώρας υποδοχής στην οποία πρέπει να διδαχθούν και να επικοινωνήσουν. Έτσι στο σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης, στη σελίδα 21, διαβάζουμε τα λόγια του Αλία, 10 ετών που αναφέρει: «Το όνομά
μου είναι Αλία και είμαι από την Αλβανία. Ήρθαμε πρόσφατα στην Ελλάδα με τη οικογένειά μου και δυσκολευόμαστε πολύ να
προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση. Πιο πολύ δυσκολεύομαι εγώ, που πρέπει να παρακολουθήσω τα μαθήματα του σχολείου
σε μια γλώσσα που δε γνωρίζω καλά». Ακόμη, οι δυσκολίες για τη διαφορετική γλώσσα κάποιων μαθητών φαίνονται και
μέσα από τη δραστηριότητα του τετραδίου εργασιών της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης (σελίδα 49) όπου διαβάζουμε:
«Ας υποθέσουμε ότι ήρθε στην τάξη μας μια μαθήτρια από κάποια χώρα της Ευρώπης και δε γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
Δημιουργούμε ένα μικρό «λεξικό» για να της το χαρίσουμε.[…]». Στο σημείο αυτό μέσα από το βιβλίο δίνεται και μία ιδέα
στους μαθητές για τον τρόπο που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν της αλλόγλωσση συμμαθήτριά τους στην εκμάθηση της
γλώσσας τους ευκολότερα δημιουργώντας ένα λεξικό γι’ αυτήν. Η δραστηριότητα – ερώτημα «Στην τάξη έχετε όλοι την ίδια
μητρική γλώσσα;» που τίθεται στο βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄τάξης (σελίδα 118) καλεί τους μαθητές σε προβληματισμό σχετικά με τη διαφορετικότητα της μητρικής γλώσσας των αλλοεθνών συμμαθητών τους. Ακόμη καλεί μαθητές και
εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με το όρο «μητρική γλώσσα» καθώς και με το ρόλο που διαδραματίζει η διαφοροποίησή της
στην καθημερινή επικοινωνία. Τέλος, στο Ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου (σελίδες 107-108), μέσα από
τα λόγια του Γιάννους «[…]Αφού τελείωσε το τραγούδι στη γλώσσα του, πέρασε από όλα τα θρανία κι έδωσε στους συμμαθητές
του ένα μήλο, λέγοντάς τους σε σπασμένα ελληνικά: “ Ντόσε την αγάπη όπως ντίνεις ένα μήλο, έτζι αμπλά!” […]», φαίνεται η
δυσκολία των παιδιών να καταφέρουν να κατακτήσουν την ορθή φωνολογική άρθρωση της ελληνικής γλώσσας.
Η τελευταία αναφορά που εστιάζει σε δυσκολίες αλλόγλωσσων μαθητών φαίνεται μέσα από τα λόγια της Μαρίας στο
διδακτικό εγχειρίδιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης (σελίδα 21) όπου διαβάζουμε: «Με λένε Μαρία και
είμαι τσιγγάνα. Οι ασχολίες των γονιών μου μας αναγκάζουν να μετακινούμαστε δύο ή και περισσότερες φορές τον χρόνο. Έτσι
δεν φοιτώ όλο τον χρόνο στο ίδιο σχολείο.». Μέσα από τα λόγια της Μαρίας διαφαίνεται η δυσκολία ενός παιδιού με διαρκείς
μετακινήσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα σταθερό σχολικό περιβάλλον με όποιες δυσκολίες συνεπάγεται για ένα
παιδί η αλλαγή σχολικών περιβαλλόντων αναφορικά με την κοινωνικοποίηση και τη μόρφωσή του. Ωστόσο, η συνθήκη αυτή
αναφέρεται στη συγκεκριμένη φυλή των τσιγγάνων και δεν μπορεί να γενικευτεί για το σύνολο των αλλοεθνών πληθυσμών.
Συνεχίζοντας με τους μαθητές που παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας διαπιστώνουμε ότι σε απόσπασμα των σχολικών εγχειριδίων κατονομάζουν τα ίδια τα παιδιά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στο Τετράδιο Εργασιών της Γλώσσας της
Δ΄ τάξης, στο δεύτερο τεύχος (σελίδα 47), στην αντίστοιχη άσκηση αναφέρεται: «Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα
Τι λέει η Μυρτώ, μια μαθήτρια της Δ’ τάξης ,που είναι τυφλή, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της κατάστασής
της , ποιοι τη βοηθούν και ποιες δραστηριότητες έχει
« ..Μαθαίνω αγγλικά και πιάνο και διαβάζω με τη μη μηχανή Μπράιγ. Κάνω γυμναστική και τρέχω στη ρεματιά με τον Δημήτρη, το γυμναστή μου[…]». Μέσα από το απόσπασμα αυτό προβάλλονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει η Μυρτώ
και ο εναλλακτικός τρόπος μάθησής της (μέσω της χρήσης εξειδικευμένης γραφομηχανής). Η αναπηρία της δεν αποτελεί
εμπόδιο στην ισότιμη συμμετοχή της σε κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες, ωστόσο τονίζεται η ανάγκη βοήθειας από
άλλα άτομα. Επιπρόσθετα, κατανοούνται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με τύφλωση. Αντίστοιχα και στο βιβλίο της
της Γλώσσας της ίδιας τάξης, στο γ΄ τεύχος (σελίδα 43) αναφέρεται: «Το δικαίωμα να με μεταχειρίζονται με τον ειδικό τρόπο που
πρέπει να με εκπαιδεύουν και να με φροντίζουν όπως πρέπει γιατί γεννήθηκα χωρίς να φταίω γι’ αυτό με κάποιες αδυναμίες
προσπαθούσε να εξηγήσει ο Μπίλι. Τα χέρια μου δεν πιάνουν καλά μερικές φορές και τα πόδια μου δεν πατούν στέρεα και δεν
μπορώ να περπατήσω καλά. Άλλα παιδιά σαν εμένα δυσκολεύονται να μιλήσουν, το μυαλό τους κουράζεται και σταματά Γι’ αυτό
χρειαζόμαστε τη φροντίδα των άλλων. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα[…].». Ο Μπίλι στοαπόσπασμα
αναφέρεται στις κινητικές και νοητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ίδιος και άλλοι συνομήλικοί του, τονίζει τη χρησιμότητα
της βοήθειας από τρίτα άτομα, την απουσία ευθυνών του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθώς και το αναφαίρετο
δικαίωμά του να εκπαιδεύεται ισότιμα με τα άτομα που δε φέρουν κάποιας μορφής αναπηρία.
Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους του μαθητές δίχως αναπηρία, μέσα από δραστηριότητες, να κατανοήσουν
τις εκπαιδευτικές δυσκολίες των ατόμων με ακουστική ανεπάρκεια και των ατόμων με δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία,
ενώ παράλληλα προωθείται και η αρχή της ενσυναίσθησης αφού οι ίδιοι καλούνται να αναλάβουν τους ρόλους αυτούς. Στο
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βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης (σελίδα 137-138), στη δραστηριότητα για τους μαθητές διαβάζουμε: «Τα άτομα
που έχουν πρόβλημα στην ακοή και στην ομιλία επικοινωνούν μαζί μας με τη νοηματική γλώσσα και διαβάζοντας τα χείλη μας.
α) Κλείνουμε καλά τ’ αυτιά μας και προσπαθούμε να καταλάβουμε μία πρόταση που θα μας πει ένας συμμαθητής μας διαβάζοντας
τα χείλη του. Πόσο εύκολο είναι;
β) Παρουσιάζουμε στη νοηματική γλώσσα με το δακτυλικό αλφάβητο μία από τις παρακάτω λέξεις: ΜΗΛΟ, ΓΑΛΑ, ΠΑΙΔΙ, ΦΙΛΟΣ,
ΓΛΥΚΟ.»(αναφορά στην ακουστική αναπηρία) και «Κάποιοι συμμαθητές μας δυσκολεύονται, όταν προσπαθούν να διαβάσουν
ή να γράψουν. Αυτό συμβαίνει, επειδή μπερδεύουν γράμματα που μοιάζουν στο άκουσμά τους. Ας μπούμε για λίγο στη θέση
τους:
Ξαναγράφουμε την παρακάτω φράση, γράφοντας αντί για «ε» τον αριθμό 3, αντί για «θ» το γράμμα «φ» και αντί για «ν» το
γράμμα «μ». Προσπαθούμε να διαβάσουμε την παραπάνω πρόταση, Πόσο εύκολο είναι;»(αναφορά σε δυσκολίες στο λόγο και
την ομιλία).
Ολοκληρώνοντας, στο ίδιο σημείο του σχολικού εγχειριδίου, στη σύνοψη του μαθήματος, διαβάζουμε: «Όταν κάποιοι από
εμάς έχουμε προβλήματα στην όραση, την ακοή ή την ομιλία, δυσκολευόμαστε στην επικοινωνία. […] Βρίσκουμε διάφορους
τρόπους για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες αυτές. Μαθαίνουμε τη νοηματική γλώσσα και επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που
δεν μπορούν να ακούσουν ή να μιλήσουν. Γράφουμε βιβλία με κατάλληλο τρόπο, όπως με το σύστημα «Μπράιγ», ώστε να μπορούν να διαβάζουν οι τυφλοί.», όπου διακρίνονται οι εναλλακτικοί τόποι επικοινωνίας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
τα άτομα με αναπηρίες σε συνάρτηση όμως με την ατομική και κοινωνική ευθύνη για την εκμάθηση και χρήση εναλλακτικών
τρόπων επικοινωνίας μαζί τους.

Συμπεράσματα
Η ελληνική πολιτεία φαίνεται να μην μένει αμέτοχη στις αλλαγές που συντελούνται τόσο εγχώρια όσο και σε διεθνές επίπεδο
(συμβάσεις, διακηρύξεις) αναφορικά με την εκπαίδευση των «διαφορετικών», σε σχέση με την πλειοψηφούσα ομάδα, μαθητών.Η πραγματικότητα δείχνει ότι, θεσμικά τουλάχιστον, υπάρχει μια διαρκώς εξελισσόμενη εναρμόνιση με τη νέα πραγματικότητα εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκπαίδευσης ανεξαιρέτως σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.
Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να αποτυπώνονται και στα διδακτικά εγχειρίδια που διδάσκονται από το 2006 στα ελληνικά
δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές μέσα από αυτά μαθαίνουν για τις σχολικές μονάδες στις οποίες εκπαιδεύονται οι συνομήλικοί
τους με πολιτισμικές ή εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες. Κατονομάζονται και μέσα από διερευνητικές εργασίες (τάξη υποδοχής,
τμήμα ένταξης, ειδικό σχολείο) και δραστηριότητες ανάλυσης κειμένων (διαπολιτισμικό σχολείο) οι μαθητές καλούνται να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γι’ αυτές. Από τα σχολικά βιβλία απουσιάζουν η δομή της παράλληλης στήριξης και οι ΔΥΕΠ,
καθώς αποτελούν υποστηρικτικές δομές που θεσμοθετήθηκαν μετά τη συγγραφή τους και μέχρι σήμερα δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά.
Ακόμα παρουσιάζονται εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας με άτομα που παρουσιάζουν αισθητηριακές αναπηρίες (οπτική,
ακουστική) και τονίζεται η ευθύνη του κράτους για την παροχή κατάλληλου για τις ανάγκες τους εκπαιδευτικού υλικού.
Ολοκληρώνοντας, οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών, έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις δυσκολίες, που τα ίδια τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, με
διαφορετική μητρική γλώσσα ή που δεν έχουν τις ίδιες νοητικές, αισθητηριακές, γλωσσικές ή κινητικές ικανότητες με αυτά,
αντιμετωπίζουν προκαλώντας τα να πάρουν για λίγο τη θέση τους και να βιώσουν τις δυσκολίες τους. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές καλλιεργείται η ενσυναίσθηση αλλά παράλληλα οι μαθητές κατανοούν ότι με κατάλληλα μέσα και με σωστή
υποστήριξηαπό την ομάδα, σημείο που τονίζουν και τα λεγόμενα των παιδιών στα σχολικά βιβλία, υπερνικούνται όλες οι
δυσκολίες.
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Abstract
Diversity is a major feature of modern societies. Two groups of people who deviate from the so-called “regularity” of the
majority group are people with disabilities and non-native populations. The aim of the present work is the qualitative
investigation of the social representations that the elementary school pupils shape for the education received by disabled
people and the foreign populations studying in Greek schools through the messages displayed in their textbooks during
the learning process. The resulting findings have shown that it is clear to the student population that the state ensures that
no child is excluded from the learning process. There are specialized school units that train the above-mentioned students
and the different learning methods used and the difficulties they face.
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Εισαγωγή
Είναι, αναμφισβήτητα, γεγονός πως διανύουμε μέρες, κατά τις οποίες συντελούνται διαρκείς αλλαγές σε οικονομικό, πολιτικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο παγκοσμίως, που με τη σειρά τους δημιουργούν νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα τη συνεχή
διαφοροποίηση της δημογραφικής σύστασης των κοινωνιών. Με αφορμή αυτές τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις, ετερογενείς
σε πολλά επίπεδα ομάδες ανθρώπων συναντιούνται και καλούνται να συνυπάρξουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Συνολικά, η
παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τον όρο πολυπολιτισμικότητα.
Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (National Council of Accreditation of
Teacher Education- NCATE) ως πολυπολιτισμικότητα ορίζονται οι διαφορές μεταξύ ομάδων ανθρώπων και ατόμων με βάση
τη φυλή, την εθνικότητα, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ζουν (Krummel, 2013:1).
Θα πρέπει, λοιπόν, να μην εστιάσουμε στις πολυποίκιλες διαφορές, αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα συναφή
πολιτισμικά σημεία. Η αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας πάντως ποίκιλλε και ποικίλλει από χώρα σε χώρα και
εξαρτάται από την κυρίαρχη κουλτούρα και την ιδεολογία της. Ωστόσο, στη Δύση τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια όλο
και μεγαλύτερη τάση για την ισότιμη και απροκατάληπτη αντιμετώπιση των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα, με
στόχο τη συνεννόηση και την επικοινωνία μέσα στο ίδιο κοινωνικό σύνολο και, εντέλει, τη δημιουργική σύνθεση που θα είναι
επωφελής για όλους. Τη θέση αυτή συνηθίζουμε να αποκαλούμε «διαπολιτισμικότητα» (Νικολάου, 2011).
Η πρόθεση «δια» του όρου «διαπολιτισμικότητα» αντικατοπτρίζει την αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα και την πραγματική αλληλεγγύη που χαρακτηρίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων που συμβιώνουν σε μια κοινωνία (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998:21). Η πολυπολιτισμικότητα στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός,
λόγω της έλευσης μεταναστών, προσφύγων, παλιννοστούντων, όπως επίσης και της ύπαρξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
όπως για παράδειγμα οι αθίγγανοι. Άρα παρατηρούμε πως η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει μία υπάρχουσα κατάσταση,
ενώ η διαπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει μία ιδανική κατάσταση.
Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτή. Η πολυπολιτισμικότητα είναι δεδομένη, η διαπολιτισμικότητα όμως όχι (Δαμανάκης, 2005). Συνεπώς, διαπολιτισμικότητα υπάρχει όταν επιτύχουμε
την επικοινωνία, τη συνεννόηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς συγκρούσεις παρά τις πολιτισμικές
διαφοροποιήσεις τους (Νικολάου, 2011:289). Ειδικότερα, ως αρχές της διαπολιτισμικότητας θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε
την προώθηση από κάθε πολιτισμό ισότιμων ηθικών αξιών, όπως της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης και το «άνοιγμα» προς τους άλλους και ποιοτική επικοινωνία των πολιτισμών και των πολιτών διαφορετικών πολιτισμών (Πορτελάνος,
2015:184-185).
Επομένως, ο διαπολιτισμός δεν περιλαμβάνει μόνο την καλλιέργεια των ατομικών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και τη διεύρυνση των ατομικών οριζόντων, αλλάαποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δικαιοσύνης και ισότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία(Μάρκου & Παρθένης, 2011:8). Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να
αναφερθεί πωςσε περίπτωση που η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας σε μία κοινωνία δεν είναι επιτυχής και δεν εφαρμόζονται οι αρχές της διαπολιτισμικότητας για αρμονική συνύπαρξη και ισάξια αντιμετώπιση όλων των μελών της κοινωνίας,
τότε οδηγούμαστε σε καταστάσεις περιθωριοποίησης και στιγματισμού των μειονοτικών ομάδων με την έκφραση ρατσιστικών
διαθέσεων, στερεοτυπικών κατηγοριοποιήσεων και προκατειλημμένης αντιμετώπισης από μέρους του γηγενή πληθυσμού.
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1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια γενικότερη προσπάθεια της παιδαγωγικής επιστήμης να προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους/τις μαθητές/τριες ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο, να συμβάλλει
δηλαδή στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτισμών που εκπροσωπούνται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.Και ενώ ο
όρος «πολυπολιτισμικός» χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και τη διαδικασία
εξέλιξής της, ο όρος «διαπολιτισμικός» αφορά σε μία διαλεκτική σχέση, μία διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα με διαφορετική πολιτισμική μεταναστευτική βιογραφία ( Gundara, 2000).
Σύμφωνα με την τελική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών (Project 7) βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τα εξής: α) έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες υποδοχής, β) προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμώντων χωρών καταγωγής
και υποδοχής, γ) προξενεί επανεξέταση των κριτηρίων του σχολείου και δ) αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών
στη ζωή και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης.
Όσον αφορά στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο Helmut Essinger (Γεωργογιάννης, 1997), θεωρεί ότι αποτελεί
την παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία και
αναφέρει τις τέσσερις βασικές αρχές της: α) εκπαίδευση για ενσυναίσθηση που σημαίνει να μάθουμε να κατανοούμε τους
άλλους, να τοποθετούμε τον εαυτό μας στη θέση τους, να βλέπουμε τα προβλήματά τους μέσα από τα δικά τους μάτια και
να καλλιεργούμε τη συμπάθειά μας για αυτούς, β) εκπαίδευση για αλληλεγγύη που αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης
για συλλογική συνείδηση που ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών,γ) εκπαίδευση για διαπολιτισμικό
σεβασμό που μπορεί να πραγματοποιηθεί με το άνοιγμά μας στους άλλους πολιτισμούς και που αποτελεί ταυτόχρονα και μία
πρόκληση στους άλλους να συμμετέχουν στο δικό μας πολιτισμό και δ) εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης
που σημαίνει εξάλειψη των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων ώστε οι διαφορετικοί λαοί να είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν.
Αναφορικά με τα ανωτέρω, μπορούμε να σημειώσουμε ότι βασικός στόχος της διαπολιτισμικής πορείας, της διαδικασίας
δηλαδή μέσω της οποίας άτομα που χαρακτηρίζονται για την μεταξύ τους ετερότητα έρχονται σε επαφή, είναι η συνεργασία
και η αρμονική και ισότιμη συμβίωση. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο βήμα οι
διαφορετικές ομάδες έρχονται σε επαφή. κάτι το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί και προϋπόθεση για την άμβλυνση
των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, καθώς πολλές φορές, λόγω της άγνοιας οι κατηγοριοποιήσεις των ατόμων μπορεί
να χαρακτηριστούν ως αυθαίρετες. Πράγματι, μέσω της αλληλεπίδρασης με τον «άλλο» μπορούμε να διαμορφώσουμε πιο
αξιόπιστες απόψεις σχετικά με αυτόν, παρακάμπτοντας έτσι μάλλον αποτελεσματικότερα τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
Στη συνέχεια, μέσω της επαφής επιχειρείται η απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, το
εγχείρημα αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί, καθώς η γνωριμία με τον «άλλο» δε λειτουργεί μόνο στην κατεύθυνση της
αποδοχής, αλλά μπορεί να καταλήξει και σε απόρριψη, αν οι θετικές προσδοκίες μας για τους άλλους δεν επαληθευτούν. Στην
περίπτωση που ο προηγούμενος στόχος επιτευχθεί και αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ τους και επιτυγχάνεται ο τελικός σκοπός της «διαπολιτισμικής πορείας» που είναι η δυνατότητα συνεργασίας
ανάμεσα στα άτομα που συνθέτουν μια κοινωνία (Νικολάου, 2011:210-212).
Ειδικότερα, η εμφάνιση και η εξέλιξη της Διαπολιτισμικής Αγωγής στην Ελλάδα μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους
ανάλογα με την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου που την πλαισιώνει: α) Δεκαετία του 1970, όπου τα πρώτα νομοθετικά θεσπίσματα αναφέρονται στις εισαγωγικές, κατατακτήριες και προαγωγικές εξετάσεις των ομογενών και αλλοδαπών μαθητών/
τριών με πνεύμα «φιλανθρωπικό-προνοιακό». Επίσης προκύπτουν τα πρώτα διατάγματα που αφορούσαν στην ίδρυση των
πρώτων σχολείων παλιννοστούντων μαθητών/τριών και τη μόρφωση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, β) Το χρονικό διάστημα 1980-1995χαρακτηρίζεται από αφομοιωτική-αντισταθμιστική πολιτική. Σημειώνεται η ίδρυση των Τάξεων Υποδοχής
(Τ.Υ.) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων(Φ.Τ.) κυρίως για παλιννοστούντες μαθητές/τριες. Στόχος τους ήταν η ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων μαθητών/τριών τέκνων Ελλήνων μεταναστών» (Ν. 1404/83
αρθ. 45) ή τέκνων επαναπατριζόμενων Ελλήνων (Ν. 1984/90 αρθ. 2) και γ) Με τον νόμο 2413/96 πραγματοποιούνται σημα-
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ντικά βήματα προς την εξέλιξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο παραπάνω νόμος ορίζει και τον σκοπό της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που δεν είναι άλλος από την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους/ες με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Επίσης προβλέπει και την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και την ίδρυση του
Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) (Μάρκου, 1996).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η διακήρυξη της Λισσαβόνας το 2000, όπου τα κράτη της Ε.Ε. θα θέσουν ως κεντρικό
άξονα των πολιτικών τους το όραμα για μια Ευρώπη ως την πλέον δυναμική κοινωνία μάθησης στον κόσμο.
Για αυτό τον λόγο αρχίζουν να διατίθενται στη χώρα μας κονδύλια που προέρχονται από την Ε.Ε. για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έτσι, κατά την περίοδο 1997-2000 & 2000-2004 λειτούργησαν στην
Ελλάδα, µε την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα μεγάλης κλίμακας, επονομαζόμενα ως Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ). Εκτός από παρεμβάσεις στο επίπεδοτου σχολείου συμπεριλαμβάνουν και δράσεις αναμόρφωσής των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων
ώστε να εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενό τους (ΕΠΕΑΕΚ II, 2001).

2. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού
Στις τάξεις των ελληνικών σχολείων τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, όπως προαναφέρθηκε, μια ολοένα και αυξανόμενη
γλωσσική, εθνική, οικονομική και κοινωνικοπολιτική ανομοιογένεια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες κάθε επαγγελματίας εκπαιδευτικός σε κάποια στιγμή της καριέρας του θα κληθεί να διδάξει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα
χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές ή γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Στις αλλαγές αυτές που συντελούνται,
ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού ανάμεσα σε άλλα θα είναι να γνωρίσει στους/στις μαθητές/τριές του/της τόσο τη δική τους
κουλτούρα, όσο και τις κουλτούρες των συμμαθητών/τριών τους με διαφορετική χώρα προέλευσης. Καλείται, δηλαδή, να
παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στη χώρα υποδοχής και τους/τις αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες (Σταμέλος, 1999).
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει να βοηθήσουν κάθε μαθητή/τρια να
αναπτύξει μια θετική αίσθηση αυτοεκτίμησης, να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν αισθήματα συμπάθειας
για τους άλλους και να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε κάθε μαθητή/τρια (Tiedt, 2006).
Γενικότερα, οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο
οι πρώτοι έχουν προσδιορίσει τον δικό τους ρόλο ή την ταυτότητά τους, τον ρόλο τους σε σχέση με τους σκοπούς της εκπαίδευσης,
και ειδικότερα σε σχέση με τους/τις ετερογενείς πολιτισμικά μαθητές/τριες και τις κοινότητές τους (Cummins, 2003).
Αντίθετα, όταν η γλώσσα, ο πολιτισμός και η εμπειρία των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών αγνοούνται ή αποκλείονται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη, οι τελευταίοι τοποθετούνται σε μειονεκτική θέση, με αποτέλεσμα
την έλλειψη συμμετοχής από μέρους τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μαθητές/τριες των οποίων οι σχολικές εμπειρίες
αντικατοπτρίζουν συνεργατικές σχέσεις αποκτούν την ικανότητα, την αυτοπεποίθηση και το κίνητρο που χρειάζονται, για να
συμμετέχουν αποδοτικά στο μάθημα, έχοντας αποκτήσει μια ασφαλή αίσθηση ταυτότητας και την αίσθηση πως ανήκουν στη
μαθησιακή κοινότητα της τάξης (Cummins, 2003:48,62-63). Σύμφωνα με τον Banks, o δάσκαλος και οι μαθητές/τριες μαθαίνουν μαζί, μοιράζονται τον πολιτισμό τους και κατασκευάζουν νέες γνώσεις στην τάξη. Γι ‘αυτό, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί
να επιχειρούν αναπροσαρμογή του ρόλου τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της τάξης, να φροντίζουν να μαθαίνουν την
κουλτούρα των παιδιών μέσω της κατανόησης της καθημερινής ζωής τους, να συσχετίζονται θετικά μαζί τους, να κατανοούν
τους λεκτικούς και μη λεκτικούς κώδικες επικοινωνίας και να εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους στη διδασκαλία διαφορετικών εννοιών και ζητημάτων (Banks & Tucker, 1998).
Για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο παιδαγωγικό περιβάλλον είναι απαραίτητη η συνεργασία του/της εκπαιδευτικού και με
τους γονείς, ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει στοιχεία που δε γίνονται αντιληπτά, όπως οι τρόποι έκφρασης, επικοινωνίας
και συμπεριφοράς των πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Ωστόσο, η επικοινωνία με τον γονέα ή το παιδί διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης βάζει σε δοκιμασία την ταυτότητα του ίδιου του παιδαγωγού, τις αξίες και τις αναπαραστάσεις που έχει
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για τον «άλλο». Η προσπάθεια, συνεπώς, του παιδαγωγού έγκειται στο να απορρίψει τη διάκριση των ατόμων και την κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με την προέλευση, να αποβάλει τυχόν προκαταλήψεις και να φροντίσει ώστε να εκφράζεται κάθε
διαφορά, μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης (Γεωργογιάννης, 2008:85). Ο ρόλος των δασκάλων είναι
πολύ σημαντικός, εφόσον αυτός είναι που καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες προς αποτελεσματικούς τρόπους αυτοέκφρασης
στην καινούρια τους γλώσσα και τους παρουσιάζει δυνατότητες για το ποιοι μπορούν να γίνουν και ποιους ρόλους μπορούν
να παίξουν στην νέα τους κοινωνία» (Cummins, 2005: 171).

3. Διαπολιτισμική επάρκεια/ετοιμότητα
Ο όρος επάρκεια χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα κάτι που πολλές φορές προκαλεί σύγχυση καθώς επικαλύπτει άλλους όρους
με διαφορετική βέβαια σημασία. Ένας απότους όρους που επικαλύπτεται είναι και αυτός της ετοιμότητας. Γενικότερα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η επάρκεια συμπεριλαμβάνει όλη την απαιτούμενη γνώση, αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες της
διδακτικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσει ο/η εκπαιδευτικός να ανταπεξέλθει στο έργο του/της δηλαδή σημαίνει μεταξύ άλλων ικανότητες ανθρώπων, ενώ η ετοιμότητα σημαίνει μεταξύ άλλων ικανότητα άμεσης αντίληψης ερεθισμάτων και ευχέρεια
αντίδραση σε αυτά. Άρα, η επάρκεια αναφέρεται στις σπουδές, τις ικανότητες που έχουν σχέση με την κατοχή του γνωστικού
αντικειμένου, ενώ η ετοιμότητα έχει σχέση με την ικανότητα μετουσίωσης των γνώσεων σε διδακτική πράξη (Γεωργογιάννης,
2006).
Ως διαπολιτισμική επάρκεια, κατά συνέπεια, μπορεί να θεωρηθεί κάθε θεωρητική, επιστημονική, ερευνητική και διδακτική γνώση που έχει ο/η εκπαιδευτικός και αφορά στους πολιτισμούς, τις γλώσσες, τις συνθήκες διαβίωσηςτων ατόμων που
προέρχονται από άλλες χώρες και συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Αφορά σε γνώσεις για τα διεθνή
μεταναστευτικά ρεύματα, για τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, για τα μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης που
εφαρμόστηκαν, για τις διδακτικές μεθόδους και τα αποτελέσµατα που έφεραν κ.ά. (Γεωργογιάννης, 2006).
Η διαπολιτισμική ετοιμότητα, από την άλλη, αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης αλλά και μετουσίωσης των γνώσεών
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πρακτική εφαρμογή και ορίζεται ως η ικανότητα άμεσης αντίληψης διαπολιτισμικών ερεθισμάτων. Άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαπολιτισμική ετοιμότητα είναι η εγρήγορση σε αξίες και αρετές πανανθρώπινης εμβέλειας και οι κατάλληλες αντιδράσεις σε αυτά, με την έννοια ότι ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να κατέχει γνώσεις και
δεξιότητες αναφορικά με τη μετουσίωση των θεωρητικών, επιστημονικών και ερευνητικών γνώσεων του στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση στη σχολική πράξη (Γεωργογιάννης, 2006).

4. Η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
Είναι γεγονός ότι η προσαρμογή των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών στη χώρα υποδοχής αποτελεί μια εξαιρετικά
πολύπλοκη ψυχοκοινωνική διαδικασία εξοικείωσης με το νέο περιβάλλον, εσωτερικής δόμησης του εαυτού και κοινωνικοποίησης. Σ’ αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι εθνική καταγωγή συνοδεύει τους/τις πολιτισμικά διαφορετικούς/
κές μαθητές/τριες στην καθημερινή τους ζωή, εφόσον λειτουργεί ως κριτήριο κατηγοριοποίησης του «εγώ» και του «άλλου»
στις σύγχρονες κοινωνίες (Γεωργογιάννης, 2008).
Θα πρέπει να αναφερθεί πως οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρουσιάζουν το φαινόμενο της διγλωσσίας. Κατά την ευρεία
έννοια διγλωσσία είναι η εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών από το ίδιο άτομο και προκύπτει όταν δύο ομάδες ανθρώπων ή
όταν δύο άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους (Γεωργογιάννης, 2008). Οι μορφές διγλωσσίας που παρουσιάζονται σύμφωνα με τις συνθήκες κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, είναι η ταυτόχρονη, η διαδοχική, η
πρώιμη, η μεταγενέστερη, η φυσική και η πολιτισμική διγλωσσία (Τριάρχη-Herman, 2000: 59-60). Επίσης, χρησιμοποιούνται
οι όροι bilingualism και diglossia, για να χαρακτηριστεί με τον πρώτο η διγλωσσία σε ατομικό επίπεδο και με τον δεύτερο
σε επίπεδο κοινωνίας (Δαμανάκης, 1998: 91). Έπειτα από συνδυασμό των δύο όρων υπάρχει και ο παρακάτω διαχωρισμός
σε τέσσερειςγλωσσικές, επικοινωνιακές καταστάσεις, σε κοινωνική και ατομική διγλωσσία. Στην ατομική διγλωσσία χωρίς
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κοινωνική διγλωσσία, στην κοινωνική διγλωσσία χωρίς ατομική διγλωσσία και τέλος στην ούτε κοινωνική ούτε ατομική
διγλωσσία» (Δαμανάκης, 1998: 91). Οι πολιτισμικά διαφορετικοί/ές μαθητές/τριες, χαρακτηρίζονται από την επικοινωνιακή
κατάσταση της ατομικής διγλωσσίας χωρίς κοινωνική διγλωσσία. Συνήθως, αυτή η επικοινωνιακή κατάσταση συναντάται σε
χώρες υποδοχής μεταναστών. Συγκεκριμένα, το δίγλωσσο άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση, όπου οι ομιλούμενες
γλώσσες είναι ιεραρχημένες και στη γλώσσα της μειονότητας/των μειονοτήτων δεν αντιστοιχούν κάποιες κοινωνικές λειτουργίες ή ρόλοι (Δαμανάκης, 1998: 91).
Όσον αφορά στην επάρκεια που παρουσιάζουν οι πολιτισμικά διαφορετικοί/ές μαθητές/τριες στη χρήση των δύο γλωσσών
εξαρτάται από παράγοντες, όπως τον χρόνο, τον τρόπο και τις συνθήκες με τις οποίες κατακτήθηκε η δεύτερη γλώσσα. Δηλαδή
παράμετροι όπως το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο της οικογένειας τους αλλά και της χώρας υποδοχής, η ηλικία και η διάρκεια παραμονής τους σ’ αυτή, ο βαθμός που χρησιμοποιούν τη δεύτερη γλώσσα αλλά και ο βαθμός που έχουν καταφέρει να
προσαρμοστούν στη νέα κοινωνία, αλλά και στο νέο σχολικό περιβάλλον (Γεωργογιάννης, 2008: 229). Επομένως, οι πολιτισμικά διαφορετικοί/ές μαθητές/τριες διαμορφώνουν μία διαπολιτισμική ταυτότητα του Εγώ. Τέλος, ο βαθμός εξοικείωσής τους με
τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, όπως και ο βαθμός της πολιτισμικής αποστασιοποίησης τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση
της ταυτότητας του «ξένου» ή του «νέου ανθρώπου» (Γεωργογιάννης, 2008).
Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχήςσυνιστά μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτήν που σημειώνεται
κατά τη διάρκεια κατάκτησης της πρώτης γλώσσας. Γι’ αυτό και στην περίπτωση της μητρικής γλώσσας χρησιμοποιούμε τον
όρο κατάκτηση, ενώ στην περίπτωση της δεύτερης γλώσσας τον όρο απόκτηση ή εκμάθηση (Μήτσης, 2000: 26). Σύμφωνα
με ερευνητικά πορίσματα στις γλωσσικές διαδικασίες κατά τη διαδοχική απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας εμφανίζονται
τέσσερα κοινά βασικά γνωρίσματα. η ύπαρξη μιας γλώσσας εκμάθησης, η ακολουθία αναπτυξιακών φάσεων, οι στρατηγικές
εκμάθησης και η άμεση εξάρτηση από τη μητρική γλώσσα (Γεωργογιάννης, 2008). Κατά την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, η ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης των μαθητών/τριών διαδραματίζει καίριο ρόλο, καθώς συντελεί στο να γίνει
κατανοητή η εισερχόμενη πληροφορία της δεύτερης γλώσσας και έτσι η μαθησιακή διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική
(Cummins, 2005).
Σχετικά με τις στρατηγικές εκμάθησης, αξίζει να υπογραμμίσουμε πως είναι πολυάριθμες, γι’ αυτό αναφέρονται ενδεικτικά: η συστηματική οργάνωση όλων των γνώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται με την ξένη γλώσσα, η σύνδεση της
γλώσσας με τα αντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία, ο τρόπος που ο/η μαθητής/τρια αντιδρά, όταν δεν καταλαβαίνει κάτι από αυτά
που ακούει ή διαβάζει και ο τρόπος αντιμετώπισης των δικών του λαθών, αλλά και ο βαθμός που συνεργάζεται με τους/τις
συμμαθητές/τριές του/της (Μήτσης, 2000). Επιπλέον, ως προς τους παράγοντες που επιδρούν στην εκμάθηση της δεύτερης
γλώσσας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους ατομικούς (γλωσσογνωστικές ικανότητες, βιολογικοί παράγοντες, στοιχεία της
προσωπικότητας του ατόμου, συναισθηματικοί παράγοντες) και τους κοινωνικούς (επαφή με τους μητρικούς ομιλητές της
δεύτερης γλώσσας ή της άλλης γλώσσας στον ελεύθερό τους χρόνο).
Έτσι κατά την απόκτηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους/τριες πολιτισμικά διαφορετικούς/ές μαθητές/τριες
είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας ότι οι μαθητές/τριες, που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, χρειάζονται
ένα οργανωμένο πρόγραμμα υποστήριξης αρκετών ετών και ότι οι πρώτες γλώσσες των παιδιών συνεχίζουν να είναι εξίσου
σημαντικές στη γλωσσική, κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη, γι’ αυτό είναι αναγκαία η διατήρησή τους και η συνεχή
ανάπτυξή τους. (Γεωργογιάννης, 2008:220).

Συζήτηση
Η πολυπολιτισμικότητα δε σημαίνει επιλογή ανάμεσα σε μια ποικιλία πολιτιστικών ταυτοτήτων και ως εκ τούτου δεν αποτελεί απειλή για τις διάφορες εθνοπολιτισμικές ταυτότητες (Taylor, 1997:11). Πιο γενικά, όταν μιλάμε για διαπολιτισμικότητα
εννοούμε ότι άτομα με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, ή συνήθειες έρχονται σε επαφή σε μια προσπάθεια οικοδόμησης
σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων και αναφέρεται σε κοινωνικές συνθήκες κατά τις οποίες
παρατηρείται διάδραση των ετερογενών πολιτισμών (Pentini, 2005)
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Υπό αυτές τις συνθήκες ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει το έργο του, διαχειριζόμενος/η ένα πολυπολιτισμικό και
πολυγλωσσικό περιβάλλον προς όφελος των μαθητών/τριών του, απαλείφοντας τις όποιες αντιπαλότητες που ενίοτε προκύπτουν καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο ως χώρος που οποιαδήποτε κοινωνικοπολιτισμική διαφορά
θα γίνεται αποδεκτή. Η διαπολιτισμικότητα, επομένως, μπορεί να οριστεί και ως σύνολο σχέσεων μεταξύ παιδιών, μεταξύ
οικογενειών των παιδιών, που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο αλλά και ανάμεσα στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών και αυτή
των οικογενειών (Pentini, 2005:42,53-54).
Σύμφωνα με τον Fuchs (2001) τα παρακάτω σημεία αποτελούν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, λοιπόν, στη βασική εκπαίδευση απευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε παιδιά από ίδια ή διαφορετικά
κράτη και έθνη. Για να ζήσει κάποιος σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί, να συναναστρέφεται
με τον «ξένο» και να μπορεί να συνδέει αντιλήψεις που αφορούν στην ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων σκέψεως και προσανατολισμών στις δικές μας παραστάσεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εκφράζεται ως καθολική παιδαγωγική αρχή, που
σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται πάντα και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρεί
απαραίτητη την ένταξη στη γενική αντίληψη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, οπότε το σχολείο θα πρέπει να αναθεωρήσει τον
προσανατολισμό του και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται με παιδιά, συνεργάζεται με τους γονείς και το
ρόλο του δασκάλου. Ακόμη, η διαπολιτισμική εκπαίδευση ενέχει κάποια βασικά σημεία, όπως είναι η προώθηση της μητρικής
αλλά και της γλώσσας υποδοχής, η συνεργασία με όλους τους γονείς ανεξαρτήτως προσωπικών στοιχείων, η διαμόρφωση της
ταυτότητας και η συναναστροφή με το διαφορετικό.
Σύμφωνα με αυτό, είναι πολύ σημαντικό το σχολείο και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν θετικές σχέσεις
με τους/τις μαθητές/τριες τους, καθώς, όπως έχει φανεί από πλήθος ερευνών, όταν οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές/
τριες με τους δασκάλους ενισχύουν την αυτοεικόνα των πρώτων, τότε δημιουργούνται περισσότερες πιθανότητες για μάθηση,
καλύτερες επιδόσεις και ενεργό συμμετοχή στη διδασκαλία ( Jussim & Eccles, 1992).
Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός του (Tiedt & Tiedt, 2006:75).Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μελλοντικούς παιδαγωγούς
που θα περιλαμβάνει πολυπολιτισμικές αρχές συνυφασμένες με όλα τα μαθήματα και τις πρακτικές ασκήσεις και ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης των ήδη εργαζόμενων εκπαιδευτικών που να τους ενημερώνει διαρκώς για τους νέους τρόπους
ενσωμάτωσης των πολυπολιτισμικών πρακτικών στο αναλυτικό πρόγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η διαπολιτισμική επάρκεια, όσο και η διαπολιτισμική ετοιμότητα.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως διδασκαλία της ελληνικής είναι απαραίτητο να στηρίζεται στις αρχές της επικοινωνιακής
προσέγγισης. Το διδακτικό υλικό επίσης, πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των
πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών, με σκοπόνα μειωθείη σχολική αποτυχία ή διαρροήαλλά και να αποτελέσει δέλεαρ
το οποίο θα τουςελκύει. Έτσι οι μαθητές/τριεςδε θα αισθάνονται περιθωριοποιημένοι/εςούτε ότι αποκόπτονται από τη μητρική
τους γλώσσα και την κοινωνικοπολιτισμική τους ταυτότητα.
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Summary
Intercultural education in the Greek world appears in the late 1980s and Greece from a migrant country has been
transformed into a host country. School classes are now composed of pupils with heterogeneous cultural backgrounds,
and the goal is not assimilation, but the promotion of their diversity. This review study highlights the key role of the primary
education teacher in a multicultural school and also clarifies the concepts of multiculturalism, interculturality and teacher
competence/readiness, while focusing on the problems that faces as he/she teaches Greek as a second/foreign language.
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Η αναγκαιότητα κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών
σε ζητήματα Διγλωσσίας και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στο πλαίσιο ένταξης των προσφύγων μαθητών στο ελληνικό σχολείο
Γιώργος Νικολάου & Χριστίνα Σιαβίκη

Εισαγωγή
Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού σε
συνδυασμό με τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις οδηγούν συχνά πολλά άτομα στην μετανάστευση. Είναι γεγονός, πως οι λόγοι
για τους οποίους ένα άτομο αποφασίζει να εγκαταλείψει τη χώρα του ποικίλουν και μπορεί να αφορούν τις πολεμικές διαμάχες
στη χώρα του, τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν εκεί καθώς και τις εργασιακές συνθήκες. Επιπρόσθετα, πολλά άτομα
αποφασίζουν να μεταναστεύσουν για σπουδές ή οικογενειακούς λόγους (United Nations High Commissioner for Refugees,
2016). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γίνει μία διάκριση ανάμεσα στον όρο «μετανάστης» και στον όρο «πρόσφυγας», με
σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητή η χρήση της εκάστοτε ορολογίας στην παρούσα μελέτη.
Αρχικά, ο όρος «μετανάστης» αναφέρεται στο άτομο εκείνο που επιλέγει να εγκαταλείψει τη χώρα του για την αναζήτηση
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Ένας μετανάστης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με την απειλή θανάτου ή δίωξης και μπορεί
να επιστρέψει στη χώρα του, εφόσον το επιθυμεί. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (2010b), ο όρος «πρόσφυγας» αναφέρεται σε:
«…ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο
δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών
πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της
χώρας ή την επιστροφή σ’ αυτήν» (UNHCR, 2010: 14 Article 1 A (2)).
Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στους Σύρους πρόσφυγες που μετακινήθηκαν από τη χώρα τους στην Ελλάδα,
εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης που ξέσπασε στη Συρία την άνοιξη του 2011 (Ostrand, 2015; Wall, Campbell, & Janbek,
2015; Najimdeen, 2016; UNICEF, 2017a). Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση
των προσφύγων μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, η παρακάτω ανάλυση επικεντρώνεται στην έλλειψη
οργανωμένου συστήματος διαχείρισης των προσφύγων από το ελληνικό σχολείο καθώς και στην ανάγκη κατάρτισης των
εκπαιδευτικών για την επιτυχή ένταξη της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών στη σχολική τάξη.

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Όπως αναφέρει ο Δαμανάκης (2000) τα πρώτα βήματα για την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
έγιναν στην Ελλάδα από το 1970 κι έπειτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε μεριμνήσει για
το συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό, ούτε υπήρχαν σαφείς Διαπολιτισμικοί στόχοι στα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών.
Παρόλα αυτά με την έλευση των μεταναστών που έφτασαν στη χώρα μας τη δεκαετία του ’90, κυρίως Ποντίων και Βορειοηπειρωτών, φάνηκε να υπάρχει ένας προσανατολισμός προς τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και μία προσπάθεια για την ένταξη
των αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής, τα πρώτα Φροντιστηριακά Τμήματα
καθώς και Σχολεία Υποδοχής Παλιννοστούντων στη χώρα μας (Νικολάου, 2008).
Στις Τάξεις Υποδοχής οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ενώ στα Φροντιστηριακά Τμήματα παρέχεται επιπλέον διδασκαλία σε μαθητές που δεν έχουν καταφέρει να μάθουν τη γλώσσα στις Τάξεις Υποδοχής
ή δεν έχουν φοιτήσει καθόλου σε αυτές. Τα Φροντιστηριακά Τμήματα λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου. Αντιθέτως, οι
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Τάξεις Υποδοχής περιλαμβάνονται στο σχολικό ωράριο και η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης σε αυτές είναι από τρεις μήνες
έως και δύο έτη. Έπειτα, οι μαθητές προωθούνται στις κανονικές τάξεις (Δαμανάκης, 2000; Νικολάου, 2008).
Το ζήτημα που προκύπτει με τις Τάξεις Υποδοχής είναι ότι παρέχουν βασικέςμόνο γνώσεις πάνω στη δεύτερη γλώσσα, με
αποτέλεσμα οι μαθητές να κατακτούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες της γλώσσας. Παρόλα αυτά, οι πιο σύνθετες λειτουργίες
της γλώσσας, που απαιτεί το σχολείο από τους μαθητές, είναι πιο δύσκολο να κατακτηθούν από αυτούς και απαιτούν μακροχρόνια διδασκαλία. Έτσι, οι αλλοδαποί μαθητές που δεν έχουν κατακτήσει όλες τις λειτουργίες της δεύτερης γλώσσας φαίνεται
να αποτυγχάνουν συχνά στο σχολείο, γεγονός που υποδηλώνεται και από τα μεγάλα ποσοστά σχολικής διαρροήςτων μαθητών
αυτών (Cummins, 1981).
Η ελληνική εκπαίδευση αναγνωρίζει τα παραπάνω προβλήματα και έχει προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες για την αντιμετώπιση τους τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος του 1996 που αφορά τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση προέβλεπε
τον εκσυγχρονισμό των Τ.Υ και των Φ.Τ., την ίδρυση κάποιων φορέων και οργάνων σχετικών με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, καθώς και τη δημιουργία Διαπολιτισμικών σχολείων (Νικολάου, 2008). Ακόμη, το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) περιλαμβάνει διαπολιτισμικούς στόχους, αναδεικνύει τα ζητήματα ετερότητας και δίνει κατευθύνσεις για τη διαχείριση των πολυπολιτισμικών τάξεων (Νικολάου, 2005).
Όσον αφορά τη Διγλωσσία, αυτή αποτελεί ένα σημαντικό τομέα στον οποίο η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση οφείλει να εστιάσει. Έτσι, τόσο η μητρική όσο και η δεύτερα γλώσσα των μαθητών θα μπορούν να διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο με τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ουσιαστική εκμάθησή τους από τους μαθητές. Στην Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένα ιδιωτικά
σχολεία, στα οποία οι μαθητές λαμβάνουν δίγλωσση εκπαίδευση. Συνήθως στα σχολεία αυτά φοιτούν μαθητές των οποίων οι
γονείς έχουν υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Πέρα από τα σχολεία αυτά, υπάρχουν και τα δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία της Θράκης στα οποία διδάσκεται τόσο η τουρκική όσο και η ελληνική γλώσσα. Οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι και η
μοναδική μειονότητα που διδάσκεται τη μητρική της γλώσσα σε δίγλωσσα σχολεία στην Ελλάδα (Νικολάου, 2003).
Στα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη κάποιο οργανωμένο πλαίσιο για την παράλληλη εκμάθηση τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης γλώσσας από τους μαθητές (Σκούρτου, Κούρτη-Καζούλλη, Σελλά-Μάζη, Χατζηδάκη, Ανδρούτσου, Ρεβυθιάδου, & Τσοκαλίδου, 2015). Έτσι, παρατηρείται ότι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται
μία παιδαγωγική ένταξης στα σχολεία και τονίζεται η σημασία της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα δεν είναι ακόμη κατάλληλα προετοιμασμένο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των αλλοδαπών
μαθητών.

Η εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα
Η έλευση μεγάλου αριθμού Σύρων προσφύγων στη χώρα μας την τελευταία πενταετία δημιούργησε νέα δεδομένα και έφερε
στην επιφάνεια μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ελληνικό σχολείο. Οι πρόσφυγες αποτελούν μία ιδιαίτερη
ομάδα πληθυσμού, αφού αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους παρά τη θέλησή τους και να διαμείνουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα σε κέντρα φιλοξενίας. Έτσι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης τους, την
έλλειψη εργασίας, την απομάκρυνσή τους από τους φορείς εκπαίδευσης καθώς και την εμφάνιση ψυχολογικών-συναισθηματικών διαταραχών (McBrien, 2005; Christie, & Sidhu, 2006).
Πιο συγκεκριμένα, οι πρόσφυγες μαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το σχολείο με
αρνητικές συνέπειες για την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Η διακοπτόμενη μάθηση, η δυσκολία επικοινωνίας στη
γλώσσα της χώρας φιλοξενίας καθώς και οι συναισθηματικές διαταραχές που προκύπτουν από την εμπόλεμη κατάσταση που
επικρατούσε στη χώρα προέλευσής των προσφύγων μαθητών, είναι μερικά μόνο από τα εμπόδια για την εκπαίδευση τους
(UNHCR, 2017b).
Στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέριμνα για τη διδασκαλία των προσφύγων μαθητών, γεγονός που έγινε φανερό και στην περίπτωση των Σύρων. Αναλυτικότερα, σχετική έρευνα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με
την UNICEF έδειξε ότι μόνο το 29% των Σύρων προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα έχει ενταχθεί σε επίσημους εκπαιδευ-
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τικούς φορείς της χώρας. Επιπλέον, 35% των μαθητών αυτών παρακολουθούσε μαθήματα στα κέντρα φιλοξενίας από εθελοντές εκπαιδευτικούς, ενώ το υπόλοιπο 36% έμεινε εκτός σχολείου για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να παρακολουθεί
κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα στα κέντρα φιλοξενίας (UNHCR, UNICEF & IOM, 2017).
Τα παραπάνω ποσοστά είναι ανησυχητικά, αφού η Ύπατη Αρμοστεία καθώς και όλες οι διεθνείς συνθήκες θέτουν σε άμεση
προτεραιότητα την εκπαίδευση των προσφύγων στις χώρες υποδοχής και φιλοξενίας. Για το λόγο αυτό, η παρούσα μελέτη
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να αναδείξει το παραπάνω ζήτημα, δίνοντας έμφαση στις ελλείψεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανάγκη κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών.

Έλληνες Εκπαιδευτικοί και Εκπαίδευση Προσφύγων
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στους οποίους επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη φαίνεται να έχουν συχνά χαμηλές προσδοκίες
για τους αλλοδαπούς μαθητές (Μπασέτας, 2010; Νιάρη & Μανούσου, 2013). Έρευνες φανερώνουν ότι οι χαμηλές προσδοκίες
και η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και να οδηγήσουν σε σχολική διαρροή (McKown &
Weinstein, 2008; Van den Bergh, Denessen, Hornstra, Voeten, & Holland, 2010).
Ο Cummins (1981) αναφέρει ότι οι αλλοδαποί μαθητές κατακτούν συνήθως τις επικοινωνιακές δεξιότητες της δεύτερης
γλώσσας, αυτές δηλαδή που είναι πιο εύκολο να αποκτήσουν και τους χρησιμεύουν για να επικοινωνήσουν με το περίγυρό
τους. Παρόλα αυτά, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί απαιτούν από τους μαθητές αυτούς να χρησιμοποιούν σύνθετες λειτουργίες της γλώσσας, τον ακαδημαϊκό λόγο που ορίζει δηλαδή το σχολείο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποτυγχάνουν. Οι απαιτήσεις του σχολείου από τους αλλοδαπούς μαθητές όσον αφορά τη γλώσσα, είναι συχνά ένας από τους λόγους για τους οποίους
απογοητεύονται και εγκαταλείπουν το σχολείο.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πέρα από τις αυξημένες τους απαιτήσεις όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, φαίνεται να έχουν
και κάποιες παρανοήσεις σχετικά με τα ζητήματα της διγλωσσίας. Αρχικά, πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν αναφορά στο μοντέλο
της χωριστής υποκείμενης γλωσσικής ικανότητας. Με βάση το μοντέλο αυτό η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα αναπτύσσονται
αυτόνομα, οπότε η εκμάθηση της πρώτης γλώσσας δε διευκολύνει την εκμάθηση της δεύτερης. Ο Cummis (1981) υποστηρίζει
το αντίθετο μοντέλο, αυτό της κοινής υποκείμενης γλωσσικής ικανότητας. Σύμφωνα με αυτό, οι βάσεις για όλες τις γλώσσες
είναι ίδιες και αυτό που αλλάζει είναι οι σύνθετες λειτουργίες της κάθε γλώσσας. Έτσι, η εκμάθηση της πρώτης γλώσσας έχει
μεγάλη σημασία για την εκμάθηση και της δεύτερης. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που βασίζονται στην πρώτη θεωρία αγνοούν
τη μητρική γλώσσα των μαθητών, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Οι Stamou, & Dinas (2009) αναφέρουν ότι μία δεύτερη παρανόηση που σχετίζεται με την παραπάνω είναι η πεποίθηση
των εκπαιδευτικών ότι όσο περισσότερο οι αλλοδαποί μαθητές χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα τόσο πιο άμεσα θα την
κατακτήσουν. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί εκπαιδευτικοί τείνουν να υποστηρίζουν τη χρήση της δεύτερης γλώσσας και στο
οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών. Οι παρανοήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να μη δίνεται σημασία στην εκμάθηση
της μητρικής γλώσσας με σκοπό να βελτιωθούν οι μαθητές και στην ελληνική.
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Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται ένα μέρος από μία έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τους συγγραφείς του συγκεκριμένου άρθρου, την άνοιξη του 2017 στη Μυρσίνη του Νομού Ηλείας. Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των στάσεων των
Σύρων προσφύγων γονέων για την ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
από αυτά. Η έρευνα είχε έξι ερευνητικά ερωτήματα, από τα οποία εδώ θα παρουσιαστούν τα δύο, αφού είναι εκείνα που αφορούν τη συγκεκριμένη μελέτη. Τα δύο αυτά ερωτήματα είναι τα εξής:
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• Ποιες είναι οι στάσεις των προσφύγων γονέων για την ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο;
• Ποιες είναι οι στάσεις των προσφύγων γονέων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (δεύτερη γλώσσα) από τα παιδιά
τους στο ελληνικό σχολείο;

Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 Σύροι και Κούρδοι πρόσφυγες γονείς, που διέμεναν στο κέντρο φιλοξενίας της Μυρσίνης, του Νομού Ηλείας. Αναλυτικότερα, το δείγμα αποτελούνταν από έντεκα άντρες (n= 11) και εννέα γυναίκες (n= 9). Επιπρόσθετα, από τους 20 συμμετέχοντες, οι δώδεκα ήταν Σύροι (n= 12) και οι οκτώ Κούρδοι που διέμεναν στη Συρία (n= 8). Από το
δείγμα όλοι είχαν ένα τουλάχιστον παιδί μαζί τους στην Ελλάδα προσχολικής ή σχολικής ηλικίας.

Ερευνητικό Εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η δομημένη συνέντευξη. Το συγκεκριμένο εργαλείο, επιλέχθηκε διότι ο σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των στάσεων των Σύρων προσφύγων. Έτσι, η ποιοτική
μέθοδος θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη για τη μελέτη των στάσεων. Επιπρόσθετα, λόγω των δυσκολιών που υπήρχαν στη
γλώσσα θεωρήθηκε ότι το ερωτηματολόγιο μπορεί να μην είναι κατάλληλο και αξιόπιστο εργαλείο. Τέλος, επιλέχθηκε η δομημένη συνέντευξη αντί για την ημιδομημένη, διότι μέσα από το συνδυασμό ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων μπορεί
να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αξιοπιστία της έρευνας.

Διαδικασία
Αρχικά, η ερευνήτρια πραγματοποίησε μία πιλοτική έρευνα με σκοπό να διαπιστώσει τις ελλείψεις και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στο ερευνητικό εργαλείο. Στη συνέχεια, πριν τη διεξαγωγή της έρευνας επισκέφτηκε δύο φορές το κέντρο
φιλοξενίας των Σύρων προσφύγων στο Νομό Ηλείας, με σκοπό να γνωρίσει το δείγμα και να εξοικειωθεί με αυτό. Ιδιαίτερα
στην ποιοτική έρευνα είναι σημαντικό να διασφαλιστούν προϋποθέσεις καλής επικοινωνίας του ερευνητή με το δείγμα. Στη
συνέχεια, με τη βοήθεια διερμηνέα πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις και συλλέχτηκαν τα δεδομένα. Πριν τη διεξαγωγή της
συνέντευξης η ερευνήτρια είχε ενημερώσει το διερμηνέα αναλυτικά για το περιεχόμενο όλων των ερωτήσεων. Ο διερμηνέας
είχε εξοικειώθηκε με τις ερωτήσεις, που του είχαν δοθεί γραμμένες τόσο στα αραβικά όσο και στα αγγλικά για να κατανοήσει
πλήρως το νόημα τους και να μην υπάρξουν ασάφειες σε και παρερμηνείες.
Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων οι ερευνητές προχώρησαν στην ανάλυσή τους. Για την ανάλυση αξιοποιήθηκε η
ανάλυση περιεχομένου. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και χρησιμοποιείται για την ερμηνεία στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. Έτσι, μέσα από αυτή οι δύο ερευνητές δημιούργησαν πέντε
κατηγορίες, οι οποίες απαντούσαν στα έξι ερευνητικά ερωτήματα. Οι δύο κατηγορίες που δημιουργήθηκαν και αφορούν το
συγκεκριμένο άρθρο είναι οι εξής:
• Στάσεις των προσφύγων γονέων για την ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο.
• Στάσεις των προσφύγων γονέων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά τους.

335

Γιώργος Νικολάου & Χριστίνα Σιαβίκη

Αποτελέσματα
Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τις στάσεις των Σύρων προσφύγων γονέων για την ένταξη των παιδιών τους στο
ελληνικό σχολείο, φάνηκε ότι οι πλειοψηφία έχει θετική στάση. Αναλυτικότερα, οι 15 από τους 20 γονείς δήλωσαν ότι επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι γονείς δήλωσαν ότι επιθυμούν τα παιδιά τους να πάνε στο ελληνικό σχολείο, είναι
διότι το σχολείο είναι καλό για τη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών τους, αποτελεί μία δημιουργική απασχόληση γι’ αυτά,
μέσα από την εκπαίδευση τα παιδιά αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες και οι ίδιοι έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν
με άλλες εργασίες.
Επιπρόσθετα, πολλοί γονείς παρόλο που δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα για πολύ αναγνωρίζουν την ανάγκη για εκπαίδευση και φάνηκε να έχουν θετική στάση απέναντι στην ένταξη των παιδιών τους στο σχολείο.
Μόνο 5 γονείς δήλωσαν πως δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να πάνε στο ελληνικό σχολείο, επειδή θέλουν να εγκαταλείψουν
άμεσα την Ελλάδα.
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς σχετικά με την ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Πίνακας 1: Στάσεις των προσφύγων γονέων για την ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο.
Κατηγορία 1η
Ένταξη στο ελληνικό Σχολείο
Ναι: n= 15

Όχι: n= 5
Λόγοι για τους οποίους επιθυμείς να πάνε τα παιδιά σου σχολείο στην Ελλάδα

Το σχολείο
είναι καλό

Το σχολείο
αρέσει στα
παιδιά μου

n= 11

n= 9

Τα παιδιά μέσα από το σχολείο
μαθαίνουν πολλά
n= 8

Στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν και
άλλα πέρα από γλώσσες

Στο σχολείο περνάει η ημέρα των
παιδιών ευχάριστα και δημιουργικά

n= 7

n= 6

Λόγοι για τους οποίους δεν επιθυμείς να πάνε τα παιδιά σου σχολείο στην Ελλάδα
Δεν επιθυμώ να
μείνουμε στην Ελλάδα
για πολύ

Δε θέλω να μάθουν τα
παιδιά μου ελληνικά

Δε μου αρέσει το επίπεδο εκπαίδευσης
που παρέχεται στα ελληνικά σχολεία και
Πανεπιστήμια

Δεν έχω τους οικονομικούς πόρους για να το κάνω

n= 8

n= 2

n= 2

n= 1

Στη συνέχεια, η δεύτερη κατηγορία αφορά τις στάσεις των προσφύγων γονέων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
από τα παιδιά τους. Και σε αυτή την κατηγορία τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των γονέων έχει θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, 11 στους 20 γονείς δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν τα παιδιά
τους να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα. Ακόμα, το σύνολο του δείγματος φάνηκε ότι αναγνωρίζει την αξία της δίγλωσσης
εκπαίδευσης για τη γενικότερη ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών.
Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι γονείς δήλωσαν ότι επιθυμούν τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα είναι,
γιατί θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιμη κατά την καθημερινή τους επικοινωνία και θα συμβάλλει στη διαβίωσή τους στην
Ελλάδα.
Παρόλα αυτά, 9 από τους 20 γονείς φάνηκε πως δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά
προτιμούν κάποια άλλη, κυρίως τα αγγλικά. Ανέφεραν ότι τα ελληνικά δε θα τους χρησιμεύσουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή
χώρα.
Στον πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω.
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Πίνακας 2: Στάσεις των προσφύγων γονέων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά τους.
Κατηγορία 2η
Εκμάθηση ελληνικών
Ναι: n= 11

Όχι: n= 9

Λόγοι για τους οποίους επιθυμείς να μάθουν τα παιδιά σου ελληνικά
Είναι χρήσιμα κατά
την καθημερινή τους
επικοινωνία

Τα ελληνικά είναι μία
καλή γλώσσα

Είναι καλό να μαθαίνουν τα
παιδιά μου ξένες γλώσσες

Είναι χρήσιμα για να
σπουδάσουν

Είναι σημαντικό για τη
γενικότερη ακαδημαϊκή
τους ανάπτυξη

n= 8

n= 7

n= 4

n= 2

n= 2

Λόγοι για τους οποίους δεν επιθυμείς να μάθουν τα παιδιά σου ελληνικά
Δεν επιθυμούμε να μείνουμε στην
Ελλάδα για πολύ

Η ελληνική γλώσσα δεν
είναι χρήσιμη

Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος
Δεν μιλούν
για να μάθουν τα παιδιά μου την
ελληνικά αλλού
ελληνική γλώσσα σωστά

Τα ελληνικά δεν
αρέσουν σε εμένα και
στα παιδιά μου

n= 10

n= 7

n= 6

n= 2

n= 3

Συζήτηση
Η διερεύνησητων στάσεων του δείγματος για την εκπαίδευση των παιδιών τους και τη διγλωσσία έχει μεγάλη αξία, αφού όπως
φαίνεται και από σχετικές έρευνες οι στάσεις των γονέων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των μαθητών στο σχολείο, αλλά και στη γενικότερη ακαδημαϊκή τους πορεία (Craig, 1996; Jeynes, 2003; McBrien, 2005; Campbell, 2013).
Και στην παρούσα έρευνα οι γονείς φάνηκε να αναγνωρίζουν την αξία της συμμετοχής των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα, ώστε να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά και ψυχοσυναισθηματικά.
Όσον αφορά τη Διγλωσσία, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας σε συνδυασμό με τη σχετική βιβλιογραφία (McBrien,
2005; Rah, Choi, & Nguyễn, 2009) φανερώνουν ότι η αξία της δίγλωσσης εκπαίδευσης αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από
τους γονείς. Η έρευνα τωνDweik και Qawar (2015) έδειξε ότι οι γονείς δίνουν έμφαση τόσο στην εκμάθηση της μητρικής
γλώσσας όσο και της δεύτερης από τα παιδιά τους.
Τα παραπάνω φαίνονται και από τη συγκεκριμένη έρευνα, όπου η πλειοψηφία των γονέων δήλωσε ότι η δίγλωσση εκπαίδευση έχει σημασία για τη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, ο γονείς δήλωσαν ότι επιθυμούν να μάθουν
τα παιδιά τους ελληνικά για να τους βοηθήσει κατά την καθημερινή τους επικοινωνία.
Η θετική στάση των Σύρων γονέων προσφύγων, που προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, αποτελεί βασικό
βήμα για την ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο. Η ένταξη, όμως, αυτή για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να
συνοδεύεται από ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των προσφύγων μαθητών. Η ένταξη, λοιπόν, προϋποθέτει κατάλληλο σχεδιασμό από τις κυβερνήσεις, δημιουργία ειδικών
Αναλυτικών Προγραμμάτων και κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Dávila, 2012).
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στους οποίους το συγκεκριμένο άρθρο εστιάζει χρήζουν περαιτέρω κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αυτό προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου φαίνεται πως
πολλοί Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλές προσδοκίες για τους αλλοδαπούς μαθητές και έχουν διαμορφώσει λανθασμένες
αντιλήψεις για τη Δίγλωσση εκπαίδευση (Stamou & Dinas, 2009; Μπασέτας, 2010; Νιάρη & Μανούσου, 2013).
Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της έρευνας μας φανερώνουν τη θετική στάση των προσφύγων γονέων για την
ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο και την εκμάθηση των ελληνικών από αυτά. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύεται
είναι πως θα καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν τους πρόσφυγες μαθητές στο σχολείο, εάν δεν έχουν τις απαραίτητες
γνώσεις και πως θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των προσφύγων γονέων, ώστε το ελληνικό σχολείο να
προσφέρει στα παιδιά τους όλα αυτά που οραματίζονται.
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Συμπεράσματα
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης των προσφύγων μαθητών, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για την προώθηση της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι
για να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις και οι χαμηλές προσδοκίες που διαμορφώνουν για τους αλλοδαπούς μαθητές
μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ακαδημαϊκή τους πορεία και να οδηγήσουν σε σχολική διαρροή.
Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι πρόσφυγες δεν απορρίπτουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φανερώνει ότι υπάρχει δυνατότητα για ένταξη των μαθητών σ’ αυτό. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες στην Ελλάδα σχετικές με το συγκεκριμένο
ζήτημα και είναι σημαντικό να γίνουν νέες προσπάθειες για τη διερεύνηση τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ο προσανατολισμός στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελέσουν
τους βασικούς πυλώνες για τη διαμόρφωση στρατηγικών ένταξης των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Τα παραπάνω είναι, επίσης, αναγκαία για να αρθούν οι παρανοήσεις που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί για ζητήματα
διγλωσσίας και για να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές.
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Abstract
The advent of refugees in Greece poses challenges to the educational system, since researches have shown that Greek
teachers are not properly prepared to manage foreign students (Μπασέτας, 2010; Νιάρη & Μανούσου, 2013).The sample of
this research constitutes of 20 Syrian refugee parents who lived in a camp in the prefecture of Ilia. The majority of Syrian
parents seemed to have a positive attitude towards the integration of their children in the Greek educational system, which
makes it imperative to further educate teachers on issues of bilingualism and intercultural education.
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Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για την ετερότητα στη σχολική τάξη
& παράγοντες που την επηρεάζουν
Βασιλική Ρεσβάνη & Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη

Εισαγωγή
Σε μια κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται και νέοι με κοινωνικά και πολυπολιτισμικά διαφοροποιημένες κουλτούρες και
τρόπο ζωής και ιδανικά εισχωρούν στον εγχώριο πληθυσμό, επιβάλλεται το σχολείο να προετοιμάσει την ομαλή ένταξη νέων
μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αν λοιπόν οι κοινωνίες είναι πλέον ετερογενείς και το σχολείο διαφοροποιείται πληθυσμιακά, η ανάγκη για καταρτισμένους εκπαιδευτικούς φαντάζει πλέον επιτακτική (Columnia, Foley, & Lytle,
2010· Greenfield, 2013· Leeman, 2006· Russell & Russell, 2014· Sercu, 2002). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται
πλέον σε πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις είναι υποχρεωμένοι να αντεπεξέλθουν στην πρόκληση για ομαλή ένταξη των
μαθητών που διαφοροποιούνται είτε είναι αλλοδαποί ή μετανάστες έρχονται στην χώρα μας και πρέπει να μορφωθούν και να
ενταχθούν σε μία χώρα με άλλη κουλτούρα, ιδέες, θρησκεία και τρόπο ζωής. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να εξομαλύνουν την ένταξη του αλλοδαπού μαθητή και δεν είναι μόνο θέμα κατάρτισης αλλά και προσωπικών θέσεων και στάσεων
των εκπαιδευτικών για την ετερότητα.
Όμως, εκτός από το ζήτημα της κατάρτισης και μόρφωσης οι εκπαιδευτικοί έχουν και μία συγκεκριμένη προσωπική στάση
απέναντι στην ετερότητα. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Pajares, 1992).Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές η ετερότητα σε μία σχολική τάξη επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία
(Pajares, 1992). Επομένως, εφόσον η ετερογένεια μίας σχολικής τάξης επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του οφείλει να είναι καταρτισμένος για να διδάξει σεαυτές (Columnia et al.,2010· Sercu, 2002· Νικολάου,
2011· Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011). Παράλληλα θα πρέπει να προετοιμάζεται από τις βασικές του σπουδές για θέματα
ετερότητας (Achinstein & Athanases, 2005).
Πιο συγκεκριμένα, οι Russell & Russell (2014) χρησιμοποιούν τo Cultural Diversity Awareness Inventory (Ευρετήριο
Επίγνωσης της Πολιτισμικής Ετερότητας), μία σταθμισμένη κλίμακα προκειμένου να μελετήσουν την διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, είναι περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών εκείνων που έχουν ως αντικείμενο
μελέτης τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες μορφές της ετερότητας (πχ., όσον αφορά το θρήσκευμα, την αναπηρία, το σωματότυπο κλπ) και όχι απλά για την ετερότητα γενικά και αόριστα. Ειδικά στον ελληνικό ερευνητικό
χώρο, αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει την ετερότητα μέσα από την μελέτη των απόψεων και θέσεων των εκπαιδευτικών
για το θέμα (ενδεικτικά, Ακοπιάν, 2018· Μάνου, 2013· Ναστός, 2011· Παπαβασιλείου, 2015· Φουκίδου, 2012· Ψωφάκα, 2014).
Επομένως, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετήσει τις πολυπολιτισμικές πεποιθήσεις καθώς και τις απόψεις και
στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις το θέμα της ετερότητας και τις διάφορες εκφάνσεις του:
α) την εθνικότητα, β) το φύλο, γ) το κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο, δ) το σεξουαλικό προσανατολισμό, ε) τις αναπηρίες, στ)
τη γλώσσα και ζ) τη μετανάστευση.

Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 96 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, 13 άνδρες και 83 γυναίκες. Οι 70 ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ 26
αναπληρωτές. Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων ήταν από 31 έως 55 ετών, ενώ τα έτη υπηρεσίας κυμαίνονταν από 1 έως
20. Όσον αφορά τις σπουδές τους, το 84% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν απόφοιτοι παιδαγωγικών
τμημάτων, το 47,9% είχαν μεταπτυχιακές σπουδές και 8,3% ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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Υλικά
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν τρεις κλίμακες και να απαντήσουν σε βασικά δημογραφικά δεδομένα, όπως το
φύλο τους, τα έτη υπηρεσίας τους, το ανώτερο πτυχίο που κατείχαν, τη γνώση ξένων γλωσσών, αν έχουν εργαστεί σε τάξεις
υποδοχής, σε πολυπολιτισμικές τάξεις ή αν έχουν εργαστεί σε σχολεία του εξωτερικού. Οι τρεις κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν οι εξής:
1. Η κλίμακα «Teachers Cultural Beliefs Scale» (TCBS) ή αλλιώς «Κλίμακα Πολιτισμικών Πεποιθήσεων των Εκπαιδευτικών»
(Hachfeld et al., 2011). Η κλίμακα αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις τύπου Likert 5 σημείων (όπου 1 = «Διαφωνώ
Απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ Απόλυτα» και ερευνά τις πολιτισμικές πεποιθήσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών
για την ισότητα. Η κλίμακα απαρτίζεται από δύο υποκλίμακες: η πρώτη έχει 6 ερωτήσεις και αφορά τις πολυπολιτισμικές
πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ενώ η δεύτερη έχει 4 ερωτήσεις και αφορά στις πεποιθήσεις περί ισότητας.
2. Η κλίμακα «Personal Beliefs about Diversity Scale» (PerBADS) ή αλλιώς «Κλίμακα Προσωπικών Πεποιθήσεων για τη
Διαφορετικότητα» (Pohan & Aguilar, 2001). Η κλίμακα αποτελείται από 15 ερωτήσεις τύπου Likert 5 σημείων (όπου 1 =
«Διαφωνώ Απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ Απόλυτα») και αφορούν στις προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών για ποικίλες πτυχές της διαφορετικότητας.
3. Η κλίμακα «Professional Beliefs about Diversity Scale» (ProBADS) ή αλλιώς «Κλίμακα Επαγγελματικών Πεποιθήσεων για
τη Διαφορετικότητα» (Pohan & Aguilar, 2001). Η κλίμακα αποτελείται από 25 ερωτήσεις τύπου Likert 5 σημείων (όπου 1
= «Διαφωνώ Απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ Απόλυτα») και αφορούν στις επαγγελματικές θέσεις των εκπαιδευτικών για τη
διαφορετικότητα.
Οι κλίμακες PerBADS και ProBADS μοιάζουν γιατί προσεγγίζουν τις απόψεις του ατόμου για την ετερότητα ως προς: α)
την εθνικότητα, β) το φύλο, γ) το κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο, δ) το σεξουαλικό προσανατολισμό, ε) τις αναπηρίες, στ)
τη γλώσσα και ζ) τη μετανάστευση. Η διαφορά μεταξύ των δύο κλιμάκων PerBADS και ProBADS είναι πως η πρώτη αφορά
στο πώς «βλέπουν» οι εκπαιδευτικοί ως άτομα την ετερότητα, ενώ η δεύτερη στο πώς την αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της
σχολικής τάξης όπου εργάζονται.

Διαδικασία
Οι τρεις κλίμακες μεταφράστηκαν και προσαρμόστηκαν στα ελληνικά με τη βοήθεια επαγγελματιών μεταφραστών που έκαναν
την μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά και τη μετάφραση του ελληνικού μεταφρασμένου κειμένου στα αγγλικά (back
translation). Οι κλίμακες δόθηκαν σε 5 εκπαιδευτικούς που δεν συμμετείχαν στην κύρια φάση της έρευνας και ελέγχθηκαν
ως προς το περιεχόμενο, τη σαφήνεια της διατύπωσης και το χρόνο συμπλήρωσής τους. Διαπιστώθηκε πως το περιεχόμενο
των κλιμάκων ήταν σαφές ως προς τη διατύπωση και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν εντόπισαν προβλήματα στην κατανόηση
των δηλώσεων των κλιμάκων.
Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που περιείχε μια σύντομη εισαγωγική παράγραφο για
τους σκοπούς της έρευνας, τις ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και τις τρεις προαναφερθείσες
κλίμακες. Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
προσωπικά email εκπαιδευτικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο έως το Μάιο του 2018.

Στατιστική Ανάλυση
Για κάθε κλίμακα από τις τρεις που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα υπολογίστηκε η μέση τιμή της. Ειδικά για τις
ερωτήσεις με αρνητική «φορά», οι απαντήσεις αντιστράφηκαν και οι νέες ανεστραμμένες τιμές χρησιμοποιήθηκαν στον υπο-

341

Βασιλική Ρεσβάνη & Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη

λογισμό των σκορ των κλιμάκων. Στη συνέχεια έγιναν αναλύσεις συνάφειας με τον δείκτη συνάφειας Pearson και αναλύσεις
με τα κριτήρια t-test και χ2. Επίσης, για κάθε κλίμακα υπολογίστηκε και ο δείκτης αξιοπιστίας άλφα (α) του Cronbach.

Αποτελέσματα
Ο δείκτης αξιοπιστίας άλφα του Cronbach ήταν α = 0,734 για την κλίμακα PerBADS και α = 0,79 για την κλίμακα ProBADS,
ενώ για την κλίμακα TCBS δείκτης ήταν α = 0,903. Επιπλέον, για τις δυο υποκλίμακες των πολυπολιτισμικών πεποιθήσεων
και των πεποιθήσεων περί ισότητας της TCBS, οι αντίστοιχοι δείκτες άλφα του Cronbach ήταν α = 0,89 και α = 0,85, αντίστοιχα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, και οι τρεις κλίμακες έχουν υψηλή αξιοπιστία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
έρευνα για τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει βασικά περιγραφικά στατιστικά και δείκτες συνάφειας μεταξύ των τριών κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.
Πίνακας 1
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες συνάφειας μεταξύ των κλιμάκων της έρευνας
Μ.Ο

Τ.Α

1

1α

1β

2

3

1. TCBS

4,33

0,52

1

0,928α

0,848α

--

0,298β

1α. TCBS-Πολυπολιτ.

4,36

0,57

1

0,590α

--

0,251γ

1β. TCBS-Ισότητα

4,29

0,59

1

--

0,289β

2. PerBADS

2,59

0,32

1

0,407α

3. ProBADS

3,80

0,30

1

Ν = 96, α: p = 0,0001, β: p = 0,004, γ: p = 0,01, -- = μη σημαντικός δείκτης

Όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτόν, σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές απόψεις (Μ = 4,33, sd = 0,52, t95
= 25,29, p = 0,0001) για την πολυπολιτισμικότητα σύμφωνα με την κλίμακα TCBS. Αντίθετα, οι προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών για την ετερότητα ήταν αρνητικές (Μ = 2,59, sd = 0,32, t95 = -12,52, p = 0,0001), ενώ οι επαγγελματικές τους απόψεις ήταν ουδέτερες (Μ = 3,80, sd = 0,30, t95=1,11, p = 0,27). Οι απόψεις τους για την πολυπολιτισμικότητα έχουν θετική και
στατιστικά σημαντική συνάφεια μόνο με τις επαγγελματικές (r = 0,298, p = 0.004) αλλά όχι με τις προσωπικές τους απόψεις (p
> 0,05). Ωστόσο, υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών απόψεων για
την ετερότητα (r = 0,407, p = 0,0001).
Στην προσπάθεια να διερευνηθούν περαιτέρω οι απόψεις των εκπαιδευτικών, αναλύθηκαν στη συνέχεια οι απαντήσεις που
έδωσαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα σε συγκεκριμένες ερωτήσεις από τις τρεις κλίμακες, TCBS, ProBADS,
και PerBADS. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την κατανομή (σε απόλυτες τιμές) των απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις για το
σύνολο του δείγματος της έρευνας.
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2, στις επιλεγμένες ερωτήσεις της κλίμακας TCBS, οι απόψεις των εκπαιδευτικών ήταν
στο πάνω (θετικό) άκρο της κλίμακας, αναδεικνύοντας έτσι τη θετική στάση των εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα.
Όμως, στην κλίμακα των προσωπικών πεποιθήσεων (PerBADS), οι απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνονται διασκορπισμένες
και με συγκέντρωση προς το χαμηλό άκρο (και το κέντρο) της κλίμακας.
Αν και συνολικά αναδείχθηκε θετική και στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ των προσωπικών και επαγγελματικών
πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών, περαιτέρω ανάλυση με το κριτήριο χ2 έδειξε πως υπάρχει κι εδώ στατιστικά σημαντική
σχέση μεταξύ των επιμέρους ερωτήσεων των κλιμάκων. Για παράδειγμα, στην ανάλυση με το κριτήριο χ2 για τις ερωτήσεις
«ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άλλους» της κλίμακας PerBADS και της ερώτησης «Σημαντική η εμπειρία με άλλους πολιτισμούς για το δάσκαλο» της κλίμακας ProBADS έδειξε: χ2 = 35,08, df = 16, p = 0,004.
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Πίνακας 2
Συχνότητες απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις
1
Διαφωνώ
απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Δεν είμαι
σίγουρος

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Κλίμακα TCBS
Ευαισθησία σε πολιτισμ. διαφορές

1

1

2

52

40

Σημαντικό να μαθαίνουν αξίες άλλων πολιτισμών

--

4

3

53

36

Σημαντικό να γνωρίζουν ομοιότητες

--

4

5

50

37

Επίλυση συγκρούσεων με κοινά σημεία

--

2

4

47

43

Κλίμακα PerBADS
Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άλλους

2

5

20

44

25

Σημαντικό να γνωρίζουν ελλην. παρά δική τους γλώσσας

23

26
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Συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα ένα μικρό δείγμα αποτελούμενο από 96 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησε σε τρεις
κλίμακες σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και την ετερότητα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε πως και οι τρεις κλίμακες είχαν ικανοποιητική αξιοπιστία (όπως αποτυπώθηκε
από τον δείκτη α του Cronbach). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν θετικά διακείμενοι προς την
πολυπολιτισμικότητα και την ισότητα (κλίμακα TCBS). Όσον αφορά τη στάση τους σε επαγγελματικό επίπεδο (με άλλα λόγια τι
θα έκαναν στο σχολικό χώρο) αυτή ήταν μάλλον ουδέτερη (κλίμακαProBADS). Αντίθετα, σε προσωπικό επίπεδο οι απόψεις
τους για την ετερότητα ήταν μάλλον αρνητικές (κλίμακα PerBADS).
Πώς μπορούν να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα αυτά; Από ό,τι φαίνεται, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μάλλον ικανοί να
διδάξουν, να αλληλεπιδράσουν με τον «άλλο», τον διαφορετικό στην τάξη. Όμως, ως πρόσωπα δεν φαίνονται έτοιμα να τον
αποδεχθούν για αυτό που είναι. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι και η ακόλουθη: Οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει την
κατάλληλη εκπαίδευση/κατάρτιση (τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας και διαχείρισης προβλημάτων στην τάξη) όσον αφορά
την ετερότητα. Ωστόσο, ως πρόσωπα ίσως να μην έχουν τα προσωπικά βιώματα, τις εμπειρίες και τις ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουνσε προσωπικό επίπεδο με τον διαφορετικό εκτός σχολείου, εκτός του επαγγελματικού πλαισίου που δραστηριοποιούνται. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών.
Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία η ετερογένεια στο σχολείο προϋποθέτει καταρτισμένους εκπαιδευτικούς προκειμένου
να αντιμετωπιστεί και εξομαλυνθεί με εύστοχο τρόπο προς όφελος ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Η διαφοροποίηση
που παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών θα
μπορούσε να αποτελέσει και αυτή αντικείμενο διδασκαλίας και κατάρτισης των μελλοντικών αλλά και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή καθημερινά με το διαφορετικό μαθητή.

Περιορισμοί – Προτάσεις
Στην παρούσα έρευνα έγινε μια πρώτη απόπειρα μελέτης των απόψεων (προσωπικών και επαγγελματικών) των εκπαιδευτικών για την ετερότητα και πολυπολιτισμικότητα. Προφανώς και χρειάζονται κι άλλες έρευνες για να μελετηθεί ενδελεχώς
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το εν λόγω θέμα. Η χρήση μεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικότερου δείγματος κρίνεται εξ ίσου σημαντική. Στην παρούσα
έρευνα, στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δεν καταγράφηκε ο τόπος εργασίας και διαμονής των εκπαιδευτικών ούτε και
άλλα προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση τους απέναντι στο διαφορετικό.Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να ερευνήσει και αυτές τις δημογραφικές διαστάσεις. Η χρήση εκπαιδευτικών και από άλλες βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος ίσως να βοηθούσε στην εξαγωγή επιπλέον χρήσιμων συμπερασμάτων. Το σίγουρο είναι πως οι
όποιες προσπάθειες μελέτης των απόψεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών πρέπει να μετουσιωθούν σε προγράμματα
ευαισθητοποίησης, και κατάρτισης των εν ενεργεία (αλλά και των μελλοντικών) εκπαιδευτικών σε θέματα ετερότητας.
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Abstract
The purpose of the present paper was to investigate whether teachers’ attitudes play a primary role in the management
of diversity in school classrooms and more generally, in the educational process. In a culturally diverse society, teachers
must be trained in order to meet the challenges set out in multicultural school classroom. For the purposes of this study,
96 teachers completed three scales concerning their beliefs about multiculturalism and their personal and professional
beliefs about diversity. Analysis of the data painted a mixed picture. In general, teachers held positive attitudes concerning
multiculturalism and equality. However, they were rather negative on a personal level towards diversity. Finally, their
professional beliefs were rather neutral. Based on these results, suggestions are offered for the better preparation of
teachers so that they are able to deal with the diverse and the different in the classroom.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει αν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών παίζουν ρόλο στην διαχείριση της
ετερότητας στις σχολικές τάξεις και στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Σε μια κοινωνία με πολιτισμική ετερογένεια οι
εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι καταρτισμένοι προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που θέτει η διαπολιτισμική
σχολική τάξη. Για τις ανάγκες της έρευνας 96 εκπαιδευτικοί απάντησαν συμπληρώνοντας τρεις κλίμακες σχετικά με τις πολυπολιτισμικές πεποιθήσεις τους και τις προσωπικές και επαγγελματικές τους απόψεις για την ετερότητα. Η ανάλυση των
δεδομένων της έρευνας έδωσε μεικτά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές πεποιθήσεις για την
πολυπολιτισμικότητα και την ισότητα. Όμως, ήταν μάλλον αρνητικοί σε προσωπικό επίπεδο ως προς την ετερότητα. Τέλος, οι
επαγγελματικές τους πεποιθήσεις ήταν σχετικά ουδέτερες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, γίνονται προτάσεις για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τον διαφορετικό και τον άλλο στην τάξη.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Εμπόδια και κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη διά βίου εκπαίδευση
Κωνσταντίνος Γκέρτζος & Θανάσης Καραλής

Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του Γκέρτζου (2015) στο ΕΑΠ και επιχειρεί να
διερευνήσει τον βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αχαΐας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής παιδείας κατά την πενταετία 2010-2014, τους εναλλακτικούς προς τα σεμινάρια
τρόπους απόκτησης γνώσεων, τα κίνητρα που έχουν για να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα και τα εμπόδια που τυχόν
δυσχεραίνουν την συμμετοχή τους. Τα παραπάνω μεγέθη εξετάζονται σε συνάρτηση με τα ατομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού - στόχου. Συμπληρωματικά γίνεται ποιοτική εις βάθος ανάλυση των όρων Διά Βίου Εκπαίδευση (ΔΒΕ), πιστοποιητικό,
ποιότητα προγραμμάτων, κόστος συμμετοχής. Τέλος επιχειρείται να συγκριθούν τα αποτελέσματα με αυτά αντίστοιχων ερευνών, να καταδειχθούν οι τυχόν ομοιότητες και διαφορές και να επιχειρηθεί μια τεκμηριωμένη αιτιολόγηση αυτών.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1 Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Διά Βίου Εκπαίδευσης
Η παρούσα έρευνα συνιστά συνέχιση της έρευνας του Καραλή (2013) που είχε πραγματοποιηθεί το 2011 στον οικονομικά
ενεργό πληθυσμό (ο.ε.π.), δηλαδή σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και της επικαιροποιημένης που πραγματοποιήθηκε το 2013 (Καραλής 2015) όπου υπήρξε διεύρυνση του πληθυσμού στόχου και στους δημόσιους
υπαλλήλους . Ορθότερα αποτελεί επέκταση σε διαφορετικό πληθυσμό, τους εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Αχαΐας, με στόχο να ερευνηθούν ομοιότητες και διαφορές που τυχόν υπάρχουν, αλλά και να διερευνηθούν κάποιες επιπλέον πτυχές. Ως εκ τούτου η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο θεωρητικό πλαίσιο όπως αυτό περιγράφεται
εκτενώς στα τρία πρώτα κεφάλαια της έρευνας του 2011 (Καραλής, 2013, σ. 13-56) και το πρώτο κεφάλαιο της έρευνας του
2013, (Καραλής, 2015, σ. 5-11). Επιπλέον τα ερευνητικά εργαλεία επιλέχτηκε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά των
ανωτέρω ερευνών ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.
Κατά τους Coombs (1968) και Coombs & Ahmed (1974) (όπως αναφέρονται στο Καραλής, 2012 στο Καραλής, 2013 και στο
Κόκκος, 2005, σ.39-40.) οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην τυπική εκπαίδευση, την μη-τυπική εκπαίδευση και την άτυπη
εκπαίδευση. Ο όρος διά βίου μάθηση όπου χρησιμοποιείται αφορά την μάθηση που προκύπτει κατά την συμμετοχή σε διεργασίες κατά κύριο λόγο στους δύο τελευταίους τύπους και αφορά το χρονικό διάστημα του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον η μάθηση διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες οι οποίες διερευνώνται ξεχωριστά, αυτή που αφορά το επάγγελμα και
αυτή που αφορά δραστηριότητες γενικής παιδείας/μόρφωσης.
Η διερεύνηση του βαθμού συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες που
αφορούν κυρίως την συγκρισιμότητα των στοιχείων. Ο Καραλής (2013, σ. 24-25) αναφέρει πέντε ζητήματα που καθιστούν
την σύγκριση των στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν δύσκολη: 1) η διατύπωση των ερωτήσεων, 2) το παράθυρο χρόνου
της κάθε έρευνας, 3) η ηλικία των συμμετεχόντων, 4) ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας και 5) η σύγχυση μεταξύ των όρων
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συμμετοχή και συμμετέχων. Αν και στα ζητήματα 1, 2 και 5 υπήρξε ίδια αντιμετώπιση, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα 3 και 4
με αυτά των ερευνών του Καραλή (2013, 2015). Στην έρευνα που παρουσιάζεται εδώ δεν υπήρχαν άτομα ηλικίας μικρότερης
των 35 ετών και ο πληθυσμός στόχος είναι αρκετά διαφορετικός. Με τον όρο συμμετοχή αναφερόμαστε στον συνολικό αριθμό
των εκπαιδευομένων, καθένας από τους οποίους μπορεί να έχει λάβει μέρος πάνω από μία φορά σε προγράμματα. Αντίθετα
με τον όρο συμμετέχων αναφερόμαστε στο σύνολο των εκπαιδευομένων που έλαβαν μέρος σε προγράμματα χωρίς να υπολογίζουμε πόσες φορές.
1.2 Κίνητρα για τη συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση
Ο Houle (Καραλής, 2013, σ. 33) διερεύνησε το 1960 τα κίνητρα προτείνοντας τρείς τύπους ενηλίκων. O Boshier (Καραλής, 2013, σ.
34), δημιούργησε την Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS κατατάσσοντας τα κίνητρα τους σε έξι κατηγορίες . Η Cross (Καραλής,
2013, σ. 34-35), συμπεραίνει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο του ενήλικου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την συμμετοχή.
1.3 Εμπόδια για τη συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση
Η Cross (Καραλής, 2013, σ. 35-36), πρότεινε μια τυπολογία εμποδίων που έχει τρείς κατηγορίες: Τα καταστασιακά, τα θεσμικά
και τα προδιαθετικά. Οι Rubenson & Desjardins (Καραλής, 2013, σ. 38-40) κατατάσσουν τα καταστασιακά και θεσμικά εμπόδια
σε μία καταγορία τα δομικά και διατηρούν τα προδιαθετικά.
1.4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συμμετοχή σε προγράμματα, τα κίνητρα και τα εμπόδια
Οι Vergidis, Karalis στο Καραλής (2013, σ. 25) το 1982 κατέγραψαν τις συμμετοχές στο δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής
Επιμόρφωσης. Ο Χασάπης (στο Καραλής 2013, σ. 26) μέτρησε 1991 το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που συμμετείχε σε
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Καραντινός (2010, σ.45-53) δίνει πληροφορίες για την συμμετοχή
αντλώντας στοιχεία από ευρωπαϊκές πηγές. Οι Kailis και Pilios (2005, σ. 2) μέτρησαν ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην Ελλάδα
το 2003. Οι Chisholm, Larson και Mossoux (2004, σ. 117) σε έρευνα που διενήργησαν για τον CEDEFOP το έτος 2003 μέτρησαν
τη συμμετοχή στην Ελλάδα (13,7%). Ο Γούλας (2004) παρατηρεί ότι οι «καταρτιζόμενοι όσο περισσότερο ικανοποιη (μμένοι
εμφανίζονται από το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολουθούν, τόσο περισσότερο δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε αυτό». Ο
Ζωντήρος (2006) σε έρευνα του σε 150 εκπαιδευόμενους σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ιεραρχεί τα κίνητρα τους με την
εξής σειρά: ενδιαφέρον για μάθηση - γνώση, επαγγελματική ανέλιξη, προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους. Σε έρευνα του
ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ & VPRC, 2008) σε μισθωτούς και ανέργους την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2008 μετρήθηκε η συμμετοχή
σε προγράμματα. Η ΕΣΥΕ (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., 2009) διενήργησε έρευνα το Δ΄ τετράμηνο του 2007 σε 6.510 άτομα ηλικίας 25-64
ετών για τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η Public Issue διεξήγαγε έρευνα για λογαριασμό του
Υπουργείου Παιδείας Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο σύνολο της χώρας από 23/12/2010 έως18/1/2011 με τίτλο «
Έρευνα Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Διά Βίου Μάθησης».

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Ερευνητική μέθοδος - Διαδικασία και εργαλεία συλλογής δεδομένων
Έγινε χρήση της στρατηγικής της τριγωνοποίησης (συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών) με στόχο την διεξοδικότερη διερεύνηση των ερευνητικών ζητημάτων. Για την ποσοτική προσέγγιση η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου ενώ υπάρχουν και ελάχιστες ημι-ανοιχτού τύπου. Για την ποιοτική προσέγγιση
έγινε χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων.
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Πιλοτική έρευνα με έντυπα ερωτηματολόγια διεξήχθη από 17/10/2015 - 20/10/2015 σε 20 άτομα. Η κύρια έρευνα με
διανομή των έντυπων ερωτηματολογίων διεξήχθη από 21/10/2015 έως 5/11/2015 και σε αυτήν επεστράφησαν άλλα 54 ερωτηματολόγια. Επιπλέον συμπληρώθηκαν άλλα 37 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια την περίοδο από 26/10/2015 - 12/11/2015.
Έτσι συνολικά συμπληρώθηκαν 111 ερωτηματολόγια. Οι 11 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 17/11/2015 έως
και 2/12/2015.
Το εργαλείο της ποσοτικής έρευνας στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό της έρευνας του Καραλή (2013, σ.215-223) ώστε
τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα αλλά και με σημαντικές αλλαγές ώστε οι ερωτήσεις να έχουν νόημα στον πληθυσμό
των εκπαιδευτικών. Η μεγάλη αλλαγή είναι στα κίνητρα και εμπόδια όπου διαφοροποιούνται στην παρούσα έρευνα αυτά που
αφορούν την εργασία από αυτά της γενικής μόρφωσης παιδείας.
Το εργαλείο της ποιοτικής έρευνας (ημι-δομημένη συνέντευξη) βασίστηκε στη δομή του ερωτηματολογίου. Εξετάζονται
επιπλέον και θέματα που αφορούν την νοηματοδότηση των εννοιών που απασχολούν την έρευνα.
2.2 Δείγμα - Ανάλυση δεδομένων
Τα σχολεία της ΤΕΕ Αχαΐας είναι συνολικά 14. Ο ενεργός πληθυσμός χωρίς διπλοεγγραφές των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ Αχαΐας
εκτιμάται ότι ο ήταν το 2014 περίπου 450 άτομα (60% άνδρες, 40% γυναίκες). Το δείγμα είναι 111 άτομα που υπηρετούν στα
σχολεία της ΤΕΕ Αχαΐας (25% του συνολικού πληθυσμού) κρίνεται ικανοποιητικό. Η διαδικασία επιλογής είναι βολικό δείγμα
(δειγματοληψία ευκολίας) (Robson, 2010, σ. 314) λόγω του περιορισμένου χρόνου. Όμως έγινε προσπάθεια τουλάχιστον η
κατανομή ανά φύλο στο δείγμα να είναι αυτή του πληθυσμού. Επιπλέον επιχειρήθηκε να ληφθούν απαντήσεις από όλες τις
ειδικότητες κατά το δυνατόν. Στην ποιοτική προσέγγιση όπως προαναφέρθηκε ελήφθησαν 11 συνεντεύξεις, τέτοιες ώστε να
καλύπτουν αντιπροσωπευτικά την ηλικιακή κατανομή, τις πολυπληθέστερες ειδικότητες την θέση ευθύνης που κατείχαν.
Η καταχώρηση των ερωτηματολογίων έγινε αρχικά σε φύλο εργασίας στο Excel. Στην συνέχεια έγινε ομαδοποίηση των
στοιχείων σύμφωνα με την έρευνα του Καραλή (2013) ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Στην συνέχεια τα δεδομένα
αυτά εισήχθησαν σε φύλο εργασίας του SPSS v.21 για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους και από εκεί. Η επεξεργασία των
δεδομένων έγινε κυρίως με το λογισμικό Excel αλλά και με το SPSS.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Ατομικά και δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων στην έρευνα
Όπως προκύπτει το 69% των ατόμων που συμμετείχαν είναι άνδρες και το 31% γυναίκες. Η ηλικιακή κατανομή των εκπαιδευτικών είναι 26% 35-44 ετών, 56% 45-54 ετών και 18% >54 ετών. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ηλικίας
μικρότερης των 34 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (68%) έχει προϋπηρεσία 11-20 έτη, ενώ όπως προκύπτει σε
συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης μικρό ποσοστό (12%) έχει προϋπηρεσία 6-10 έτη και δεν υπάρχουν καθόλου εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία κάτω των 5 ετών. Το 22% είχαν ειδικότητα μαθημάτων γενικής παιδείας και το 78% τεχνικές ειδικότητες.
Οι συμμετέχοντες που κατείχαν θέση ευθύνης είναι 26% και αυτές κατανέμονται σε 41% Διευθυντές, 33% Υποδιευθυντές και 26%
Υπεύθυνοι Τομέων. Οι περισσότεροι των εκπαιδευτικών είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (54%), ενώ απόφοιτοι ΤΕΙ είναι το
23% και μόλις 3% οι απόφοιτοι Λυκείου. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό που έχουν μεταπτυχιακό (15%) και διδακτορικό (5%).
3.2α Συμμετοχή στην Διά Βίου Εκπαίδευση για το επάγγελμα.
Για την συμμετοχή προκύπτει ότι το 86,5% έχει συμμετάσχει έστω μία φορά στο παρελθόν. Το ποσοστό αυτό είναι στην
έρευνα του Καραλή (2015, σ.12) 53,4% αλλά για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, πληθυσμός με χαρακτηριστικά κοντά σε
αυτά της παρούσας έρευνας, το ποσοστό είναι 79,0% ελαφρώς μειωμένο.
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Όσον αφορά την τελευταία φορά που συμμετείχαν σε πρόγραμμα που αφορούσε το επάγγελμα τους το 36,0% συμμετείχε
το 2014, το 24,3% από το 2010-2013 και το 26,1% πριν το 2010. Άρα το ποσοστό την τελευταία 5ετία για προγράμματα που
αφορούν μόνο το επάγγελμα είναι 60,3%. Το ποσοστό για το τελευταίο έτος είναι στην έρευνα του Καραλή (2015, σ. 14-15) 24%
αλλά για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα το ποσοστό είναι 44,6% αρκετά υψηλότερο από αυτό της παρούσας έρευνας.
Ο μέσος όρος αριθμού των προγραμμάτων κατά την διάρκεια της πενταετίας είναι 5,2 σεμινάρια. Ο μέσος όρος συνολικής
διάρκειας των σεμιναρίων για το επάγγελμα σε ώρες κατά το τελευταίο έτος είναι 77 ώρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα
του Καραλή(2015) είναι 6,37 προγράμματα και 61,57 ώρες.
3.2β Συμμετοχή στην Διά Βίου Εκπαίδευση γενικής παιδείας.
Σε σεμινάρια γενικής παιδείας έχει συμμετάσχει το 36,9%. Ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ποσοστό 33,3% συμμετείχε
και στους δύο τύπους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Όσον αφορά την τελευταία φορά που συμμετείχαν σε πρόγραμμα γενικής παιδείας το 25,2% συμμετείχε το 2014 και το
11,7% από το 2010-2013. Το ποσοστό για το τελευταίο έτος είναι στην έρευνα του Καραλή (2015, σ. 15) 11,6%. Η διαφοροποίηση
αυτή υποδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε σεμινάρια γενικής παιδείας το τελευταίο έτος ή την πιθανή προσφορά πολλών τέτοιων προγραμμάτων. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι 13,5% συμμετείχε σε σεμινάρια και των
δύο τύπων το τελευταίο έτος (2014). Το αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του Καραλή είναι 4,2%.
Ο μέσος όρος αριθμού των προγραμμάτων κατά την διάρκεια της πενταετίας είναι 5,5 σεμινάρια, περίπου ένα σεμινάριο το
χρόνο. Ο μέσος όρος συνολικής διάρκειας των σεμιναρίων για το επάγγελμα σε ώρες κατά το τελευταίο έτος είναι 44 ώρες. Τα
αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα του Καραλή(2015) είναι 3,9 προγράμματα και 45,44 ώρες. Παρατηρείται αρκετά αυξημένος
αριθμός σεμιναρίων και σχεδόν ίδιος αριθμός ωρών.
Από τα ευρήματα των συνεντεύξεων προκύπτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατανοούσαν τους όρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σεμινάριο, ΔΒΕ, εκπαίδευση ενηλίκων. Όσον αφορά τον όρο εκπαίδευση ενηλίκων ενδεικτική είναι η απάντηση :
« Ναι και έχω κάνει και εκπαίδευση πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχω κάνει προγράμματα στην εκπαίδευση
ενηλίκων, έχω διδάξει δηλαδή ενήλικες, πάρα πολλές ώρες. ... Διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης από τους μαθητές. Πολύ
διαφορετικός, άλλες τεχνικές, άλλο στυλ μαθήματος, διαφορετικό τρόπο προσέγγισης θα έλεγα. ... Κυρίως ή σε εργαζόμενους
ή μπορεί να είναι και άνεργοι, πάντως άνω των 18, 20 χρονών, οι οποίοι είτε θέλουν κάποια τυπικά προσόντα είτε πραγματικά
θέλουν να μάθουν κάτι συγκεκριμένο,»
3.2γ Εναλλακτικοί τρόποι μάθησης των αναγκαίων για την εργασία.

Διάγραμμα 1: Με ποιούς άλλους τρόπους μαθαίνετε όσα θεωρείτε αναγκαία για την εργασίας σας (έως 3 επιλογές).; *Βάση: όλο το δείγμα

Κωνσταντίνος Γκέρτζος & Θανάσης Καραλής

349

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα 1 πολύ μεγάλο ποσοστό 90% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το internet σαν μέσο για
να μάθει όσα θεωρεί αναγκαία για την εργασία, την μελέτη σχετικών βιβλίων ή εξειδικευμένων περιοδικών το 75%, μέσω της
καθημερινής ενημέρωσης κατά την εργασία τους το 52%, από άλλους συναδέλφους 32% και 3% δήλωσε άλλο. Αξιοσημείωτο είναι
ότι κανείς δεν δήλωσε ότι «δεν χρειάζεται να γνωρίζω κάτι παραπάνω για να κάνω αποτελεσματικά την δουλειά μου».
Συγκρίνοντας τα ευρήματα της παρούσας έρευνας με αυτά του Καραλή (2015, σ.19) παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν τους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης του διαγράμματος 1 σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από ότι στην έρευνα του
Καραλή.
Τα ευρήματα των συνεντεύξεων είναι αρκετά κοντά στα προηγούμενα συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας για τους
εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το internet είτε για θέματα που αφορούν
την δουλεία τους είτε γενικότερα. Στην δεύτερη θέση των εναλλακτικών τρόπων είναι τα βιβλία και τα περιοδικά και ακολουθεί η ενημέρωση από συναδέλφους εννέα . Ενδεικτική είναι η απάντηση :
«Που βρήκες εσύ αυτό που βρήκες να κοιτάξω και εγώ. Ποιά είναι η άποψη σου γι αυτό. Κυρίως στα εργαστήρια κτλ ....
Και κυρίως από συναδέλφους που εκτιμώ και γνωρίζουν.»
3.3α Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα για την εργασία.
Η διαφοροποίηση στην παρούσα έρευνα από αυτήν του Καραλή (2013, 2015) έγκειται στο γεγονός ότι ζητήθηκαν από τους
ερωτώμενους ξεχωριστά κίνητρα και εμπόδια για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής παιδείας. Επιζητείται να διερευνηθούν για κάθε τύπο προγράμματος τα κίνητρα και εμπόδια όταν οι ερωτώμενοι έχουν (α) πολλές επιλογές, (β)
τρείς και (γ) μία. Λόγω του περιορισμένου χώρου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της (α) περίπτωσης μιας και δεν υπάρχουν
σημαντικές διαφοροποιήσεις για τις υπόλοιπες. Για αναλυτικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων βλ. Γκέρτζος, 2014.
Πίνακας 1. Κίνητρα συμμετοχής σε σεμινάρια εργασίας (πολλές επιλογές)

Τα κίνητρα σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης όταν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πολλές επιλογές δίνονται στον
πίνακα 1. Συγκεκριμένα η επιλογή «Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/η στην εργασία μου» έρχεται πρώτη με ποσοστό
86%, η επιλογή» Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» έρχεται δεύτερη (70%) και η επιλογή « Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή» τρίτη (65%). Με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δεν προκύπτει
αισθητή διαφοροποίηση στους 3 πρώτους παράγοντες όσον αφορά την σειρά και τα ποσοστά.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά της έρευνας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (ο.ε.π.) παρατηρούνται αρκετές
ομοιότητες σε κάποιους παράγοντες και πολύ μεγάλες διαφορές στους υπόλοιπους. Τα τέσσερα πρώτα κίνητρα είναι κοινά και
στην έρευνα του Καραλή με ελαφρές διαφοροποιήσεις στη σειρά, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες διαφέρουν αισθητά.

350

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.3β Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα γενικής παιδείας.
Πίνακας 2 Κίνητρα συμμετοχής σε σεμινάρια Γενικής Παιδείας (πολλές επιλογές).

Τα κίνητρα σε προγράμματα γενικής παιδείας όταν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πολλές επιλογές δίνονται στον πίνακα 2.
Προφανώς αναμένονται διαφοροποιήσεις αφού τα κίνητρα για συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα δεν έχουν να κάνουν κυρίως με την εργασία κάποιου. Συγκεκριμένα η επιλογή «Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» έρχεται
πρώτη με ποσοστό 60%, η επιλογή «Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή» έρχεται δεύτερη (43%) και η
επιλογή «Για να είμαι πιο ολοκληρωμένος πολίτης» τρίτη (36%).
Συγκρίνοντας τον πίνακα που αφορά τα κίνητρα για σεμινάρια γενικής παιδείας με αυτόν που αφορά τα κίνητρα επαγγελματικής κατάρτισης παρατηρούνται σημαντικές διαφορές για τις οποίες επιχειρείται μια ερμηνεία στη συνέχεια.
3.3γ Ευρήματα ποιοτικής ανάλυσης κινήτρων συμμετοχής.
Τα ευρήματα του ποιοτικού μέρους της έρευνας είναι σε γενικές γραμμές σε συμφωνία και κοντά στο πνεύμα των ποσοτικών στοιχείων της έρευνας. Στις συνεντεύξεις δεν έγινε διαχωρισμός μεταξύ των κινήτρων για προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης και αυτών γενικής παιδείας. Σημειώνουμε ότι οι ερωτώμενοι δεν ανέφεραν κάποιο άλλο κίνητρο πέραν αυτών του
ερωτηματολογίου. Ενδιαφέρον τέλος είχε και η άποψη κάποιων ότι τα κίνητρα δεν είναι πάντα εύκολα προσδιορίσιμα ή μπορεί να είναι και λανθάνοντα και ότι μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Δίνεται στη συνέχεια μια ενδεικτική απάντηση:
«Συνήθως αυτοί οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Πολλές φορές μάλιστα δεν είναι και εύκολο να
το προσδιορίσεις. Κυρίως είναι η ανάγκη για γνώση, ο πρώτος λόγος. Μετά βέβαια έρχονται και άλλοι λόγοι. Ας πούμε είναι
και για επαγγελματική ανέλιξη. Αλλά κάπου οι περισσότεροι λόγοι είναι εσωτερικοί και δεν είναι ακριβώς προσδιορίσιμοι. Ο
κύριος λόγος που είναι προσδιορίσιμος είναι η ανάπτυξη ας πούμε γνώσεων και εμπειριών.»
Γενικεύοντας καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Καραλή (2013, σ. 77-78) ότι οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ανέφεραν σαν σημαντικότερους τους λόγους που αναφέρονται κυρίως στην απόκτηση γνώσης, απόδοσης στην εργασία,
επαγγελματική εξέλιξη και κατά δεύτερο λόγο στην πιστοποίηση της γνώσης και την απόκτηση τυπικών προσόντων. Όμως
και οι παράγοντες που σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή, κοινωνική συμμετοχή, αν και είναι δευτερεύοντες αναφέρονται
αρκετά συχνά. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους, δεν
θα ήθελαν να αλλάξουν εργασία εκτός αν αυτό γίνει χωρίς την θέληση τους.
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3.4α Εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα για την εργασία.
Η διερεύνηση των εμποδίων γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν για τα κίνητρα. Δηλαδή εξετάζονται ξεχωριστά τα εμπόδια
για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης από αυτά γενικής παιδείας. Επιπλέον για κάθε τύπο προγράμματος διερευνώνται τα κίνητρα για τρείς διαφορετικές δυνατότητες επιλογών: (α) πολλές επιλογές (β) έως τρείς επιλογές (γ) μία επιλογή, αλλά
εδώ παρουσιάζεται η περίπτωση (α) για λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι το βασικότερο εμπόδιο
είναι το «κόστος συμμετοχής» (59%), ενώ στην δεύτερη θέση με παρόμοιο ποσοστό 57% «Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε
ημέρες και ώρες που δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω» και στην τρίτη θέση «Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών» με
49%. Από τα 10 πρώτα σε σειρά εμπόδια τα επτά ανήκουν στην κατηγορία των θεσμικών, τρία στην κατηγορία των καταστασιακών και κανένα στα προδιαθεσιακά. Ανάλογο συμπέρασμα προκύπτει και από τις έρευνες στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.
Πίνακας 3 Εμπόδια συμμετοχής σε σεμινάρια εργασίας (πολλές επιλογές).

3.4β Εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα γενικής παιδείας.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα εμπόδια για προγράμματα γενικής παιδείας όταν οι ερωτώμενοι έχουν πολλές επιλογές.
Η εικόνα στα 10 πρώτα εμπόδια είναι περίπου ίδια με αυτή για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Πίνακας 4 Εμπόδια συμμετοχής σε σεμινάρια γενικής παιδείας (πολλές επιλογές).
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3.4.γ Ευρήματα ποιοτικής ανάλυσης εμποδίων συμμετοχής.
Τα ευρήματα του ποιοτικού μέρους της έρευνας είναι σε γενικές γραμμές σε στο ίδιο πνεύμα με τα ευρήματα του ποσοτικού
μέρους. Στην ερώτηση «για ποιούς λόγους δυσκολεύεσαι να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα» έδιναν κατά Μ.Ο. τρείς απαντήσεις. Σημειώνουμε πάλι ότι στο τέλος δεν ανέφεραν κάποιο άλλο εμπόδιο πέραν αυτών του ερωτηματολογίου.
3.5 Παράγοντες που διευκολύνουν την συμμετοχή.
Στον πίνακα 5 απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στην παρούσα αλλά και στην έρευνα του Καραλή. Όπως
προκύπτει η πρώτη σε σειρά διευκόλυνση που θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 75% είναι «Διευκολύνσεις από την
εργασία». Ακολουθεί με ποσοστό 43% η επιλογή «Αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται με την παρακολούθηση», με
39% « Να γίνονται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση», με 30% « Καλύτερη ποιότητα υλοποίησης των σεμιναρίων». Συγκρίνοντας
τα αποτελέσματα με την έρευνα στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (ο.ε.π.) υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στο ποσοστό που
αφορά τις διευκολύνσεις στην εργασία, σημαντική στην καλύτερη ποιότητα και λίγο μικρότερη στην αναγνώριση των προσόντων. Οι υπόλοιποι παράγοντες είναι περίπου ίδιοι.
Πίνακας 5 Παράγοντες που διευκολύνουν την συμμετοχή (έως τρείς επιλογές).

Τα ευρήματα του ποιοτικού μέρους της έρευνας συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα του ποσοτικού μέρους
ιδιαίτερα στις διευκολύνσεις που ζητούν από την υπηρεσία με μορφή αδειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την βελτίωση μισθού
κάποιοι διαφώνησαν λέγοντας χαρακτηριστικά:
« Πιστεύω ιδίως ότι αυτή η ρύθμιση θα ήτανε, πως να το πω, θα πηγαίναμε όλοι μόνο και μόνο για τη βελτίωση του μισθού.
Αντικίνητρο θα ήταν δηλαδή, άσχετα αν ενδιαφέρονται ή όχι.»
3.6 Πιστοποιητικό - Κόστος -Ποιότητα- Ρόλος εκπαίδευσης ενηλίκων.
Για το θέμα του πιστοποιητικού οι περισσότεροι θεωρούν ότι παίζει ρόλο να είναι αναγνωρισμένο ή αν λαμβάνεται υπόψη
από την υπηρεσία τους ή μοριοδοτείται άσχετα αν είναι ή όχι κίνητρο γι αυτούς ή αν πρόκειται στο μέλλον να ληφθεί υπόψη.
Επίσης η πιστοποίηση στο τέλος θεωρούν ότι ενεργοποιεί τον συμμετέχοντα κατά την διάρκεια του σεμιναρίου
Ο δεύτερος παράγοντας που εξετάστηκε είναι το κόστος συμμετοχής. Οι μισοί περίπου ήταν αρνητικοί στην οικονομική
συμμετοχή σε σεμινάρια, ή ήταν διατεθειμένοι να δώσουν ένα μικρό ποσό ή μόνο αν ήταν απολύτως απαραίτητο στην εργασία
τους. Ενδεικτική είναι η απάντηση : « Το κόστος είναι απαγορευτικό. Επειδή μιλάμε για τη σημερινή εποχή, δεν υπάρχει από
κάπου για να κόψεις, είναι ήδη όλα κομμένα.». Όμως μια άλλη ομάδα παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία μπορεί να
διαθέσει ένα ποσό (ίσως και σημαντικό) αν το πρόγραμμα είναι χρήσιμο.
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων ό όρος ποιότητα στην εκπαίδευση φαίνεται ότι είναι πολύ οικείος και φαίνεται ότι
γνωρίζουν πολλές πτυχές του και αναφέρθηκαν στους παρακάτω παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα: Όλοι οι συμ-
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μετέχοντες αναφέρθηκαν στον εκπαιδευτή ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα. Σαν βασικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός εκπαιδευτής ανέφεραν την βαθειά γνώση στο αντικείμενο του προγράμματος,
την μεταδοτικότητα, τον τρόπο διδασκαλίας - εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί, η εμπειρία του και η σχέση του με
την αγορά εργασίας, να είναι πιστοποιημένος και να γνωρίζει αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν είναι η υλικοτεχνική υποδομή - εξοπλισμός - εποπτικά μέσα, ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου, η οργάνωση του
σεμιναρίου, η βιωματική εκπαίδευση.
Όσον αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στην σημερινή άσχημη οικονομική συγκυρία οι περισσότεροι τοποθετούνται θετικά και έχουν προσδοκίες από την εκπαίδευση ενηλίκων είτε αυτή αφορά το επάγγελμα είτε την
προσωπική ανάπτυξη. Όμως σε κάποιες αναφορές εκφράζονται επιφυλάξεις ή δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ένα γενικότερο
πλάνο-σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθεί και η εκπαίδευση ενηλίκων, ή ότι η
εκπαίδευση ενηλίκων θα βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση.

4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1 Ερμηνεία ευρημάτων.
Στην παρούσα έρευνα παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή από έρευνες στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Πιθανοί λόγοι είναι
οι παρακάτω:
• Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής αύξηση της συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα στην Ελλάδα.
• Στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι περισσότερα τα προσφερόμενα προγράμματα από άλλους
εργασιακούς χώρους.
• Το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών.
• Οι εκπαιδευτικοί χρηματοδοτούν από ίδιους πόρους την επιμόρφωσή τους.
• Από τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας προκύπτει η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην εκπαίδευση ενηλίκων
Οι διαφορές στα κίνητρα της παρούσας έρευνας για προγράμματα για το επάγγελμα από τις έρευνες στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (οεπ) πιθανόν οφείλονται:
• Το κίνητρο «Για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές» είναι πολύ αυξημένο στον οεπ, απ ότι στην παρούσα έρευνα και
αυτό γιατί δηλώθηκε περισσότερο από ανέργους που δεν υπήρχαν στον πληθυσμό της παρούσας έρευνας.
• Το κίνητρο «απόκτηση του πιστοποιητικού» είναι πολύ αυξημένο στην παρούσα έρευνα πιθανόν γιατί κάποια πιστοποιητικά
στους εκπαιδευτικούς μοριοδοτούνται ή είναι υποχρεωτικά .
• Το κίνητρο «Για να βρω μια καλύτερη εργασία» είναι αυξημένο στον οεπ. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι
με την δουλειά τους.
Οι διαφορές στα κίνητρα για προγράμματα γενικής παιδείας με αυτά για το επάγγελμα πιθανόν οφείλονται:
• Το κίνητρο «Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/η στην εργασία μου» είναι μειωμένο στα γενικής παιδείας. Αυτό γιατί τα
προγράμματα δεν έχουν άμεση σχέση με επαγγελματική κατάρτιση.
• Το κίνητρο « Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» και «Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή»
είναι αυξημένο αφού αναφερόμαστε σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου που είναι πολύ σημαντικά για τον καθένα μας.
Όσον αφορά τώρα τα εμπόδια παρατηρείται ότι:
• Από τα 10 πρώτα σε σειρά εμπόδια τα 7 είναι θεσμικά, τα 3 καταστασιακά, και 0 προδιαθεσιακά σύμφωνα με την τυπολογία
Cross, ή και τα 10 δομικά και 0 προδιαθεσιακά σύμφωνα με την τυπολογία Rubenson. Το γεγονός ότι τα προδιαθεσιακά
εμπόδια κατέχουν τόσο χαμηλή θέση εξηγείται και εν μέρη στην σημαντική εδραίωση του θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης.
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• Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις έρευνες του οεπ (Καραλή). Άρα λίγα πράγματα έχουν γίνει από την πλευρά του κράτους
για την άρση αυτών των εμποδίων. Υπάρχει όμως δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης.
• Τα εμπόδια για σεμινάρια γενικής παιδείας είναι περίπου ίδια με σεμινάρια για επάγγελμα. Ίσως λοιπόν στις επόμενες
έρευνες να μην χρειάζεται να διαχωρίζονται τα εμπόδια για προγράμματα για την εργασία από αυτά της γενικής παιδείας.
4.2 Προτάσεις για άρση των εμποδίων και διεύρυνση της συμμετοχής
Οι προτάσεις θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις παρακάτω :
• Αφού η συμμετοχή σε προγράμματα για το επάγγελμα είναι πολύ μεγάλη δεν υπάρχει περιθώριο αύξησης. Είναι προτιμότερο λοιπόν να υπάρξει διοργάνωση περισσότερων προγραμμάτων γενικής παιδείας από τους φορείς της Δ/νσης Β/θμιας
Εκπ/σης μετά από έρευνες εκπαιδευτικών αναγκών.
• Η διοργάνωση σεμιναρίων να γίνεται από εθελοντές εκπαιδευτικούς, πράγμα που ήδη γίνεται σε μεγάλο βαθμό, ώστε να
μην υπάρχει κόστος.
• Άρση της ακαταλληλότητας των ωρών που διεξάγονται τα σεμινάρια με περισσότερες άδειες, με μετάθεση των ωρών διεξαγωγής εκτός σχολικού ωραρίου και με διεξαγωγή εξ αποστάσεως.
• Εξάλειψη της έλλειψης πληροφόρησης με κεντρικό δικτυακό τόπο π.χ. για όλα τα σεμινάρια όλων των φορέων.
• Πραγματοποίηση σεμιναρίων όταν συμπίπτουν με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου με τηλεδιάσκεψη με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των σχολείων.
• Να υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης στο τέλος των σεμιναρίων και προβλέψεις για μοριοδότηση ή αναγνώριση τους
στην υπηρεσία.
4.3 Γενικά συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ Αχαΐας σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης που αφορούν το επάγγελμα τους ή είναι γενικής παιδείας, καθώς και τα κίνητρα και τα εμπόδια που την καθιστούν
ευκολότερη ή δυσκολότερη. Συμπερασματικά η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης στην ΤΕΕ
Αχαΐας που κυμάνθηκε για το 2014 σε ποσοστό 47,7% είναι αρκετά υψηλότερη από τον υπόλοιπο Ελληνικό πληθυσμό. Παρόλα
αυτά ακόμη και το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ευχάριστο που διαπιστώθηκε σε αυτήν
την έρευνα είναι ότι δεν διαπιστώθηκαν οι ανισότητες που παρατηρούνται στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας ή και άλλων
ευρωπαϊκών χωρών και έχουν να κάνουν κυρίως με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και την ανεργία. Η συμμετοχή δε των
δύο φύλλων διαχρονικά είναι σχεδόν ταυτόσημη με τις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο το τελευταίο έτος.
Οι εκπαιδευτικοί σε συντριπτικό ποσοστό 89,2% δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα το επόμενο
έτος. Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε συμμετοχή είναι για να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία
τους και η απόκτηση γνώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κίνητρα για τα προγράμματα γενικής μόρφωσης διαφοροποιούνται
σημαντικά σε σχέση με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Από τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της έρευνας
προκύπτει ότι ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι εδραιωμένος στους εκπαιδευτικούς, αναμενόμενο αν συνεκτιμήσει
κανείς ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης γενικά γίνεται ευκολότερα κατανοητός στους εκπαιδευτικούς.
Τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την συμμετοχή δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά για τους δύο τύπους των προαναφερθέντων προγραμμάτων και αφορούν κυρίως θεσμικά και λιγότερο καταστασιακά, με τα προδιαθεσιακά σχεδόν να εκλείπουν.
Τα κυριότερα είναι το κόστος συμμετοχής, οι ώρες πραγματοποίησης των σεμιναρίων, η έλλειψη χρόνου και πληροφόρησης.
Με βάση τα εμπόδια αυτά και τα συμπεράσματα της έρευνας διατυπώθηκαν προτάσεις οι οποίες δεν επιφέρουν σοβαρό
κόστος για την υλοποίηση τους και εστιάζονται κυρίως στους θεσμούς της εκπαίδευσης στην περιφερειακή μας ενότητα.
Καταλήγοντας εκτιμάται ως θετικό το γεγονός ότι η συμμετοχή σε προγράμματα εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι αυξημένη, περισσότερο δε από τον γενικό πληθυσμό και η επιθυμία για συμμετοχή είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η αύξηση της
συμμετοχής μπορεί να προκύψει σχετικά σύντομα (βραχυπρόθεσμα) επικεντρώνοντας την προσοχή στην άρση των εμποδίων.
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Εκφράζεται τέλος η ελπίδα να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα λόγω της οικονομικής κρίσης, τα οποία έχουν παρατηρηθεί και
αρκετές φορές στο παρελθόν στο χώρο της ΔΒΕ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) (2009). Δελτίο τύπου: Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πειραιάς,
ΕΣΥΕ.
Γκέρτζος, Κ. (2015). Κίνητρα και εμπόδια για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αχαΐας στην Διά
Βίου Εκπαίδευση (διπλωματική εργασία). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Γούλας, Χ. (2004). Διερεύνηση του Βαθμού Συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων στο Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Αξιολόγηση
των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση (διπλωματική εργασία). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Ζωντήρος, Δ. (2006). Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε προγράμματα που προσφέρονται από Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (διπλωματική εργασία). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
ΙΝΕ ΓΣΕΕ & VPRC (2008). Η Διά Βίου Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Καραλής, Θ. (2012). Τυπολογία Coombs. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://class.eap.gr/LotusQuickr/eke51/PageLibraryC2256E84004300AE.
nsf/0/EDFDFB09AC732B01C2257230002D9CC9/$file/eke51_Tipologia_Coombs.pdf (17-2-2013).
Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση. Αθήνα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Καραλής, Θ. (2015). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση. Επικαιροποιημένη ερευνητική έκθεση 2013. Αθήνα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Καραντινός, Δ. (2010). Συμμετοχή στη διά βίου μάθηση: Τάσεις και προοπτικές. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Κόκκος, Εκπαίδευση Ενηλίκων: διεθνείς
προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές (σ. 43-62). Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο
Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Τόμος Α: Θεωρητικό Πλαίσο και Προϋποθέσεις Μάθησης. Πάτρα, Εκδόσεις Ε.Α.Π.
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων & Public Issue (2011). Έρευνα κοινής γνώμης επί ζητημάτων διά βίου μάθησης:
βασικά συμπεράσματα. Αθήνα: ΥΠΔΒΜΘ & Public Issue.

Ξενόγλωσση
Chisholm, L., Larson, A., & Mossoux, A. F. (2004). Lifelong Learning: citizens’ views in close-up, findings from a dedicated Eurobarometer
survey. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities & CEDEFOP.
Kailis, E. & Pilios, S. (2005). Lifelong Learning in Europe. Eurostat. Retrieved Feb 18, 2015 from http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3433488/5574436/KS-NK-05-008-EN.PDF/417e9b51-aee3-42c8-88f3-314e2cdd7a96?version=1.0

Abstract
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Σύγχρονες εξελίξεις στις πολιτικές Δια Βίου Μάθησης:
Η περίπτωση της μάθησης μέσω εργασιακής εμπειρίας (Work-based learning)
Άγγελος Καβασακάλης & Φωτεινή Λιόση

Εισαγωγή
Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των πολιτικών δια βίου μάθησης που σχετίζονται με την αναγνώριση
της μάθησης μέσω εργασιακής εμπειρίας στο ευρύτερο πλαίσιο της «κοινωνίας της γνώσης».
Οι πολιτικές δια βίου μάθησης αντανακλούν τις αλλαγές στην τεχνολογία, στην πληροφορία και στις δομές παραγωγής
και απασχόλησης που εξελίσσονται από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και οδηγούν (σύμφωνα με πολλούς) σε μία νέα
«επανάσταση» ίσως εφάμιλλης σημασίας με αυτήν της βιομηχανικής επανάστασης και στην έλευση αυτού που ονομάζεται
κοινωνία της γνώσης. Σε αυτή τη νέα εποχή εξελίξεις ανατρέπουν το μοντέλο της μόνιμης μισθωτής πλήρους απασχόλησης
εργασίας προς μία κατεύθυνση ευελιξίας της εργασίας και κινητικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων σε όλα τα πλάτη και
μήκη του κόσμου. Έτσι η κοινωνίας της γνώσης «απαιτεί» τον ανεξάρτητο, υψηλής ειδίκευσης, και καλά δικτυωμένο εργαζόμενο και η διεθνοποίηση της οικονομίας και της παραγωγής «απαιτεί» τις τηλεμεταφορές και δημιουργεί συνθήκες ελεύθερης
κυκλοφορίας κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών σε βαθμό πρωτόγνωρο. Με τις παράλληλες εξελίξεις στην Επιστήμη, τεχνολογία και τον πολιτισμό εμφανίζεται ένα νέο πρότυπο παραγωγής γνώσεων και τεχνογνωσίας, που συνδέει την εξειδίκευση,
την έρευνα και τη δημιουργικότητα με τη βιομηχανία και τις αγορές (Καβασακάλης, 2018: 357). Σε αυτό το πλαίσιο οι πολιτικές
της δια βίου μάθησης και μέσα στον χώρο της εργασίας φαίνεται να είναι ένα σημαντικό πεδίο του πολυσύνθετου ψηφιδωτού.
Σε αυτή την σύνθετη εποχή η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Η σοβαρή οικονομική και προσφυγική1κρίση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά της ανεργίας των νέων2, η αύξηση της φτώχειας και της βίας
σε συνδυασμό με την έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού3,τη δυσκολία προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και τον
παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό4 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015) καταδεικνύουν την ανάγκη μετασχηματισμού του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Τα μαθησιακά αποτελέσματα που
αποκτώνται μόνο μέσω της τυπικής μάθησης δεν μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις (CEDEFOP,
2008).
Η ανάγκη της Ευρώπης για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, εύκολα προσαρμοζόμενο στις ευμετάβλητες ανάγκες της
αγοράς εργασίας, με πνεύμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάγκη για την ενίσχυση της κοινωνικής
ένταξης των ομάδων που μειονεκτούν και των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες επεκτείνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που
αποκτώνται μέσω των εναλλακτικών μορφών μάθησης, δηλαδή της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης.
Συνεπώς, εκτός από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, πηγή απόκτησης σημαντικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
μπορεί να αποτελέσουν ο χώρος της εργασίας και του σπιτιού, ο ελεύθερος χρόνος, ο εθελοντισμός και συνολικά η καθημερινή ζωή (CEDEFOP, 2015). Μάλιστα, τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά
περιβάλλοντα είναι εξίσου σημαντικά για την επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Duvekot, Scanlon κ.ά,
2007) και οι επαγγελματικές δεξιότητες είναι εξίσου απαραίτητες με τις ακαδημαϊκές (Bruges Communiqué, 2010).
Σε αυτό το πλαίσιο, η δια βίου μάθηση, δηλαδή η κάθε μαθησιακή δραστηριότητα (τυπική, μη-τυπική, άτυπη) που συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και βελτιώνει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του με αποτέλεσμα
την ενίσχυση της προσωπικής, κοινωνικής ή/και επαγγελματικής του εξέλιξης (ELGPN, 2014) μπορεί να αποτελέσει απάντηση
1.Η Ευρώπη, μόνο το 2015, δέχτηκε 1.250.000 αιτήσεις ασύλου (European Commission, 2016).
2. Στο σύνολο του νεανικού εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ανεργίας των νέων αγγίζει το 23% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).
3. Ένας στους τέσσερις ενήλικες στην Ευρώπη διαθέτει χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015).
4. Σε αυτά που αναφέρονται στο επίσημο ευρωπαϊκό έγγραφο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την ανάδυση, προσφάτως, αντιευρωπαϊκών και
ξενοφοβικών αντιλήψεων έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κοινωνικής συνοχής στον ευρωπαϊκό χώρο.
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στο αίτημα μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ επέκταση πιθανή απάντηση
σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την κοινωνική συνοχή στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η αρχική εκπαίδευση δεν είναι πλέον αρκετή για την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία της
γνώσης (Duvekot, Scanlon κ.ά, 2007). Η συνεχής, δια βίου επένδυση στις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, ανεξάρτητα από το πού (τυπική, μη-τυπική, άτυπη μάθηση) και το πώς (π.χ. με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με διαδικασίες
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή/και κατάρτιση) αυτές αποκτώνται συμβάλλει στην προαγωγή της ολόπλευρης
(προσωπικής, κοινωνικής, επαγγελματικής) ολοκλήρωσης του ατόμου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001). Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της
Ευρώπης είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Στη σημερινή κοινωνία της γνώσης,
μόνο όσοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες θα είναι παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και απασχολήσιμοι, με αποτέλεσμα να
απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να συμμετέχουν στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή (European
Commission, 2016).

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την προώθηση της δια βίου μάθησης
Αν και τα οφέλη της δια βίου μάθησης σε ατομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, η ουσιαστική προώθησή της θα καταστεί πραγματικότητα όταν πιστοποιούνται και αναγνωρίζονται όλες οι μορφές μάθησης δίνοντας
τη δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που διαθέτουν,
είτε αυτές έχουν αποκτηθεί σε τυπικό, μη-τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικύρωση και η αναγνώριση των εναλλακτικών διαδρομών μάθησης μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά κίνητρα για την αύξηση της συμμετοχής
σε προγράμματα δια βίου μάθησης (European Commission, 2016) και αρωγούς στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και της Ευρώπης.
Ολοένα και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη θεωρούν την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης σημαντικό
μέσο προώθησης της δια βίου μάθησης και παράλληλα τονίζουν τη σπουδαιότητα να καθίστανται ορατά και να πιστοποιούνται
τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, διαδικτυακής μάθησης, εθελοντισμού, στο χώρο της εργασίας, του σπιτιού, στον ελεύθερο χρόνο (CEDEFOP, 2009).
Πιο συγκεκριμένα, η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης είναι μία εθελοντική διαδικασία επιβεβαίωσης
από έναν εξουσιοδοτημένο φορέα ότι ένα άτομο έχει κατακτήσει μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία κρίνονται με βάση ένα
σχετικό πρότυπο. Κατά τη διαδικασία της επικύρωσης προσδιορίζονται, καταγράφονται, αξιολογούνται και πιστοποιούνται τα
μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ένα άτομο σε μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα. Η διαδικασία της
επικύρωσης, συνεπώς, επικεντρώνεται στο ίδιο το άτομο και στις πραγματικές δυνατότητες του δυναμικού του και καταλήγει
στην απόκτηση ενός τυπικού επαγγελματικού προσόντος, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην επαγγελματική σταδιοδρομία
του ατόμου ή/και στη συνέχιση της εκπαίδευσής του (CEDEFOP, 2015). Έτσι, η μάθηση εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος καθίσταται ορατή στην κοινωνία, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στους εργοδότες (CEDEFOP, 2017), με αποτέλεσμα
να δίνεται στο άτομο η δυνατότητα της προσωπικής και επαγγελματικής του εξέλιξης.
Βέβαια, οι δυνατότητες που φαίνεται να προσφέρει η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του ατόμου καθίστανται ουσιαστικά υλοποιήσιμες, όταν αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό της
επικύρωσης και τα μαθησιακά αποτελέσματα, που περιγράφονται σε αυτό, από τους φορείς της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα από
τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Η επικύρωση, συνεπώς, συνιστά τη βάση για την
αναγνώριση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης (CEDEFOP, 2008).
Σε αυτό το πλαίσιο, η επικύρωση προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο, μέσω του επαγγελματικού προσόντος, να αιτηθεί
την πρόσβασή του (access) στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση, και στην αγορά εργασίας.
Η αναγνώριση από τους φορείς της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας είναι αυτή που δίνει στο άτομο τη δυνατότητα εισαγωγής (admission) στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, π.χ. σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και στην αγορά
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εργασίας. Η επικύρωση συνιστά μια διαδικασία μετασχηματισμού των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που αποκτήθηκαν σε
μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, σε ένα επαγγελματικό προσόν, ενώ η αναγνώριση συνιστά μια διαδικασία,
κατά την οποία το εν λόγω επαγγελματικό προσόν λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους εργοδότες και τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης (Martens, 2012).
Η αναγνώριση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, λόγω της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και την τυπική εκπαίδευση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα προώθησης της δια βίου μάθησης και σύνδεσης της τυπικής μάθησης με τις εναλλακτικές διαδρομές μάθησης και την αγορά εργασίας. Επίσης, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού, βοηθά την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και προωθεί την κοινωνική συμπερίληψη, αλλά και γενικότερα
την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, η αναγνώριση αποτελεί μέσο εκσυγχρονισμού του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης, προς ένα σύστημα περισσότερο ευέλικτο, που θα παρέχει στα άτομα εναλλακτικές διόδους εισαγωγής. Με αυτόν
τον τρόπο ενισχύεται το κίνητρο των ατόμων για να εμπλακούν σε διαδικασίες δια βίου μάθησης και βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή τους (UNESCO, 2015). Συνεπώς, φαίνεται ότι η επικύρωση, η αναγνώριση και η δια βίου μάθηση αποτελούν τρεις
παράλληλες πολιτικές, όπου η πρώτη συνιστά μέσο για την επίτευξη των υπόλοιπων δύο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τα ποικίλα οφέλη της δια βίου μάθησης και θέλοντας να την προωθήσει στα κράτη
μέλη, μέσω του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη πολιτικών για την προώθηση της
επικύρωσης και της αναγνώρισης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης από το 2000 μέχρι το 2012. Σημαντικό σημείο καμπής
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή και την προώθηση της δια βίου μάθησης στις χώρες της Ευρώπης αποτέλεσε η Σύσταση
που εκδόθηκε προς τα κράτη μέλη στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 παροτρύνοντας τη θέσπιση το αργότερο μέχρι το 2018 εθνικών
μηχανισμών επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, ώστε τα άτομα να αξιοποιούν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα
για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και για την ανεύρεση θέσης εργασίας (Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012). Πριν, όμως, από την Σύσταση του 2012 υπήρχε μία πορεία εξέλιξης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών για την προώθηση και την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Συνοπτικά αυτή η πορεία
αναδύεται στον επόμενο συγκεντρωτικό Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Ευρωπαϊκές πολιτικές για την προώθηση της επικύρωσης και της αναγνώρισης της μη-τυπικής και άτυπης
μάθησης
Πολιτικές

Περιγραφή πολιτικών

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Λισσαβώνα το Μάρτιο του 2000 και στη Στοκχόλμη το
Μάρτιο του 2001.

Προτείνεται η προσαρμογή των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους
τους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με στόχο την προώθηση της
απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Φέιρα τον Ιούνιο του 2000.

Ζητείται από τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικές και πρακτικές μεθόδους
για την προώθηση της δια βίου μάθησης για όλους τους πολίτες.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 19ης
Δεκεμβρίου 2002 και η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης.

Ζητείται η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την επικύρωση της μη-τυπικής
και άτυπης μάθησης.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών
μελών, της 18ης Μαΐου 2004.

Προωθούνται κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την
επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, της
18ης Μαΐου 2006.

Αναγνωρίζεται η αξία της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης και ζητείται από
τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που
αποκτήθηκαν σε μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, με σκοπό την
αναγνώρισή τους από την αγορά εργασίας.

Ζητείται από τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τα εθνικά πλαίσια προσόντων που
Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
διαθέτουν με το ευρωπαϊκό και να προωθήσουν την επικύρωση της μη-τυπικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ηςΑπριλίου 2008.
και άτυπης μάθησης.
Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
27ηςΝοεμβρίου 2009.

Ζητείται η πλήρης αξιοποίηση των εργαλείων που δημιουργήθηκαν για την
επικύρωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με στόχο την αναγνώριση των
προσόντων.
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Οι πρωτοβουλίες: «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες
δεξιότητες και θέσεις εργασίας».

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα των ευέλικτων διαδρομών μάθησης για τη
βελτίωση της εισόδου στην αγορά εργασίας, την κινητικότητα μεταξύ εργασίας
και μάθησης και την προώθηση της επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης
μάθησης.

Το Ανακοινωθέν της Bruges, τον Δεκέμβριο του 2010.

Ζητείται από τα κράτη μέλη να σχηματίσουν εθνικές στρατηγικές για την
αναγνώριση και την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της 28ης Νοεμβρίου 2011.

Καλούνται τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν διόδους μετάβασης από την
επαγγελματική και κάθε είδους εκπαίδευση προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση
και να σχεδιάσουν μηχανισμούς αναγνώρισης της μάθησης, που αποκτάται εκτός
του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
28ηςΝοεμβρίου 2011.

Τίθεται ως προτεραιότητα η καθιέρωση λειτουργικών συστημάτων για την
επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης και προωθείται η χρήση τους
από ενήλικες, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001

Επιπροσθέτως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης αναπτύσσονται άξονες δράσης ήδη από το 2003 με
το Υπουργικό Ανακοινωθέν του Βερολίνου μέχρι το πιο πρόσφατο Ανακοινωθέν του Παρισιού το 2018. Οι Υπουργοί παιδείας
των χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολόνια παροτρύνουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να αναγνωρίζουν με διαφανείς και ευέλικτες διαδικασίες τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν σε μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά
περιβάλλοντα (Berlin Communique, 2003). Με αυτόν τον τρόπο τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθίστανται πιο ευέλικτα
και ανοιχτά στους πολίτες, με πολλαπλές πύλες εισόδου σεβόμενα τις μοναδικές εμπειρίες και δυνατότητες μάθησης που
διαθέτουν. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση και να αποφοιτούν από την ανώτατη εκπαίδευση σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους (Paris Communique, 2018).

Μάθηση μέσω εργασιακής εμπειρίας (Work-based learning): Μια εναλλακτική διαδρομή μάθησης
Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και των εναλλακτικών διαδρομών μάθησης και κατάρτισης, μια ευέλικτη διαδρομή θα
μπορούσε να είναι η μάθηση που προκύπτει μέσω της εργασιακής εμπειρίας (Work-based learning). Η μάθηση μέσω της
εργασιακής εμπειρίας (WBL) αφορά τη μάθηση που προκύπτει μέσω της πραγματικής εργασίας, μέσω δηλαδή της παραγωγής
πραγματικών αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν η εργασία είναι αμειβόμενη ή όχι (Sweet, 2013). Δεν θα πρέπει
να συγχέεται με τη μάθηση που προκύπτει μέσω των προγραμμάτων ή/και των εργαστηρίων (workshops) ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης, που προσφέρουν κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους, οι οποίοι αφήνουν τη δουλειά τους
για να τα παρακολουθήσουν (ETF, 2014).
Η WBL μπορεί να λάβει τρεις μορφές: Την άτυπη, όταν η μάθηση προκύπτει τυχαία στο χώρο της εργασίας μέσω της
εκτέλεσης των καθημερινών καθηκόντων από τον εργαζόμενο. Τη μη-τυπική, όταν η μάθηση συνδεθεί με τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι συνειδητή και δομημένη (CEDEFOP, 2015). Και, τέλος, την τυπική, όταν
συνδεθεί με την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αποτελεί μέρος της ανώτερης δευτεροβάθμιας ή/και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. επαγγελματικά κολέγια, «sandwich-courses») στοχεύοντας στο να εξοπλίζει τους νέους εκπαιδευόμενους με δεξιότητες που συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβασή τους
από την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η WBL ως μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ)
καθώς σε αυτό το πλαίσιο συνιστά εναλλακτική διαδρομή μη-τυπικής μάθησης. Η WBL στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ), επειδή συνήθως υλοποιείται σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης, αφορά την τυπική μάθηση με
αποτέλεσμα να οδηγεί και στην απόκτηση ενός εθνικά αναγνωρισμένου τυπικού προσόντος (European Commission, 2013).
Οπότε συνήθως η WBL στην ΑΕΕΚ δεν συνιστά εναλλακτική διαδρομή μάθησης και κατάρτισης. Για αυτό το λόγο στην παρούσα εργασία δεν θα εστιάσουμε σε αυτήν την περίπτωση WBL.
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Η WBL στη ΣΕΕΚ ορίζεται ως η σκόπιμη και δομημένη μάθηση 5που σχετίζεται άμεσα με τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά καθήκοντα του εργαζομένου και λαμβάνει χώρα σε προσομοιωμένες ή πραγματικές συνθήκες εργασίας ή εκτός του χώρου εργασίας6,
αλλά με συγκεκριμένα μαθησιακά καθήκοντα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν στο χώρο εργασίας. Η WBL στη ΣΕΕΚ στοχεύει
στη βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων να εκτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα, με την παροχή των κατάλληλων
δεξιοτήτων (βασικών ή/και εγκάρσιων) (CEDEFOP, 2015:15).

Η Work-based learning στη ΣΕΕΚ: πολιτικές εξελίξεις-οφέλη
Στον ευρωπαϊκό χώρο αναπτύσσονται πολιτικές για την προώθηση της αναγνώρισης της WBL στη ΣΕΕΚ, καθώς η συμβολή
της είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που βιώνει η Ευρώπη (CEDEFOP,
2015). Συγκεκριμένα, στο Ανακοινωθέν της Μπριζ, που συστάθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2010, οι Υπουργοί της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι στην
κοινωνία της γνώσης οι επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες είναι το ίδιο σημαντικές με τις ακαδημαϊκές και ότι η
μάθηση μέσω της εργασιακής εμπειρίας στην ΣΕΕΚ έχει πολλά οφέλη σε ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, καλούν τις χώρες που συμμετέχουν στο Ανακοινωθέν να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία ώστε να επικυρώνουν τις
μη-τυπικές μορφές μάθησης που προκύπτουν από την παρακολούθηση προγραμμάτων WBL στη ΣΕΕΚ μέχρι το 2020 (Bruges
Communiqué, 2010).
Επίσης, στα συμπεράσματα της Ρίγα, που υιοθετήθηκαν στις 22 Ιουνίου 2015, τονίζεται η σημαντικότητα της προώθησης της
μάθησής μέσω της εργασιακής εμπειρίας και η αναγκαιότητα της βελτίωσης των διαδικασιών της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται από αυτή μέχρι το 2020 για την ανάπτυξη ποιοτικών και συναφών με την αγορά εργασίας
προσόντων και δεξιοτήτων βασισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα (Riga Conclusions, 2015). Μάλιστα, η αναγνώριση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από την WBL στη ΣΕΕΚ, μέσω της επικύρωσής τους, θα αυξήσει το ενδιαφέρον
συμμετοχής σε αυτή τη μορφή μάθησης και θα βοηθήσει στο να καταστεί η εφαρμογή της πραγματικότητα στο πλαίσιο της ΣΕΕΚ.
Η WBL στην ΣΕΕΚ μέσω της παροχής των συναφών με την αγορά εργασίας δεξιοτήτων θεωρείται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αφενός την αναντιστοιχία7 που υπάρχει ανάμεσα στις δεξιότητες που διαθέτει το εργατικό δυναμικό και σε αυτές που
χρειάζεται η αγορά εργασίας (European Commission, 2013) και αφετέρου τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, καθώς έτσι ενισχύεται
η απασχολησιμότητα του ατόμου. Επίσης, υποστηρίζεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης
και την συνακόλουθη επιμήκυνση του εργασιακού βίου των πολιτών παρέχοντάς τους εναλλακτικές και ευέλικτες διαδρομές
δια βίου μάθησης για την εναρμόνιση των δεξιοτήτων τους με βάση τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους (Bruges Communiqué, 2010). Έτσι, μέσω της WBL στη ΣΕΕΚ ενισχύονται
η παραγωγικότητα και η καινοτομία στην επιχείρηση, η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η κοινωνική ένταξη.
Οι πολίτες αναπτύσσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους (Bruges Communiqué 2010) και
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή. Παράλληλα, θεωρείται ότι μπορεί να
επιτευχθούν ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο «Ευρώπη 2020», μέχρι το 2020 το ποσοστό της απασχόλησης να φτάσει το 75% και ο στόχος στο πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων
σε προγράμματα κατάρτισης να ανέλθει στο 15% μέχρι το 2020 (CEDEFOP, 2014).
Συνεπώς, η μάθηση μέσω της εργασιακής εμπειρίας στη ΣΕΕΚ φαίνεται να έχει σημαντικά οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους: την κοινωνία και την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εκπαιδευόμενους, όπως αυτά συνοψίζονται παρακάτω στον
Πίνακα 2.
5. Η WBL στη ΣΕΕΚ συνιστά μια δομημένη μάθηση όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, το πλάνο διδασκαλίας, τον τόπο και το χρόνο της μάθησης
(CEDEFOP, 2015).
6. Για παράδειγμα σε ένα ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
7. Αν και 5,6 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη είναι άνεργοι, το 36% των εργοδοτών δυσκολεύονται να βρουν υπαλλήλους με τις δεξιότητες που
θέλουν (European Commission, 2013).
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Πίνακας 2: Οφέλη της μάθησης μέσω της εργασιακής εμπειρίας στη ΣΕΕΚ
Κοινωνία και οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκπαιδευόμενοι

Οικονομική ανάπτυξη

Ικανότητα καινοτομίας

Επαγγελματική ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία

Παραγωγικότητα των εργαζομένων

Απασχολησιμότητα

Κοινωνική ένταξη

Ικανοποίηση των εργαζομένων

Προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση

Ισότητα

Συμπερίληψη των κοινωνικών ομάδων που μειονεκτούν

Αποδοχές

Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

Θετικές επιδόσεις των εταιριών

Ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής

Πηγή: CEDEFOP, 2014

Η Work-based learning στη ΣΕΕΚ: αναγνώριση - εξελίξεις και προκλήσεις
Αν και το ζήτημα της αναγνώρισης της WBL στη ΣΕΕΚ είναι πολύ σημαντικό, αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις στην πορεία
της υλοποίησής του, καθώς ακόμα υπάρχει έλλειμμα συστηματικής γνώσης στο πεδίο με αποτέλεσμα οι «policymakers» να
δυσκολεύονται να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πολιτικής εφαρμογής για την προώθηση της αναγνώρισής της (CEDEFOP, 2015).
Συγκεκριμένα, η WBL στη ΣΕΕΚ πραγματοποιείται εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και έτσι
δεν οδηγεί στην απόκτηση ενός αναγνωρισμένου προσόντος. Συχνά, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν απλά ένα πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης του προγράμματος. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασική αδυναμία της WBL στη ΣΕΕΚ και αποθαρρύνει τους πολίτες να παρακολουθήσουν τέτοια προγράμματα. Μάλιστα, η απουσία ενός θεσμοθετημένου συστήματος επικύρωσης των
μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέσω της WBL στη ΣΕΕΚ καθιστά αδύνατο αφενός να γίνουν ορατά στους
ενδιαφερόμενους και αφετέρου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω προγραμμάτων (CEDEFOP, 2015).
Επίσης, η αναγνώριση της WBL στη ΣΕΕΚ συναντά προκλήσεις ως προς το στάδιο της αξιολόγησης των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς βεβαιώνει την κατοχή τους και κατ’ επέκταση την ποιότητα των προγραμμάτων της WBL στη ΣΕΕΚ. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ενδιαφερομένους
με αποτέλεσμα το επαγγελματικό προσόν που πιστοποιείται να μπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί για λόγους
κινητικότητας ή για επαγγελματικούς ή/και ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Οι προκλήσεις αφορούν στον τρόπο της αξιολόγησης, καθώς δεν είναι πάντα εφικτή η οργάνωση αυθεντικών πρακτικών
δοκιμασιών σε συνθήκες πραγματικής εργασίας. Κάποιες φορές η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται εύκολα και δίκαια σε συνθήκες εκτός του χώρου εργασίας, ενώ αντίθετα κάποια μαθησιακά αποτελέσματα είναι
δύσκολο και δαπανηρό να αξιολογηθούν εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος. Έτσι, η αυθεντικότητα της αξιολόγησης ίσως
χρειαστεί να έρθει σε ισορροπία με την επιλογή του πιο οικονομικά αποδοτικού εργαλείου αξιολόγησης (ETF, 2014).
Επιπροσθέτως, οι προκλήσεις αφορούν στο ποιος είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει τα μαθησιακά
αποτελέσματα, καθώς αυτό είναι ένα ζήτημα συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων, το οποίο αντιμετωπίζει και το ίδιο
προκλήσεις. Επομένως, φορείς που είναι κατάλληλοι για να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, λόγω έλλειψης καλής
συνεργασίας με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, μπορεί να είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία, γεγονός
που θα επιφέρει επιπτώσεις στην ποιότητα της αξιολόγησης (ETF, 2014).
Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις που συναντά η αναγνώριση μειώνουν την ελκυστικότητα της WBL στη ΣΕΕΚ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν ισχυρό κίνητρο να παρακολουθήσουν ανάλογα προγράμματα και να έχουν περιορισμένο
ενδιαφέρον να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μάθησης και να εμπλακούν σε προγράμματα δια βίου μάθησης για ενήλικες. Ουσιαστικά, η βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης ίσως συνιστούν το πιο ισχυρό μέσο για την προώθηση της
εφαρμογής της WBL στη ΣΕΕΚ στην πράξη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρή συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αρθούν τα εμπόδια στην αναγνώριση και να μπορέσει η WBL στη ΣΕΕΚ
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.
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Συμπερασματικά
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη σε συνδυασμό με την έλευση της κοινωνίας της γνώσης και την μεταβολή
του παραγωγικού μοντέλου που αυτή συνεπάγεται εντείνουν την ανάγκη εμπλοκής των ατόμων σε προγράμματα δια βίου
μάθησης καθώς και τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών μάθησης και κατάρτισης, ώστε το κάθε άτομο να επιλέγει την
κατάλληλη μαθησιακή εμπειρία προκειμένου να αναπτύξει και να επικαιροποιήσει τις δεξιότητές του. Η δημιουργία ευέλικτων
μονοπατιών μάθησης και κατάρτισης θα πρέπει να συνοδεύεται από την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέσω αυτών, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στα άτομα να ακολουθήσουν ευέλικτες
διαδρομές μάθησης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρουν (ανεύρεση θέσης
εργασίας ή/και ακαδημαϊκή εξέλιξη) (CEDEFOP, 2015).
Ωστόσο, παρά τα οφέλη που προσφέρουν στο άτομο η επικύρωση και η αναγνώριση των εναλλακτικών διαδρομών μάθησης, το γεγονός ότι η επικύρωση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσω της WBL στη
ΣΕΕΚ συναντούν αρκετές προκλήσεις συνιστά σημαντική αδυναμία που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η WBL στη ΣΕΕΚ φαίνεται να αποτελεί μία αποτελεσματική και ευέλικτη μορφή μάθησης για τους ενήλικες, καθώς ο χώρος
της εργασίας συνιστά σημαντική πηγή μάθησης και κατάρτισης για τους εργαζομένους και μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας και της καινοτομίας της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί ένα σύστημα επικύρωσης
των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί ώστε να αναγνωρίζονται τα αποκτηθέντα επαγγελματικά προσόντα
και οι πολίτες να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχει η αναγνώριση αυτών των προσόντων
(CEDEFOP, 2015).
Η WBL στη ΣΕΕΚ καλό θα ήταν να λάβει περισσότερη προσοχή, ανάληψη δράσης και ισχυρή συνεργασία μεταξύ των
ενδιαφερομένων προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα εφαρμόζουν την επικύρωση και την αναγνώρισή της στην πράξη, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά οι δυνατότητές της στην Ευρώπη (CEDEFOP, 2015).
Η αναγνώριση των εναλλακτικών διαδρομών μάθησης και κατάρτισης και συγκεκριμένα της WBL στη ΣΕΕΚ συνιστά μια
ευέλικτη και συμπεριληπτική πολιτική σε σχέση με την αναγνώριση μόνο των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προέρχονται
μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η δυνατότητα που δίνεται στο άτομο να καθιστά ορατά τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ανεξάρτητα από την διαδρομή που ακολούθησε για την επίτευξή τους προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την προσωπική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του εξέλιξη. Παράλληλα, ενισχύονται η οικονομική ανάπτυξη, η οποία
στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες στηρίζεται εν πολλοίς στη γνώση, καθώς και η κοινωνική συμπερίληψη. Η αναγνώριση
όλων των εμπειριών μάθησης που προσφέρονται μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η μάθηση στο χώρο της
εργασίας, και μάλιστα οι δυνατότητες που προσφέρει η αναγνώρισή τους φαίνεται να αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε
σχέση με την αναγνώριση αποκλειστικά των τυπικών προσόντων και το «μονοπώλιο» της τυπικής εκπαίδευσης να παρέχει
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επαγγελματικής και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
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Abstract
The purpose of this paper is to highlight the role of validation and recognition of non-formal and informal learning, focusing
on work-based learning (WBL). It is based on an analysis of EU and international organizations policy documents related to
developments in the areas of Lifelong Learning and the development of learning processes through WBL. In this analysis,
we conclude that WBL in CVET is a flexible and effective form of adults’ learning. At the same time, however, there is a
need for further design to clarify the learning outcomes that could be generated through WBL, the methodology through
which their conquest will be controlled, and the processes of validating and recognizing WBL in order to create national
WBL mechanisms and to exploit its potential.
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Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
και στις χώρες του TALIS 2013
Αθανάσιος Κούλης & Γεώργιος Μπαγάκης

Θεωρητικό Πλαίσιο
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι η επαγγελματική βελτίωση, η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται σαν αποτέλεσμα της αποκόμισης εμπειριών αλλά και του αναστοχασμού που συστηματικά κάνει ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του
(Glatthorn, 1995). Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει τόσο τις επίσημες όσο και τις ανεπίσημες εμπειρίες του εκπαιδευτικού (Ganser, 2000). Σε ένα παρεμφερές αλλά και συνάμα πιο απτό πλαίσιο ο OECD (2009) ορίζει ως επαγγελματική ανάπτυξη
τις δραστηριότητες εκείνες που αναπτύσσουν τις ατομικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, την εξειδικευμένη γνώση του για το
επιστημονικό του αντικείμενο (Dadds, 2001), τις διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές του.
Η επαγγελματική ανάπτυξη έχει πράγματι σημαντικό αντίκτυπο στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στη στάση τους και
τη συμπεριφορά τους, άρα και στις πρακτικές και τις στρατηγικές τους εντός της σχολικής τάξης (Griffin et al., 2017, Wood &
Bennett, 2000). Ο αντίκτυπος αυτός της επαγγελματικής ανάπτυξης δεν είναι παροδικός. Κατάλληλα διαμορφωμένες επιμορφωτικές δράσεις, που περιλαμβάνουν συνεχή ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού ακόμα και μετά το πέρας τους, τείνουν να
έχουν θετικό αντίκτυπο στο έργο του για μεγάλο χρονικό διάστημα (Supovitz, Mayer & Kahle, 2000). Καθοριστικός εδώ είναι
και ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας (Whitworth & Chiu, 2015).
Υπό την έννοια της ανάπτυξης νέων στρατηγικών και πρακτικών διδασκαλίας (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995;
Schiflter, Russell & Bastable, 1999), η επαγγελματική ανάπτυξη συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του προτύπου του
αναστοχαζόμενου επαγγελματία εκπαιδευτικού (reflective practitioner) (Boud & Walker, 1998; Cochran-Smith, 2003; Fien &
Rawling, 1996; Hartman, 2001, Hatton & Smith, 1995; Larrivee, 2000; Leitch & Day, 2000; Loughran, 2002; Schon, 1987). Η
ενίσχυση του αναστοχασμού στην καθημερινή διδακτική πράξη, που επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού και την επαφή του με νέες οπτικές, θεωρίες, πρακτικές, στρατηγικές, στα πλαίσια κατάλληλα
διαμορφωμένων δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης, καθιστά τον εκπαιδευτικό ικανό να ανταπεξέλθει στη διαρκώς
αυξανομένη πολυπλοκότητα της σχολικής τάξης.
Η επαγγελματική ανάπτυξη συμβάλλοντας στη γεφύρωση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη και στην καλλιέργεια επί της
ουσίας του αναστοχασμού ως μεταγνωστικής δεξιότητας, οδηγεί τον εκπαιδευτικό σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα διδακτικής
επίγνωσης (Bruster & Peterson, 2013; Dewey, 1933; Jay & Johnson, 2002; Larrivee, 2008; Lee, 2005; van Manen, 1977; Ward
& McCotter, 2004; Zeichner & Liston, 1996). Η αξιολόγηση των διαθέσιμων στρατηγικών και πρακτικών και η επιλογή των
βέλτιστων κάθε φορά μεθόδων διδασκαλίας, δεδομένων των ποικίλων παραμέτρων της εκάστοτε σχολικής τάξης, κινούνται
στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου.
Μέσα από την πολυεπίπεδη αυτή βελτίωση του εκπαιδευτικού, που επιτυγχάνεται μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης,
και την συνεπακόλουθη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου, επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων και υψηλότερα επίπεδα επίτευξης εκ μέρους των μαθητών (National Commission on Teaching and Americas’ Future, 1996, 1997; Falk, 2001;
Educational Testing Service, 1998; Grosso de Leon, 2001; Guzman, 1995; McGinn & Borden, 1995; Tatto, 1999; Ewart &
Straw; 2005; Ostorga & Estrada, 2009), κάτι που είναι άλλωστε ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο συνυπολογισμός των απόψεων των εκπαιδευτικών, των ικανοτήτων, των αναγκών τους καθώς επίσης και η κατάλληλη
προετοιμασία τους, αναδεικνύονται ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της επιτυχούς εφαρμογής μιας μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας (Vilegas-Reimers & Reimers, 1996; Pierce & Hunsaker, 1996; VanDriel et al., 2001). Η επαγγελματική ανάπτυξη αναδεικνύεται έτσι ως μία σημαντική παράμετρος για την ευόδωση εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων (Morris,
Chan & Ling, 2000; Walker & Cheong, 1996; Day, 2000; Klette, 2000; Chadbourne, 1995). Μια μεταρρύθμιση δημιουργεί νέες
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προκλήσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταπεξέλθουν. Ένας διεξοδικός σχεδιασμός κατάλληλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μπορεί να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές συνθήκες,
θέτοντας έτσι τις βάσεις για αλλαγή.
Η επαγγελματική ανάπτυξη συμβάλει στη μείωση των επιπέδων εργασιακής φυγής και εργασιακής εξουθένωσης (teacher
burnout) (Özer & Beycioglu, 2010; Reynolds, Ross & Rakow, 2008). Οι ήδη υψηλές απαιτήσεις του διδακτικού έργου με τις
ολοένα και αυξανόμενες νέες προκλήσεις που ανακύπτουν δημιουργούν αυξημένα επίπεδα εργασιακού άγχους στους εκπαιδευτικούς. Οντάς ελλιπώς προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές προκλήσεις αλλά και να διαχειριστούν το
συνεχιζόμενο στρες, οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται σταδιακά στην εξουθένωση και σε ορισμένες περιπτώσεις στην αποχώρηση
από το επάγγελμά τους.
Η επαγγελματική ανάπτυξη στοχεύοντας στις ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο σχολικό πλαίσιο, μπορεί να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν όχι απλώς να επιβιώσουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και επιτύχουν σταδιακά ολοένα και καλυτέρα
μαθησιακά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας παράλληλα την δική τους προσωπική βελτίωση. Η διαμόρφωση ακριβώς του προαναφερθέντος προτύπου του αναστοχαζόμενου επαγγελματία εκπαιδευτικού αποτελεί απάντηση στα ζητήματα της εργασιακής
φυγής και εξουθένωσης.
Ο κρίσιμος ρόλος της επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως αυτός σκιαγραφήθηκε παραπάνω, έχει οδηγήσει στην ολοένα και
αυξανόμενη υποστήριξη που οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.
Η έρευνα TALIS (Teaching and Learning International Survey) είναι μία διεθνής έρευνα μεγάλης κλίμακας. Διεξάγεται
από τον ΟΟΣΑ (OECD) και εστιάζει στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και στα μαθησιακά περιβάλλοντα των σχολικών
μονάδων. Στοχεύει δε στην παροχή έγκυρων, έγκαιρων και συγκρίσιμων δεδομένων και στη δημιουργία συνθηκών υψηλής
ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης. Η έρευνα αυτή βοηθά τις συμμετέχουσες χώρες να επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν πολιτικές, που έχουν ως στόχο έναν άρτια εξοπλισμένο επαγγελματία εκπαιδευτικό. Διεξήχθη το 2008, το 2013,
καθώς και το 2018.
Θεματικές της έρευνας TALIS 2013 αποτέλεσαν η σχολική ηγεσία, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι παιδαγωγικές τους θεωρήσεις, οι συμπεριφορές και οι πρακτικές τους, η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν, τα επίπεδα της αυτοεκτίμησής τους, η εργασιακή τους ικανοποίηση και το σχολικό κλίμα.
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην έρευνα TALIS 2013, όπως και σε καμία από τις υπόλοιπες δύο φορές που η έρευνα διεξήχθη. Η έλλειψη λοιπόν των στιβαρών ερευνητικών δεδομένων που θα μπορούσε να παρέχει η ενδεχόμενη συμμετοχή της
Ελλάδας στο TALIS 2013, η αδυναμία αναστοχασμού, λόγω ακριβώς της έλλειψης των στιβαρών αυτών ερευνητικών δεδομένων, πάνω σε εκπαιδευτικές πολιτικές που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η αδυναμία
σύγκρισης της εικόνας της Ελλάδας σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με την αντίστοιχη εικόνα των
χωρών του TALIS 2013, αλλά και το προσωπικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την ενδεχόμενη εικόνα της Ελλάδας στα ζητήματα
που θίγει η έρευνα αποτέλεσαν τους λόγους που οδήγησαν στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.
Η μελέτη αυτή στόχευσε συγκεκριμένα στη διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί
στην Ελλάδα, αλλά και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας TALIS 2013 για τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχουσών στην έρευνα
χωρών.

Μεθοδολογία
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, διεξήχθη μια ποσοτική έρευνα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο βασίστηκε στην αγγλική έκδοση του ερωτηματολογίου της έρευνας TALIS 2013. Πιο
συγκεκριμένα, από το ερωτηματολόγιο της έρευνας TALIS 2013, απομονώθηκαν τα τμήματα τα οποία διερευνούσαν το σχολικό κλίμα, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την εργασιακή τους ικανοποίηση, θεματικές που αποτέλεσαν
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τους άξονες του παρόντος ερευνητικού εργαλείου. Κατόπιν τούτου το ερωτηματολόγιο αυτό το οποίο προέκυψε, μεταφράστηκε
στην ελληνική γλώσσα, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες προσαρμογές σε όποιες ερωτήσεις δεν ταίριαζαν εννοιολογικά με το
ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο. Τέλος το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δείγμα 20 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας προκειμένου να αξιολογηθεί ως προς την αξιοπιστία του, την
εγκυρότητα του καθώς και τον βαθμό στον οποίο επετεύχθη η προσαρμογή στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Η ανατροφοδότηση που προσέφερε η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, οδήγησε στην τελική διαμόρφωση του ερευνητικού
εργαλείου το οποίο μοιράστηκε στο δείγμα των εκπαιδευτικών της έρευνας.
Οι ερωτήσεις που συνέθεσαν το ερευνητικό εργαλείο, πέρα από τα αρχικά δημογραφικού χαρακτήρα ερωτήματα, στόχευσαν στην πολυεπίπεδη διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του ερευνητικού εργαλείου αρχικά διερευνάται η συμμετοχή ή μη των εκπαιδευτικών σε μια
ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης, στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών που είχαν προηγηθεί της
διεξαγωγής της έρευνας. Το χρονικό αυτό περιθώριο επελέγη προκειμένου να διερευνηθούν επιμέρους χαρακτηριστικά των
πιο πρόσφατων επιμορφώσεων στις οποίες είχαν συμμετάσχει οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Εκτός από τη συμμετοχή ή
μη διερευνάται και η διάρκεια της συμμέτοχης των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις. Στη συνέχεια
διερευνάται το περιεχόμενο και ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων αυτών στις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν αλλά και
ο βαθμός της εργοδοτικής στήριξης που έλαβαν για τη συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές.
Κατόπιν τούτων διερευνώνται επιμέρους χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης στις οποίες
συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, όπως η διάρκειά τους, ο βαθμός στον οποίο εμπεριείχαν μορφές ενεργητικής
και συνεργατικής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ο βαθμός στο οποίο συμμετείχαν σε αυτές συνάδελφοι των
εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα. Τέλος, διερευνώνται οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και
ο βαθμός στον οποίο διάφοροι παράγοντες εμποδίζουν τη συμμέτοχη τους σε επιμορφωτικές δράσεις. Σε όλες τις ερωτήσεις,
πλην των δημογραφικών, αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τετραβάθμιες κλίμακες Likert, οι οποίες ενδείκνυνται για τη διερεύνηση τέτοιου είδους χαρακτηριστικών όπως είναι οι υπό μελέτη μεταβλητές, ενώ σε ορισμένα σημεία του εργαλείου
χρησιμοποιήθηκαν και διχοτομικές ερωτήσεις, μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής και 5 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες
οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν τη διάρκεια της συμμέτοχης τους σε συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις.
Το δείγμα της παρούσας μελέτης απαρτίστηκε από 72 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι
οποίοι εργάζονταν σε σχολεία του νομού Αχαΐας. Το δείγμα επελέγη με στρωματοποιημένη δισταδιακή δειγματοληψία κατά
συστάδες. Η δειγματοληπτική αυτή μέθοδος δεδομένου του ερευνητικού πλαισίου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και
τους εγγενείς περιορισμούς της έρευνας, αναδεικνύεται ως μία εκ των καταλληλότερων μεθόδων δειγματοληψίας, με όρους
αξιοπιστίας των εκτιμητών των υπό μελέτη χαρακτηριστικών.

Ανάλυση Δεδομένων
Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2016. Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που
συγκεντρώθηκαν από το δείγμα αυτό, έγινε μέσω του πακέτου στατιστικών αναλύσεων IBM SPSS Statistics 2.0. Οι πίνακες
συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, που κατασκευάστηκαν για τις διάφορες μεταβλητές-ερωτήσεις του ερωτηματολογίου,
αφενός έδωσαν μια σαφή εικόνα για τις υπό μελέτη έννοιες όπως αυτές αποτυπώνονται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αφετέρου δε, έδωσαν τη δυνατότητα, μέσω των πληροφοριών που παρείχαν, ένταξης της Ελλάδας, με όρους
στατιστικής αποτύπωσης των υπό μελέτη εννοιών, στους πίνακες και τα γραφήματα της έρευνας TALIS 2013 που αφορούσαν
επιμέρους μεταβλητές των εννοιών αυτών. Έτσι, εκτός από την απόλυτη εικόνα της χώρας μας για τις έννοιες που μελετήθηκαν, κατέστη δυνατό να συγκριθεί στατιστικά και οπτικά η εικόνα αυτή με την αντίστοιχη εικόνα των διαφόρων συμμετεχουσών στην έρευνα χωρών, αλλά και με την εικόνα του μέσου όρου των χωρών του TALIS 2013.
Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από το ερωτηματολόγιο σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ήταν
σχεδόν στο σύνολό τους είτε στη μορφή διχοτομικών nominal δεδομένων, είτε στη μορφή ordinal δεδομένων λόγω της
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χρήσης τετραβάθμιων κλιμάκων Likert. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα μιας σε βάθος διερεύνησης της έντασης, της
κατεύθυνσης αλλά και κυρίως της στατιστικής σημαντικότητας ενδεχόμενων σχέσεων και συσχετίσεων ανάμεσα στις υπό
μελέτη μεταβλητές.
Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένοι πίνακες και γραφήματα που ανέδειξαν κρίσιμα συμπεράσματα κατά τη φάση της ανάλυσης των δεδομένων και οι οποίοι μέσω των συμπερασμάτων αυτών αποτέλεσαν οδηγούς για τη συνολική συμπερασματολογία της παρούσας μελέτης.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευτικών των χωρών του TALIS 2013 αλλά και της Ελλάδας (όπως αυτά εξάγονται από το δείγμα της παρούσας μελέτης), με την ένδειξη «Greece» και τους αριθμούς κόκκινου
χρώματος, σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της διεξαγωγής
αφενός της έρευνας TALIS 2013, στην περίπτωση των συμμετεχουσών χωρών, και αφετέρου της παρούσας έρευνας στην
περίπτωση της Ελλάδας. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε τέτοιου
είδους δραστηριότητες χωρίς καμία υποστήριξη από την εργοδοσία.

	
  

Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται τόσο τα ποσοστά συμμετοχής όσο και ο μέσος όρος των ημερών συμμετοχής των εκπαιδευτικών του TALIS 2013 και της Ελλάδας (όπως τα δεδομένα αυτά εξάγονται από το δείγμα της παρούσας μελέτης), σε
διάφορα είδη δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης.
Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται υπό μορφή ραβδογράμματος η ποσοστιαία κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως
προς το εάν έλαβαν ή όχι κάποιο επιπρόσθετο χρηματικό ποσό στο μισθό τους, ως βοήθημα για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.
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   3 παρουσιάζεται υπό μορφή ραβδογράμματος η ποσοστιαία κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως
Στο γράφημα
προς το εάν έλαβαν ή όχι κάποια προγραμματισμένη άδεια, ως διευκόλυνση για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.

	
  

	
  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ορισμένοι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.
Για καθέναν από αυτούς τους παράγοντες παρατίθεται το ποσοστό εκπαιδευτικών κάθε χώρας του TALIS αλλά και της Ελλάδας, που δήλωσαν ότι πράγματι νιώθουν τον εν λόγω παράγοντα ως εμπόδιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικές δράσεις.
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Στο γράφημα 4 παρουσιάζονται
οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του TALIS 2013 και της Ελλάδας σε διάφορους τομείς.

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των δεδομένων ανέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα. Αρχικά λοιπόν, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί
στην Ελλάδα δείχνουν μικρότερη συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς
των συμμετεχουσών χωρών στην έρευνα TALIS 2013. Μικρότερη είναι δε και η διάρκεια της εμπλοκής των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε τέτοιες δραστηριότητες. Εξαίρεση εδώ αποτελούν οι δραστηριότητες απόκτησης τυπικών προσόντων. Πρόκειται
για τη μόνη δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης στην οποία οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εμφάνισαν υψηλοτέρα ποσοστά
συμμετοχής σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχουσών στο TALIS 2013 χωρών. Το γεγονός αυτό οφείλεται, μεταξύ
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άλλων, και στην ελληνική εκπαιδευτική κουλτούρα, όπου ένα τίτλος σπουδών ή μια πιστοποίηση ενός τυπικού προσόντος θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την πιστοποίηση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού και όχι μόνο. Η κουλτούρα αυτή απορεί
ως έναν βαθμό και από το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ αποδίδεται τα τελευταία χρονιά και
στην αυξανομένη προσπάθεια των εκπαιδευτικών να καταλάβουν κάποιο διευθυντικό πόστο στην εκπαίδευση, κίνητρο όμως
που δεν χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Όπως θα φανεί παρακάτω η εντονότερη συμμετοχή των Ελλήνων
εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες ενίσχυσης προσόντων οφείλεται και στο σύστημα διορισμών, με τον μεγάλο χρόνο αναμονής που αυτό προβλέπει για τους νέους εκπαιδευτικούς ως το διορισμό τους.
Οι δραστηριότητες που επιλέγονται συνήθως από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς είναι αυτές που προσφέρονται δωρεάν,
λόγω ενδεχομένως και της δεινής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Στις χώρες του TALIS 2013 οι δωρεάν δραστηριότητες είναι σαφώς περισσότερες, οπότε σαφώς περισσότερες είναι και οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών
σε επιμορφώσεις. Το ζήτημα λοιπόν της οικονομικής δυσπραγίας της Ελληνικής κοινωνίας δύναται να επηρεάζει την επιμορφωτική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών, κάτι που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του
ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσής, άρα και την ποιότητα του διδακτικού έργου.
Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες απόκτησης
τυπικών προσόντων σε σχέση με τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς, γεγονός που όπως αναφέρθηκε παραπάνω οφείλεται και
στο σύστημα διορισμών. Στις χώρες του TALIS δεν υπάρχει κάποιο σταθερό μοτίβο ως προς τη συμμετοχή των εκλαϊκευτικών
σε τέτοιους είδους δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εκτός από τη δημιουργική
αξιοποίηση του χρόνου αναμονής τους ως το διορισμό, συμμετέχουν εντονότερα σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
και ως αντιστάθμισμα στην έλλειψη εμπειρίας που πρόκειται να έχουν ( ή που ήδη έχουν στα πρώτα τους χρόνια στην υπηρεσία)
μπαίνοντας στη σχολική τάξη. Η αρχική προετοιμασία των εκπαιδευτικών στα παιδαγωγικά τμήματα αλλά και στις καθηγητικές
σχολές δεν επαρκεί πάντα για την διαχείριση της αυξανομένης πολυπλοκότητας της σχολικής τάξης του σήμερα.
Έτσι, πέρα από την πάγια ελληνική πρακτική, η απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να συνοδεύεται από συμμετοχή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που εμφανίζει για τον κάθε νεαρό μελλοντικό εκπαιδευτικό ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο χρόνου μέχρι την αναμενομένη μόνιμη απασχόληση, η συμμετοχή ακόμα
και των νέων εκπαιδευτικών που δεν περίμεναν καθόλου για τον διορισμό τους (στην περίπτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση) λόγω των μαζικών προσλήψεων που πραγματοποιούνταν μέχρι και περίπου πριν από δέκα χρόνια, καταδεικνύει
ακριβώς την ανάγκη αυτή για εμπλουτισμό των διδακτικών εμπειριών. Οι νεότεροι λοιπόν εκπαιδευτικοί προσδοκούν από
τη συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα, σε προγράμματα υπολογιστών και σε άλλες δραστηριότητες απόκτησης
τυπικών προσόντων, να έρθουν σε επαφή με νέες πρακτικές, στρατηγικές και προσεγγίσεις στις οποίες ενδεχομένως να μην
είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν ενδελεχώς στο προπτυχιακό επίπεδο. Η γνώση και η εμπειρία που αναμένουν να αποκομίσουν θα τους προσδώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο διδακτικό τους έργο και περισσότερες στρατηγικές για τη διαχείριση
παρατατικών διδακτικών και όχι μόνο καταστάσεων που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον.
Όσο αφορά το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί,
συχνότερη είναι η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν περιεχόμενο σχετικό με τη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου, τις παιδαγωγικές δεξιότητες και τις Νέες Τεχνολογίες, τόσο για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευτικούς των χωρών του TALIS. Η σύγκλιση αυτή ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας και του TALIS παρατηρείται και
στην περίπτωση του θετικού αντικτύπου, τον οποίο δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί ότι είχαν οι δραστηριότητες αυτές, στις οποίες
συμμετείχαν, στο έργο τους. Μεγαλύτερος λοιπόν ήταν ο θετικός αντίκτυπος από τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που αφορούσαν τη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου, τις παιδαγωγικές δεξιότητες και τις Νέες Τεχνολογίες και την
αξιοποίηση τους στη διδακτική πράξη και στις δύο περιπτώσεις.
Όσο αφορά το κρίσιμο ζήτημα των επιμορφωτικών αναγκών τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πράγματι,
στην περίπτωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, οι εντονότερες ανάγκες για συμμετοχή σε σχετικού περιεχομένου δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης φαίνεται να σημειώνονται, σε φθίνουσα σειρά έντασης, στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, στη διδασκαλία σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, στην εφαρμογή των ΤΠΕ στον
ευρύτερο εργασιακό χώρο και στην καλλιέργεια σύνθετων δεξιοτήτων των μαθητών.
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Η ιδιαίτερα έντονη ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση των διεγνωσμένων περιπτώσεων μαθητών, μέσα στις τάξεις της γενικής αγωγής,
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή και συναισθηματικές διαταραχές. Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, στο επίπεδο των αρχικών τους σπουδών, για διαχείριση παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες στην
καθημερινότητά τους είναι μηδαμινή έως μηδενική. Ως εκ τούτου αναδεικνύεται ως αδήριτη και άμεσα συνδεδεμένη με την
καθημερινή διδακτική πράξη η επιμορφωτική αυτή ανάγκη. Ακόμα και στις χώρες του TALIS όμως, όπου η προετοιμασία των
εκπαιδευτικών για τέτοια ζητήματα ποικίλει από χώρα σε χώρα, η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται ως η εντονότερη.
Στις χώρες του TALIS ιδιαίτερα έντονες είναι και οι επιμορφωτικές ανάγκες σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες και την αξιοποίηση τους στη σχολική τάξη αλλά και στον εργασιακό χώρο του σχολείου συνολικά, με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών αλλά και με τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Παρατηρούμε λοιπόν
και εδώ μια σύγκλιση των επιμορφωτικών προτεραιοτήτων των εκπαιδευτικών της Ελλάδας και του TALIS 2013, με τους
Έλληνες εκπαιδευτικούς όμως να εκδηλώνουν πολύ εντονότερες τις ανάγκες αυτές για συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα
επαγγελματικής ανάπτυξης. Η μεγάλη διαφορά αυτή στην ένταση των αναγκών, οφείλεται ενδεχομένως και στη συνεχιζόμενη
μη κάλυψη των αναγκών αυτών των Ελλήνων εκπαιδευτικών με σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης στους τομείς αυτούς
προτεραιότητας.
Ο συνδυασμός της μη κάλυψης των αναγκών αυτών, ειδικά στα ζητήματα της διαχείρισης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της διδασκαλίας σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, με ταυτόχρονη μεγέθυνση των προβλημάτων που τροφοδοτούν σε πρώτη φάση τις ανάγκες αυτές οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν ακόμα εντονότερα
τις ανάγκες αυτές, αντικρύζοντας στη διδακτική πράξη προκλήσεις στις οποίες δεν είναι προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουν.
Τα ολοένα και μεγαλύτερα μεταναστευτικά ρεύματα που περνούν από τη χώρα μας και η αγωνία των εκπαιδευτικών να
φανούν έτοιμοι απέναντι στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται και αναμένεται να εμφανιστούν εντονότερα δικαιολογούν
ακριβώς αυτήν την αδήριτη ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σχετικά με τη διδασκαλία σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η ανάγκη αυτή δεν είναι τόσο έντονη, αν και βρίσκεται σε παρεμφερή επίπεδα προτεραιότητας,
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των χωρών του TALIS.
Όσο αφορά τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής
ανάπτυξης, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αντικρύζουν ως σημαντικότερα εμπόδια, σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, τη σύγκρουση του ωραρίου των δραστηριοτήτων αυτών με το ωράριο εργασίας τους, την έλλειψη χολώνου λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων, το υψηλό κόστος το οποίο συνεπάγεται η συμμετοχή σε ορισμένες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
καθώς επίσης και την έλλειψη εργοδοτικής υποστήριξης τόσο σε επίπεδο παροχής κινήτρων για συμμετοχή όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης της συμμετοχής τους σε τέτοιες δραστηριότητες.
Παρόμοια είναι η εικόνα των παραγόντων που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες
επαγγελματικής ανάπτυξης και στις χώρες του TALIS, με εξαίρεση τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Πράγματι, ως σημαντικότερο εμπόδιο εκφράζεται και εδώ η σύγκρουσή του ωραρίου των επιμορφώσεων με το ωράριο εργασίας, ενώ η έλλειψη
κινήτρων εκ μέρους της εργοδοσίας και το υψηλό κόστος συμμετοχής αναδεικνύονται ως εξίσου σημαντικά εμπόδια. Οι
οικογενειακές υποχρεώσεις, φαίνεται να δυσχεραίνουν πολύ περισσότερο τη συμμετοχή των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις σε σχεση με τους εκπαιδευτικούς των χωρών του TALIS. Ο παράγοντας αυτός δεν αντικρίζεται ως
τόσο σημαντικός στην περίπτωση των συμμετεχουσών στην έρευνα χωρών, ενώ ακόμα και για τους παράγοντες που και στις
δυο περιπτώσεις αναδείχτηκαν ως τα σημαντικότερα εμπόδιά για επιμόρφωση, η δυσκολία που θέτουν στην επιμορφωτική
δραστηριότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη σε κάθε περίπτωση από τον αντίστοιχο βαθμό δυσκολίας για
συμμετοχή τον οποίο θέτουν στους εκπαιδευτικούς των χωρών του TALIS.
Γενικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι η υποστήριξη της εργοδοσίας για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες
επαγγελματικής ανάπτυξης είναι πολύ μεγαλύτερη στις χώρες του TALIS 2013 σε σχεση με την Ελλάδα. Πράγματι, μολονότι
ακόμα και με όρους εμποδίων συμμετοχής σε επιμορφώσεις, φάνηκε ήδη ότι η απουσία κίνητρων εκ μέτριους της εργοδοσίας
αναδεικνύεται στην περίπτωση της χώρας μας ως μεγαλύτερο εμπόδιο σε σχεση με την αντίστοιχη εικόνα για τις χώρες του
TALIS 2013, με όρους άμεσης διευκόλυνσης και στήριξης της εργοδοσίας για συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες,
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αναδεικνύεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμα εργοδοτικής υποστήριξης στους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα συμμετέχουν σε δραστηριότητες επιμόρφωσης χωρίς να καμία σχεδόν υποστήριξη
από την εργοδοσία. Το γεγονός αυτό μαρτυρά την έντονη επιθυμία των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφώσεις πάρα
την ελλιπή υποστήριξη τους από την πολιτεία, προκείμενου οι ιδού να ανταπεξέλθουν στις συνέχεις νέες προκλήσεις που
ανακύπτουν στο έργο τους.
Η συναίσθηση της ευθύνης ορισμένων εκπαιδευτικών όμως, που θέτουν ως προτεραιότητα το διδακτικό έργο και πασχίζουν να μένουν ενημερωμένοι για τις καινοτομίες στο επάγγελμα και την επιστήμη τους αρνούμενοι να κάνουν εκπτώσεις στη
διδασκαλία τους, δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για την ελλιπή στήριξη της πολιτείας στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών
να εξελιχθούν επαγγελματικά. Αντιθέτως θα πρέπει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στις σχολικές μονάδες και να ενθαρρυνθεί από μία στιβαρή στήριξη της πολιτείας προς τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής
ανάπτυξης, δραστηριότητες που οδηγούν στη σταδιακή βελτίωσή τους, άρα και στη βαθμιαία βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης στα μέλη κοινωνίας εκπαίδευσης.
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Abstract
The present study aimed at investigating the professional development (PD) of Greek teachers and comparing these
results with the corresponding results of TALIS 2013. A quantitative survey was conducted using a questionnaire. The
survey sample consisted of 72 teachers. Greek teachers were found to participate less in PD activities, partly due to the
economic crisis, when compared with TALIS’ teachers, apart from formal qualification programmes where participation
in Greece seemed higher. Similar in content but much more intense are the PD needs of Greek teachers, when compared
with TALIS, especially in matters of special and integrated education. The main obstacles for PD participation are in both
cases the conflict between the PD activities and the work schedule. Employer support was found to be much higher in
TALIS.
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Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
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Θεωρητικό Πλαίσιο
Τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς αναγνωρίζουν ως μια εκ των σημαντικότερων αναγκών τους τη διατήρηση ενός ικανού
και καταρτισμένου εκπαιδευτικού δυναμικού (Rebore, 2010). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί καταλύτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σύγχρονη κοινωνία με την έντονη ρευστότητα που τη χαρακτηρίζει δημιουργεί συνεχές νέα δεδομένα στα οποία πρέπει
οι πολίτες κάθε φορά να προσαρμόζονται. Το γεγονός αυτό συνάγεται ολοένα και περισσότερες νέες προκλήσεις στο έργο τους
εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να μένει διαρκώς ενημερωμένος ούτως ώστε και ο ίδιος σαν πολίτης να προσαρμόζεται στα
εκάστοτε νέα δεδομένα αλλά και να συμβάλλει ως κοινωνός της παιδείας στη μελλοντική σταδιοδρομία των μαθητών του στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να προετοιμάσουν επαρκώς τους μελλοντικούς πολίτες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανακύπτουσες νέες προκλήσεις προωθούν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θέτουν ακόμα μεγαλύτερες
προκλήσεις στο έργο του εκπαιδευτικού. Μέσα σε όλες αυτές τις αυξανόμενες απαιτήσεις ο εκπαιδευτικός καλείται όχι απλώς
να «επιβιώσει» διδακτικά, φέροντας σε πέρας το έργο του, αλλά και να εκπληρώσει την παιδευτική αποστολή του επιτυγχάνοντας τους βέλτιστους δυνατούς στόχους για τους μαθητές του.
Η προσωπική προσπάθεια του κάθε εκπαιδευτικού να μείνει ενήμερος των εξελίξεων στο πεδίο του και να ανταπεξέλθει
στις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό και όχι μόνο περιβάλλον, είναι καθοριστικής σημασίας. Δεν αρκεί
όμως μόνο το στοιχείο αυτό, το οποίο διαφέρει άλλωστε από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό ενώ δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει κάθε φορά να διατηρείται για όλους στα ίδια επίπεδα, αν δεν λάβει κάποιας μορφής στήριξη, λόγω της σφοδρότητας των
αλλαγών και των προκλήσεων που αυτές συνεπάγονται.
Είναι αναγκαίο λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους να μένουν ενήμεροι των αλλαγών και
των εξελίξεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να στηρίζονται στην προσπάθειά τους αυτή από την πολιτεία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αναδεικνύεται ως καθοριστική η σημασία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (in-service
training).
Κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης μπορούν να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς
με νέες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις και τις ποικίλες εκπαιδευτικές αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις.
Δύνανται επίσης να καλλιεργήσουν τη διδακτική ευελιξία των εκπαιδευτικών, παρέχοντας τους μια πληθώρα εναλλακτικών στρατηγικών και πρακτικών διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα επίπεδα διδακτικής ετοιμότητας και αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών, καθώς τους δίνεται η αίσθηση ότι χάρη στο ευρύ διδακτικό τους οπλοστάσιο μπορούν να
ανταπεξέλθουν σταδιακά ακόμα και σε καινοφανείς ανακύπτουσες διδακτικές καταστάσεις (Girvan et al., 2016)
Κατάλληλες τέτοιες ενδοϋπηρεσιακές επιμορφώσεις μπορούν να ενίσχυση τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού. Η
επαγγελματική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου. Πράγματι, η γνώση
στρατηγικών και μεθόδων για τη δημιουργία αποτελεσματικών και δημιουργικών περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης στους μαθητές εκπαίδευσης (Avalos, 2010).
Θετική είναι επίσης και η επίδραση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και προγράμματα, στις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους. Η καλλιέργεια αναστοχαστικών δεξιοτήτων συμβάλλει καθοριστικά στην ολόπλευρη
διαμόρφωση ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού που αναστοχάζεται στην καθημερινή διδακτική του πράξη και βελτιώνεται
συνεχώς προς όφελος των μαθητών και της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζεται. Έτσι δημιουργείται ένας σπινθήρας
που αν ενθαρρυνθεί μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης κουλτούρας μάθησης στη σχολική μονάδα. Μέσα
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από τη διαδικασία αυτή η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση συμβάλλει εμμέσως πλην σαφώς και στην επίτευξη των στόχων της
σχολικής μονάδας.
Τέτοιου είδους δραστηριότητες δίχως αμφιβολία βελτιώνουν την αποδοτικότητα, τις δεξιοτητες, τη γνώση και την κινητοποίηση του εκπαιδευτικού (Jahangir, Saheen & Kazmi, 2012), ο οποίος μένει ενήμερος των εξελίξεων, των καινοτομιών και
της έρευνας στο αντικείμενό του. Έκδηλη είναι και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στη διαχείριση της σχολικής τάξης
(Ngala & Odebero, 2010), στην εφαρμογή των διαφόρων διδακτικών μεθόδων και στην αξιολόγηση των μαθητών (Ekpoh,
Edet & NKama, 2013). Μία τέτοια πολυεπίπεδη βελτίωση του εκπαιδευτικού στο έργο του, βελτίωση που οδηγεί τόσο σε
υψηλότερα επίπεδα επίτευξης εκ μέρους των μαθητών όσο και σε μια ώθηση της σχολικής μονάδας προς ένα επίπεδο αποτελεσματικότερης λειτουργίας, φέρνει σταδιακά την αναγνώριση στο έργο του εκ μέρους των συναδέλφων του και της σχολικής
ηγεσίας. Το γεγονός αυτό θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κλίματος στη σχολική μονάδα, ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της, κάτι που οδηγεί μεταξύ άλλων και σε αύξηση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης των
εκπαιδευτικών. Η τελευταία παράμετρος επηρεάζει πολυεπίπεδα και σε μεγάλο βάθος ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της πιο εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Καθοριστικοί παράγοντες προκειμένου όλες οι προαναφερθείσες θετικές συνέπειες της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης
να αποτυπωθούν στην εκπαιδευτική πράξη είναι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αλλά κυρίως και της ηγεσίας της εκπαίδευσης,
οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και οι επιμορφωτικές τους ανάγκες.
Ζωτικής σημασίας λοιπόν είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πριν το σχεδιασμό και την
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στόχος είναι η παροχή προγραμμάτων που θα εστιάζουν στις εκάστοτε ανάγκες
των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν άμεσα τις απαντήσεις που χρειάζονται στα ζητήματα
ακριβώς τα οποία τους προβληματίζουν στην καθημερινή διδακτική πράξη και έτσι βελτιστοποιείται η επίδραση της επιμόρφωσης, οδηγώντας σταδιακά σε όλες τις προαναφερθείσες ευεργετικές συνέπειες της. Μη στοχευμένες στις πραγματικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και πρόχειρα σχεδιασμένες δράσεις ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, όπως παρατηρούνται
συχνά σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν βοηθούν ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς, τους κουράζουν και δημιουργούν αρνητικές εμπειρίες επιμόρφωσης, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
epimorphosis trauma. Οι αρνητικές αυτές εμπειρίες αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην συνέχεια της
σταδιοδρομίας τους σε ενδοϋπηρεσιακές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς θεωρούν, με βάση την προ προϋπάρχουσα εικόνα τους για τις επιμορφώσεις αυτές, τετριμμένα και ξένα ως προς τις πρακτικές τους ανάγκες στην καθημερινή
σχολική πράξη τα όσα θα ακούσουν.
Στην Ελλάδα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο αριθμός των ερευνών για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ήταν σχετικά περιορισμένος (Βαλμάς, 2006). Με άλλα λόγια οι επιμορφώσεις οι οποίες προσφέρονταν στους εκπαιδευτικούς δεν είχαν σχεδιαστεί ώστε να στοχεύουν στις εκάστοτε ανάγκες τους. Έρευνες που διεξάγονταν στη συνέχεια κατέγραφαν
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (Παντελιάδου, 2000; Παπαναούμ, 2003, Πατούνα, Στελλάκου, Κουτούζης, Βερέβη,
& Θωμαδάκη, 2005), εμφανίζοντας ωστόσο θεωρητικά κενά ως προς την εννοιολόγησή τους (Βεργίδης, 2012).
Ανάγκες που καταγράφονται (ΟΕΠΕΚ, 2008; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010; Αναστασιάδου, 2016; Βεργίδης & Βαλμάς, 2011;
Σακούλης & Βεργίδης, 2017) είναι μεταξύ άλλων ζητήματα διδασκαλίας και διδακτικής μεθοδολογίας, ζητήματα διαχείρισης
της σχολικής τάξης, η διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών με ειδικές δεξιότητες, η επικαιροποίηση
των γνώσεων πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής, η οργάνωση και η διοίκηση της σχολικής μονάδας, καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, ζητήματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης καθώς και η καλλιέργεια συνεργασίας με γονείς και συνάδελφους.
Στην Ελλάδα του σήμερα που συνεχίζει να μαστίζεται από μια σφοδρή οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση, οι προκλήσεις που αναδύονται για το έργο του εκπαιδευτικού είναι πιο πολύπλοκες από ποτέ. Οι εκπαιδευτικοί δίχως προετοιμασία κατά
τη φάση των αρχικών τους σπουδών για ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν αναμένεται να
βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Είναι αναγκαία η στήριξη τους από την πολιτεία στο έργο τους
μέσω του σχεδιασμού κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών κρίνεται αναγκαίο να προηγηθεί η διεξοδική διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών,
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προκειμένου αφενός να δοθεί στους εκπαιδευτικούς άμεσα στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες τους είναι εντονότερες και αφετέρου
να υπάρξει ένας ορθολογικός σχεδιασμός των προγραμμάτων και επένδυση των ιδιαίτερα περιορισμένων διαθέσιμων πόρων
εκεί όπου οι εκπαιδευτικοί το έχουν περισσότερη ανάγκη.
Στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι ακριβώς η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και η μελέτη του κατά πόσο διαφοροποιούνται οι ανάγκες
αυτές ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς με διαφορετικά εργασιακά χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία
εργάζονται, ο τόπος εργασίας τους καθώς επίσης και τα έτη προϋπηρεσίας τους.

Μεθοδολογία
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, διεξήχθη μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα κατόπιν διεξοδικής μελέτης της σχετικής
βιβλιογραφία για τις επιμορφωτικές ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ, 2008; Φιλοκωστα, 2010; Κατσαφουρος,
2009; Παρδάλη & Κυριάκη, 2012; Σακκούλης & Βεργίδης, 2017). Στα πλαίσια του ερωτηματολογίου, πέρα από τα αρχικά δημογραφικού χαρακτήρα ερωτήματα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό στον οποίο ένιωθαν την ανάγκη για
επιμόρφωση σε διάφορους τομείς που σχετίζονται άμεσα με έργο τους. Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δείγμα
20 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας προκειμένου να αξιολογηθεί ως προς
την αξιοπιστία του, την εγκυρότητά του καθώς και ως προς το εάν περιλάμβανε σημεία τα οποία ήταν νοηματικά ασαφή για
τους εκπαιδευτικούς. Η ανατροφοδότηση που προσέφερε η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, οδήγησε στην τελική
διαμόρφωση του ερευνητικού εργαλείου το οποίο μοιράστηκε στο δείγμα των εκπαιδευτικών της έρευνας.
Το δείγμα της παρούσας μελέτης απαρτίστηκε από 368 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
οι οποίοι εργάζονταν σε σχολεία του νομού Αχαΐας. Το δείγμα επελέγη με στρωματοποιημένη μονοσταδιακή δειγματοληψία
κατά συστάδες. Η δειγματοληπτική αυτή μέθοδος δεδομένου του ερευνητικού πλαισίου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
και τους εγγενείς περιορισμούς της έρευνας, αναδεικνύεται ως μία εκ των καταλληλότερων μεθόδων δειγματοληψίας, με
όρους αξιοπιστίας των εκτιμητών των υπό μελέτη χαρακτηριστικών.

Ανάλυση Δεδομένων
Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2018. Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από το δείγμα αυτό, έγινε μέσω του πακέτου στατιστικών αναλύσεων IBM SPSS Statistics 2.5. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν
από το ερωτηματολόγιο ήταν στο σύνολό τους στη μορφή ordinal data λόγω της χρήσης πενταβάθμιων κλιμάκων Likert. Ο λόγος για
τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν πενταβάθμιες κλίμακες Likert ήταν η πρόθεση της ερευνητικής ομάδας να δώσει στους ερωτωμένους
τη δυνατότητα της ουδέτερης απάντησης στις διάφορες ερωτήσεις του ερευνητικού εργαλείου, προκειμένου να νιώσουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μεγαλύτερη άνεση κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης με
απώτερο σκοπό να ληφθούν, μέσα από όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς απαντήσεις, δεδομένα όσο γίνεται πιο αξιόπιστα, και αληθή.
Οι πίνακες συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, αλλά και τα αντίστοιχα γραφήματα που κατασκευάστηκαν για τις διάφορες μεταβλητές του ερωτηματολογίου, έδωσαν μια σαφή εικόνα για τις επιμορφωτικές ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Τα ordinal δεδομένα τα οποία αντλήθηκαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις που είχαν σχεση με
τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σε συνδυασμό με τα συνεχή αριθμητικά (στην περίπτωση των ετών προϋπηρεσίας) και τα
nominal (στην περίπτωση όλων των υπόλοιπων δημογραφικών στοιχείων) δεδομένα τα οποία αντλήθηκαν από τις ερωτήσεις
δημογραφικού περιεχομένου έδωσαν τη δυνατότητα, με τη χρήση κατάλληλων για κάθε περίπτωση συντελεστών συσχέτισης,
διεξαγωγής μιας σε βάθος διερεύνησης της έντασης, της κατεύθυνσης αλλά και κυρίως της στατιστικής σημαντικότητας ενδεχόμενων σχέσεων και συσχετίσεων ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές.
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Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένοι πίνακες και γραφήματα που ανέδειξαν κρίσιμα συμπεράσματα κατά τη φάση της ανάλυσης των δεδομένων και οι οποίοι μέσω των συμπερασμάτων αυτών αποτέλεσαν οδηγούς για τη συνολική συμπερασματολογία της παρούσας μελέτης.
Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά έντασης οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος
σε διάφορους τομείς του διδακτικού έργου.

	
  
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης της συσχέτισης ανάμεσα στα έτη προϋπηρεσίας και στην εκφραζόμενη από τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτική τους ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια
της συνεργασίας τους με γονείς, συναδέλφους, συμβούλους, διευθυντές και κοινωνικούς φορείς.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης της συσχέτισης ανάμεσα στα έτη προϋπηρεσίας και στην εκφραζόμενη από τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτική τους ανάγκη για διαχείριση μιας τάξης με κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης της συσχέτισης ανάμεσα στα έτη προϋπηρεσίας και στην εκφραζόμενη από τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτική τους ανάγκη για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.
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Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης της συσχέτισης ανάμεσα στα έτη προϋπηρεσίας και στην εκφραζόμενη από τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτική τους ανάγκη για διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης.

	
  
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης της συσχέτισης ανάμεσα στα έτη προϋπηρεσίας και στην εκφραζόμενη από τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτική τους ανάγκη για στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και συναισθηματικές διαταραχές.
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Στο γράφημα 2 παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά έντασης οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος
με 10 ή και λιγότερα έτη προϋπηρεσίας.

	
  
Στο γράφημα 3 παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά έντασης οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος
με 30 ή και περισσότερα έτη προϋπηρεσίας.

Συμπεράσματα

	
  

Από την ανάλυση των δεδομένων ανέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα. Αρχικά λοιπόν, φαίνεται ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα έντονες σε ποικίλες
πτυχές της διδακτικής, σχολικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους, νιώθουν εντονότερη
την ανάγκη για επιμόρφωση στον τομέα της στήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και συναισθηματικές διαταραχές. Το
εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των μαθητών της γενικής αγωγής που διαγιγνώσκονται
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με μαθησιακές δυσκολίες ή/και συναισθηματικές διαταραχές είναι ο λόγος που ανεβάζει στην πρώτη θέση της ιεράρχησης των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών την ανάγκη αυτή για στήριξη και παιδαγωγική διαχείριση των μαθητών αυτών.
Ιδιαίτερα έντονες εμφανίζονται και οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στους τομείς της γνώσης και της εφαρμογής
νέων διδακτικών μεθόδων, της διαχείρισης μια πολυπολιτισμικής τάξης και των νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησής τους
στη σχολική τάξη. Υψηλής προτεραιότητας είναι και οι ανάγκες για αναζήτηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, για
διαχείριση των πολυσχιδών κρίσεων που δύνανται να ανακύψουν στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, αλλά και για διαχείριση
προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.
Η ανάγκη των εκπαιδευτικών να ξεφύγουν από την καθημερινή ρουτίνα και τις παραδοσιακές τετριμμένες μεθόδους είναι η
αιτία πίσω από την έντονα εκφραζόμενη ανάγκη τους για γνώση και εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων αλλά και για αναζήτηση, γνωριμία και αξιοποίηση στην καθημερινή σχολική πράξη εκπαιδευτικών καινοτομιών.
Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας και η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων σε συνδυασμό με τα στιβαρά ερευνητικά
ευρήματα που θέλουν την τεχνολογία στην εκπαίδευση να συμβάλλει στην επίτευξη εντυπωσιακών μαθησιακών αποτελεσμάτων
σε μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων των μαθητών, φαίνεται να επηρεάζει έντονα τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στις ιδιαίτερα έντονες ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σχετικά με τη διαχείριση
μια πολυπολιτισμικής τάξης. Τα ολοένα και εντονότερα μεταναστευτικά ρεύματα που περνούν από τη χώρα μας και η αγωνία των
εκπαιδευτικών να φανούν έτοιμοι απέναντι στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται και αναμένεται να εμφανιστούν εντονότερες
δικαιολογούν ακριβώς αυτήν την αδήριτη ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση στον τομέα αυτό.
Η ανάγκη διαχείρισης κρίσεων στη σχολική μονάδα αλλά και επιμέρους συμπεριφορών των μαθητών ήταν πάντα αναμεσά
στις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών. Εκφράζονται όμως εντονότερα τώρα παρά ποτέ καθώς η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει δημιουργήσει αναταραχές στη δομή της κοινωνίας. Δεν είναι τυχαία η εξίσου έντονα εκφραζόμενη ανάγκη των εκπαιδευτικών για διαχείριση μιας τάξης με κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες. Οι ιδιαίτερα έντονες κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες
προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή σχολική πράξη εντός και εκτός της τάξης. Καλούνται να διαχειριστούν τον
αντίκτυπο που έχει η κρίση στις οικογένειες της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως στα παιδιά. Δεν είναι τυχαία και άσχετη με το
κοινωνικό-οικονομικό συγκείμενο η αύξηση των παραβατικών ή τουλάχιστον πιο ακραίων συμπεριφορών και αντιδράσεων των
μαθητών και τα εντονότερα φαινόμενα bullying. Φαίνεται λοιπόν πράγματι ότι η κοινωνική αναταραχή περνά με τον τρόπο αυτό
και στην εκπαίδευση, κάτι που δημιουργεί μεγαλύτερες ακόμα απαιτήσεις στο έργο του εκπαιδευτικού ο οποίος μέσα ακριβώς
από το θεσμό της εκπαίδευσης καλείται να εκκινήσει την αλλαγή. Η παιδεία είναι άλλωστε η απάντηση σε κάθε είδους κρίση.
Έντονες αλλά μικρότερες σε σχεση με τις προαναφερθείσες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για γνώση
του επιστημονικού αντικειμένου και για τη διοίκηση και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Λιγότερο έντονες είναι επίσης
και οι ανάγκες για γνώσεις παιδαγωγικής και ψυχολογίας αλλά και για την καλλιέργεια της επικοινωνίας με τα υπόλοιπα πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή με τους γονείς, τους συνάδελφους, τους διευθυντές και
τους συμβούλους.
Φαίνεται ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι παντού έντονες, με διαφορετική όμως προτεραιότητα. Προτεραιότητα των εκπαιδευτικών αποτελεί η διδακτική πράξη και η βελτίωσή της μέσω της προσωπικής τους βελτίωσης σε επιμέρους
τομείς στους οποίους ίσως να νιώθουν μια σχετική ανασφάλεια.
Τα ανακύπτοντα προβλήματα σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την οικονομική και κοινωνική κρίση και από το έντονο
μεταναστευτικό πρόβλημα διαμορφώνουν σημαντικά την εικόνα των επιμορφωτικών αναγκών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται, νιώθουν έμπρακτα, βιώνουν τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που ανακύπτουν στο έργο τους και ζητούν
εναγωνίως στήριξη εκ μέρους της πολιτείας προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές υψηλές απαιτήσεις.
Πώς ερμηνεύεται όμως η χαμηλότερη προτεραιότητα που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς σε ορισμένες από τις ανάγκες τους;
Η στιβαρή γνώση που νιώθουν ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί αποκομίσει, από τις αρχικές τους σπουδές και από τις ως τώρα
επιμορφώσεις στις οποίες έχουν συμμετάσχει, πάνω στο επιστημονικό τους αντικείμενο φέρνει την ανάγκη αυτή στη σχετικά
χαμηλότερη θέση. Το ίδιο ισχύει για τις γνώσεις Παιδαγωγικής οι οποίες βέβαια στην περίπτωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν μέρος του επιστημονικού τους αντικειμένου. Και στην περίπτωση όμως των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που η αρχική τους εκπαίδευση υστερεί, στην πλειοψηφία τουλάχιστον των περιπτώσεων, σε γνώσεις
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παιδαγωγικής, ναι μεν η ανάγκη για τέτοιες γνώσεις είναι έντονη, όχι όμως όσο άλλες ανάγκες που βρίσκονται σε υψηλότερες
θέσεις προτεραιότητας.
Η διοίκηση και η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αλλά και οι γνώσεις κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης καταλαμβάνουν επίσης σχετικά χαμηλότερες θέσεις ίσως και λόγω της έλλειψης προσωπικού ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για τους
τομείς αυτούς. Αυτοί οι τομείς γίνονται αντιληπτοί ως τομείς στους οποίους η επιμόρφωση δεν θα επηρεάσει άμεσα την διδακτική
πράξη και άρα το διδακτικό τους έργο. Νιώθουν τα αντικείμενα αυτά μακρινά, ίσως και αρκετά ξένα ως προς τη καθημερινή
διδακτική πράξη. Η αυτοαξιολόγηση συγκεκριμένα όπως και κάθε τι που εκλαμβάνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως κάτι που
επιβάλλεται άνωθεν, συγκεντρώνει ακόμα μικρότερο ενδιαφέρον εκ μέρους των εκπαιδευτικών.
Η καλλιέργεια της επικοινωνίας με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της σχολικής ζωής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική όχι
όμως όσο η βελτίωση πτυχών του διδακτικού έργου που άπτονται, όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, εντονότερα της διδακτικής πράξης. Τα φλέγοντα αυτά ζητήματα της σχολικής πράξης που επηρεάζουν άμεσα το έργο των εκπαιδευτικών
σε καθημερινή βάση είναι αυτά ακριβώς στα οποία εκφράζονται και οι εντονότερες ανάγκες τους.
Όσο αφορά τη διαφοροποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ως προς τα διάφορα εργασιακά τους χαρακτηριστικά, σε γενικές γραμμές δεν παρουσιάστηκαν τεράστιες αποκλίσεις στις ανάγκες αυτές. Η συνολική εικόνα των αναγκών
διέφερε ελαφρώς μόνο, με εξαίρεση την παράμετρο των ετών προϋπηρεσίας που φάνηκε να διαφοροποιεί σημαντικά την εικόνα
των επιμορφωτικών αυτών αναγκών.
Φάνηκε πως με την πάροδο των ετών και την αύξηση της περί της σχολικής πράξης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, η ανάγκη
για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών τείνει να μειώνεται. Οι εκπαιδευτικοί έχοντας αποκτήσει μια πληθώρα
εμπειριών, αντιμετωπίζοντας στη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας μια μεγάλη ποικιλία διδακτικών καταστάσεων, έχουν διαμορφώσει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και πρακτικών με αποτέλεσμα να νιώθουν μια σχετική ασφάλεια ότι
μπορούν αν διαχειριστούν κάθε ανακύπτουσα διδακτική περίσταση. Ακόμα και στην περίπτωση καινοφανών καταστάσεων στη
σχολική πράξη, ο αριθμός των οποίων δεν αναμένουν πλέον να είναι μεγάλος, νιώθουν ενδεχομένως ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν επαρκώς δρώντας με βάση την προυπάρχουσα εμπειρία τους για κάποια σχετική, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, περίσταση.
Οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί τείνουν επίσης να νιώθουν μικρότερη την ανάγκη για διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης
και για στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και συναισθηματικές διαταραχές. Ίσως να νιώθουν ότι η εμπειρία και η καλή
θέληση καλύπτει το έλλειμα ειδικών γνώσεων διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ίσως όμως και η δύση της καριέρας να οδηγεί σε μικρότερη αίσθηση της ανάγκης για επιμόρφωση σχετικά με προβλήματα,
όπως αυτά, τα οποία ναι μεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στην παρούσα φάση, αλλά αναμένεται να ενταθούν πολύ περισσότερο
στο μέλλον. Τότε η ανάγκη για επιμόρφωση ίσως να είναι αδήριτη, ωστόσο οι ηλικιακά μεγαλύτεροι αυτοί εκπαιδευτικοί ίσως να
έχουν περάσει στο φάσμα της συνταξιοδότησης.

Συζήτηση
Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης αλλά κυρίως και κατά τη φάση της εξαγωγής των
συμπερασμάτων, μέσα από την ανάλυση αυτή που είχε προηγηθεί, ανέκυψαν ιδέες, σκέψεις και ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν
μέσω της απάντησής τους από μελλοντικές έρευνες να συνθέσουν το πολυδιάστατο παζλ των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και να δώσουν στους σχεδιαστές των εκπαιδευτικών πολίτικων και δη των επιμορφωτικών προγραμμάτων μια στιβαρή
βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων τέτοιων που να απαντούν στις φλέγουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών της χώρας μας.
Αναδύεται λοιπόν μια έντονη ανάγκη ενδελεχούς ποιοτικής μελέτης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναδειχθούν ιδιαίτερες πτυχές τους αλλά και να σκιαγραφηθούν οι εσωτερικού αυτοί μηχανισμοί που τις διαμορφώνουν.
Αναγκαιο είναι επίσης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών σχετικά με τη στήριξη
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και συναισθηματικές διαταραχές, αλλά και σχετικά με τη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής
τάξης. Η περιρρέουσα κατάσταση στη χώρα μας σχετικά με το μεταναστευτικό και η διάγνωση ολοένα και περισσοτέρων παιδιών με
μαθησιακές δυσκολίες αναμένεται να γιγαντώσει τα ζητήματα αυτά στο μέλλον.
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Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών είδαμε ότι δεν είναι άσχετες με το ευρύτερο κοινωνικό συγκείμενο. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τα κοινωνικά ερεθίσματα και ανταποκρίνονται στα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τα οποία αργά ή
γρηγορά μεταδίδονται και στο χώρο της εκπαίδευσης. Προβληματίζονται και νιώθουν την ανάγκη να ανταπεξέλθουν στις νέες κάθε
φορά προκλήσεις που ανακύπτουν στο έργο τους. Οι ανάγκες τους λοιπόν είναι κάθε άλλο πάρα σταθερές· αντιθέτως εμφανίζουν
μια δυναμικότητα και μεταβάλλονται, ανταποκρινόμενες στις κοινωνικές αλλαγές. Είναι αναγκαία λοιπόν η συνεχής μελέτη των επιμορφωτικών αναγκών προκειμένου τα εκάστοτε επιμορφωτικά προγράμματα να στηρίζουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς
στις πτυχές εκείνες του έργου τους στις οποίες οι ίδιοι νιώθουν κάθε φορά εντονότερη την ανάγκη τους για βελτίωση. Η παρεχόμενη
αυτή στήριξη στο έργο του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι έγκαιρη και άμεση, προτού δηλαδή παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα
από τη στιγμή που θα ανακύψει μια ανάγκη και σίγουρα προτού ο εκπαιδευτικός νιώσει αβοήθητος και τελικά εξουθενωμένος στην
καθημερινότητα του σχολείου.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε επιμέρους υποπεριοχές της
ειδικής αγωγής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι δύο αυτοί τομείς εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τα ζητήματα
τα οποία μπορεί ο εκπαιδευτικός να κληθεί να αντιμετωπίσει στη σχολική τάξη. Επομένως, μολονότι μπορεί να εντάσσονται στο ίδιο
γενικότερο πλαίσιο, οι ειδικότερες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τους δύο αυτούς τομείς μπορεί
να «απλώνονται» σε ένα ευρύ φάσμα. Έτσι, απαιτείται η ενδελεχής διερεύνησή τους, ούτως ώστε οι σχεδιαζόμενες επιμορφωτικές
δράσεις να μη δίνουν γενικόλογες απαντήσεις αλλά συγκεκριμένες λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε εκπαιδευτικός.
Κομβικής σημασίας είναι και η διερεύνηση των αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο
αλλά και ως προς τη δομή και τη φιλοσοφία των επιζητούμενων προγραμμάτων. Πράγματι, οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, που
προσανατολίζονται περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν στα πλαίσια του διδακτικού τους έργο, δείχνουν
μια κατεύθυνση για επιζητούμενα προγράμματα που να ξεφεύγουν από τα τετριμμένα πρότυπα του συνέδριου ή σεμιναρίου, περιλαμβάνοντας περισσότερες ευκαιρίες για βιωματική μάθηση.
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Abstract
The present study aimed at investigating the professional development (PD) needs of Greek teachers and at analyzing
the impact that parameters, such as their years of service, the degree of urbanization of their workplace and the level of
education they work in, have on their PD needs. A quantitative survey was conducted using a questionnaire containing
closed-ended questions. The survey sample consisted of 368 teachers from the prefecture of Achaia. Greek teachers were
found to have intense training needs in many aspects of their work. Their strongest needs were recorded in issues related
to special education, integrated education and implementation of new methods and innovations in teaching. Less intense
needs were stated in issues related to the knowledge of their subject field, school administration and self-evaluation.
Teachers’ years of service were found to have an impact on their PD needs.
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Ο Ρόλος των Σχολείων στη Διά Βίου Μάθηση των Εκπαιδευτικών:
Διεθνείς Αναφορές και Ελληνική Προοπτική
Ασημίνα Παπάζογλου & Μανώλης Κουτούζης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημοσίευσε μία Ανακοίνωση με τίτλο: «Making a European area of lifelong learning a
reality», στην οποία αναφέρεται ότι η πρόοδος της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη σπουδαιότητα της γνώσης έχουν
αλλάξει τις συνθήκες εργασίας και το προφίλ του εργαζομένου. Συνίσταται, λοιπόν, η διαρκής ανανέωση της γνώσης. Είναι
γεγονός ότι η δια βίου μάθηση αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και ανάπτυξης πολιτικής για πολλά χρόνια. Ωστόσο, σήμερα
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για τους πολίτες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται τόσο
για την αξιοποίηση των ευκαιριών όσο και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας της γνώσης (European
Commission, 2001). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεχίζει αναφέροντας ότι «είναι απαραίτητη η ενεργός προώθηση και ενσωμάτωση της μάθησης στο χώρο της εργασίας» (σελ. 21). Επομένως, η συνεχής μάθηση από οικονομική, ανθρώπινη και
κοινωνική οπτική γωνία, πρέπει να ενσωματωθεί στη λειτουργία όλων των οργανισμών.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι ευρωπαϊκοί στόχοι για τη δημιουργία κοινωνιών γνώσης και τη δια βίου μάθηση, οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται οι άνθρωποι πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως οργανισμοί μάθησης (Cedefop,
2003). Η ανάπτυξη ενός οργανισμού μάθησης έχει αναδειχθεί ως μία προσέγγιση που βοηθάει τους οργανισμούς να οικοδομήσουν τη
μαθησιακή ικανότητα τους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού: σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο (Davis & Daley, 2008).

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ;
Η έννοια του «οργανισμού μάθησης», η οποία προέρχεται από το χώρο των επιχειρήσεων, δηλαδή από έναν χώρο εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, κατέχει κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της διοίκησης (Gronhaug & Stone, 2012; Kools, &
Stoll, 2016). Αυτή η έννοια άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα στη βιβλιογραφία, περίπου στα τέλη του 1980, όταν η ικανότητα για αλλαγή, βελτίωση και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων συνδέθηκε με τη μάθηση (Marquardt, 1996).Ένας οργανισμός
μάθησης ενσταλάζει τη μάθηση στα άτομα, στις ομάδες και στον ίδιο τον οργανισμό, ενώ αποτελεί τη βάση για βελτίωση, αλλαγή και
απόδοση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991; Watkins & Marsick, 1993; Marquardt, 2002;
Kiedrowski, 2006). Σε έναν τέτοιο οργανισμό, οι εργαζόμενοι διαρκώς δημιουργούν, αποκτούν και μεταφέρουν γνώση, βοηθώντας
την επιχείρησή τους να προσαρμοστεί στο απρόβλεπτο ταχύτερα από τους αντιπάλους της (Garvin, Edmondson & Gino, 2008).
Ο Garvin (1993) αναφέρει ότι, “οι οργανισμοί που μαθαίνουν είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία, την απόκτηση και τη
μεταφορά της γνώσης και κατ’ επέκταση, είναι σε θέση να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά, ώστε να αντανακλά αυτή τη νέα
γνώση και επίγνωση” (σελ.80). Αυτό συνεπάγεται ένα νέο τρόπο σκέψης και τελικά μία διαφορετική κουλτούρα για τον τρόπο
συνεργασίας των ανθρώπων και την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επανεξέταση παλαιότερων πρακτικών και
εμπειριών. Παρόμοια, η Marquardt (1996) αναφέρει ότι “ένας οργανισμός μάθησης έχει ισχυρή ικανότητα να συλλέξει, να
αποθηκεύσει και να μεταφέρει γνώση, και ως εκ τούτου, συνεχώς να μετασχηματίζεται, για την επιτυχία του οργανισμού”
(σελ.30). Υποστηρίζει ότι σε έναν οργανισμό που μαθαίνει διαρκώς, η μάθηση είναι μία συνεχής, στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία, ενσωματωμένη με την εργασία, αφού τρέχει παράλληλα με αυτήν και επιτυγχάνεται από τον οργανισμό στο σύνολό
του. Στην ικανότητα του οργανισμού μάθησης να μετασχηματίζεται ως αποτέλεσμα της διαρκούς μάθησης, επικεντρώνονται
και οι Watkins και Marsick (1993). Υποστηρίζουν πως η ιδέα του οργανισμού μάθησης, βασίζεται στη δόμηση του οργανισμού,
με τέτοιο τρόπο ώστε η ικανότητα του για μάθηση, καινοτομία και ανάπτυξη να ενισχύεται συνεχώς, οδηγώντας στη συνεχή
ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό. H Marsick αναφέρει ότι όλοι οι οργανισμοί μαθαίνουν. Τα τελευταία χρόνια όμως, μερικοί
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οργανισμοί που είναι στρατηγικά προσανατολισμένοι, στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, συλλαμβάνουν τη γνώση και τη μετασχηματίζουν σε οργανωσιακά επιτεύγματα. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση γίνεται ένα σχεδιασμένο κομμάτι της στρατηγικής
του οργανισμού (Watkins & Marsick, 1993, 1996).

2. ΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προκειμένου η δια βίου μάθηση να ενσωματωθεί στον κύριο άξονα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη, θα
πρέπει η ατομική μάθηση να συνδυαστεί με την οργανωσιακή μάθηση. Οι ενήλικες μαθαίνουν άτυπα μέσα από πραγματικές
εμπειρίες ζωής στη δουλειά, στην κοινωνία και σε άλλα περιβάλλοντα. Αυτή η άτυπη μάθηση ονομάζεται ενεργός μάθηση
(Action Learning) και μπορεί να είναι τυχαία ή σχεδιασμένη (Ο’ Neil & Marsick, 2007). Μέσα από την ενεργό μάθηση, μπορούν
να αναπτυχθούν νέες συμπεριφορές και δεξιότητες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να «μεταφυτευθούν» στον ευρύτερο
οργανισμό και να καλλιεργήσουν την επιθυμητή αλλαγή (Yorks & Marsick, 2000).
H θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Mezirow (1997, 2006) εστιάζει στη σχεδιασμένη ενεργό μάθηση - παρουσίαση ενός προβλήματος για την αποτελεσματική αλλαγή ενός προβληματικού πλαισίου αναφοράς του ενήλικα - μέσω του
κριτικού στοχασμού, του διαλόγου και της δράσης. Η κατανόηση και η ερμηνεία των γεγονότων από ένα άτομο αποτελεί προϊόν
της προσωπικής του εμπειρίας (Mezirow, 1991). Αυτές οι προσωπικές ερμηνείες είτε επιβεβαιώνονται, είτε ακυρώνονται
μέσω της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ο «στοχασμός» πάνω στις βασικές πεποιθήσεις, στις αξίες και στα πλαίσια αναφοράς
που διέπουν τη σκέψη, ονομάζεται «κριτικός στοχασμός». Ο κριτικός στοχασμός επιτρέπει στους ενήλικες να διορθώσουν
πιθανές στρεβλώσεις στις πεποιθήσεις και στα λάθη που προκύπτουν κατά την επίλυση προβλημάτων (Mezirow, 1997).
Παρόλο που η θεωρία του Mezirow επικεντρώνεται στο πώς τα άτομα αλλάζουν τις παραδοχές τους, αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης των ενηλίκων θεωρείται ως μία θεμελιώδης διαδικασία για τη μετασχηματιστική αλλαγή των οργανισμών και για τη διαδικασία συστηματικής δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης. Η Marsick (χ.η.) τονίζει ότι παρόλο που
ο στοχασμός μπορεί να μετασχηματίσει ανθρώπους και οργανισμούς, δεν είναι διαδεδομένος στο εργασιακό περιβάλλον.
Ωστόσο, για όσους οργανισμούς προσδοκούν ότι η μάθηση θα λαμβάνει χώρα συνεχώς για τα άτομα και ότι οι εργαζόμενοι θα
μοιράζονται /ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους με τρόπο που να ενισχύει τη μάθηση σε ομάδες και σε ολόκληρο τον οργανισμό,
κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση της σχεδιασμένης άτυπης μάθησης, ώστε να βελτιωθεί η οργανωσιακή απόδοση και να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι (Marsick & Watkins, 2003). Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η άτυπη μάθηση στον εργασιακό
χώρο, είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία κουλτούρα μάθησης βασισμένη στην μετασχηματίζουσα μάθηση, που αποτελεί
τη λιγότερο δομημένη μέθοδο μάθησης.
Οι Yang, Watkins και Marsick (2004) αξιοποίησαν το μοντέλο της μετασχηματίζουσας μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον
και ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τον «Οργανισμό Μάθησης». Εξηγούν ότι ο οργανισμός μάθησης ενδυναμώνει
τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν, παρέχει ευκαιρίες για συνεχή μάθηση των εργαζομένων, ενθαρρύνει τη συνεργασία, προωθεί τον ανοιχτό διάλογο και τον προβληματισμό.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη δημιουργία ευκαιριών συνεχούς μάθησης για όλα τα μέλη του οργανισμού, η μάθηση
σχεδιάζεται στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μάθουν μέσα από την εργασία τους.
Επιπλέον, παρέχονται δυνατότητες για συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη (Marsick & Watkins, 2003). Η ενθάρρυνση για αναζήτηση και διάλογο αναφέρεται στις προσπάθειες του οργανισμού να δημιουργήσει μία κουλτούρα προβληματισμού, πειραματισμού και ανατροφοδότησης (Yang, Watkins & Marsick, 2004). Το άτομο ενθαρρύνεται να πειραματίζεται, να
εκφράζει ελεύθερα την άποψή του αλλά και να ακούει και να διερευνά τις απόψεις των άλλων (Marsick & Watkins, 2003). Η
δυνατότητα των εργαζομένων να εμπλέκονται σε πραγματικό διάλογο έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της μάθησης. Ο διάλογος διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών, την επεξήγηση προτάσεων και εννοιών, την συλλογική
κατανόηση και τη συνεννόηση για τις απαιτούμενες δράσεις. Τέλος, ο διάλογος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για κριτική
σκέψη / στοχασμό πάνω στις ήδη υπάρχουσες απόψεις, πεποιθήσεις και πρακτικές των ατόμων και να οδηγήσει στον μετασχηματισμό τους.
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3. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ενώ τα σχολεία συνιστούν χώρους διδασκαλίας και μάθησης για τους νέους ανθρώπους, συνήθως δεν αντιμετωπίζονται ως
χώροι μάθησης ενηλίκων. Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κλειδί για την ανάπτυξη των μαθητών
είναι η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Joyce & Showers, 1995).
3.1 Γιατί το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών;
Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, το οποίο εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε διαδικασίες που ενισχύουν
συνεχώς τη μάθησή τους, θα βελτιώσει την ικανότητά τους για πιο αποτελεσματική διδασκαλία και κατά συνέπεια θα βελτιώσει τη μάθηση των μαθητών (Louis et al., 1995). Είναι αδύνατον να δημιουργήσουμε μία κοινωνία μάθησης χωρίς μαθητές
που μαθαίνουν και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μαθητές που μαθαίνουν χωρίς εκπαιδευτικούς που μαθαίνουν. Συνεπώς, η
βελτίωση της ποιότητας της μάθησης των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν δια βίου, ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες πληροφορίες/γνώσεις, παιδαγωγικές ιδέες, για τις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσουν συνεχώς
νέες δεξιότητες.
Πράγματι, όλο και περισσότερα στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι τα αποτελεσματικά σχολεία λειτουργούν ως οργανισμοί που
«μαθαίνουν» (Fullan, 1995; Silins, Mulford & Zarins, 2002). Αυτά τα σχολεία αναπτύσσουν δυναμικές διαδικασίες, μεθόδους
και στρατηγικές μάθησης, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντιδρούν αποτελεσματικά, να διαχειρίζονται την αλλαγή σε
αβέβαια περιβάλλοντα, να έχουν μαθητές με έντονο το «αίσθημα του ανήκειν» στο σχολείο, με θετική αυτοεκτίμηση και με
υψηλότερες επιδόσεις (Silins, Mulford & Zarins, 2002; Giles & Hargreaves, 2006; Louis, 2006; Schechter, 2008).
3.2 Πώς μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο που αποτελεί οργανισμό μάθησης;
Κάθε σχολική μονάδα που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση και στη συνεχή μάθηση
των μελών του. Σε ένα τέτοιο σχολείο, κάθε εκπαιδευτικός φέρει την ατομική του γνώση που προέρχεται από τις προηγούμενες εμπειρίες και την εκπαίδευσή του. Οι συνάδελφοί του μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση
αποτελεσματικά, μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται χωρίς να είναι απομονωμένοι στις τάξεις τους (Louis, 2006).
Η μάθηση λαμβάνει χώρα όταν αντιθέσεις, αντιφάσεις, εκπλήξεις ή προτάσεις δρουν ως ερεθίσματα που χρειάζονται μία
λύση ή μία απάντηση. Το άτομο, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται, γνωστικά και συναισθηματικά, το αρχικό ερέθισμα επιλέγει μία στρατηγική ή μία δράση. Κατόπιν, εφαρμόζει την επιλεγμένη στρατηγική, η οποία είναι αποτελεσματική ορισμένες
φορές. Σε περίπτωση που η στρατηγική αποδειχθεί αναποτελεσματική, τότε προκαλείται μία δυσαρμονία, με αποτέλεσμα να
επαναλαμβάνεται αυτή η κυκλική πορεία (Marsick & Watkins, 1997). Όταν οι άνθρωποι παρατηρούν τα αποτελέσματα των
ενεργειών τους και προσπαθούν να κατανοήσουν για ποιους λόγους είχαν αυτά τα αποτελέσματα, τότε επιλεκτικά βγάζουν
νόημα από την εμπειρία και αφομοιώνουν τα νέα αυτά γνωστικά δομήματα, ως μάθηση μέσα από την εμπειρία. Μέσα από
αυτόν τον κριτικό στοχασμό δημιουργείται η νέα ατομική γνώση (Marsick & Watkins, 2003).
Αυτή η νέα ατομική γνώση μπορεί να μετασχηματιστεί σε συλλογική γνώση μόνον όταν τα μέλη του οργανισμού μοιράζονται ένα κοινό λεξιλόγιο και παρακινούνται να συζητούν για τα «ευρήματά» τους (Cohen, 1991). Συνεπώς, όταν οι εργαζόμενοι
αναπτύσσουν συνεχώς την ικανότητά τους να μαθαίνουν, τότε μπορούν συλλογικά να ενισχύσουν την οργανωσιακή ικανότητα
για μάθηση, εφόσον όμως ο οργανισμός είναι δεκτικός στις προσπάθειές τους και ενεργοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς
που καθιστούν δυνατή, υποστηρίζουν και επιβραβεύουν την αξιοποίηση της νέας γνώσης και τη δέσμευση των μελών για την
ανταλλαγή των νέων ιδεών (Marsick & Watkins, 2003). Αυτή η ανταλλαγή γνώσης δεν είναι μία απλή μεταφορά των πληροφοριών, από αυτόν που ξέρει σε αυτόν που δεν ξέρει ή μία δεκάλεπτη συζήτηση σε μία άτυπη συνάντηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού. Αντίθετα, απαιτεί τη δημιουργία κατάλληλων πλαισίων και συνθηκών όπου οι νέες ιδέες και οι προτεινόμενες
λύσεις εφαρμόζονται στην πράξη και δεν συζητούνται μόνο (Louis, 2006).
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενθαρρύνουν τη
δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών και να διερευνήσει τις πρακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
1. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν ευκαιρίες δια βίου μάθησης στους εκπαιδευτικούς;
2. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναπτύσσουν μία κουλτούρα αναζήτησης, προβληματισμού και διαλόγου;
3. Με ποιες άλλες πρακτικές τα σχολεία μπορούν να ενισχύσουν την ενεργό και συνεχή μάθηση των εκπαιδευτικών;
4. Μπορεί η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα να υποστηρίξει το μετασχηματισμό των σχολείων σε ισχυρούς οργανισμούς
μάθησης ώστε να ενισχυθεί η δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών; Με ποιους τρόπους;

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Πραγματοποιήθηκε μία σε βάθος ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη «δια βίου μάθηση» και το «σχολείο ως οργανισμό μάθησης» και μια εμπειρική ποσοτική έρευνα σε 31 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
Στην έρευνα συμμετείχαν 255 εκπαιδευτικοί. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο προέκυψε
από τη σύνθεση των παρακάτω μερών: 1) Δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, και 2) Το Ερωτηματολόγιο για τις Διαστάσεις του Οργανισμού Μάθησης «Dimensions of the Learning Organizations Questionnaire» (Yang, Watkins & Marsick, 2004)
που αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης του οργανισμού μάθησης.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η έρευνα έδειξε ότι, για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, η παροχή ευκαιριών συνεχούς μάθησης προς τους
εκπαιδευτικούς, κυμαίνεται σε μέτριο βαθμό (Μ.Ο. 3,627 σε εξάβαθμη κλίμακα).

	
  

Γράφημα 1 – Η Δημιουργία Ευκαιριών Συνεχούς Μάθησης για τους Εκπαιδευτικούς σε Ποσοστά
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Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη παρούσα έρευνα αποκαλύπτει ότι στο σχολείο στο
οποίο εργάζονται, τα μέλη του προσωπικού μερικές φορές αλληλοβοηθούνται για να μαθαίνουν (69%). Μόνον το 29,8% των
συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αλληλοβοηθούνται πολύ συχνά. Επίσης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι μερικές
φορές έχουν στη διάθεση τους χρόνο για την υποστήριξη της μάθησης τους (69%). Ωστόσο το 11,4% επισημαίνει τη συχνή απουσία παροχής χρόνου για ατομική μάθηση. Τέλος, το 50,6% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι ορισμένες φορές επιβραβεύονται
για την ενεργή συμμετοχή τους στη μάθηση ενώ το 28,2% δηλώνει ότι σπάνια κάτι τέτοιο λαμβάνει χώρα στο σχολείο στο οποίο
εργάζονται. Μόνο το 21,2% των εκπαιδευτικών κάνει λόγο για πολύ συχνή επιβράβευση για τη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη
τους (βλ. Γράφημα 1).
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η έρευνα έδειξε ότι η ανάπτυξη μιας κουλτούρας προβληματισμού, αναζήτησης και διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών κυμαίνεται σε μέτριο βαθμό στα σχολεία της Β΄ Διεύθυνσης Αθηνών (Μ.Ο. 3,764 σε εξάβαθμη κλίμακα).

Γράφημα 2 – Η Ανάπτυξη Κουλτούρας Προβληματισμού, Αναζήτησης & Διαλόγου στα Σχολεία σε Ποσοστά
Ειδικότερα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη παρούσα έρευνα αναφέρουν ότι στο σχολείο στο οποίο
εργάζονται, τα μέλη του προσωπικού μερικές φορές παρέχουν «ανοιχτή» και ειλικρινή ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον
(61,5%). Ωστόσο, μόνο το 26,3% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αυτή η αμοιβαία ανατροφοδότηση συμβαίνει αρκετά συχνά.
Επίσης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι μερικές φορές όταν διατυπώνουν την άποψή τους, ζητούν και τη γνώμη
των άλλων (66,3%). Το ποσοστό των συμμετεχόντων που κάνει λόγο για συχνό ενδιαφέρον για τις ιδέες και απόψεις των
υπολοίπων εκπαιδευτικών είναι μικρό, αφού κυμαίνεται στο 23,1%. Τέλος, παρόλο που το 59,4% των εκπαιδευτικών μερικές
φορές αφιερώνουν χρόνο προκειμένου να οικοδομήσουν μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης, μόνο το 26,3% των εκπαιδευτικών κάνει λόγο για πραγματική επένδυση στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (βλ. Γράφημα 2).
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στη γραπτή ανακοίνωση του ΟΟΣΑ (Νο 137) «What makes a School a Learning Organization», οι Marco Kools και Louise Stoll
(2016), περιγράφουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για το σχολείο ως οργανισμό μάθησης. Βασικός στόχος αυτού του μοντέλου
είναι να αποτελέσει έναν χρήσιμο πρακτικό οδηγό για τους διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και για τα σχολεία που
έχουν στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της συνεχούς μάθησης.
Σύμφωνα με αυτό το θεωρητικό μοντέλο, η ενίσχυση και η υποστήριξη της συνεχούς μάθησης για όλα τα μέλη του προσωπικού (διευθυντή, εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό), σε ένα σχολείο που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, έχει
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τα εξής χαρακτηριστικά: Τα μέλη προσδιορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες αυτής της μάθησης, φροντίζοντας ώστε
αυτές οι προτεραιότητες να εναρμονίζονται με τους στόχους του σχολείου και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη προς τους νέους εκπαιδευτικούς. Η συχνή ανατροφοδότηση και αυτό-αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου ενθαρρύνουν το στοχασμό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση παρωχημένες ιδέες και πεποιθήσεις ενώ
παράλληλα ενεργοποιούν νέους τρόπους σκέψης, επιφέροντας την αλλαγή στην εκπαιδευτική πράξη. Όλα αυτά φυσικά απαιτούν χρόνο και άλλα μέσα, που παρέχονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό, για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης.
Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού ενισχύει την παιδαγωγική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εξασφαλίζει συναισθήματα ασφάλειας και σιγουριάς, τα οποία είναι σημαντικά για τη συναισθηματική ευημερία
και τη μάθηση του προσωπικού. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η εκτίμηση της διαφορετικότητας και η αλληλοϋποστήριξη αποτελούν τα θεμέλια της συνεργασίας μεταξύ ατόμων και ομάδων (Stoll & Kools, 2017; Bolam, Stoll & Greenwood,
2007). Οι συνεργατικές δραστηριότητες επιδρούν θετικά στο εύρος των εκπαιδευτικών πρακτικών και στρατηγικών που
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί (Schleicher, 2015). Μπορούν να ενισχυθούν με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών ανά
ειδικότητα, ομάδων σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και ομάδων καθοδήγησης/υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών. Αυτές
οι μορφές συνεργασίας δημιουργούν μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση, συλλογική δέσμευση και ευθύνη συμβάλλοντας στην ουσιαστική μάθηση και βελτίωση (Stoll & Kools, 2017). Συνεπώς, το σχολείο οφείλει να παρέχει χρόνο και άλλα μέσα στους
εκπαιδευτικούς ώστε να παρατηρήσουν ο ένας τη δουλειά του άλλου, να δώσουν ανατροφοδότηση, να διδάξουν από κοινού
στην ίδια τάξη, να συναντηθούν άτυπα «ένας προς έναν» και να συζητήσουν, να επικοινωνήσουν πρόσωπο με πρόσωπο ή/
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνουν διάλογο σε ομάδες, να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες μεταξύ
διαφορετικών τάξεων και μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, δηλαδή να συνεργαστούν (Schleicher, 2015).
Κάθε επαγγελματίας που προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς, συνηθίζει να συλλογίζεται κριτικά για το επάγγελμά του/της
και την καθημερινή του δουλειά. Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο σε ένα σχολείο, είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε μία κουλτούρα αναζήτησης, έρευνας και καινοτομίας πάνω σε νέες ιδέες και πρακτικές, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της
μάθησης των μαθητών (Watkins & Marsick, 1996; Kools & Stoll, 2016; OECD, 2016). Πράγματι, στα σχολεία που λειτουργούν
ως οργανισμοί μάθησης οι άνθρωποι τολμούν να καινοτομούν στην καθημερινή τους πρακτική. Δεν θεωρούν τα προβλήματα
και τις δυσκολίες ως λάθη ή ως αποτυχίες, αλλά ως ευκαιρίες για μάθηση. Και όταν λέμε καινοτομία στην εκπαίδευση δεν
εννοούμε απλώς την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας στις τάξεις. Εννοούμε μία διαδικασία μετασχηματισμού των οργανωσιακών σχέσεων και δυναμικών που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα σχολεία σήμερα: ο μοναχικός δάσκαλος, οι τάξεις που
ξεχωρίζουν η μία από την άλλη, η κάθε τάξη με το δικό της δάσκαλο, οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και οργάνωσης
της τάξης (Schleicher, 2015). Από αυτές τις σχέσεις και δυναμικές πρέπει να ξεκινήσει η καινοτομία.
4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, «Education for a bright future in Greece»
(ΟΟΣΑ, 2017:182), το ελληνικό κράτος μπορεί να συμβάλλει στο μετασχηματισμό των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης ενισχύοντας τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών με τους παρακάτω τρόπους:
1. Αν θέσει σαφείς προσδοκίες σε ότι αφορά τo πλαίσιο επαγγελματικών ικανοτήτων του εκπαιδευτικού και του διευθυντή σχολείου. Το πλαίσιο ικανοτήτων μπορεί να ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές
και τις αξίες που είναι σημαντικές για τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το μοντέλο SLO. Τέτοιες ικανότητες είναι η αποτελεσματική συνεργασία, η παροχή και λήψη ανατροφοδότησης μεταξύ των συναδέλφων, η αποτελεσματική αντιμετώπιση παιδαγωγικών προκλήσεων, η καινοτομία, η συμμετοχή σε έρευνα δράσης και σε άλλες μορφές αναζήτησης και διερεύνησης, η επικοινωνία με τους συναδέλφους εντός και εκτός σχολείου. Επίσης, πρέπει να δοθεί έμφαση
στις ικανότητες έρευνας, συλλογής και ερμηνείας δεδομένων, στο σχεδιασμό και τον στοχασμό.
2. Αν επενδύσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, προσφέροντας ένα εύρος ευκαιριών
επαγγελματικής ανάπτυξης που εναρμονίζονται με τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης, με τις ατομικές ανάγκες του
κάθε εκπαιδευτικού και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα επαγγελ-
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ματικής ανάπτυξης που θα παραδίδονται από εξωτερικούς φορείς (πανεπιστήμια και άλλους φορείς) προσαρμοσμένα στις
τοπικές ανάγκες και υποστήριξη (χρόνο, δίκτυα) για συνεργασία και έρευνα στο εσωτερικό του σχολείου. Καθώς τα σχολεία
αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, ταυτόχρονα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τη μάθηση που λαμβάνει μέρος
μέσα στο σχολείο και να προσεγγίσουν αυτόν τον στόχο μέσω των δικτύων σχολείων και κοινοτήτων.
3. Αν εστιάσει στην αυτό-αξιόλογηση και ανατροφοδότηση για τη συνεχή επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Αν ενισχύσει την παιδαγωγική αυτονομία των σχολείων και των εκπαιδευτικών για καινοτομία και πειραματισμό. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας δομής αποκεντρωμένης υποστήριξης. Ωστόσο, η παιδαγωγική αυτονομία μπορεί να είναι
αποτελεσματική μόνο όταν συμβαδίζει με την ενίσχυση της θεσμικής αυτονομίας – ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των
διευθυντών - και την υποστήριξη των ικανοτήτων του προσωπικού.
5. Αν υποστηρίξει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δικτύων. Στην Ελλάδα, μία χώρα με πολλά μικρά νησιά, τα δίκτυα αποτελούν
όλο και περισσότερο έναν τρόπο υποστήριξης των μικρών και διασκορπισμένων σχολείων και των εκπαιδευτικών που
εργάζονται σε αυτά τα σχολεία, δεδομένου όμως ότι τους παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία όπως αναφέραμε παραπάνω
(ΟΟΣΑ, 2017). 		

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης», τα σχολεία οφείλουν να επικεντρωθούν σε μία στρατηγική ενίσχυσης της δια βίου
μάθησης των εκπαιδευτικών και επένδυσης σε αυτή τη μάθηση.
Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, τα σχολεία καλούνται να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους το μοντέλο του οργανισμού
μάθησης, κάνοντας αλλαγές σε συστημικό επίπεδο που θα υποστηρίξουν τη παροχή ευκαιριών για συνεχή μάθηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, θα προωθήσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία για τη μεταφορά και διάδοση της γνώσης μεταξύ
των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας και θα αναπτύξουν μία κουλτούρα έρευνας και καινοτομίας.
Η εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια των εκπαιδευτικών μονάδων θέτοντας σαφείς
προσδοκίες για τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των
σχολείων, παρέχοντας ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας την ανατροφοδότηση και αυτό-αξιολόγηση που οδηγεί στο κριτικό στοχασμό και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τέλος ενισχύοντας τη παιδαγωγική
και θεσμική αυτονομία των σχολείων.
Κάθε εκπαιδευτική μονάδα που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης εστιάζει στη διαρκή βελτίωση και στα οφέλη που
αποκομίζει από τις συλλογικές, τακτικές διαδικασίες, όπου εκπαιδευτικοί και διευθυντές συνεργάζονται πάνω σε πρακτικά
εκπαιδευτικά θέματα παρά σε πιο ριζικές αλλαγές. Παράλληλα, εστιάζει στη συνεχή μάθηση η οποία ενισχύεται από πολλαπλές πηγές γνώσης. Κατά συνέπεια, σε ένα τέτοιο σχολείο, η μάθηση είναι μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανόηση όχι «των
γεγονότων» αλλά των επιπτώσεων των δράσεων που προκύπτουν από την οργανωσιακή γνώση.
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Περίληψη
Several scholars, educators and policy makers consider “learning organization” as the ideal type of organization
for facilitating teachers’ continuous learning. The present study examines the extent to which Greek primary schools
promote teachers’ lifelong learning, by operating as learning organizations and explores the practices that can contribute
to this endeavor. The findings show that the provision of continuous learning opportunities, as well as the provision of
opportunities for inquiry and dialogue are ranging in moderate levels. Providing guidance and support for the new teachers,
feedback and self-evaluation, promoting cooperation, mutual trust and respect, appreciating the diversity, participating
in collaborative activities constitute key factors that enable a school to operate as a learning organization, promoting
teachers’ lifelong learning.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τα εργαστήρια των Πρακτικών Ασκήσεων ως αναστοχαστική ευκαιρία
για την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών
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1. Εισαγωγή
Οι Πρακτικές Ασκήσεις (Π.Α.) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Μέσα
σε αυτές ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ενός Παιδαγωγικού Τμήματος ασκείται στις διαδικασίες διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής τάξης,
ενώ κρίνεται απαραίτητη και η κατοχή θεωρητικής γνώσης ως προϋπόθεση για την πραγμάτευση των διαδικασιών (Σοφός, 2015).
Οι Π.A. αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ θεωρίας και πράξης κι έχουν τρεις τουλάχιστον διαστάσεις: (α) την εξάσκηση δεξιοτήτων διδασκαλίας, (β) την απόκτηση εμπειριών από την επαφή τους με το σχολείο και την τάξη και (γ) την πρακτική
πλευρά του προγράμματος σπουδών τους σε αντιδιαστολή με τη θεωρητική (Αργυροπούλου, 2005).
Ο στοχασμός είναι το εργαλείο εκείνο που ενδυναμώνει τον/την εκπαιδευτικό στο να επιλέγει κριτικά και να αλλάζει ο/η
ίδιος/ίδια μέσα στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία (Αυγητίδου, 2015). Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ώστε και οι ίδιο/ίδιες να αποτελέσουν φορείς αλλαγής (Zeichner & Liston, 2014). Ο στοχασμός μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικασία μάθησης κι ευκαιρία για ανάπτυξη της διδακτικής τους πρακτικής, μέσω της
ανάλυσης και της αξιολόγησης (Parsons & Stephenson, 2005).
Με την ευκαιρία της ενασχόλησής μας με τις Π.Α. των φοιτητών/φοιτητριών, υποψήφιων εκπαιδευτικών, μάς απασχόλησε
το ζήτημα της συμβολής και συμμετοχής των ίδιων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι όμως με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής, αλλά την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και τη διαμόρφωση αντίληψης για τον
ρόλο τους ως εκπαιδευτικών γενικότερα.
Σκοπός της ερευνητικής μελέτης είναι να αναδείξει τη συμβολή του εργαστηρίου των Π.Α. στον αναστοχασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών, με στόχο την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

2. Οι Πρακτικές Ασκήσεις
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση Ευρυδίκη (Eurydice, 2015), η αρχική κατάρτιση των
υποψήφιων εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τόσο ακαδημαϊκή, όσο κι επαγγελματική εκπαίδευση. Ανεξαρτήτως από το ποιο μοντέλο υιοθετείται, τρία είναι τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εξοπλιστούν πλήρως επαγγελματικά: το περιεχόμενο (τι), η θεωρία της διδασκαλίας (παιδαγωγική, γιατί) και η πρακτική (πώς). Υποστηρίζεται, πως οι υποψήφιοι/υποψήφιες
εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν εμπειρίες σε πραγματικές τάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων διαχείρισης
αυτών, τόσο με την παρατήρηση των δραστηριοτήτων μιας τάξης, όσο και με την πλήρη ευθύνη για τη διεξαγωγή κάποιων
μαθημάτων υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός/μιας έμπειρου/έμπειρης εκπαιδευτικού.
Στη μελέτη της Αργυροπούλου (2005) γίνεται σύντομη αναφορά στην παρουσία της πρακτικής άσκησης, ιστορικά, στα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, έως και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες (1933-1982).1 Το 1983, έπειτα από την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ν. 1268/82, άρθρο 46), γίνεται
1. Αναφέρουμε το 1982 καθώς τότε με τον σχετικό Νόμο (1268/1982), ιδρύθηκαν τα Παιδαγωγικά Τμήματα και τα Τμήματα Νηπιαγωγών, τα οποία
όμως λειτούργησαν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1985 -1986. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες συνέχισαν τη λειτουργία τους παράλληλα με τα
Παιδαγωγικά Τμήματα μέχρι το 1989 (τελευταίο έτος εισαγωγής το 1987).
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αναφορά στην άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και νηπιαγωγεία, για τη διδασκαλία
μαθημάτων στην πράξη, την οργάνωση της σχολικής ζωής και μελέτης του μαθητή (Π.Δ. 320/83, άρθρο 4).
Σύμφωνα με τον Σοφό (2015), μέσω των Π.Α. οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν εμπειρίες που αφορούν ολόπλευρα στο
επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, εξοικειώνονται με το σχολικό περιβάλλον και τις συνθήκες του, ασκούνται στις δεξιότητες
του ρόλου του/της και εστιάζουν με κριτικό τρόπο στην πρακτική πλευρά των σπουδών τους, ώστε τελικά να προκύψει η σύνδεσή της με τη θεωρητική, «με όχημα την εκπαιδευτική πράξη».
Αναφορικά με την οργάνωση των Π.Α. στην Ελλάδα, ο Σοφός (2015: 21) υποστηρίζει ότι αυτές έχουν αναπτυχθεί με τη μορφή του ενταγμένου μοντέλου, όπου εντάσσονται αποκλειστικά στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με χρόνο πραγματοποίησης κυρίως τα τελευταία εξάμηνα αυτού, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ξεκινούν από τα πρώτα και διατρέχουν τα τέσσερα έτη
φοίτησης. Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης των τριών τομέων σπουδών (Γνωστικών Αντικειμένων, Παιδαγωγικής-Διδακτικής
Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης) και στο πώς αυτή εφαρμόζεται έχει οδηγήσει στη θεώρηση δύο άλλων μοντέλων, του
μονοφασικού και του διφασικού (Ξωχέλλης. Αντωνίου, ό.α. στο Κώστας, 2015). Η Ελλάδα ανήκει στο πρώτο, καθώς οι τρεις
τομείς είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο διφασικό η πρακτική άσκηση τοποθετείται μετά την ολοκλήρωση
των προπτυχιακών σπουδών.
Επιπλέον των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των Π.Α. διεθνώς και
στην Ελλάδα, όπως το Professional Development School κυρίως στις ΗΠΑ, η μέθοδος Lesson Study, που εφαρμόζεται σε
κάποιες χώρες - πειραματικά και στην Ελλάδα (Γιαννακίδου, Γιόφτσαλη & Τζιώρα, 2013. Ρεκαλίδου, Καραδημητρίου & Μουμουλίδου, 2014) και τέλος το Τριαδικό Μοντέλο, όπου ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ανατίθεται σε έναν/μία υπεύθυνο/υπεύθυνη
επόπτη/επόπτρια από το Πανεπιστήμιο και στον/στη συνεργαζόμενο/συνεργαζόμενη εκπαιδευτικό της τάξης σε ρόλο μέντορα
(Κώστας, 2015). Οι Π.Α. στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, εντάσσονται σε αυτό το μοντέλο.
Όποια και να είναι η οργάνωση των Π.Α., αυτές, όπως αναφέρει κι ο Χρυσαφίδης (2014), πρέπει να προετοιμάσουν τον/
την υποψήφιο/υποψήφια εκπαιδευτικό, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας διαφορετικές
από εκείνες που ο/η ίδιος/ίδια είχε βιώσει στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτει θεωρητική κατάρτιση, κριτική ικανότητα, διάθεση
για συνεργασία, ώστε να επιτύχει την καλλιέργεια της δημιουργικότητας τη μαθητοκεντρική διάσταση της μάθησης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και τη διεπιστημονικότητα.

3. Ο αναστοχασμός2 των εκπαιδευτικών
Ο Dewey (1933:9) στο έργο του “How we think” αναφέρει χαρακτηριστικά για την έννοια του στοχασμού πως είναι η «ενεργητική, επίμονη και προσεκτική διερεύνηση κάθε πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής γνώσης, δεδομένων των θεμελίων επάνω
στα οποία βασίζεται καθώς και των περαιτέρω συμπερασμάτων στα οποία τείνει (…) περιέχει τη συνειδητή και ηθελημένη προσπάθεια να εδραιωθεί μια πεποίθηση επάνω σε στερεή βάση αποδεικτικών στοιχείων και ορθού λόγου».
Η Rodgers (2002: 845) αποκρυσταλλώνει στο έργο της τέσσερα κριτήρια που κατ’ αυτή χαρακτηρίζουν την έννοια και τους
σκοπούς του αναστοχασμού σύμφωνα με τον Dewey. Ο αναστοχασμός: (α) αποτελεί τη γέφυρα που καθιστά ικανή την ύπαρξη
συνέχειας στη γνώση και διασφαλίζει την ανάπτυξη του ατόμου και της κοινωνίας, αφού μέσω αυτού, οι εμπειρίες συνδέονται
η μία με την άλλη με βαθιά κατανόηση εκ μέρους του ατόμου, (β) αποτελεί έναν συστηματικό και πειθαρχημένο τρόπο σκέψης,
(γ) πρέπει να πραγματοποιείται εντός της κοινωνίας, σε αλληλεπίδραση με τους/τις άλλους/άλλες, και (δ) απαιτεί στάσεις που
δίνουν αξία στην προσωπική και πνευματική ανάπτυξη ενός/μιας, αλλά και του συνόλου.
Η κριτική σκέψη του Dewey απαντάται με τον όρο στοχαστικο-κριτική σκέψη στο έργο του Ματσαγγούρα (2007). Με αυτή
τη μορφή σκέψης δίδεται η δυνατότητα εύρεσης λύσεων και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, με παράλληλη συνει2. Σύμφωνα με την Παπακώστα (2010), για τον εκπαιδευτικό στοχασμό, χρησιμοποιούνται οι έννοιες του «στοχασμού» και «κριτικού στοχασμού», ενώ
στην Ελλάδα συναντώνται οι όροι του «αναστοχασμού» και της «κριτικής θεώρησης». Κάθε προσπάθεια εννοιολόγησης εμπεριέχει τη διαδικασία στην
οποία υπεισέρχεται ο εκπαιδευτικός αναλύοντας κριτικά τα πιστεύω και τις πρακτικές του.
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δητοποίηση της ύπαρξης κι άλλων τρόπων επίλυσης προβλημάτων που έχουν διαφορετικές καταβολές και καταλήγουν σε
διαφορετικά αποτελέσματα.
Στο έργο του Schön3 συναντώνται οι έννοιες του στοχασμού πάνω στη δράση (reflection-on-action) και του στοχασμού
κατά τη δράση (reflection-in-action) (Schön, 1983. Κώστας, 2015). Στο στοχασμό πάνω στη δράση ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει
τη διδασκαλία του εκ των προτέρων και την αξιολογεί μετά, ενώ στον στοχασμό κατά τη δράση, ο εκπαιδευτικός εξετάζει τη
διαδικασία της διδασκαλίας του, ώστε να κάνει παρεμβάσεις (Κώστας, 2015). Κατά τον Schön (Καλαϊτζοπούλου, ό.α. στο Κώστας, 2015), ο στοχασμός είναι μια συνειδητή, κριτική διαδικασία και οδηγεί στον άμεσο και επιτόπιο πειραματισμό.
Οι Zeichner and Liston (2014: 6-7) αναφέρουν πέντε χαρακτηριστικά του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού, τα οποία είναι (α)
η εξέταση, η πλαισίωση και η προσπάθεια επίλυσης διλημμάτων στην τάξη, (β) η γνώση και η αμφισβήτηση των προσωπικών
του υποθέσεων και αξιών που φέρει κατά τη διδασκαλία, (γ) η επικέντρωση στο θεσμικό και πολιτισμικό συγκείμενο όπου
διδάσκει, (δ) η συμμετοχή στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και στις προσπάθειες για αλλαγή και (ε) η ανάληψη
ευθύνης για την επαγγελματική του ανάπτυξη.
Ο στοχασμός διακρίνεται σε τεχνοκρατικό, προσωπικό, πρακτικό και κριτικό στοχασμό, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο
στο οποίο πραγματοποιείται (Αυγητίδου, 2015).
Κάθε εκπαιδευτικός έχει την προσωπική του/της θεωρία, τις προσωπικές του/της δηλαδή σκέψεις, αξίες και αντιλήψεις,
στοιχεία που καθιστούν την πρώτη λανθάνουσα και υποκειμενική (Ματσαγγούρας, 2006). Ο/Η στοχαστικο-κριτικός/στοχαστο-κριτική εκπαιδευτικός είναι αυτός/αυτή που δρα έχοντας πρώτα συνειδητοποιήσει τις απόψεις του/της και που μπορεί
να τις συγκρίνει με άλλες πριν επιλέξει πώς θα δράσει, που είναι ικανός/ικανή να αιτιολογήσει τις επιλογές του/της και που
αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτές (Ματσαγγούρας, 2006).

4. Αναστοχασμός μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά την Π.Α.
Αναφορικά με τους/τις μελλοντικούς/μελλοντικές εκπαιδευτικούς, αυτοί/αυτές οικοδομούν την κατανόησή τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση βασιζόμενοι στην πρότερη γνώση και τα πιστεύω τους, στις παροντικές και παρελθοντικές εμπειρίες
τους που σχετίζονται με τη διδασκαλία, όπως επίσης και στον στοχασμό πάνω σε αυτές τις εμπειρίες (Levin, He & Robbins,
2006). Ο στοχασμός πάνω στην εμπειρία κρίνεται περισσότερο σημαντικός, αφού αυτή η διαδικασία θα τους/τις οδηγήσει στη
στοχαστική διδασκαλία στο μέλλον και στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Παπακώστα, 2010. Freese, 1999), ενώ θα
είναι περισσότερο ικανοί/ικανές στο να εστιάζουν στον τρόπο σκέψης και στις ιδέες των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Sun & van Es, 2015).
Η έννοια του στοχασμού, που αφορά στο στάδιο της αρχικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μπορεί να αποδοθεί ως η διαδικασία όπου αυτοί/αυτές εστιάζουν, αλλά και επεξεργάζονται, ατομικά και συλλογικά, ερωτήματα και διαστάσεις ενός εκπαιδευτικού ζητήματος, και η οποία οδηγεί σε αξιολόγηση με κέντρα αναφοράς (α) στις μελλοντικές προοπτικές
εφαρμογής, (β) στις προσωπικές αξίες, εμπειρίες και πεποιθήσεις και (γ) στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Παπακώστα, 2010:
85). Είναι στοχασμός πάνω στη δράση (Κώστας, 2015. Κώστας & Σοφός, 2015).
Ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός φαίνεται να προκύπτει ως αντίδραση ενάντια στην άποψη που θεωρεί τους/τις εκπαιδευτικούς ως «τεχνίτες», οι οποίοι/οποίες ελάχιστα ερμηνεύουν τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και απλά
εφαρμόζουν προγράμματα και ιδέες που δομούνται μακριά από αυτούς/αυτές (Zeichner & Liston, 2014). Οι εκπαιδευτικοί ως
στοχαζόμενοι/στοχαζόμενες επαγγελματίες έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων της διδασκαλίας τους, αλλά και
συνολικά της εκπαίδευσης (Zeichner & Liston, 2014).
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται και τα προγράμματα εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι/
3. Ο Dewey στη δεκαετία του 1930 ήταν αυτός που αρχικά αναφέρθηκε στον στοχασμό ως διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
όμως κύριος εκφραστής αυτού αποτέλεσε ο Schön, ο οποίος πρότεινε οι επαγγελματίες να στοχάζονται ενώ εργάζονται, ώστε να εφαρμόζουν όσα
γνωρίζουν ενώ δρουν (Παπακώστα, 2010).
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οποίες πρέπει να είναι ικανοί/ικανές να διερωτώνται για τους εκπαιδευτικούς στόχους και το συγκείμενο του σχολείου και της
τάξης, να έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία και κριτική του αναλυτικού προγράμματος, να γνωρίζουν μια ποικιλία διδακτικών
στρατηγικών (Zeichner & Liston, 2014). Ακόμα, να ασκηθούν στην ανάπτυξη κριτικής διάθεσης και της ικανότητας αναστοχασμού (Χρυσαφίδης, 2014). Αποτελεί μια μεταγνωστική διαδικασία καθώς παρέχει ανατροφοδότηση στην εκπαιδευτική πράξη και
καθοδήγηση για τις διδακτικές ενέργειες των μελλοντικών εκπαιδευτικών (Καραμηνάς, 2010), με τη μαθησιακή εμπειρία που
αποκτούν οι φοιτητές/φοιτήτριες από τις Π.Α. να εμφανίζει διαφοροποιήσεις από άτομο σε άτομο (Αυγητίδου, 2014).
Ο σκοπός πλέον των Π.Α. είναι οι μελλοντικοί/μελλοντικές εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν και ασκήσουν στοχαστικές, ερευνητικές και θεωρητικές ικανότητες, προσεγγίζοντας κριτικά τη δική τους εκπαιδευτική πράξη, αλλά και των συναδέλφων
τους (Ανδρούσου &Αυγητίδου, 2013). Να συσχετίσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη, να βελτιώσουν τις πρακτικές που
ακολουθούν για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, μέσω συνεχούς και αδιάλειπτου ελέγχου και αμφισβήτησης των όσων
πράττουν (Αυγητίδου, 2015). Είναι βεβαίως αναγκαίο να εκπαιδευτούν σε αυτό (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2012).
Εργαλεία όπως η στοχαστική παρατήρηση της σχολικής τάξης, ο δομημένος-κατευθυνόμενος στοχασμός, η παραγωγή
στοχαστικών κειμένων, τα σεμινάρια στοχασμού και οι ομαδικές συζητήσεις, η ύπαρξη συντονιστή-διευκολυντή, οι εναλλακτικές μορφές εποπτείας που βασίζονται στη συνεργασία των ίδιων των φοιτητών/φοιτητριών, η έρευνα δράσης, οι μελέτες
περίπτωσης, οι μικροδιδασκαλίες, οι προσομοιωτές και η ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών (Παπακώστα, 2010), είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Ακόμα, μπορούν να αξιοποιηθούν το ημερολόγιο, η ομότιμη ανατροφοδότηση και ο φάκελος εργασιών του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης (portfolio) (Κώστας, 2015), όπως και το ιστολόγιο
(Κώστας, 2015. Κώστας & Σοφός, 2015).
Τέλος, ο/η στοχαζόμενος/στοχαζόμενη εκπαιδευτικός οικοδομείται μέσω της διάδρασης μέντορα και του/της ιδίου/ίδιας,
σύμφωνα με τον Schön (1983). Με αυτή τη διαλεκτική σχέση που δημιουργείται, μέσω ενός συνόλου συνεργατικών διαδικασιών και δράσεων, επωφελούνται και οι δύο πλευρές (Χατζοπούλου & Κακανά, 2013). Τον θετικό ρόλο του μέντορα ως
υποστηρικτική δομή τον αναγνωρίζουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί (Λασκαράκης, 2012. Παππά & Ιορδανίδης, 2017), ενώ
κρίνεται σπουδαίος για τους/τις μελλοντικούς/μελλοντικές εκπαιδευτικούς, όπως προκύπτει ερευνητικά.

5. Η μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου του ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Πατρών, στοχεύει στην διερεύνηση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων:
(α) ποια η συμβολή του εργαστηρίου των Πρακτικών Ασκήσεων στον αναστοχασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών;
(β) ποια η συμβολή του εργαστηρίου των Πρακτικών Ασκήσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών;
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχουν
τρία επίπεδα στα οποία χωρίζονται οι Π.Α. (Οδηγός Σπουδών, 2017-2018). Στο πρώτο, ανήκουν οι Π.Α. που πραγματοποιούνται κατά το 3ο έτος σπουδών (5ο εξάμηνο). Στο δεύτερο επίπεδο είναι οι Π.Α. του 4ου έτους που περιλαμβάνει μια εβδομάδα
πιστοποιημένης πρακτικής άσκησης στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών με τον φοιτητή στον ρόλο
του βοηθού του δασκάλου (7ο εξάμηνο). Στο τρίτο επίπεδο είναι αυτές του 8ου εξαμήνου που αποτελούν υποχρεωτικό μάθημα.
Συνολικά οι ώρες παρακολούθησης στο σχολείο (όλων των μαθημάτων πλην των ξένων γλωσσών) και διδασκαλίας (όλων
των μαθημάτων πλην των ξένων γλωσσών και των μαθημάτων ειδικοτήτων) πρέπει να είναι τουλάχιστον 250. Τέλος, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά εργαστήρια τα οποία πραγματοποιούνται εντός του Τμήματος.
Τα υποχρεωτικά εργαστήρια του 8ου εξαμήνου πραγματοποιούνταν δύο φορές. Ένα εργαστήριο (προετοιμασίας) πραγματοποιούνταν κάθε Δευτέρα, πριν την πρακτική άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών στα σχολεία κι ένα την Πέμπτη (ανατροφοδοτικό)
μετά την τριήμερη πρακτική άσκηση. Η οργάνωση των σχεδίων (πλάνων) διδασκαλίας, η σύνδεση των διδακτικών στόχων με τις
δραστηριότητες, η προετοιμασία της διδασκαλίας με χρήση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, η διαχείριση της σχολικής τάξης και
της διαφορετικότητας (γνωστικής, συναισθηματικής) των μαθητών ήταν κάποια από τα αντικείμενα συζήτησης κι επεξεργασίας.
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Με το πέρας των εργαστηρίων των Π.Α., οι φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου – υποψήφιοι/υποψήφιες εκπαιδευτικοί,
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη διαδικασία σε μια φόρμα, η οποία περιείχε τρεις (3) ανοικτές ερωτήσεις που αφορούσαν στην
αξιολόγηση του εργαστηρίου σχετικά με την χρησιμότητά του για την καθημερινή σχολική πράξη και την προσωπική τους
ανάπτυξη γενικότερα, τη συμβουλευτική υποστήριξη από τον διδάσκοντα, τις δυσκολίες ή/και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσαν και πιθανές προτάσεις. Συνολικά στο εργαστήριο συμμετείχαν 64 φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/οποίες όλοι/όλες
δέχθηκαν να το αξιολογήσουν.
Τα ποιοτικά δεδομένα που συλλέχτηκαν, καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν, ώστε να αποδοθεί το νόημα, να εξαχθούν συμπεράσματα και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της θεματικής
ανάλυσης περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία εντοπίζουμε και θεματοποιούμε επαναλαμβανόμενα νοηματικά μοτίβα, δηλαδή
«θέματα», όπως αυτά προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα (Braun & Clark, 2006. Holloway & Tondres, 2003. Roulston,
2001). Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης ακολουθήθηκαν τα έξι στάδια που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006).
Στο πρώτο στάδιο, έγινε προσεκτική ανάγνωση και η εξοικείωση με τα δεδομένα, ακολούθησε η κωδικοποίηση, (Miles &
Huberman, 1994), έπειτα η ανάλυση εστίασε στην νοηματοδότηση των δεδομένων (Ellis et al., 1997: 205-206. όπ. αναφ. στο
Braun & Clarke, 2006), ακολούθησε η επανεξέταση των θεματικών κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο βασικά κριτήρια
που προτείνει ο Patton (1990), την εσωτερική ομοιογένεια και την εξωτερική ετερογένεια, ενώ λήφθηκε υπόψη η πρόταση
των Lincoln and Cuba (1985), να σταματά η ανάλυση του ερευνητικού υλικού, όταν δεν αναδύεται καμιά νέα πληροφορία,
ορίστηκαν οι δύο θεματικές κατηγορίες και τέλος, υλοποιήθηκε η σύνταξη της έκθεσης.

6. Αποτελέσματα
Όπως προαναφέρθηκε οι απαντήσεις των φοιτητών/φοιτητριών, καταγράφηκαν, αποδελτιώθηκαν και ταξινομήθηκαν σε δύο
διακριτές κατηγορίες: (α) «Διδακτικές Προτάσεις», (β) «Αναστοχασμός».
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις. Έχουν επιλεχθεί οι πιο σημαντικές, ως αντιπροσωπευτικές, ενώ αποφεύχθηκε η επανάληψη παρόμοιων απαντήσεων.
6.1 Διδακτικές Προτάσεις
Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν απαντήσεις που αφορούσαν σε προτάσεις του διδάσκοντα για τις μεθόδους και τεχνικές
διδασκαλίας, την παροχή διδακτικού κι εποπτικού υλικού, την οργάνωση και διαχείριση της σχολικής τάξης, την κατασκευή
πλάνων διδασκαλίας.
• Πρέπει να λαμβάνουμε τα παιδιά σαν μαθητές κι όχι σαν ρομπότ...εμείς οι δάσκαλοι δεν θα πρέπει να μιλάμε τόσο πολύ αλλά
θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά τον χώρο που θέλουν και μπορούν για να δημιουργήσουν (2, Α)
• μπόρεσα να δω τρόπους διδασκαλίας που δεν ήταν εφικτό να τους δω εντός των τάξεων που βρέθηκα στις πρακτικές ασκήσεις...βελτίωσα σε έναν βαθμό τις μεθόδους διδασκαλίας μου (10, Γ)
• μου έμεινε πως πρέπει σε κάθε διδασκαλία να βάζουμε εναλλακτικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους μαθητές,
ώστε να τους δίνουμε κίνητρα να παρακολουθούν και να ξεφύγουμε από τον παλιό τρόπο διδασκαλίας (48, Γ)
• …μου έμειναν πολλές από τις τεχνικές διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα όπως Φυσική, Ιστορία, Θρησκευτικά. (59, Α)
• Μέσα στην τάξη κατάλαβα κι εγώ τις δυνατότητές μου και μπόρεσα να αντιμετωπίσω διάφορα γεγονότα και καταστάσεις, που
πίστευα πως δεν μπορώ (28, Γ)
• πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στη ψυχοσυναισθηματική υγεία των μαθητών και σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα που
μπορεί να προκύψουν στην τάξη και να είναι πιο σημαντικά από κάθε μάθημα. (48, Γ)
• Έμαθα...τι θα πει να είσαι ομάδα, έμαθα για έννοιες όπως η συνεργασία , το καλό κλίμα ως προς την ψυχολογία που πρέπει να
χτίσω στη μελλοντική μου τάξη (22, Γ)
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• Όσον αφορά τα πλάνα...κατάφερα να καταλάβω στο εργαστήριο τη χρησιμότητά τους και πώς μπορούν να ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα και τις ανάγκες τις δικές μου και της τάξης (43, Γ)
• Έχω κρατήσει παιχνίδια σχετικά με την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ρατσισμού όλων των μορφών (17, Γ)
• πώς μπορώ να κάνω την ορθογραφία πιο ευχάριστη (27, Γ)
• Τα απλά και χρήσιμα μαθηματικά...είναι πολύ πιο λειτουργικό να συνεργάζεσαι με 5 ομάδες αντί για 22 άτομα. ... (15, Α)
• Το κοινωνιόγραμμα που θα μας βοηθήσει στην ορθή δόμηση του κλίματος της τάξης (15, Α)
6.2 Αναστοχασμός
Μια σημαντική διάσταση των απαντήσεων των φοιτητών/φοιτητριών, υποψήφιων εκπαιδευτικών ήταν ο αναστοχασμός τους
από τη λειτουργία του εργαστηρίου. Έχοντας αναφέρει τα οφέλη του εργαστηρίου για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της
σχολικής τάξης, αναστοχάζονται τη χρησιμότητα του εργαστηρίου στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς
και τη γενικότερη χρησιμότητα του εργαστηρίου στις Π.Α., συζητώντας για τα προβλήματα και δυσλειτουργίες που προέκυψαν,
καταθέτοντας όμως και σχετικές προτάσεις.
• Επωφελήθηκα πολύ από τις πρακτικές σύμφωνα με τις οδηγίες που πήρα από τα εργαστήρια κάτι το οποίο θα με βοηθήσει στο
μέλλον να συνεχίσω με σιγουριά και να αντεπεξέρχομαι μόνος μου. ... Θεωρώ ότι το εργαστήριο είναι πολύ βοηθητικό για την
εξέλιξη του φοιτητή και σε προσωπικό επίπεδο θεωρώ ότι βελτιώθηκα στο έπακρο. (18, Α)
• ...ήταν αρκετά χρήσιμο να ακούω και να γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συμφοιτητές μου. Με αυτόν τον τρόπο
απέκτησα τη γνώση για τυχόν περιστατικά που θα αντιμετωπίσω στο μέλλον... (32, Γ)
• …με βοήθησε να δω τελείως διαφορετικά τη διαδικασία της πρακτικής. Ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη και μέσω του εργαστήριο αυτό εξαλείφθηκε τελείως. Αυτό που θα μείνει από το εργαστήριο είναι να έχω θάρρος να δοκιμάζω νέα πράγματα και να
υποστηρίζω αυτό που κάνω. (50, Γ)
• ... Όλοι οι φοιτητές γίναμε μια ομάδα, λέγαμε την άποψή μας χωρίς ντροπή και αλλάζαμε λίγο-πολύ όλοι προς το καλύτερο. (17, Γ)
• …πήρα μια σιγουριά ότι εγώ είμαι στην τάξη και μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. ... Πήρα σιγουριά ως μελλοντικός εκπαιδευτικός. (55, Α)
• Αν και συζητήσαμε για διάφορους τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης, στο δεύτερο σχολείο δεν κατάφερα να διαχειριστώ
πλήρως τους μαθητές μου. (10, Γ)
• Τα πλάνα βάζουν όρια στην αυτονομία μας στην πρακτική και μας εμποδίζουν να αυτοσχεδιάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες
των παιδιών της τάξης και των εκάστοτε μαθημάτων. (9, Α)
• … ήταν το σημαντικότερο από όλα τα μαθήματα με τα οποία έχω έρθει σε επαφή αυτά τα 4 χρόνια. Η εμπειρία αυτή που έζησα
ήταν ανεκτίμητη και εκπλήρωσε όλες μου τις προσδοκίες. Δεν μπορούσα να τη φανταστώ καλύτερη (22, Γ)
• …μας έδωσε πολλά θετικά πράγματα. Μας έβαλε στο κλίμα του σχολείου για τα καλά, πράγμα που αποτελεί τον σκοπό των
σπουδών μας (33, Α)
• Καλό θα ήταν να υπήρχε στο ωρολόγιο πρόγραμμα και προηγούμενων ετών (το εργαστήριο) για να μπορούν να αντεπεξέλθουν
όλοι οι φοιτητές και να μην είναι τόσο βεβαρημένο το πρόγραμμα» (34, Γ)
• Εξαιτίας της υπόλοιπης διαδικασίας των πρακτικών δε θα μπορούσα να παρακολουθήσω όλα ανεξαιρέτως τα εργαστήρια
(αποστάσεις σχολείου-σπιτιού/ώρες εργαστηρίου/κόστος μετακίνησης) (14, Γ)
• ...θα έπρεπε να είναι μικρότερης διάρκειας καθώς χρειαζόμαστε χρόνο για να προετοιμάζουμε τις διδασκαλίες (26, Α)
• Λιγότερες παρακολουθήσεις διδασκαλιών και πραγματοποίηση εργαστηρίων με συμβουλευτικό χαρακτήρα (6, Γ)
7. Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η έρευνά μας στόχευε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών/φοιτητριών, υποψήφιων εκπαιδευτικών, για τη συμβολή του εργαστηρίου των Π.Α. στον αναστοχασμό τους, καθώς και γενικότερα στην επαγγελματική και προσωπική τους
ανάπτυξη.
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η κριτική ενσωμάτωση των θεωρητικών γνώσεων στην πειραματική διδακτική πράξη (Σοφός, 2015) επιτεύχθηκε σύμφωνα με τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/οποίες, μέσω του εργαστηρίου, στοχάζονταν πάνω στην
πράξη (reflection-on-action, Schön, ό.α. στο Κώστας, 2015), αφού πρώτα σχεδίαζαν τη διδασκαλία τους κι έπειτα την αξιολογούσαν. Η ίδια η δομή κι η οργάνωση του εργαστηρίου το επέτρεπε αυτό, αφού το ένα πραγματοποιούνταν στην αρχή της
εβδομάδας, πριν τις διδασκαλίες στα σχολεία, και το άλλο μετά από αυτές.
Στα εργαστήρια οι υποψήφιοι/υποψήφιες εκπαιδευτικοί στοχάζονταν κριτικά για τα θετικά ή/και αρνητικά σημεία της διδασκαλίας, τον τρόπο οργάνωσης, για προσωπικά ζητήματα κι εμπειρίες, για πρακτικές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν,
για να βελτιώσουν το μάθημά τους και να βελτιωθούν οι ίδιοι/ίδιες, αλλά και για γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα. Στη διαδικασία αυτή εντοπίζονται και τα τέσσερα επίπεδα στοχασμού (Αυγητίδου, 2015).
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του στοχασμού είναι η διεξαγωγή του σε συλλογικό επίπεδο (Rodgers, 2002), στο οποίο
μαθαίνουν κι οι υποψήφιοι/υποψήφιες εκπαιδευτικοί, μέσω της αλληλεπίδρασης με καθηγητές και συνομηλίκους (Korthagen,
Loughran & Russel, 2006) και σε συνεργασία με τους/τις συναδέλφους τους (Χρυσαφίδης, 2014). Από τα σχόλια των φοιτητών/φοιτητριών προέκυψε πως στο εργαστήριο πραγματοποιούνταν κριτική συζήτηση για τα όσα διαμείβονταν κατά την παραμονή τους στα σχολεία, καθώς και για όλα όσα τους/τις απασχολούσαν σχετικά με τα διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα που
ανέκυπταν. Οι αναφορές στα προβλήματα που κάποιοι/κάποιες άλλοι/άλλες αντιμετώπιζαν, αλλά κι οι λύσεις που προτάθηκαν,
τους/τις βοήθησαν στη δική τους διδακτική πρακτική.
Μέσω του εργαστηρίου οι φοιτητές/φοιτήτριες προχώρησαν σε στοχαστικο-κριτικές διεργασίες για τον ρόλο τους, (Ματσαγγούρας, 2007). Απέκτησαν μεταγνωστικές δεξιότητες, κάτι που αποτελεί ένα από τα θετικά αποτελέσματα του στοχασμού,
αφού αυτοαξιολογήθηκαν και μάλιστα αρνητικά ως προς τη διαχείριση κάποιων ζητημάτων.
Επίσης, ανέπτυξαν χαρακτηριστικά στοχαζόμενου/στοχαζόμενης εκπαιδευτικού (Zeichner & Liston, 2014), όπως η εξέταση
κι η επίλυση διλημμάτων στην τάξη. Είχαν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων της διδασκαλίας τους (Zeichner & Liston,
2014), μέσω της σχεδίασης αυτής από τους/τις ίδιους/ίδιες, αλλά και της ανατροφοδότησης που λάμβαναν στο εργαστήριο.
Οι διδακτικές στρατηγικές που διδάσκονταν βοήθησαν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων που έθεταν, κάτι που αποτελεί σημαντικό στόχο για τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Zeichner & Liston, 2014), ενώ καταρτίστηκαν θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, επί χάρτου και στο πεδίο (Χρυσαφίδης, 2014), σχεδιάζοντας διδακτικά πλάνα και δραστηριότητες.
Από τις καταγεγραμμένες απόψεις των φοιτητών/φοιτητριών προκύπτει πως αναπτύχθηκαν και επαγγελματικά. Γνώρισαν
καινοτόμες δράσεις και πρακτικές, για να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημά τους, αποφεύγοντας τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας, όπως επίσης τεχνικές διαχείρισης της σχολικής τάξης σε πραγματικά περιστατικά, που πρόκυπταν κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών. Συνολικά, λάμβαναν την ανατροφοδότηση που χρειάζονταν, ενώ φαίνεται πως ο υπεύθυνος του
εργαστηρίου, ως συντονιστής-διευκολυντής, λειτούργησε ως «καθρέπτης» των δεξιοτήτων που χρειάζονται ως μελλοντικοί/
μελλοντικές εκπαιδευτικοί και αποτέλεσε τον μέντορά τους, το πρόσωπο με το οποίο ανέπτυξαν διαλεκτική σχέση και από τον
οποίο έμαθαν πράγματα με υποστηρικτικό και συμβουλευτικό τρόπο. Ένιωσαν πιο έτοιμοι/έτοιμες για την μελλοντική άσκηση
του επαγγέλματος, ενώ τα αρχικά αισθήματα άγχους και ντροπής εξαλείφθηκαν. Μέσω των πρακτικών και δεξιοτήτων του
υπεύθυνου, που παρατηρούσαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εργαστηρίου, υιοθέτησαν μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, τις οποίες αξιοποίησαν στην πρακτική τους άσκηση. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι επωφελήθηκαν επαγγελματικά και
προσωπικά,4 αφού το στοχαστικό τους προφίλ οικοδομήθηκε από αυτή τη σχέση, μέσω της οποίας όχι μόνο ένιωσαν άνετα,
αλλά και καθοδηγήθηκαν να στοχαστούν (Schön, 1983), καθώς, αναστοχαζόμενοι/αναστοχαζόμενες τη λειτουργία του εργαστηρίου και της Π.Α. γενικότερα, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της Π.Α. στα
σχολεία, αλλά και προτάσεις ως προς την οργάνωσή του.
Συμπερασματικά, οι υποψήφιοι/υποψήφιες εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως το εργαστήριο κι οι Π.Α. συνέβαλαν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Διατύπωσαν πολλές φορές την αγωνία πώς θα εφαρμόσουν στην πράξη όσα θεωρητικά διδάσκονται. Αυτό είναι βεβαίως κατανοητό, αλλά πρέπει να τονιστεί πως είναι απολύτως αναγκαίο να μην παραγνωριστεί η σπου4. Η επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν, αφού συμβαδίζουν και αλληλοπροσδιορίζονται (Ματσαγγούρας,
1999: 35).
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δαιότητα της θεωρητικής υποδομής πάνω στην οποία και βασίζεται η «πρακτική», αλλιώς ενέχει ο κίνδυνος να μετατραπεί
το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού σε «τεχνικό» (Μυλωνάς, Μάνεσης & Παπανδρέου, 2001: 376). Σε αυτό, σημαντικό ρόλο
έπαιξε το εργαστήριο, το οποίο, μέσω του κριτικού αναστοχασμού, βοήθησε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν τις
παραδοχές και παρανοήσεις που κουβαλούν και να μετασχηματίσουν τη θεωρητική γνώση σε διδακτική πράξη (Κουτσελίνη
- Ιωαννίδου, 2010).

Περιορισμοί της έρευνας
Το δείγμα μας είναι μικρό, καθώς στην έρευνα συμμετείχαν οι φοιτητές/φοιτήτριες ενός μόνο εργαστηρίου εκ των τριών
που υλοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα όμως δεν πρέπει να χάσουν την αξία τους, καθώς αναδεικνύουν τη χρησιμότητα (και
ανάγκη) το εργαστήριο να λειτουργεί αναστοχαστικά, συμβάλλοντας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών.
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Περίληψη
Οι Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών/φοιτητριών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν σημαντικό μέρος του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος, όπως και σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η
αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέεται στενά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα παρέχουν στα σχολεία όταν
κληθούν να εργαστούν. Η καλλιέργεια δε της κριτικής τους σκέψης είναι πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική πράξη, καθώς
ο αναστοχασμός αυτός συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα
σε φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη σημαντική προσφορά του εργαστηρίου στην Πρακτική
Άσκηση, στην απόκτηση ικανοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών για την άσκηση του επαγγέλματος, στην ανάπτυξη της κριτικής
τους σκέψης και τη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Abstract
The students’ practical exercises in the Department of Primary Education of University of Patras, hold an important position in
studies guide, as all over the world. Teachers’ initial training is closely linked to the quality of education provided in schools
when they’ll work. The cultivation of their critical thinking is very important for the educational practice, as self- reflection
contributes to the better understanding of the educational process. A qualitative research was conducted to undergraduate
students of the 8th semester. The results indicated the significant contribution of the workshop on practical exercises, the
acquisition of skills for the profession, as well as the development of critical thinking and formation professional identity,
thereby contributing to their professional and personal growth
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Διερεύνηση του ρόλου των μεντόρων ως πηγή πληροφόρησης
για τη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας
των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Βασιλική Κοτσανά & Μαρία Πούλου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κεντρικό ρόλο στην αντίληψη του ατόμου σχετικά με την ικανότητά του να αυτενεργεί, σύμφωνα με την κοινωνικογνωστική
θεωρία (social cognitive theory) του Bandura (1977), διαδραματίζει το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς του (self-efficacy).
Η αυτοαποτελεσματικότητα αποτελεί έναν μηχανισμό αυτορρύθμισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. καθώς αποτελεί έναν
από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν τις ενέργειες, τη σκέψη και το κίνητρο των ατόμων για δράση. Σύμφωνα
με τον ορισμό του Bandura «το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας αφορά στα πιστεύω του ατόμου σχετικά με τις ικανότητές
του να οργανώσει και να φέρει εις πέρας μια σειρά από ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να παραχθούν συγκεκριμένα
επιτεύγματα» (Bandura, 1997: 3).
Η αυτοαποτελεσματικότητα αφορά στα πιστεύω του ατόμου σχετικά με το επίπεδο ικανότητας που αυτό θα επιδείξει σε μια
δεδομένη κατάσταση και αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης μελλοντικής του συμπεριφοράς (Bandura, 1997:39). Τα πιστεύω
αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και καθορίζουν τις αποφάσεις τους
σχετικά με το ποιες ενέργειες θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν, τους στόχους που θα θέσουν, το πόση ενέργεια και χρόνο
θα διαθέσουν μπροστά στα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν σε αυτή τους την προσπάθεια καθώς και τη δέσμευσή τους για την
πραγματοποίηση τους (Bandura, 1997: 3).
Με δεδομένο ότι το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τον Bandura (1997), είναι πιο εύκολο να επηρεαστεί
στα πρώτα στάδια της διαμόρφωσής του, και του γεγονότος ότι από τη στιγμή που το άτομο διαμορφώσει τις απόψεις του για
την αυτοαποτελεσματικότητά του αυτές παγιώνονται και αντιστέκονται σε όποια προσπάθεια αλλαγής τους, οι ερευνητές στράφηκαν τα τελευταία χρόνια στη διερεύνηση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών.
Οι Woolfolk Hoy & Burke Spero (2005) επισήμαναν τη σημασία των χρόνων εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών
στη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητάς τους καθώς όπως υποστηρίζουν την περίοδο αυτή οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί βιώνουν γεγονότα που ασκούν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητάς τους.
Σύμφωνα με τους Pendergast, Garvis & Keogh (2011) η ανάπτυξη του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους οδηγεί στη δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών.
Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τον Bandura (1997), διαμορφώνεται μέσα από ένα στάδιο γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών που φτάνουν στο άτομο από τέσσερις πηγές πληροφόρησης: α) άμεση προσωπική εμπειρία
(mastery experiences), β) εμπειρίες μέσω παρατήρησης (vicarious experiences), γ) λεκτική/κοινωνική πειθώ (verbal/social
persuasion), δ) σωματικές και συναισθηματικές καταστάσεις (physiological and affective states).
Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών σε συνθήκες πραγματικής τάξης αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της εκπαίδευσή τους στα περισσότερα Παιδαγωγικά τμήματα. Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι
μια ιδιαίτερα αγχωτική και απαιτητική διαδικασία εντούτοις είναι το πιο σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο της εκπαίδευσής
τους (Brown, Lee, & Collins, 2015).
Συγκεκριμένα οι πρακτικές ασκήσεις προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να αποκτήσουν άμεσες προσωπικές εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί βιώνουν συνθήκες
πραγματικής τάξης και διδασκαλίας και έρχονται άμεσα σε επαφή με όλες τις πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους.
Σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών,
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όπως αναφέρει η Labone (2004), στα χρόνια των σπουδών τους, αποτελούν και οι εμπειρίες μέσω παρατήρησης τρίτων οι
οποίες σχετίζονται με παρατηρήσεις διδασκαλιών από έμπειρους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος των έμπειρων εκπαιδευτικών είναι
διττός καθώς, αρχικά, λειτουργούν ως πρότυπα/μοντέλα παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς πληροφόρηση,
μέσα από τις υποδειγματικές διδασκαλίες, για τεχνικές διαχείρισης τάξης στην πράξη (Ronfeldt & Reininger, 2012). Στη συνέχεια, όταν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να διδάξουν, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν το
ρόλο του μέντορα παρέχοντας πληροφόρηση μέσω της λεκτικής πειθούς.
Ο Hattie (στο Christian, 2017) υποστηρίζει ότι η παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών των συμφοιτητών τους αποτελεί μια
από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους προετοιμασίας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη θεωρητική
κατάρτιση, την παρακολούθηση υποδειγματικών διδασκαλιών έμπειρων εκπαιδευτικών και την πρακτική άσκηση των ίδιων
συνοδευόμενη από ανατροφοδότηση και από καθοδήγηση.
Προκειμένου η ανατροφοδότηση να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για τη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της προφορικής πειθούς, θα πρέπει να προέρχεται από σημαντικούς άλλους όπως είναι οι καθηγητές /καθοδηγητές, οι μέντορες εκπαιδευτικοί αλλά και από τους μαθητές (Charalambous,
Philippou, & Kyriakides, 2008).
Όπως αναφέρουν οι Ronfeldt & Reininger (2012) ο ρόλος των μεντόρων έχει σημαντική επίδραση στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών μέσα από την κριτική και την ανατροφοδότηση που παρέχουν στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς, στοιχεία πολύ σημαντικά για τη σωστή εκπαίδευσή τους. Η λήψη θετικής ανατροφοδότησης από τους
μέντορες σχετικά µε τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία είτε από τους μέντορες/εκπαιδευτικούς, είτε από τους επιβλέποντες καθηγητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα
διαμόρφωσης του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητάς τους (Oh, 2011).
1.2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (2017-18) η πρακτική άσκηση των
φοιτητών/τριών είναι αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών τους και συμπληρώνει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτισή τους.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις, πραγματοποιείται κατά το χειμερινό (5ο) εξάμηνο του Τρίτου έτους και συνδέεται με τις Διδακτικές των επιμέρους μαθημάτων, δηλαδή: Διδακτική των Γλωσσικών Μαθημάτων, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική των Μαθηματικών,
Διδακτική των υπόλοιπων μαθημάτων του Δημοτικού. Η πρακτική άσκηση διαρκεί δεκατρείς εβδομάδες κατά τη διάρκεια των
οποίων οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα στην τάξη από τον/την εκπαιδευτικό για οχτώ πεντάωρα και διδάσκουν
για τρεις μέρες στην τάξη, με την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού, τα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
Η δεύτερη φάση πραγματοποιείται κατά το εαρινό (8ο ) εξάμηνο του τετάρτου έτους και αποτελεί αυτοτελές υποχρεωτικό
μάθημα. Για το διδακτικό έτος 2016/17 η πρακτική άσκηση άρχισε στις 20 Φεβρουαρίου και έληξε στις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες (2 ανά τάξη) παρακολούθησαν την πρώτη εβδομάδα το πρόγραμμα της τάξης, διδάσκοντας τις 2 τελευταίες
μέρες της εβδομάδας.
Από τη δεύτερη εβδομάδα και έως τις 7/4 βρίσκονταν στα σχολεία τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη).
Τη Δευτέρα παρακολουθούσαν και τις άλλες δύο ημέρες δίδασκαν εναλλάξ (ένας φοιτητής κάθε ημέρα) όλα τα μαθήματα πλην
της Ξένης Γλώσσας και των ΤΠΕ. Μετά το πέρας του 1ου κύκλου οι φοιτητές/τριες άλλαξαν επίπεδο τάξης και επανέλαβαν το
παραπάνω πρόγραμμα με την πρώτη εβδομάδα να παρακολουθούν το πρόγραμμα στη νέα τάξη διδάσκοντας μόνο τις δύο
τελευταίες μέρες, και από την επόμενη εβδομάδα και έως 2/6 να βρίσκονται και πάλι στα σχολεία τρεις ημέρες την εβδομάδα
(Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη). Τη Δευτέρα παρακολουθούσαν και τις άλλες δύο ημέρες δίδασκαν, όπως και παραπάνω.
Κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων ρόλο υποστήριξης της διαδικασίας έχει ο εκάστοτε δάσκαλος της τάξης, ο
οποίος παίζει το ρόλο του Μέντορα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό
Τμήμα για το ρόλο αυτό. Ο ρόλος των μεντόρων είναι διττός. Λειτουργούν τόσο ως πρότυπα στα πλαίσια των παρακολου-
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θήσεων των διδασκαλιών τους από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς όσο και ως σύμβουλοι/καθοδηγητές τους στις
διδασκαλίες των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Στο τέλος κάθε φάσης οι μέντορες βαθμολογούν τους εκπαιδευόμενους
εκπαιδευτικούς ως προς την προετοιμασία του μαθήματος, τη διδασκαλία τους, τη διαχείριση της τάξης, την εμπλοκή των
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συνέπειά τους και τη συνεργασία τους μαζί του. Επιπρόσθετα, για κάθε ομάδα
φοιτητών, ορίζεται ένας υπεύθυνος για καθοδήγηση στα εργαστήρια του Τμήματος, ο οποίος λειτουργεί επίσης υποστηρικτικά.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρόκειται για το ποιοτικό μέρος μιας ευρύτερης έρευνας μικτού μοντέλου που διενεργήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 201617 και αφορούσε σε τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Πραγματοποιήθηκε
το Μάιο του 2017, με το πέρας της πρακτικής τους άσκησης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν ένα βολικό δείγμα 10 φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι παραχώρησαν στην ερευνήτρια μία ημιδομημένη συνέντευξη 25 λεπτών ανά άτομο. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν σε χώρο όπου παρευρίσκονταν μόνο η ερευνήτρια και ο/η
φοιτητής/τρια και μαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. Το υλικό που συγκεντρώθηκε μετά την
απομαγνητοφώνηση κωδικοποιήθηκε και οι απαντήσεις έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας. οι συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι
εκπαιδευτικοί) κλήθηκαν να απαντήσουν, μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης, σε 19 ερωτήσεις, ανοικτού τύπου. Η
επιλογή αυτού του τύπου των ερωτήσεων έγινε γιατί δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν αβίαστα τη δική
τους οπτική των πραγμάτων (Cohen, Manion, & Morrison, 2012).
Σκοπός της συνέντευξης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις τους για το ρόλο που έπαιξε η καθεμία από τις τέσσερις πηγές
πληροφόρησης, όπως αυτές ορίζονται από την κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura, στη διαμόρφωση του αισθήματος
αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης τάξης. Έτσι η ερευνήτρια διαμόρφωσε
τις ερωτήσεις της προκειμένου να διερευνήσει το ρόλο: της άμεσης προσωπικής εμπειρίας, της λεκτικής/κοινωνικής πειθούς,
των εμπειριών μέσω τρίτων, των σωματικών και συναισθηματικών καταστάσεων. Ειδικότερα, διερευνήθηκε ο ρόλος των
εκπαιδευτικών/μεντόρων στη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
στα πλαίσια των τεσσάρων αυτών πηγών πληροφόρησης.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
α) Εμπειρίες μέσω άμεσης πρακτικής
Στην ερώτηση για το αν «θυμούνται μια περίπτωση, κατά τη διάρκεια της ΠΑ, όπου δεν τα κατάφεραν σε ζήτημα διαχείρισης
τάξης και αν αυτό μείωσε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους και τι πιστεύουν ότι θα ήταν αυτό που θα τόνωνε το
αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους» 4 στους 10 δήλωσαν ότι το συμβάν μείωσε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς
τους, 4 στους 10 ότι το μείωσε προσωρινά, ενώ 2 στους 10 δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε. Από αυτούς που δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν οι 5 υποστήριξαν ότι η σωστή παρέμβαση από τον μέντορα θα τόνωνε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους.
«Μια ενθάρρυνση από αυτόν θα τόνωνε ενώ μια παρατήρηση με λάθος τρόπο θα μείωνε». Δύο άτομα ανέφεραν ότι σημασία
έχει η καλή σχέση με τον μέντορα, ενώ άλλοι δύο υποστήριξαν ότι παίζει ρόλο και η εκτίμηση που τρέφουν για τον μέντορα
«αναλόγως τον μέντορα». Δύο άτομα δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου.
β) Λεκτική/κοινωνική πειθώ
Σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων, οι οποίες αφορούσαν την ανατροφοδότηση που είχαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής, 9 στους
10 δήλωσαν ότι είχαν ανατροφοδότηση από τους μέντορες, και ότι αυτή επηρέασε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους.
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Ειδικότερα, από αυτούς τους 9 οι 8 δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν θετικά ασχέτως τους είδους των παρατηρήσεων (διορθώσεις,
σχόλια αρνητικά ή θετικά) και άφησαν να διαφανεί ότι έτρεφαν εκτίμηση στο πρόσωπο του μέντορά τους τη γνώμη των οποίων
υπολόγιζαν. Ακόμα και ο φοιτητής που απάντησε ότι είχε μόνο αρνητικά σχόλια και έδειξε ενοχλημένος από τον τρόπο παρέμβασης του μέντορα, δήλωσε ότι αυτό τον επηρέασε αρνητικά και άρα η γνώμη του μέντορα έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση
του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητάς του. Τέλος, 3 δήλωσαν ότι τα θετικά σχόλια βοηθάνε, ενώ τα αρνητικά όχι, «τους
δημιουργούν άγχος».
γ) Εμπειρίες μέσω παρατήρησης
Στις ερωτήσεις που αφορούσαν στην παρακολούθηση διδασκαλιών δασκάλων/μεντόρων και συμφοιτητών τους και αν αυτή
«τόνωσε ή μείωσε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους σε ζητήματα διαχείρισης τάξης», 5 στους 10 δήλωσαν ότι η
παρακολούθηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών/μεντόρων τόνωσε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους, με έναν
να δηλώνει ότι «μπορώ και εγώ να τα καταφέρω», ενώ ένας δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να τους φτάσουμε, έχουν χρόνια
εμπειρίας» αυτό όμως δεν τον επηρεάζει αρνητικά. Τρία άτομα δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών/μεντόρων με τον ένα να αναγνωρίζει ότι «δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο».
Αυτό υποστήριξε και ένας από τους δύο που το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους μειώθηκε από την παρακολούθηση
της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών /μεντόρων, ενώ ο δεύτερος δήλωσε ότι αισθάνεται ανεπαρκής.
Στην ερώτηση για το «από πού πιστεύεις ότι θα μπορούσες να βοηθηθείς περισσότερο προκειμένου να τονώσεις το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς σου σε ζητήματα διαχείρισης τάξης» οι 7 στους 10 αναφέρθηκαν στους μέντορες. Σε αντιπαραβολή με την ερώτηση που αφορούσε την ανατροφοδότηση από τον μέντορα βλέπουμε ότι οι 6 από αυτούς είχαν θετική
εμπειρία από τους μέντορες η οποία τόνωσε το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Στις απαντήσεις όμως, σχετικά με τους
μέντορες γίνεται σαφές από τους περισσότερους ότι έχει σημασία η σωστή στάση και παρέμβαση του μέντορα, ενώ μίλησαν
για τη σημασία που έχει η καλή επιλογή μέντορα.
δ) Σωματικές συναισθηματικές καταστάσεις
Ένα μέρος των ερωτώμενων δήλωσε ότι συνέβαλε σημαντικά στη διαχείριση του άγχους τους ο μέντορας:
«Δεν κάναμε μάθημα. Μόνο παρακολούθηση την πρώτη εβδομάδα γιατί η δασκάλα κατάλαβε το άγχος μας. Μας μιλούσε
πάρα πολύ. Κάθε φορά που τελείωνε η διδασκαλία της συζητούσαμε. Έτσι την επόμενη εβδομάδα δεν είχαμε άγχος γιατί μας
βοήθησε»

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τις απαντήσεις τους στη συνέντευξη φαίνεται ότι, όσοι δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες κατά τη διδασκαλία,
ανέφεραν ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητάς τους η σωστή, κατά την άποψή
τους, προσέγγιση της εκπαιδευτικού/ μέντορα. Όπως αναφέρει η Poulou (2003), με δεδομένο ότι, η όποια αλλαγή των αντιλήψεών μας σχετικά με το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς μας πραγματοποιείται μετά από γνωστική διεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε, οι μέντορες ή οι καθηγητές μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς να
επαναξιολογήσουν τις πληροφορίες που πήραν μέσω της διδασκαλίας τους για τις ικανότητές τους μετατρέποντάς τες σε θετική
πληροφόρηση. Αυτό συμφωνεί και με τα δικά μας ευρήματα σύμφωνα με τα οποία κάποιοι από τους ερωτώμενους θεώρησαν
τις παρατηρήσεις ή τους σχολιασμούς των μεντόρων ως ευκαιρία για βελτίωση και όχι ως αρνητική ανατροφοδότηση.
Γενικά, θεωρούν ότι ο ρόλος του μέντορα είναι σημαντικός αλλά με προϋποθέσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος
παρέμβασής του, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς
τους κάτι που το δήλωσε και η πλειοψηφία των ερωτώμενων.
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ερωτώμενοι είτε ήταν ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με τον μέντορα είτε όχι, δήλωσαν, ότι θεωρούν το ρόλο του μέντορα στην πρακτική άσκηση σημαντικό, σε αντίθεση με αντίστοιχη έρευνα των Yeung &
Watkins (2000) όπου ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων
εκπαιδευτικών δεν αξιολογήθηκε ως σημαντικός από τους ίδιους.
Οι εμπειρίες μέσω παρατήρησης, που εν προκειμένω αφορούσαν την παρακολούθηση διδασκαλιών, λειτούργησαν είτε σαν
παραδείγματα προς μίμηση, είτε ως εμπειρίες πραγματικής διδασκαλίας. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει σημασία το πόσο κοντά
στις δυνατότητες του παρατηρητή βρίσκεται το άτομο που λειτουργεί ως μοντέλο καθώς αυτό συμβάλλει στην τόνωση του αισθήματος
αυτοαποτελεσματικότητάς του (Bandura, 1997). Αυτό διαφαίνεται και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στη συνέντευξη, όπου
ακόμα και ο μέντορας, λειτουργώντας ως πρότυπο/μοντέλο, όταν αντιμετωπίζεται ως κάποιος που «μπορώ να τον φτάσω», επηρεάζει θετικά το αίσθημά τους. Αντίθετα άλλοι δηλώνουν ότι «Δεν προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο κάποιων δασκάλων. Οι
διδασκαλίες τους είναι παράδειγμα για μας», θεωρώντας ότι ο ρόλος τους είναι αυτός του υποδειγματικού μοντέλου.
Γενικότερα θα λέγαμε ότι, οι εμπειρίες μέσω παρατήρησης των διδασκαλιών των μεντόρων, σύμφωνα με τις δηλώσεις
τους, λειτούργησαν ως μέσο μέτρησης των ικανοτήτων τους όχι όμως με τρόπο καθοριστικό. Η όποια πληροφόρηση πήραν
από την παρατήρηση υπερκεράστηκε από την άμεση προσωπική τους εμπειρία με τη διδασκαλία τους. Αυτό βρίσκεται σε
συμφωνία με αντίστοιχες έρευνες (Yeung & Watkins, 2000; Poulou, 2007).

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Πρόκειται για
ένα σχετικά μικρό δείγμα πληθυσμού, ενός Παιδαγωγικού Τμήματος. Είναι επομένως σημαντικό, προκειμένου να εξαχθούν
γενικεύσιμα συμπεράσματα, να υπάρξουν έρευνες με μεγαλύτερα δείγματα πληθυσμού και από διαφορετικά Παιδαγωγικά
Τμήματα αλλά με τα ίδια ερευνητικά εργαλεία προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.
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Abstract
Teachers’ self-efficacy perceptions play an important role in their personal course as teachers, influence their perceptions
about teaching and affect students’ self-efficacy perceptions. Early teaching experiences play a role in the formation of
teachers’ self-efficacy beliefs. In this study we investigate the role of mentors in the formation of pre-services’ teachers
self-efficacy perceptions after teaching practice experiences. Ten (10) fourth year student teachers of the D.P.E.U.P.
participated in this study. It was found that mentor teachers play an important role and was a main source of information
in order to form their self-efficacy perceptions.
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«Το κουδούνι χτύπησε και οι παλμοί μου αυξήθηκαν ξαφνικά...»:
Εμπειρίες και αναστοχασμοί φοιτητών και φοιτητριών
από την Πρακτική τους Άσκηση
Μενέλαος Τζιφόπουλος

1. Πρακτική Άσκηση και επαγγελματική ανάπτυξη υποψηφίων εκπαιδευτικών
Από το τέλος του 20ού αιώνα τα πανεπιστημιακά Τμήματα και οι σχολές που προετοιμάζουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
είτε για την Πρωτοβάθμια είτε για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διεθνώς, έχουν επικεντρωθεί, μέσα από κατάλληλες αναμορφώσεις και σχεδιασμούς, σε οργανωμένα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (Practicum). Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται,
άλλωστε, ως ένα από τα βασικότερα και θεμελιώδη στοιχεία για τη βελτίωση του (προ)επαγγελματικού ρόλου των υποψηφίων εκπαιδευτικών και για την υιοθέτηση των κατάλληλων πρακτικών και στρατηγικών διδασκαλίας τους. Οι μεθοδευμένες
προσπάθειες, οι οποίες επιχειρούνται στον τομέα αυτό, εστιάζουν στη σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη (Allen &
Wright, 2014) και, παράλληλα, στην αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία σχολικών μονάδων με τα αντίστοιχα Τριτοβάθμια Ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Zeichner, 1992; Allen, 2011). Ορισμένα από τα πολλαπλά οφέλη συμμετοχής σε
προγράμματα Πρακτικής Άσκησης αφορούν στη διαχείριση του χρόνου, στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων στις σχολικές
αίθουσες, στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο κρίσιμων συμβάντων και στην επιλογή κατάλληλων και καινοτόμων τεχνικών
διδασκαλίας (Wheatley, 2002). Η Πρακτική Άσκηση επιδρά, ακόμη, στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτικών (συζήτηση και συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς-μέντορες), στην
απόκτηση περαιτέρω επαγγελματικών κινήτρων, στη μείωση του στρες και στο αίσθημα εργασιακής ικανοποίησης (Goddard,
Hoy & Woolfolk-Hoy, 2004).
Το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει, συνήθως, την παρατήρηση, στην οποία προβαίνουν οι υποψήφιοι/
ες εκπαιδευτικοί, στη δική τους δειγματική διδασκαλία και στην εμπειρία της συνεργασίας με τους/τις εκπαιδευτικούς-μέντορες, σε μια λογική «μαθητείας» και συνεχούς εμπλουτισμού γνώσεων και ενίσχυσης της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Σε
ένα τέτοιο πλαίσιο, ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός κατά την Πρακτική του/της Άσκηση εφαρμόζει στη διδασκαλία του/της τις
γνώσεις που έχει αποκτήσει στη διάρκεια των προπτυχιακών του/της σπουδών. Στη δειγματική τους, ωστόσο, διδασκαλία οι
υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί αξιοποιούν, βάσει του παλαιού μοντέλου Πρακτικής Άσκησης, ελάχιστα τη σχετική θεωρία αναφορικά με τη διδασκαλία. Διαπιστώνεται, αντιθέτως, ότι οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί, βάσει αυτού του μοντέλου, διδάσκουν
με γνώμονα τις στρατηγικές και πρακτικές του εκάστοτε εκπαιδευτικού-μέντορα, με τον οποίο και συνεργάζονται (Ure, Gogh
& Newton, 2009).
Η σύγχρονη θεώρηση της Πρακτικής Άσκησης απομακρύνεται από την παραπάνω λογική, ασκώντας κριτική στο προηγούμενο «απομονωμένο» μοντέλο. Βάσει του αναμορφωμένου μοντέλου, η Πρακτική Άσκηση είναι προσανατολισμένη στην
έρευνα (inquiry-oriented/research-based practicum) και υποστηρίζει ότι η διδασκαλία στην οποία προβαίνει ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός αποτελεί την αρχή για την επαγγελματική του/της πορεία. Για να μπορέσει ένας/μία εκπαιδευτικός να
βελτιώσει τις εκπαιδευτικές του/της πρακτικές πρέπει να εμπλέκεται σε μια εποικοδομητική διαδικασία αναστοχασμού μέσα
από την παρατήρηση διδασκαλιών και από προβληματισμό για τη δική του/της διδασκαλία (Clarke, 1995). Στο στάδιο, βέβαια,
αυτό σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του μέντορα εκπαιδευτικού (mentoring), ιδίως σε ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και όχι
τόσο στην Ελλάδα.
Ο Shön (1987) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μια διαδικασία βάσει της οποίας οι υποψήφιοι/
ες εκπαιδευτικοί εμπλέκονται ενεργά και αποκτούν γνώσεις για συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές, ώστε να είναι προετοιμασμένοι/ες για το μελλοντικό τους επάγγελμα. Αναφέρεται, πιο συγκεκριμένα, ότι η Πρακτική Άσκηση συνδέεται με διαδικασίες
αυτενέργειας, και ο φοιτητής/η φοιτήτρια βρίσκεται ανάμεσα στις γνώσεις και δεξιότητες που λαμβάνει από το ακαδημαϊκό
πλαίσιο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίες, όταν καλείται να διδάξει. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια στη λογική αυτή δημιουργεί
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ένα πλάνο εργασίας, βάσει του οποίου επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους και τα απαραίτητα μέσα διδασκαλίας ανάλογα, βέβαια, με την εκάστοτε εκπαιδευτική συνθήκη (Shön, 1983).
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, η διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι παράλληλα «συναισθηματικά φορτισμένη» (emotionally charged). Τα συναισθήματα λαμβάνονται, πλέον, υπόψη και στο
επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Hargreaves (1998), η αποτελεσματική διδασκαλία
συνδέεται με αρκετά θετικά συναισθήματα. Στη σύγχρονη, λοιπόν, έρευνα λαμβάνεται υπόψη το ζήτημα των συναισθημάτων
των εκπαιδευτικών, όταν διδάσκουν και για τον λόγο αυτό ερευνώνται και συζητιούνται, πλέον, τα συναισθήματα των υποψηφίων εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (Hastings, 2004). Η εξέταση των συναισθημάτων είναι σημαντική, διότι διαπιστώνεται, πολλές φορές, ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν συναισθήματα φόβου, αγωνίας
και άγχους, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την «ισχυρή» θέση που πρέπει να έχει ο/η εκπαιδευτικός στη σχολική του/της
τάξη (Jeffrey & Woods, 1996).

2. Ο αναστοχασμός στην Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως πρόκληση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στις σχολικές μονάδες φοιτούν
μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπτυξιακές διαταραχές και παιδιά με προβλήματα προσαρμογής. Σε αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα θεωρείται ακόμη πιο επιβεβλημένος
ο ρόλος και η συμβολή της Πρακτικής Άσκησης και της αποτελεσματικής προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών
για διδασκαλία βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων, με γνώμονα τη λεγόμενη πλαισιοθετημένη μάθηση (situated learning)
(Myles, Cheng & Wang, 2006).
Ένας παράγοντας ο οποίος συνυπολογίζεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι το αίσθημα αποτελεσματικότητας (pre-service teachers’ efficacy) (Atay, 2009). Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να συνδέεται
στενά με το αίσθημα αυτοπεποίθησης, με την κινητοποίησή τους, με την εισαγωγή και υποστήριξη καινοτομιών στην εκπαίδευση, με τον ενθουσιασμό τους στη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος, και, βέβαια, με τη δέσμευσή τους στο διδασκαλικό
επάγγελμα (commitment to teaching) (Gurvitch & Metzler, 2009). Το αίσθημα αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα από επικαιροποιημένα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και από παρακολούθηση
μαθημάτων, στα οποία ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός εμπλέκεται ενεργά στη διδασκαλία, συμμετέχει, παρατηρεί, αξιολογεί,
προσομοιώνει διδασκαλίες, στοχάζεται και αναστοχάζεται (Clift & Brady, 2005).
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία μεγάλη έμφαση δίνεται στο λεγόμενο αναστοχαστικό μοντέλο Πρακτικής Άσκησης, βάσει του
οποίου ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός σχεδιάζει, διδάσκει και αξιολογεί με γνώμονα τους στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο
μιας αλληλεπιδραστικής διαδικασίας (Ottesen, 2007). Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί βάσει αυτού του μοντέλου εμπλέκονται
ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμορφώνουν την (προ)επαγγελματική τους ταυτότητα, καθώς γίνονται ερευνητές
στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης. Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους, η άρτια προετοιμασία τους για το διδασκαλικό επάγγελμα και βέβαια η συνειδητοποίηση του επαγγελματικού τους ρόλου και η αναγνώριση των επιστημολογικών τους παραδοχών
για τη διδασκαλία (Levin & Martin, 2007).

3. Σχετικές έρευνες
Μέσα από τις εμπειρίες των υποψηφίων εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης ανακινούνται ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους ταυτότητα και με τους αναστοχασμούς τους πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το πέρας της διδασκαλίας τους. Παρατηρείται, ειδικότερα, ότι οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί τονίζουν την
ανάγκη να επικεντρωθούν στους μαθητές και στις μαθήτριές τους και στην αξιοποίηση αποτελεσματικών και, ενίοτε, καινο-
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τόμων μεθόδων διδασκαλίας. Εκφράζουν, ακόμη, την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό τους από τη συμμετοχή τους στην
Πρακτική Άσκηση. Όπως αναφέρουν, θεωρούν άκρως σημαντικό το γεγονός ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αναστοχαστούν
για τη διδασκαλία και για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους (Mule, 2006).
Μέσα από τους αναστοχασμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται, ωστόσο, η δυσκολία να ανταποκριθούν στην
«πραγματικότητα» της εκπαιδευτικής πράξης. Κι αυτό γιατί, όπως καταγράφεται έχουν διδαχθεί τη θεωρία της διδασκαλίας, αλλά
δεν έχουν την κατάλληλη ευελιξία, ώστε να την προσαρμόσουν στις κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες και στο μαθητικό δυναμικό των τάξεων στις οποίες διδάσκουν. Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί αδυνατούν να ακούσουν τις «φωνές» των
μαθητών/τριών τους (τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους) (Furlong & Maynard, 2012). Τα παραπάνω ερμηνεύονται με γνώμονα
το «σοκ» της πρώτης επαφής με το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού. Αυτό, ενδεχομένως, επιδεινώνεται και από την έλλειψη
σχετικής διδακτικής εμπειρίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στοιχεία άγχους και στρες (Bell & Mladenovic, 2013).
Επίσης, το βαθειά ριζωμένο πρώτο μοντέλο Πρακτικής Άσκησης, που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί πολλές φορές
την αιτία της έλλειψης ετοιμότητας των φοιτητών/τριών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Πρακτικής τους Άσκησης. Παρατηρείται, δηλαδή, ένα χάσμα ανάμεσα στη θεωρία που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί στη διάρκεια των
προπτυχιακών τους σπουδών, στις απόψεις των υπεύθυνων καθηγητών τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση, στις δικές τους
παραδοχές για το διδασκαλικό επάγγελμα και στις συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν σε μια σχολική τάξη. Αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει, εν μέρει, τη διαδικασία αναστοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της Πρακτικής
τους Άσκησης (Hatton & Smith, 1995).

4. Η έρευνα
4.1 Σκοπός και ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάλυση της βιωμένης εμπειρίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) από τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση, η οποία είναι
ενταγμένη στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από έναν ποιοτικό ερευνητικό
σχεδιασμό παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται οι εμπειρίες και οι αναστοχασμοί 49 φοιτητών/τριών 8ου εξαμήνου
και πάνω (4ου έτους σπουδών), οι οποίοι/ες παρακολούθησαν το μάθημα «Σχολική Παιδαγωγική» και ενεπλάκησαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2017-2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές/τριες δεν
είχαν προηγούμενη, ανάλογη εμπειρία διδασκαλίας.
Βασικό ερώτημα, το οποίο θα απαντηθεί μέσω της έρευνας αυτής είναι: «Πώς αποτυπώνεται η εμπειρία των υποψηφίων
εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας;». Επιμέρους
ερωτήματα, τα οποία τίθενται προς διερεύνηση και συζήτηση είναι τα εξής:
• «Ποια συναισθήματα ανακινούνται στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας;».
• «Πώς αντιλαμβάνονται οι φοιτητές/τριες τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από
τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;».
4.2 Η μεθοδολογία
Η Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (Interpretative Phenomenological Analysis) αποτελεί τη βασική μέθοδο ανάλυσης
των ποιοτικών δεδομένων -των αναστοχαστικών ημερολογίων των φοιτητών/τριών- μέσω της οποίας πραγματοποιείται η
κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των πρότυπων αναφορών των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα. Δημιουργήθηκε, ειδικότερα, ένας περιληπτικός πίνακας (υπό)θεμάτων (Πίνακας 1), και στη συνέχεια αναλύθηκαν τα λεγόμενα των φοιτητών/
τριών, οι εμπειρίες και οι αναστοχασμοί τους «εισβάλλοντας» ο ερευνητής στον δικό τους «κόσμο», μέσα, αρχικώς, από μία
φαινομενολογική οπτική κι έπειτα μέσα από μία, περισσότερο, ερμηνευτική σκοπιά (Willig, 2015).
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5. Το μοντέλο Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Το σύντομο μοντέλο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο αξιοποιείται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, περιλαμβάνει μία ώρα
συζήτηση με τον/την υπεύθυνο καθηγητή/τρια του σχολείου, στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία, μία ώρα παρακολούθηση-παρατήρηση της διδασκαλίας του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας με σχετική συζήτηση-ανατροφοδότηση-σχολιασμό, μία συνάντηση για την προετοιμασία της ενότητας προς διδασκαλία, προσωπική μελέτη και αναζήτηση υλικού από τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη διδαχθείσα ενότητα (υποστήριξη από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια και από τον διδάσκοντα του μαθήματος «Σχολική Παιδαγωγική») και μία ώρα διδασκαλία της -υπό ανάθεση- ενότητας. Η Πρακτική Άσκηση
ολοκληρώνεται με συζήτηση με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό μετά το πέρας της διδασκαλίας, με εποικοδομητικά σχόλια
ανατροφοδότησης και αξιολόγησης (Σχήμα 1).
Σχήμα 1
Το μοντέλο Πρακτικής Άσκησης

	
  

Πριν:	
  	
  
Συζήτηση	
  στο	
  
μάθημα	
  «Σχολική	
  
Παιδαγωγική»	
  για	
  
τη	
  διδασκαλία	
  και	
  
την	
  Πρακτική	
  
Άσκηση	
  

Πριν:	
  
Δημιουργία	
  κλείδας	
  
παρατήρησης	
  και	
  
συζήτηση	
  για	
  τον	
  ρόλο	
  
της	
  παρατήρησης	
  της	
  
διδασκαλίας	
  στο	
  
πλαίσιο	
  της	
  Πρακτικής	
  
Άσκησης	
  

Πριν:	
  	
  
Προετοιμασία	
  ενότητας,	
  
συναντήσεις	
  εργασίας,	
  
συζήτηση	
  με	
  τον/την	
  
υπεύθυνο/η	
  
καθηγητή/τρια	
  και	
  με	
  
τον	
  διδάσκοντα	
  του	
  
μαθήματος	
  

Κατά	
  τη	
  διάρκεια:	
  
Συζήτηση	
  για	
  το	
  
σχολείο,	
  τους/τις	
  
μαθητές/τριες,	
  το	
  
κλίμα	
  της	
  τάξης,	
  το	
  
επάγγελμα	
  του/της	
  
εκπαιδευτικού	
  

Κατά	
  τη	
  διάρκεια:	
  	
  
Παρατήρηση	
  
	
  (διδασκαλία,	
  
περιεχόμενο	
  
μαθήματος,	
  
κινητοποίηση,	
  
αλληλεπίδραση,	
  
συμπεριφορά	
  
μαθητών/τριών)	
  

Κατά	
  τη	
  διάρκεια:	
  
Διδασκαλία,	
  συζήτηση,	
  
δημιουργία	
  ομάδων	
  
εργασίας,	
  κατάλληλη	
  
αξιοποίηση	
  διδακτικού	
  
χρόνου,	
  αλληλεπίδραση	
  
με	
  μαθητές/τριες	
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Πίνακας 11
Συγκερασμός των περιπτώσεων:
Περιληπτικός πίνακας θεμάτων ανώτερης τάξης και υπο-θεμάτων
Θέματα ανώτερης τάξης
(1) Συναισθήματα

Υπο-θέματα
1.1 Άγχος και ανασφάλεια
1.2 Χαρά και ενθουσιασμός
2.1 Συμμετοχή μαθητών/τριών
2.1.1 Μάθηση μέσα από παιχνίδι

(2) Εμπειρία

2.2 Το κλίμα της τάξης
2.3 Γνωστικό υπόβαθρο μαθητών/τριών
3.1 Αλλαγή ρόλου
3.2 Διαμόρφωση (προ)επαγγελματικής ταυτότητας

(3) Αντίληψη ρόλου

3.3 Ευελιξία στη διάρκεια της διδασκαλίας
3.4 Αναστοχασμός για τη διδασκαλία
3.4.1 Αποτελεσματική διδασκαλία

6. Οι αναλύσεις της έρευνας
6.1 Συναισθήματα: Άγχος, ανασφάλεια, χαρά και ενθουσιασμός
Οι φοιτητές/τριες του εν λόγω Τμήματος σημειώνουν ότι η εμπειρία της διδασκαλίας μέσα από το Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης ήταν μοναδική και πολύ θετική: «Σχετικά με τη διδασκαλία έχω να πω ότι ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες και μου
έδωσε μια γεύση από το επάγγελμα που θα ήθελα να ακολουθήσω μελλοντικά (42)», «(…) Θα πρέπει να πω, πως ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, αλλά και μια από τις ωραιότερες εμπειρίες που έχω βιώσει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μου (5)».
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι παρά το άγχος που ήταν εμφανές, ειδικά τα πρώτα λεπτά της διδασκαλίας, η εμπειρία αυτή ήταν
πολύ σημαντική και εποικοδομητική, καθώς τους έδωσε πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως, για τον μελλοντικό τους επαγγελματικό ρόλο: «Η διδασκαλία μου στην τάξη του Λυκείου αποτέλεσε για εμένα μία πρωτόγνωρη εμπειρία και συγχρόνως ένα πολύτιμο
και χρήσιμο εφόδιο για την μετέπειτα πορεία μου, όσον αφορά τον εκπαιδευτικό κλάδο (24)», «Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία από
την σχολή για να κάνω την πρακτική μου άσκηση στο Μειονοτικό Λύκειο της Κομοτηνής, γεννήθηκαν ανάμεικτα συναισθήματα
μέσα μου. Αρχικά, υπήρχε το «όμορφο» άγχος, καθώς ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, στην οποία θα δοκίμαζα τα όριά μου και
κατά πόσο είναι αρεστό και αγαπητό το αντικείμενο που μαθαίνω (…) Όταν ολοκληρώθηκε η διδασκαλία ένιωσα πως ήταν μια
ασύλληπτη και ξεχωριστή εμπειρία και έφυγα χαρούμενη, υπερήφανη και σίγουρα γεμάτη με όμορφες αναμνήσεις (2)».
Ανάμεικτα φαίνεται να είναι τα συναισθήματα των συμμετεχόντων/ουσών στην Πρακτική Άσκηση. Παρατηρούν ότι όταν
ξεκίνησαν τη διδασκαλία τους εμφανίστηκαν σημάδια άγχους και ανασφάλειας, τα οποία, όμως, γρήγορα εξαλείφθηκαν και τη
θέση τους διαδέχθηκε ο ενθουσιασμός και ο ζήλος για την επίτευξη του στόχου τους· για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής
διδασκαλίας: «Κάθε αρχή και δύσκολη δεν λένε; Είναι αλήθεια ότι η πρώτη εμπειρία στο σχολείο ως καθηγήτρια θα μου μείνει
ανεξίτηλη στη μνήμη. Μια ιδιαίτερη μέρα, γεμάτη με έντονα συναισθήματα. Δεν θα ξεχάσω αρχικά τον ενθουσιασμό μου και
έπειτα την ανασφάλεια και το άγχος για το αν θα τα καταφέρω (…) Μπαίνοντας στην τάξη τα συναισθήματα μου ανάμεικτα: Χαρά,
ανυπομονησία και φόβος. Αντίκρισα 24 μαθητές όλο χαμόγελο, πρόθυμους να με υποδεχτούν, να με γνωρίσουν και να τους
1. Οι πρότυπες αναφορές των φοιτητών/τριών εντάσσονται στο κεφάλαιο των αναλύσεων, και όχι στον περιληπτικό πίνακα.
2. Στο πλαίσιο των ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα, για την τήρηση της ανωνυμίας των φοιτητών/τριών δόθηκαν από τον ερευνητή
κωδικοί αριθμοί.
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γνωρίσω. Τις πρώτες στιγμές, όσες πρόβες και αν είχα κάνει στο σπίτι, με κυρίευσε μια ταραχή και έχασα τον ειρμό της σκέψης
μου (10)», «(…) Ξεκινήσαμε την διδασκαλία με τα συναισθήματα του άγχους να κυριαρχούν (6)».
Αναφέρεται, επίσης, ότι το άγχος και η ανασφάλεια στην πρώτη τους επαφή με το διδασκαλικό επάγγελμα οφείλεται στο
αίσθημα ευθύνης και στις αξιώσεις τους για τη διδασκαλία: «Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή για τη δικιά μας ώρα διδασκαλίας τα
συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, άγχος και χαρά ταυτόχρονα. Το να είμαι σε αυτή τη θέση σίγουρα με κάνει εκείνη τη στιγμή να
αμφιβάλλω για το αν θα μεταδώσω στους πρώτους μου μαθητές τα όσα έχω σχεδιάσει να τους διδάξω και λίγο πιο πολύ με αγχώνει ο τρόπος που θα το κάνω (21)», «Μπαίνοντας στην τάξη αντίκρισα εικοσιτέσσερις μαθητές. Αμέσως άρχισε να με κυριεύει
το αίσθημα της ευθύνης να εμπεδώσουν όλα όσα θα τους πω. Πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω άλλωστε ήταν η πρώτη μου φορά
που έμπαινα σε αίθουσα να διδάξω. Η αγωνία μου ήταν μεγάλη (…) (19)».
6.2 Η εμπειρία της διδασκαλίας: Συμμετοχή μαθητών/τριών, κλίμα της τάξης και γνωστικό υπόβαθρο
Στην εμπειρία της διδασκαλίας τους σημειώνουν ζητήματα που αφορούν στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη σχολική
τάξη, στον παράγοντα της παιγνιώδους μάθησης, στο κλίμα της σχολικής τάξης, όπως και στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών των τάξεων, στις οποίες διεξήχθη η Πρακτική τους Άσκηση. Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί, συγκεκριμένα,
αναφέρουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διδασκαλία τους: «Θέλω να
επισημάνω πως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι μαθητές της τάξης κατά την διάρκεια
της παράδοσης και της συζήτησης στην τάξη (4)».
Αντιπαραβάλλουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, όταν παρακολούθησαν τη διδασκαλία του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας με τη συμμετοχή στη δική τους διδασκαλία: «Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως μαθητές που κατά την διδασκαλία
της υπεύθυνης καθηγήτριας δεν συμμετείχαν καθόλου, σ’ εμάς τόλμησαν να εκφράσουν την γνώμη τους και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις μας (6)», «Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για το μάθημα, ανταποκρίνονταν στις ερωτήσεις μας. Επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε και από την καθηγήτρια, μαθητές που δεν συμμετείχαν στο δικό της μάθημα έδειξαν μεγαλύτερη προθυμία για το δικό
μας, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα (8)». Προβάλλονται, συνεπώς, ζητήματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση και
την θετική εικόνα που αποκόμισαν οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους, καθώς η συμμετοχή
ήταν μεγάλη και οι μαθητές/τριες έδειξαν υποδειγματική προθυμία για συζήτηση και εμπλοκή στη διάρκεια του μαθήματος:
«Κατά τη διδασκαλία, μού έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα ξεπεράστηκε η αμηχανία μεταξύ της ομάδας μου και των μαθητών.
Τα παιδιά ήταν πρόθυμα στο σύνολό τους να συμμετέχουν στην συζήτηση και τήρησαν τους κανόνες συνομιλίας, ακόμη και όταν
διαφωνούσαν με την άποψη κάποιου συμμαθητή τους, τον άφηναν να ολοκληρώσει την σκέψη του και στη συνέχεια εξέφραζαν
με επιχειρήματα τη δική τους γνώμη (11)», «Η αλληλεπίδρασή μας με τους μαθητές ήταν εξαίσια. Υπήρχε συμμετοχή από όλη την
τάξη και τα παιδιά έδειξαν ένθερμο ενδιαφέρον για το μάθημα (13)».
Ο ενθουσιασμός των μαθητών/τριών για συμμετοχή φαίνεται ότι συνδέεται και με τη μεθόδευση της διδασκαλίας. Διαπιστώνεται, συγκεκριμένα, ότι όταν η γνώση συζευγνύεται με παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας, τότε τα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα μπορεί να είναι αρκετά θετικά. Οι μαθητές/τριες, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτενεργούν, συνεργάζονται και
μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή και το παιχνίδι: «Χωρίσαμε τα παιδιά σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και το μάθημα
μετατράπηκε σε κουίζ. Στο άκουσμα και μόνο του παιχνιδιού ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος. Οι μαθητές έφτιαξαν μόνοι τους τις
ομάδες τους και τους δώσανε και ειδικά ονόματα. Η προθυμία τους και η ενεργή συμμετοχή τους με χαροποίησαν πολύ! (18)».
Οι φοιτητές/τριες εξέφρασαν, παράλληλα, την ανησυχία τους για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους, καθώς έπρεπε να
ανταποκριθούν σε έναν δύσκολο και απαιτητικό ρόλο. Ωστόσο, ως αντιστάθμισμα φαίνεται να λειτούργησε το θετικό και υποστηρικτικό κλίμα της σχολικής τάξης. Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες περίμεναν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών, κάτι τέτοιο διαψεύσθηκε ως μια ευχάριστη έκπληξη: «Το κλίμα της τάξης ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε το άγχος μου. Στην πρώτη επαφή μου με τα παιδιά, συνάντησα
ένα τμήμα ανήσυχο, ανυπάκουο, στο οποίο κυριαρχούσε η αναρχία. Τρόμαξα και φοβήθηκα, πίστεψα πως δεν θα κατάφερνα να
πραγματοποιήσω κανέναν από τους στόχους που είχα θέσει. Για καλή μας τύχη όμως, την ημέρα που εμείς διδάξαμε οι μαθητές
του τμήματος ήταν ήρεμοι, με ενεργό ρόλο και πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (9)». Μία ερμηνεία,
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βέβαια, που δίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες σχετίζεται με το γεγονός ότι κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών κάτι διαφορετικό, όπως είναι ένας καινούριος εκπαιδευτικός σε μία τάξη: «Κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι κύλισε
πολύ γρήγορα ο χρόνος της διδασκαλίας και παρότι περίμενα να είναι πολύ πιο δύσκολη η όλη διαδικασία τελικά ήταν πολύ πιο
απλή. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι το κλίμα στη σχολική τάξη ήταν πολύ καλό, με τους μαθητές να είναι ήσυχοι και να
συμμετέχουν στο μάθημα. Βέβαια όλο αυτό το καλό κλίμα μπορεί να οφειλόταν και στο γεγονός ότι πιθανόν να γνώριζαν ότι θα
επισκεφτούμε την τάξη τους και ότι θα διδάσκαμε εκείνη την ώρα (31)». Εδώ, βέβαια, προκύπτουν και ζητήματα αυτοεικόνας,
καθώς μία φοιτήτρια φοβόταν, όπως αναφέρει, για την πρώτη της διδασκαλία, διότι σκεφτόταν το ενδεχόμενο οι μαθητές/τριες
να την γελοιοποιήσουν και να μην φερθούν ευπρεπώς: «Το κλίμα της σχολικής τάξης ήταν ήρεμο και φιλικό γενικότερα, αλλά
και απέναντι μας κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Αν και περίμενα λίγο πιο αποστασιοποιημένα τα παιδιά φοβούμενες μήπως
δεν μας πάρουν στα σοβαρά και αρχίσουν να σχολιάζουν, αλλά τελικά ήταν το ακριβώς αντίθετο (39)».
Αναφορικά με το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών, οι απόψεις είναι αρκετά διαφορετικές. Σε ορισμένα σχολεία,
οι φοιτητές/τριες συνάντησαν μαθητές/τριες με πολύ υψηλό γνωστικό επίπεδο, ενώ σε άλλα σχολεία και κυρίως στο διαπολιτισμικό και στο μειονοτικό σχολείο, η κατάσταση ήταν διαφορετική: «Αυτό που μου έκανε εντύπωση πέραν της τεράστιας
συμμετοχής ήταν το υψηλό επίπεδο που βρισκόταν το τμήμα και το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών. Θα μπορούσε να αντιστοιχεί
εύκολα και σε μεγαλύτερες ηλικίες (13)», «Ένα ζήτημα στην εκπαιδευτική διαδικασία που είχα στο Μειονοτικό Σχολείο ήταν ότι
μερικά από τα παιδιά δεν γνώριζαν καλά την γλώσσα και δεν καταλάβαιναν πολλές φορές τι λέω, και γι’ αυτό ήθελε περισσότερη
προσοχή στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσα (20)».
6.3 Αντίληψη ρόλου
Στο στάδιο της Πρακτικής Άσκησης, συνήθως, οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την επαγγελματική
τους ταυτότητα και τον ρόλο τους. Συνειδητοποιούν τον ρόλο τους και μέσα από τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους
στη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Αυτό βέβαια είναι και ένα πρώτο βήμα στο πλαίσιο της εποικοδομητικής αναστοχαστικής
διαδικασίας, στην οποία εμπλέκονται: «Όλα τα βλέμματα των παιδιών ήταν στραμμένα πάνω μας (…) Επίσης ήταν εντυπωσιακό
το γεγονός ότι παρόλο που μας έβλεπαν για πρώτη φορά ως εκπαιδευτικούς, αισθάνθηκα ότι με αντιμετώπιζαν σαν να ήμουν ήδη
ένας, κάτι που δεν το είχα σκεφτεί έως εκείνη τη στιγμή (27)».
Η εναλλαγή των ρόλων, όπως σημειώνεται, είναι κάτι που βοηθάει τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν τον πολυεπίπεδο και πολύπλοκο ρόλο του/της εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, γίνεται αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες και
οι συμμετέχουσες στην Πρακτική Άσκηση, μέσα από τη διδασκαλία τους, αντιλήφθηκαν αρκετά από τα στοιχεία που πρέπει να
έχει ένας/μία εκπαιδευτικός για να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στον ρόλο του/της: «Αν υπάρχει κάτι που μου έμεινε
περισσότερο, αυτό είναι το περίεργο συναίσθημα της εναλλαγής των ρόλων. Πως από εκεί που την πρώτη ώρα της πρακτικής
άσκησης ήμουν στο θρανίο και απλά παρακολουθούσα ως μαθήτρια και ξαφνικά την επόμενη ώρα βρέθηκα στην έδρα να διδάσκω σε μαθητές. Βίωσα τα συναισθήματα δυο αντίθετων ρόλων σε τόσο μικρό διάστημα (30)». Σημειώνεται ότι ο ρόλος του/
της εκπαιδευτικού είναι σίγουρα δύσκολος, διότι εκτός από την επάρκεια του/της στο γνωστικό-διδασκόμενο αντικείμενο
οφείλει να είναι εφοδιασμένος/η και με γνώσεις παιδαγωγικής φύσης: «(…) Ως μελλοντική εκπαιδευτικός διαπίστωσα πως το
επάγγελμα του καθηγητή πέρα από τις γνώσεις, χρειάζεται να είναι εφοδιασμένο με αγάπη για τους μαθητές και όρεξη για τον
κόσμο της εκπαίδευσης (13)», «Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι περίπλοκο, καθώς έρχεται
σε στενή και βαθιά σχέση ψυχικής αλληλεπίδρασης με τα παιδιά και αναλαμβάνει τον ρόλο και την ευθύνη της μάθησης και της
απόκτησης δεξιοτήτων του ατόμου (3)».
Στοιχεία, συνεπώς, αναστοχασμού είναι έντονα και έκδηλα, κυρίως, μετά το πέρας της διδασκαλίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Τίθεται, κυρίως, στο σημείο αυτό το ερώτημα: «Ποια στοιχεία συνθέτουν τον/την αποτελεσματικό/ή εκπαιδευτικό;»:
«Τελειώνοντας την Πρακτική Άσκηση κατά την οποία μου ανατέθηκε από άπειρη φοιτήτρια να πάρω τον ρόλο της εκπαιδευτικού
αποκόμισα την πιο ιδιαίτερη εμπειρία της ζωής μου, η οποία σίγουρα άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου πάνω σε παιδαγωγικά θέματα, αλλά με έκανε και να συνειδητοποιήσω πως αυτό που κάνω πρέπει να το κάνω με αγάπη και ζήλο, αν θέλω να είμαι καλή
και αποτελεσματική στο επάγγελμά μου (8)».
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Η (προ)επαγγελματική ταυτότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών εμπλουτίζεται μέσα από τους αναστοχασμούς τους για τη διδασκαλία και μέσα από τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητήματα
όπως η ευελιξία και η ετοιμότητα στη διάρκεια του μαθήματος, όταν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα, συμβάλλουν στην καλύτερη αντίληψη του ρόλου τους: «Επειδή υπήρξε ένα πρόβλημα στη σύνδεση του υπολογιστή με τον βίντεο-προβολέα, ανέλαβα την πρωτοβουλία
να σχεδιάσω μια χρονογραμμή, καθώς ήμουν η πρώτη που θα παρουσίαζα και μ’ αυτό τον τρόπο να τραβήξω την προσοχή των μαθητών
για να κάνω μια ανακεφαλαίωση και σύνδεση των γεγονότων (16)», «Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν αυτό του λεξιλογίου.
Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να απλοποιήσω τα λεγόμενά μου, καθώς δεν γίνονταν αντιληπτά από το σύνολο της τάξης. Σε γενικότερα πλαίσια δηλαδή, με προβλημάτισε το ζήτημα της προσαρμογής του μαθήματος στις ανάγκες της τάξης (14)».
Στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης του εκπαιδευτικού, οι αναστοχασμοί κρίνονται άκρως σημαντικοί. Στην προκειμένη
περίπτωση, οι φοιτητές/τριες αναστοχάζονται για τη διδασκαλία τους και ορισμένοι/ες σημειώνουν ότι κάποια σημεία έχρηζαν
περαιτέρω βελτίωσης. Αναστοχάζονται, συνεπώς, με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής, συνυπολογίζοντας
διάφορους παράγοντες είτε ενθαρρυντικούς είτε ανασταλτικούς για τη διδασκαλία τους: «Σίγουρα με μια δεύτερη ματιά είχαμε
περιθώρια βελτίωσης, αλλά σε συνάρτηση με τον λιγοστό χρόνο, την αμηχανία και το άγχος της πρώτης φοράς θεωρώ πως
φέραμε εις πέρας αυτήν την δοκιμασία-εμπειρία που το μάθημα της Σχολικής Παιδαγωγικής μας πρόσφερε (21)». Ορισμένοι/ες
φοιτητές/τριες θεωρούν ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουν διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας, ώστε το μάθημά τους να γίνει
περισσότερο ελκυστικό: «Μετά από την εμπειρία μου σκέφτηκα τι θα άλλαζα στην διδασκαλία μου. Θα έβαζα τα παιδιά στην
τελευταία άσκηση να εργαστούν σε ομάδες. Θα τους χώριζα σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων (…) Έτσι μέσα από όλη αυτή
τη διαδικασία εκτός από αυτά που είχαν ήδη πάρει οι μαθητές θα γνώριζαν και την ομαδικότητα (33)». Επίσης, οι φοιτητές/τριες
αναστοχάζονται και πριν από τη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους, εκφράζοντας την αγωνία και τον φόβο τους για το άγνωστο,
αλλά και προσπαθώντας να την απομυθοποιήσουν: «Άλλωστε κανείς δεν γεννήθηκε έτοιμος καθηγητής. Ήταν κάτι τόσο απλό,
αλλά στο μυαλό μου φάνταζε τερατώδες. Κάπως έτσι πέρασε η εβδομάδα (…) (30)».
Μέσα σε ένα τέτοιο αναστοχαστικό κλίμα διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές/τριες συζευγνύουν επιτυχώς τη θεωρία που έχουν
διδαχθεί κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών με τη διδακτική πράξη. Αναλογίζονται τη μεθόδευση της
διδασκαλίας που υιοθέτησαν και τη συνδέουν με συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης: «Προσωπικά θα όριζα τη διδασκαλία μου
βασισμένη στον εποικοδομισμό, αφού λάβαμε υπόψη μας τις προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών, τον ενεργό τους ρόλο, την
πλαισιωμένη συνεργατική αυτόνομη πραξιακή μάθηση και τη δημιουργική αλληλεπίδραση, τόσο μεταξύ των μαθητών και του
εκπαιδευτικού όσο και μεταξύ των ίδιων των μαθητών. Χρησιμοποιήθηκαν μαθητοκεντρικά μοντέλα μάθησης και η συνεργατική
διδασκαλία (…) (33)».
Η ικανοποίηση από τη διδασκαλία φαίνεται ότι γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από την εμπειρία που αποκόμισαν οι φοιτητές/
τριες, αλλά και από τη στάση των μαθητών/τριών και από την υποστήριξη και καθοδήγηση που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια
της Πρακτικής τους Άσκησης από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια: «(…) Ένιωσα ευχαριστημένη, καθώς όσα ετοιμάσαμε
ανταποκρίνονταν στη τάξη την οποία αναλάβαμε, ενώ οι μαθητές έδειξαν να απολαμβάνουν την διαδικασία. Ακόμη, η ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ήταν εξίσου θετική καθώς μας ανέφερε πως απόλαυσε την παρουσίαση μας, πως όσα
πραγματοποιήσαμε (διάλεξη, παρουσίαση, φύλλα εργασίας) ήταν πολύ ωραία και ότι ο ίδιος αλλά και οι μαθητές έμειναν ευχαριστημένοι (25)».

7. Συζήτηση-Συμπεράσματα
Αναμφισβήτητα, η Πρακτική Άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποτελεί στοιχείο
«κλειδί» για την ισχυροποίηση των επιστημολογικών τους παραδοχών και τη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Μέσω της προετοιμασίας τους για το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, ο/η μελλοντικός/ή εκπαιδευτικός δέχεται επιδράσεις από τις σπουδές του/της, από την Πρακτική του/της Άσκηση, και από τους «σημαντικούς άλλους» (μέντορες, διδάσκοντες/
ουσες, συμφοιτητές/τριες, μαθητές/τριες). Οι επιδράσεις αυτές φαίνεται να είναι καθοριστικές για τη δημιουργία είτε θετικών
είτε αρνητικών παραδοχών για τη διδασκαλία (Lowery, 2002)
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Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός προετοιμάζοντας τη διδασκαλία του/της, συνεργαζόμενος/η με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις μιας σχολικής τάξης, αποκτά αντίληψη για τη διδασκαλία, συλλέγει πληροφορίες και αναστοχάζεται για τις δικές του/της γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Για
τον λόγο αυτό, η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης θεωρείται ως η περίοδος γεφύρωσης της προετοιμασίας για τη διδασκαλία
με την έναρξη της επαγγελματικής πορείας του/της εκπαιδευτικού (Stanulis & Russell, 2000). Μια τέτοια εμπειρία φαίνεται να
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο διαμόρφωσης του προφίλ του/της εκπαιδευτικού και του αισθήματος αποτελεσματικότητας για
τη διδασκαλία.
«Το κουδούνι σύντομα χτύπησε και οι παλμοί μου αυξήθηκαν ξαφνικά. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο ήχος του κουδουνιού θα
ηχούσε στα αυτιά μου τόσο τρομακτικός. Παραμείναμε στις θέσεις μας και περιμέναμε με αγωνία τη στιγμή όπου θα ανεβαίναμε
στην έδρα και δεν άργησε να έρθει. Έτσι, αφού χτύπησε το κουδούνι και τα παιδιά επέστρεψαν στις θέσεις τους, κατευθυνθήκαμε αμέσως προς την έδρα χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο (…) Τα πόδια μου έτρεμαν, αλλά ομολόγησα το άγχος μου, και
ξεκίνησα απευθείας την παράδοση. Τα πρώτα λεπτά ήταν αρκετά αμήχανα, αλλά σύντομα το άγχος μου μειώθηκε και άρχισα να
απολαμβάνω την όλη διαδικασία (30)». Η καταγραφή αυτή από μια φοιτήτρια στο πλαίσιο της Πρακτικής της Άσκησης μπορεί
να αποτελέσει σημαντικό έναυσμα στη συζήτηση αναφορικά με τους αναστοχασμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών, όταν
καλούνται να διδάξουν για πρώτη φορά. Η εμπειρία της διδασκαλίας δεν μπορεί πολλές φορές να περιγραφεί, αλλά κάποιες
προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν σημείο για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.
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Abstract
In this paper, the experiences, thoughts, feelings and reflections about practicum of the students of the School of History
and Ethnology of the Democritus University of Thrace are recorded and discussed. The survey took place during the Spring
Semester 2017-2018 in 49 pre-service teachers, who taught at schools of Thrace. For research purposes a qualitative
research was carried out and in particular an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The participants’ reflective
calendars were exploited and issues related to the experience gained from their participation in it emerged. This research
was conducted in order to examine the students’ experience from their practicum in a constantly changing social and
educational environment.
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Η περίπτωση των φοιτητών/τριών του 8 ου εξαμήνου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μια μακρά, συνεχής διαδικασία που ξεκινά από την
αρχή της προετοιμασίας για το επάγγελμα και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της ζωής. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται
με διάφορους τρόπους, όπως η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με νέες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στρατηγικές στους
αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητας του, καθώς και εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας (Snezana Jovanova-Mitkovska,
2010). Γενικότερα η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αφορά στη βελτίωση που επιτυγχάνει ένας εκπαιδευτικός,
ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης εμπειρίας και της συνεχούς συστηματικής εξέτασης και αναστοχασμού της διδασκαλίας του
(Δούκας Χ. & ά., χ.χ.).
Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν ρόλο πρωταρχικής σημασίας, όσον αφορά τη μάθηση στο
σχολείο, γι αυτό και η σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μάλιστα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πρακτική άσκηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των προγραμμάτων σπουδών στο
πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στα παιδαγωγικά τμήματα, γιατί μέσω αυτής συνδέονται τα θεωρητικά μαθήματα με την πράξη, προετοιμάζονται οι φοιτητές και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αποκτώντας γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες, ενώ σταδιακά
εντάσσονται στην επαγγελματική πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν (Χατζοπούλου, 2014:8). Αυτός είναι και ένας από
τους λόγους που η επιτυχής διεκπεραίωση των πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων που γίνονται στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής των Πατρών αποτελεί προϋπόθεση για τη
λήψη του Πτυχίου.
Γενικότερα, θα λέγαμε ότι σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η αναζήτηση εφαρμογών των βασικών αρχών της σύγχρονης διδακτικής και η ανάπτυξή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα,
η πρακτική άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει να δοθεί η
δυνατότητα στους ασκούμενους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εμπειρίες που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στους χώρους εργασίας τους.
Τέλος, στόχος είναι να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την επαγγελματική εμπειρία, να αξιοποιήσουν το σύγχρονο
διδακτικό υλικό & τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί σε διαφορετικού τύπου σχολεία να σχεδιάζουν και να
εφαρμόζουν διαφορετικές καινοτόμες δραστηριότητες.

Το πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών χωρίζονται σε 3 επίπεδα:
Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο 3ο έτος σπουδών - 5ο εξάμηνο και διαρκούν 13 εβδομάδες. Οι φοιτητές παρακολουθούν 5 εργαστήρια στο ΠΤΔΕ και διδάσκουν ή παρακολουθούν μαθήματα στη
τάξη για 8 ημέρες (τουλάχιστον 5 διδακτικές ώρες την ημέρα). Οι πρακτικές ασκήσεις αυτού του επιπέδου συνδέονται με τις
Διδακτικές των επιμέρους μαθημάτων, δηλαδή: Διδακτική των Γλωσσικών Μαθημάτων, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική των υπόλοιπων μαθημάτων του Δημοτικού. Η παρακολούθηση των πρακτικών
ασκήσεων του 1ου επιπέδου θεωρούνται Εργαστηριακή Άσκηση για τα παραπάνω μαθήματα και είναι υποχρεωτικές προκειμένου ο φοιτητής να τα περάσει.
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Στο δεύτερο επίπεδο ανήκουν οι πρακτικές του 4ου έτους σπουδών - 7ου εξαμήνου. Οι φοιτητές παρακολουθούν για μια
συνεχόμενη εβδομάδα την πρακτική άσκηση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών, μπαίνοντας στον
ρόλο του βοηθού του δασκάλου. Η συγκεκριμένη άσκηση αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος που συνοδεύει το πτυχίο
και, αν δεν πραγματοποιηθεί, δεν μπορεί ο φοιτητής να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου.
Τέλος, στο τρίτο επίπεδο 4ο έτος - 8ο εξάμηνο η πρακτική άσκηση είναι αυτοδύναμο υποχρεωτικό μάθημα. Αναλυτικά, η
πρακτική άσκηση αυτού του εξαμήνου χωρίζεται σε δύο περιόδους (περίπου 6 εβδομάδες κάθε περίοδος). Υλοποιείται σε
διαφορετικό σχολείο και τάξη ανά περίοδο.
Οι φοιτητές βρίσκονται στο σχολείο τρεις ημέρες κάθε εβδομάδα (τουλάχιστον 5 διδακτικές ώρες την ημέρα), με εξαίρεση
την α΄ εβδομάδα κάθε περιόδου που βρίσκονται στο σχολείο όλη την εβδομάδα. Παρακολουθούν και διδάσκουν στη σχολική
τάξη όλα τα μαθήματα πλην της ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα ειδικοτήτων τα παρακολουθούν, αλλά δεν τα διδάσκουν. Συνολικά, οι φοιτητές βρίσκονται στα σχολεία κατά το 8ο εξάμηνο τουλάχιστον 250 διδακτικές ώρες. Περιλαμβάνονται και απογευματινά υποχρεωτικά εργαστήρια 4 ώρες την εβδομάδα, με σκοπό την προετοιμασία και ανατροφοδότηση των φοιτητών, κατά
ομάδες σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος.
Πολύ περιεκτικά οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι που επιστρατεύονται είναι:
• Επιμόρφωση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς-μέντορες των φοιτητών.
• Εμψύχωση και υποστήριξη των φοιτητών στα σχολεία στα οποία ασκούνται.
• Σχεδιασμός και ανατροφοδότηση της διαδικασίας μέσω εργαστηρίων, δραστηριοτήτων ομάδων και διαλέξεων.
Η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας γίνεται από τους φοιτητές, τους μέντορες και τους εμψυχωτές, εφόσον αυτοί υπάρχουν.
Φοιτητές και εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί - μέντορες συμπληρώνουν 5 διαφορετικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης.
Η βαθμολογία κάθε φοιτητή προκύπτει: 1. από την επίδοσή του στη διδασκαλία στο σχολείο από τους μέντορες και τους
εμψυχωτές, 2. από την αποτίμηση των φακέλων εργασίας του (σύνταξη σχεδίων μαθήματος/διδασκαλίας-πλάνων, αυτο-αξιολογήσεις και ετερο-αξιολογήσεις) και 3. από την ενεργό συμμετοχή του στα εργαστήρια. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
στο 8ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης συμμετείχαν το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, 3 εμψυχωτές (2 μέλη ΕΔΙΠ και 1 αποσπασμένος
δάσκαλος) για τα 36 σχολεία στα οποία υλοποίησαν την πρακτική τους άσκηση 230 φοιτητές. Επίσης, 4 διδάσκοντες, οι οποίοι
προσλήφθηκαν ως 407 και έκαναν μόνο τα εργαστήρια στο ΠΤΔΕ.

ΕΡΕΥΝΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και διερευνά το βαθμό ικανοποίησης, τις παρατηρήσεις, καθώς και τα σχόλια των εμπλεκομένων φοιτητών από την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης σε δημοτικά σχολεία της πόλης των Πατρών. Από τη συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σκοπός είναι να βρεθούν νέες
αποτελεσματικές λύσεις για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Στην παρούσα ανακοίνωση ασχοληθήκαμε
μόνο με τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών/τριών.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα διεξήχθη κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, σε φοιτητές/τριες που υλοποίησαν την πρακτική
τους άσκηση σε δημοτικά σχολεία της πόλης των Πατρών. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτέλεσαν φοιτητές/τριες του Δ΄ έτους
– 8ου εξαμήνου που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση και στους οποίους δόθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, στο τέλος κάθε περιόδου. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 357 ερωτηματολόγια και από τις δύο περιόδους της πρακτικής
άσκησης.
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Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (25). Το είδος της μελέτης
που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική μελέτη συσχέτισης και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ανώνυμο
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου 5βαθμης κλίμακας Likert.
Το φύλλο αξιολόγησης που δόθηκε προς συμπλήρωση ήταν το κάτωθι:
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ Εαρινό εξάμηνο 2018
ΦΥΛΟ:

Αγόρι

Κορίτσι
ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

1. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την οργάνωση των πρακτικών ασκήσεων

1

2

3

4

5

2. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τον Εκπαιδευτικό-Μέντορα
(δάσκαλος/α της τάξης)

1

2

3

4

5

3. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τον/την Εκπαιδευτικό
Εμψυχωτή από το Π.Τ.Δ.Ε.

1

2

3

4

5

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι βελτιωθήκατε στη διάρκεια των Πρακτικών Ασκήσεων

1

2

3

4

5

5. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ωφεληθήκατε από τη συμμετοχή σας στις Πρακτικές Ασκήσεις

1

2

3

4

5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην έρευνα συμμετείχαν 194 φοιτητές την α΄ περίοδο και 163 φοιτητές την β΄ περίοδο. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 357 ερωτηματολόγια από την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και στις δύο περιόδους. Το σύνολο των ερωτηματολογίων (όχι το
σύνολο των φοιτητών) είναι αυτό στο οποίο θα αναφερόμαστε, καθώς στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθεί ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών μετά από τη συνολική αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης του 8ου εξαμήνου.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Valid

Frequency

Percent

Α΄ περίοδος

194

54,3

Β΄ περίοδος

163

45,7

Total

357

100,0

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι, όσον αφορά το φύλο, τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φοιτητές, απαντήθηκαν στην πλειονότητά τους από γυναίκες (287 ερωτηματολόγια), εκτός από 2 ερωτηματολόγια που
δεν είχαν σημειώσει φύλο. Το εύρημα αυτό ήταν αναμενόμενο και επαληθεύει το γεγονός ότι το παιδαγωγικό τμήμα παρακολουθεί κατεξοχήν γυναικείος πληθυσμός.
ΦΥΛΟ

Valid

Frequency

Percent

άνδρας

68

19,0

γυναίκα

287

80,4

Total

355

99,4

2

,6

357

100,0

Missing

9
Total
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Απαντήσεις για κάθε ερώτηση ξεχωριστά
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε μια 5/βαθμη κλίμακα Likert. Χρησιμοποιήθηκε
η 5/βαθμη κλίμακα διότι δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να τοποθετηθεί σε ουδέτερο - μεσαίο σημείο ή να επιλέξει μια
σαφή τοποθέτηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση της κλίμακας. Έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ακραία ή με μετριοπάθεια, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει, γιατί έχει στη διάθεσή του δύο βαθμίδες σε κάθε κατεύθυνση
εκατέρωθεν του μεσαίου σημείου. Η κλίμακα αυτή στη συνέχεια συμπτύχθηκε. Το πολύ λίγο και το λίγο τα υπολογίσαμε ως
αρνητική απάντηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών και το πάρα πολύ και πολύ τα υπολογίσαμε ως θετική απάντηση. Τις απαντήσεις που ήταν στο κέντρο, δηλαδή το «αρκετά», τις αφαιρέσαμε, διότι ήταν κατά κάποιον τρόπο ουδέτερες απαντήσεις (ούτε
θετικές ούτε αρνητικές).
Αφαιρώντας λοιπόν την μεσαία κατηγορία, δηλαδή το «αρκετά», στην πρόταση 1 παρατηρεί κανείς ότι οι άλλες δύο κατηγορίες μοιράζονται με μια μικρή υπεροχή των θετικών απαντήσεων. Στο 26,9% των ερωτηματολογίων οι απαντήσεις είναι
αρνητικές (πολύ λίγο - λίγο), ενώ στο 29,7% είναι θετικές (πολύ - πάρα πολύ).
ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Σε ποιό βαθμό είστε ικανοποιημένοι/ες από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης

Valid
Missing

Frequency

Percent

Πολύ λίγο-λίγο

96

26,9

Πολύ-πάρα πολύ

106

29,7

Total

202

56,6

System

155

43,4

357

100,0

Total

Σύμφωνα με την πρόταση 2, οι φοιτητές/τριες φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι στην συντριπτική τους πλειονότητα από
τον εκπαιδευτικό – μέντορα (298 ερωτηματολόγια μας δίνουν θετικές απαντήσεις), παρότι στα εργαστήρια τους στο ΠΤΔΕ ή
στα σχόλια που κάνουν στο τέλος του ερωτηματολογίου, αρκετές φορές, εκφράζουν παράπονα του τύπου: «παρεμβαίνει όταν
κάνω μάθημα», «θέλει να ακολουθώ το δικό του τρόπο διδασκαλίας» κ.λπ. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί
ότι μια ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να αναδείξει από που προέρχεται αυτή η ικανοποίηση (από τη συνεργασία τους με τον
εκπαιδευτικό, από τη διευκόλυνση που τους παρέχει, από την αποδοχή, από τον επαγγελματισμό που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, από τις γνώσεις των εκπαιδευτικών κ.λπ.).
ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τον Εκπαιδευτικό-Μέντορα (δάσκαλος/α της
τάξης)

Valid
Missing

Frequency

Percent

πολύ λίγο-λίγο

13

3,6

πολύ-πάρα πολύ

298

83,5

Total

311

87,1

System

46

12,9

Total

357

100,0

Στην πρόταση 3, που αναφέρεται στην ικανοποίηση των φοιτητών από τη συνεργασία με τον εμψυχωτή, φαίνεται ότι περίπου το 50% των ερωτηματολογίων και συγκεκριμένα 178 ερωτηματολόγια (49,9%) έχουν θετικές απαντήσεις.
Παρατηρούμε εδώ ότι οι αριθμοί είναι μικρότεροι (298 απαντήσεις με πολύ, πάρα πολύ για τον εκπαιδευτικό – μέντορα,
178 απαντήσεις με πολύ, πάρα πολύ για τον εμψυχωτή). Αυτό δείχνει ότι, οι φοιτητές που απαντούν τα ερωτηματολόγια είναι
λιγότερο ικανοποιημένοι από τον εμψυχωτή σε σχέση πάντα με τον μέντορα.
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ΠΡΟΤΑΣΗ 3: Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τον/την Εκπαιδευτικό Εμψυχωτή από το Π.Τ.Δ.Ε.

Valid

Frequency

Percent

πολύ λίγο-λίγο

75

21,0

πολύ-πάρα πολύ

178

49,9

253

70,9

104

29,1

Total
Missing

System

Η πρόταση 4 έχει σχέση με τη βελτίωση τους γενικά, τόσο ως προς τις γνώσεις τους, όσο και ως προς τις δεξιότητές τους,
από την πρακτική άσκηση. Η πρόταση αυτή συγκεντρώνει την πλειονότητα των ερωτηματολογίων, 242 θετικές απαντήσεις
(67,8%). Ωστόσο, αυτό αξίζει να το δούμε σε συνδυασμό με την πρόταση ένα που αναφέρεται στην ικανοποίηση από την πρακτική άσκηση, η οποία συγκέντρωσε μόνο 106 ερωτηματολόγια με θετικές απαντήσεις. Θα ασχοληθούμε όμως εκτενέστερα
με τις απαντήσεις αυτές, όταν θα αναλυθούν οι συσχετίσεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ 4: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι βελτιωθήκατε στη διάρκεια των Πρακτικών Ασκήσεων

Valid

Frequency

Percent

πολύ λίγο-λίγο

11

3,1

πολύ-πάρα πολύ

242

67,8

253

70,9

System

104

29,1

Total

357

100,0

Total
Missing

Τέλος, με την πρόταση 5 επιβεβαιώνουμε στην ουσία την προηγούμενη πρόταση, που αναφέρεται στη βελτίωσή τους.
Τα ερωτηματολόγια με θετικές απαντήσεις σε αυτή τη πρόταση είναι 287, δηλαδή περισσότερα από αυτά της προηγούμενης
πρότασης, που ήταν 242. Συνεπώς, κάποιοι θεωρούν ότι ωφελήθηκαν γενικότερα, παρότι δεν θεωρούν ότι βελτιώθηκαν οι
γνώσεις και οι δεξιότητές τους. Και σε αυτό το σημείο, αν θέλει κάποιος να εντοπίσει τι ακριβώς συμβαίνει, τι εννοούν οι φοιτητές, θα πρέπει να προχωρήσει σε ποιοτική έρευνα.
ΠΡΟΤΑΣΗ 5: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ωφεληθήκατε από τη συμμετοχή σας στις Π.Α.
πολύ λίγο-λίγο
Valid

πολύ-πάρα πολύ
Total

Missing

System
Total

Frequency

Percent

7

2,0

287

80,4

294

82,4

63

17,6

357

100,0
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Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις των απαντήσεων
Από τις συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου προέκυψαν κάποιοι πίνακες, που έδωσαν στατιστικά σημαντικό x2. Τους συγκεκριμένους πίνακες θα γίνει προσπάθεια να παρουσιάσουμε παρακάτω.
Γενική ικανοποίηση από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης

ΦΥΛΟ

πολύ λίγο-λίγο

πολύ-πάρα πολύ

Total

άνδρας

10

26

36

γυναίκα

85

80

165

95

106

201

Total

Η συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και τη γενική ικανοποίηση από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης (πρόταση 1) μας
δίνει x2 0,010, μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Από τη συσχέτιση αυτή, όπως φαίνεται και στον πίνακα παραπάνω, 85 στο
σύνολο των 165 ερωτηματολόγιων που προέρχονται από γυναίκες απαντούν πολύ λίγο-λίγο, δηλαδή 1 στα 2 ερωτηματολόγια,
σε αντίθεση με τους άνδρες, που σε 10 μόνο ερωτηματολόγια στο σύνολο των 36, δηλαδή σε 1 στα 3 ερωτηματολόγια απαντούν
το ίδιο. Γενικά στο συγκεκριμένο δείγμα φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες ως προς την
οργάνωση της πρακτικής άσκησης.
Γενικότερη ωφέλεια από την Π.Α.

Φύλο

πολύ λίγο-λίγο

πολύ-πάρα πολύ

Total

άνδρας

4

52

56

γυναίκα

3

234

237

7

286

293

Total

Το φύλο όμως φαίνεται να συσχετίζεται και με την απάντηση ως προς την ωφέλεια από την πρακτική άσκηση. Στη διασταύρωση του φύλου με τη γενικότερη ωφέλεια από την πρακτική άσκηση (πρόταση 5) έχουμε x2 0,010. Σε αυτή τη συσχέτιση οι
άνδρες φαίνεται να δηλώνουν λιγότερο ωφελημένοι από την πρακτική άσκηση. Ωστόσο, αν θέλουμε να δούμε γιατί υπάρχει η
συγκεκριμένη συσχέτιση, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ποιοτική έρευνα.
Ικανοποίηση από τη συνεργασία με εμψυχωτή

Γενική ικανοποίηση από την
οργάνωση της Π.Α.
Total

πολύ λίγο-λίγο

πολύ-πάρα πολύ

Total

πολύ λίγο-λίγο

37

34

71

πολύ-πάρα πολύ

7

63

70

44

97

141

Η συσχέτιση της γενικής ικανοποίησης από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης (πρόταση 1) με την ικανοποίηση από
τη συνεργασία με τον εμψυχωτή (πρόταση 3) βγάζει μια πολύ ισχυρή συσχέτιση. Το x2 είναι μηδέν (0). Από τον αντίστοιχο
(παραπάνω) πίνακα φαίνεται ότι ο εμψυχωτής παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική ικανοποίηση από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα, αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από την
πρακτική άσκηση, αλλά όχι από τον εμψυχωτή ή και το ανάποδο.
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Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων από την Π.Α.
Γενική ικανοποίηση από την οργάνωση
της Π.Α.

πολύ λίγο-λίγο

πολύ-πάρα πολύ

Total

πολύ λίγο-λίγο

7

40

47

πολύ-πάρα πολύ

2

93

95

9

133

142

Total

Επίσης, στατιστικά σημαντική είναι και η συσχέτιση της γενικής ικανοποίησης από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης
(πρόταση 1) με τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων από την πρακτική άσκηση (πρόταση 4), στην οποία το x2 είναι
0,003. Σε αυτό τον πίνακα παρατηρούμε ότι ενώ σε 40 ερωτηματολόγια δηλώνουν ότι ικανοποιήθηκαν πολύ λίγο – λίγο από
την οργάνωση της πρακτικής άσκησης, στον ίδιο αριθμό ερωτηματολογίων δηλώνουν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις και οι
δεξιότητες τους. Ακόμα και αυτοί δηλαδή που δηλώνουν πολύ λίγο - λίγο ικανοποιημένοι από την οργάνωση της πρακτικής
άσκησης θεωρούν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους.
Γενικότερη ωφέλεια από την Π.Α.
Γενική ικανοποίηση από την οργάνωση
της Π.Α.
Total

πολύ λίγο-λίγο

πολύ-πάρα πολύ

Total

πολύ λίγο-λίγο

6

58

64

πολύ-πάρα πολύ

0

100

100

6

158

164

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της γενικής ικανοποίησης από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης (πρόταση 1) και της γενικότερης ωφέλειας από την πρακτική άσκηση (πρόταση 5) εφόσον το x2 είναι 0,002.
Επίσης, εδώ παρατηρούμε ότι είναι περισσότερα τα ερωτηματολόγια στα οποία δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν από την πρακτική
άσκηση, σε σχέση με τα ερωτηματολόγια που δηλώνουν ότι βελτιώθηκαν. Πριν ήταν 40 ερωτηματολόγια, στα οποία δήλωναν
ότι βελτιώθηκαν, ενώ εδώ είναι 58 αυτά στα οποία δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Από τα 357 ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν στις δύο περιόδους της πρακτικής άσκησης, τα 287 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν στην πλειονότητά τους από γυναίκες. Γενικά φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι/ες:
• από την οργάνωση της Π.Α. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της Π.Α.
• από τον εκπαιδευτικό – μέντορα στην συντριπτική τους πλειονότητα (298 θετικές απαντήσεις)
• από τον εμψυχωτή, αλλά λιγότερο σε σχέση με τον εκπαιδευτικό - μέντορα (178 θετικές απαντήσεις). Αυτό μας δείχνει ότι
υπάρχει κάποια δυσκολία με τον εμψυχωτή

Τέλος, θεωρούν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους και οι δεξιότητές τους από την Π.Α, ενώ ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί/
ες που θεωρούν ότι ωφελήθηκαν από την Π.Α.
Από τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φαίνεται ότι:
• οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανοποιημένες σε σχέση με τους άνδρες
• η Π.Α. γενικά τους ωφέλησε. Ωστόσο μια μειονότητα (κυρίως άνδρες) φαίνεται να δηλώνουν λιγότερο ωφελημένοι.
•ο εμψυχωτής παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική ικανοποίηση από την οργάνωση της Π.Α., χωρίς να παίζει τον αποκλειστικό.
• ακόμα και αυτοί που δηλώνουν ΜΗ ικανοποιημένοι από την οργάνωση της Π.Α. θεωρούν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις και
οι δεξιότητές τους
• ακόμα και αυτοί που δηλώνουν ΜΗ ικανοποιημένοι από την οργάνωση της Π.Α. θεωρούν ότι ωφελήθηκαν από την Π.Α.

Άννα Φτερνιάτη & Μαρία Φρούντα
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σκοπός της πρακτικής άσκησης, εκτός από το επίπεδο κατάκτησης των γνώσεων,
είναι πλέον και η απόκτηση ικανοτήτων παρατήρησης, ερμηνείας και κριτικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων, με στόχο το στοχασμό πάνω στις εκπαιδευτικές επιλογές και τα αποτελέσματα που έχουν όλα αυτά για τους μαθητές (Αυγητίδου, χ.χ). Σύμφωνα δε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Ευρυδίκη, (2015:41), η ολοκλήρωση της αρχικής
κατάρτισης επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί νοιώθουν έτοιμοι για το έργο τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη θεωρία
και την πρακτική της διδασκαλίας. Οι δύο αυτές συνιστώσες πρέπει να ενισχυθούν από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης,
ώστε η προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών να καταστεί αποτελεσματικότερη. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει και ο
Τούρτουρας (2018: 103-121), υπάρχει ανεπάρκεια εκ μέρους του Υπουργείου να καλύψει, έστω και στοιχειωδώς, τις βασικές
ανάγκες λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ιδιαίτερα στον τομέα διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων με αποτέλεσμα να μην συνοδεύονται και να μην εποπτεύονται οι φοιτητές /τριες στους χώρους των επιλεγμένων σχολείων.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση φαίνεται να επηρέασε και να επηρεάζει ακόμα την αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας. Σε αυτό το σημείο αρκεί να αναφερθεί ότι μέχρι το 2010 στο έργο αυτό συμμετείχαν το
υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, 15-18 άτομα αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, καθώς και μετεκπαιδευόμενοι από το διδασκαλείο του Τμήματος, που συνόδευαν τους φοιτητές στα σχολεία (20 έως 30 σχολεία περίπου για κάθε εξάμηνο). Τα άτομα αυτά παρακολουθούσαν τις διδασκαλίες, εμψύχωναν και καθοδηγούσαν τους φοιτητές. Από το 2010 και μετά, για 7 χρόνια περίπου, όλο αυτό
το έργο, 250-280 φοιτητές κάθε εξάμηνο για 3 εξάμηνα τον χρόνο, 5ο, 7ο και 8ο σε 25 σχολεία και με 150 μέντορες τη φορά,
πραγματοποιείτο από δύο κυρίως ανθρώπους, το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και μία αποσπασμένη εκπαιδευτικό, μάλιστα υπήρξαν
και χρονιές που δεν έγιναν καθόλου αποσπάσεις. Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και μάλιστα από το Νοέμβριο και μετά, προστέθηκε ένα μέλος ΕΔΙΠ. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται ελάχιστες προσλήψεις διδασκόντων
με Π.Δ. 407 (και μόνο για το εαρινό εξάμηνο).
Όσον αφορά τους εμψυχωτές, τα προηγούμενα έτη, πριν το 2010 δηλαδή, δεν συνόδευαν μόνο τους φοιτητές στα σχολεία,
αλλά παρακολουθούσαν τις διδασκαλίες τους και στη συνέχεια συζητούσαν μαζί τους σχετικά με τις διδασκαλίες τους. Την
εμπειρία τους και οτιδήποτε άλλο εντόπιζαν και θεωρούσαν σημαντικό τα μετέφεραν στις τακτές συναντήσεις που γίνονταν
με το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ. Με αυτό τον τρόπο βοηθούσαν να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι της διαδικασίας κάθε φορά.
Επίσης, συμμετείχαν σε προγραμματισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια, που οργανώνονταν από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, με
συμμετοχή και άλλων συναδέλφων, τα οποία αποσκοπούσαν στην αρτιότερη κατάρτισή τους.
Ενώ λοιπόν, θα περίμενε κανείς οι συνθήκες χρόνο με το χρόνο να βελτιώνονται και να οδεύουμε προς το καλύτερο, δεν
φαίνεται να συμβαίνει ακριβώς αυτό. Συγκεκριμένα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπου έγινε και η συλλογή των δεδομένων οι εμψυχωτές ήταν λίγοι με πολλούς φοιτητές. Μόλις 3 εμψυχωτές, για 230 φοιτητές που ήταν διασκορπισμένοι σε 36
σχολεία και έβλεπαν μια φορά μόνο τους φοιτητές και σε αρκετές περιπτώσεις καμία. Επιπλέον, έμπαιναν απροειδοποίητα στη
τάξη – γεγονός που ενοχλούσε τους φοιτητές και το χειρότερο δεν υπήρχε χρόνος στη συνέχεια για παρατηρήσεις – συζήτηση
και ψυχολογική - συναισθηματική στήριξη των φοιτητών. Ακόμα και στο διάλειμμα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα
εξοικονομούσε λίγο χρόνο, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα διότι η αλλαγή των ωρών, τις πρώτες ώρες ειδικά, γίνεται χωρίς
διάλειμμα αλλά και στις τελευταίες ώρες που γίνονταν κάποια διαλείμματα οι εμψυχωτές πολλές φορές έπρεπε ταυτόχρονα
να μιλούν και με τους δασκάλους - διευθυντές. Σύμφωνα τώρα με τα δεδομένα της έρευνας, οι φοιτητές/τριες φαίνεται, σε
μεγάλο ποσοστό, να είναι ικανοποιημένοι/ες από την οργάνωση της Π.Α., αλλά και από την συνεργασία τους με τον εκπαιδευτικό – μέντορα. Παρόλα αυτά, από τις απαντήσεις που δίνουν οι φοιτητές/τριες σε σχέση με τον εμψυχωτή, επαληθεύεται το
γεγονός ότι η διδάσκουσα και η αποσπασμένη εκπαιδευτικός, παλαιότερα, ή το μέλος ΕΔΙΠ σήμερα σε καμία περίπτωση δεν
επαρκούν, παρά την προσωπική τους παρουσία στα σχολεία, για το σύνολο του έργου που περιγράφηκε παραπάνω. Παρότι
φαίνεται από τη συγκεκριμένη έρευνα να παίζει σημαντικό ρόλο ο εμψυχωτής, ταυτόχρονα εμφανίζεται να υπάρχει και κάποια δυσκολία. Αναμενόμενο θα λέγαμε, από τη στιγμή που για την υλοποίηση όλων των παραπάνω απαιτούνται κατάλληλες
συνθήκες και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι ένας
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μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών μετακινούνται κάθε χρόνο από περιοχή σε περιοχή, λόγω αποσπάσεων και μεταθέσεων. Οι
μετακινήσεις αυτές σε συνδυασμό με την εμπλοκή αποκλειστικά και μόνο μεντόρων στην πρακτική άσκηση, αυξάνουν τον
αριθμό των συμμετεχόντων σχολείων, στα οποία διασπείρονται οι φοιτητές, άρα απαιτούνται και περισσότεροι εμψυχωτές,
γεγονός που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι πρακτικές ασκήσεις.
Ακόμα όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες, που κάθε άλλο παρά ιδανικές θα τις θεωρούσε κάποιος, οι φοιτητές/τριες
θεωρούν ότι βελτιώνονται και ωφελούνται από την πρακτική τους άσκηση, αναδεικνύοντας έτσι το πόσο σημαντική είναι η
ύπαρξή της. Ωστόσο, επειδή αναδεικνύονται περιθώρια βελτίωσης της πρακτικής άσκησης, αν θέλουμε να έχουμε τα μέγιστα
αποτελέσματα από την υλοποίηση της, γίνεται σαφές μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει έλεγχος της σωστής διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων. Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο
λόγω της πληθώρας των σχολείων, τα οποία βοηθούν ιδιαίτερα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αλλά δεν μπορούμε
να απαιτούμε από αυτά τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις που θα είχε ένα μέλος του Τμήματος.
Αν και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευτούν,
ωστόσο μπορούν να σχολιασθούν και να λειτουργήσουν ως υλικό για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα. Καταδεικνύεται
η εξαιρετική σημαντικότητα της πρακτικής άσκησης αλλά και η ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες από το Τμήμα, προκειμένου να βρεθούν νέες και αποτελεσματικές λύσεις για τη βελτίωση της. Επίσης, διαφαίνεται ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Πατρών έχει άμεση ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών, η οποία, τα τελευταία χρόνια, μόνο με υπέρβαση των δυνάμεών του εναπομείναντος (μετά από πολλές
συνταξιοδοτήσεις) προσωπικού έχει συντηρηθεί.
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Περίληψη
Η Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον, συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την
επαγγελματική εμπειρία. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου στο ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών και
διερευνά το βαθμό ικανοποίησης, τις παρατηρήσεις, καθώς και τα σχόλια των εμπλεκομένων φοιτητών από την υλοποίηση
των Π.Α. σε δημοτικά σχολεία της πόλης των Πατρών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι φοιτητές/τριες στη
συντριπτική τους πλειονότητα δηλώνουν ικανοποιημένοι από την Π.Α. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Abstract
The Practical Training of the Pedagogical Department of Primary Education of the University of Patras aims at familiarizing
students with their future work environment, combining theoretical training with professional experience. The present
study focuses on students of the 8th semester at the University of Patras, Patras, and examines the degree of satisfaction,
the observations and the comments of the students involved in the implementation of the PA. in elementary schools in the
city of Patras. The results of the survey show that students in their vast majority are satisfied with the PA. However, there
is room for improvement.
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