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Κατά τον Olweus (1993), ένα παιδί εκφοβίζεται ή θυµατοποιείται όταν 
εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και για αρκετό χρονικό διάστηµα, στις αρνητικές 
ενέργειες ενός ή περισσότερων συµµαθητών του. Στην πλειονότητα των ορισµών 
τα κυριότερα γνωρίσµατα του εκφοβισµού είναι: η επανάληψη, ο πόνος/η βλάβη 
που προκαλεί στο θύµα, η σκοπιµότητα και η ανισορροπία δύναµης µεταξύ θυτών 
και θυµάτων (Olweus, 1993, 2003. Rigby, 2002). 

Μορφές εκφοβισµού είναι ο άµεσος εκφοβισµός, που διακρίνεται σε 
σωµατικό και λεκτικό, και ο σχεσιακός εκφοβισµός, που διακρίνεται σε άµεσο 
(κοινωνικός αποκλεισµός) και έµµεσο (π.χ., διάδοση αρνητικών φηµών). Πρόκειται 
για επιθετική συµπεριφορά εµπρόθετη, απρόκλητη, επαναλαµβανόµενη, που 
ασκείται από ένα θεωρούµενο ως ισχυρότερο παιδί προς ένα θεωρούµενο ως 
ασθενέστερο και έχει στόχο να προκαλέσει φόβο, ανησυχία ή πόνο, ενώ το 
ισχυρότερο παιδί αντλεί από αυτήν ευχαρίστηση (Olweus, 1993).  

Η ραγδαία αύξηση και οι δραµατικές επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισµού 
στη χώρα µας έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής προγραµµάτων 
πρόληψης και παρέµβασης (π.χ., Ανδρέου, 2011). Στοιχείο-κλειδί για την επιτυχία 
ενός προγράµµατος κατά του εκφοβισµού είναι η γνώση και το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών, ενώ ισχυροί προγνωστικοί δείκτες για την εφαρµογή του είναι οι 
γνώσεις και οι πληροφορίες για το πρόγραµµα, η αντιληπτή ανάγκη για ένα τέτοιο 
πρόγραµµα, το αντιληπτό επίπεδο εκφοβισµού στην τάξη και η συναισθηµατική 
εµπλοκή-ενσυναίσθηση των δασκάλων  (Kallestad & Olweus, 2003).  

Οι δάσκαλοι πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζουν το σχολικό εκφοβισµό και 
να αντιλαµβάνονται τη θυµατοποίηση, που είναι το αποτέλεσµά του, ως πρόβληµα 
και όχι ως φυσιολογικό αναπτυξιακό φαινόµενο (Kochenderfer-Ladd & Pelletier, 
2008). Ωστόσο, συχνά δεν έχουν ή δεν θεωρούν ότι έχουν τις κατάλληλες γνώσεις 
και την απαραίτητη κατάρτιση για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τον 
εκφοβισµό (Αµανάκη, Φελούκα, & Βογιατζόγλου, 2009. Beran, 2005. Boulton, 
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1997. Dake, Price, Telljohan, & Funk, 2003. Mishna, Pepler, & Wiener, 2006). Οι 
εκπαιδευτικοί συνήθως δεν γνωρίζουν την έκταση που λαµβάνει το φαινόµενο του 
εκφοβισµού µεταξύ των µαθητών στο σχολείο τους και τείνουν να υποβαθµίζουν 
τη σοβαρότητά του (Leff, Kupersmidt, Patterson, & Power, 1999. Mishna et al., 
2006. Mishna, Scarcello, Pepler, & Wiener, 2005. Smith & Shu, 2000).  

Η εκφοβιστική συµπεριφορά των παιδιών «περιλαµβάνει περισσότερα 
πράγµατα από την επιβολή σωµατικής βλάβης» (Vitaro, Brendgen, & Barker, 
2006, σ. 13). Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά µπορούν να βλάψουν τους συνοµηλίκους 
τους µέσω πιο περίπλοκων µορφών επιθετικότητας, όπως είναι ο κοινωνικός 
αποκλεισµός ή η διάδοση αρνητικών φηµών (Björkqvist, Lagerspetz, & 
Kaukiainen, 1992). Αυτές οι µορφές επιθετικότητας θεωρούνται από τα θύµατα το 
ίδιο βλαπτικές µε τη σωµατική επιθετικότητα, επειδή επιφέρουν εξίσου –ίσως και 
εντονότερα– αρνητικά συναισθήµατα, όπως άγχος, κατάθλιψη, µοναξιά, κοινωνική 
απόσυρση, ψυχοσωµατικά ενοχλήµατα, ακόµη και αυτοκτονικές τάσεις (Andreou, 
2000. Γαλανάκη & Βογιατζόγλου, 2007. Γαλανάκη, Αµανάκη, & Ξύκη, 2012. 
Crick & Grotpeter, 1995. Swearer, Grills, Haye, & Cary, 2004). 

Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να δίνουν περισσότερη σηµασία στις άµεσες µορφές 
εκφοβισµού, όπως είναι ο σωµατικός και ο λεκτικός, ενώ τείνουν να παραβλέπουν 
ή να αγνοούν άλλες, εξίσου σοβαρές, µορφές εκφοβισµού, όπως είναι ο έµµεσος 
εκφοβισµός ή ο κοινωνικός αποκλεισµός (Boulton, 1997. Craig, Hendersοn, & 
Murphy, 2000. Yoon & Kerber, 2003). Αν και τα παιδιά αναφέρουν ότι οι πιο 
συχνές µορφές εκφοβισµού είναι οι λεκτικές και οι ψυχολογικές, είναι µικρό το 
ποσοστό των δασκάλων που τις θεωρούν εκφοβιστική συµπεριφορά (Boulton, 
1997). 

Οι επικρατέστερες µορφές επιθετικότητας µεταξύ των παιδιών είναι η 
αντιδραστική (reactive) επιθετικότητα και η προδραστική (proactive) επιθετικότητα 
(Card &  Little, 2006). Η αντιδραστική επιθετικότητα αποτελεί απάντηση σε µια 
πραγµατική ή επικείµενη απειλή ή ενόχληση, ενώ η προδραστική «εξυπηρετεί 
κάποιον σκοπό» (Deptula & Cohen, 2004, σ. 78), είναι λιγότερο φορτισµένη 
συναισθηµατικά και σχετίζεται µε επικείµενες υλικές ή κοινωνικές ενισχύσεις και 
ανταµοιβές (Fanti, Frick, & Georgiou, 2009). Αποτελεί δηλαδή τη µη-θυµωµένη, 
προσανατολισµένη σε στόχο συµπεριφορά (Rigby, 2002). Ο εκφοβισµός µπορεί να 
θεωρηθεί ως µια µορφή προδραστικής επιθετικότητας, ως ένα είδος συντελεστικής 
βίας, «διότι οι θύτες χρησιµοποιούν την επιθετικότητα για να επιτύχουν έναν 
επιθυµητό στόχο ή για να κυριαρχήσουν και να χειραγωγήσουν τους συνοµηλίκους 
τους» (Fanti et al., 2009, σ. 286). Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι «οι 
θύτες δεν είναι απαραιτήτως κοινωνικά αδέξιοι και συναισθηµατικά 
διαταραγµένοι, αλλά µπορούν να χρησιµοποιούν τον εκφοβισµό µε αρκετά 
επιδέξιο τρόπο προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους» (Salmivalli, 2010, σ. 
113). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποβάλλουν τις κυρίαρχες 
αντιλήψεις περί κοινωνικής ανικανότητας των θυτών και να αντιλαµβάνονται ότι ο 
σχολικός εκφοβισµός δεν είναι αναίτιος, αλλά είναι δυνατόν να εµπεριέχει το 
στοιχείο της συντελεστικής βίας. 
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Επιπλέον, οι θύτες φαίνεται να επιλέγουν τους στόχους τους, όπως επίσης και 
το χρόνο και τον τόπο των επιθέσεών τους. Οι επιλογές αυτές γίνονται κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να µεγιστοποιούνται οι πιθανότητές τους να επιδείξουν τη 
δύναµή τους στους συνοµηλίκους τους και να αποκτήσουν γόητρο (Salmivalli, 
2010). Ίσως σε αυτό να οφείλεται το ότι, όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες 
(Γαλανάκη & Αµανάκη, 2009. Eslea & Rees, 2001. Olweus, 1993. Salmivalli, 
2002. Sapouna, 2008), οι τρόποι εκφοβισµού γίνονται µε την ηλικία όλο και πιο 
πολύπλοκοι και πιο έµµεσοι. 

Όταν οι δάσκαλοι δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για το σχολικό εκφοβισµό 
ή έχουν την τάση να υποβαθµίζουν τη σοβαρότητά του, υιοθετούν παθητική στάση 
και δεν παρεµβαίνουν ή επιχειρούν αναποτελεσµατικές παρεµβάσεις (Craig et al., 
2000. Hektner & Swenson, 2012. Yoon & Kerber, 2003). Τείνουν να µην 
αναγνωρίζουν ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι έµµεσες µορφές εκφοβισµού 
συνιστούν εκφοβιστική συµπεριφορά και να υποτιµούν τη σπουδαιότητα των 
επιπτώσεών τους, µε αποτέλεσµα να µην παρεµβαίνουν άµεσα και αποτελεσµατικά 
σε αντίστοιχα περιστατικά (Bauman & Del Rio, 2005. Boulton, 1997. Yoon, 2004. 
Yoon & Kerber, 2003). 

Το πρώτο βήµα στη µάχη κατά του σχολικού εκφοβισµού είναι «να 
βεβαιωθούµε ότι οι δάσκαλοι είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι να αντιµετωπίσουν 
τα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού και ότι αισθάνονται βέβαιοι πως µπορούν να 
αναγνωρίσουν όλες τις µορφές εκφοβιστικής συµπεριφοράς» (Bauman & Del Rio, 
2005, σ. 432). Οι φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, αν και θεωρούν ότι ο 
εκφοβισµός µεταξύ των µαθητών συνιστά ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα, 
εντούτοις δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιµασµένοι για να τον αντιµετωπίσουν 
(Bauman & Del Rio, 2005. Benítez, García-Berbén, & Fernández-Cabezas, 2009. 
Beran, 2005. Craig et al., 2000. Kandakai & King, 2002. Nicolaides, Toda, & 
Smith, 2002). 

Στις ελάχιστες σχετικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί διεθνώς 
(Bauman & Del Rio, 2005. Benítez et al., 2009), διαπιστώνεται η αδυναµία των 
µελλοντικών δασκάλων να ορίσουν το σχολικό εκφοβισµό. Στην πλειονότητά τους 
αναγνωρίζουν ότι ο εκφοβισµός είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο που µπορεί να 
λάβει διάφορες µορφές, όµως δυσκολεύονται να επισηµάνουν άλλες όψεις του 
φαινοµένου, όπως η ευχαρίστηση του θύτη, η διάρκεια/επανάληψη και η 
ασυµµετρία δύναµης. Υποθέτουµε ότι και οι Έλληνες µελλοντικοί δάσκαλοι θα 
εµφανίζουν παρόµοιες αδυναµίες στον ορισµό του εκφοβισµού. 

Η εστίαση του ενδιαφέροντος στη δυάδα θύτη-θύµατος έχει πλέον αλλάξει 
και η έρευνα έχει στραφεί στην «αναγνώριση του εκφοβισµού ως µιας διαδικασίας 
ολόκληρης της οµάδας» (Sutton & Smith, 1999, σ. 97). «Ο εκφοβισµός είναι 
κοινωνικός από τη φύση του και λαµβάνει χώρα σε σχετικά µόνιµες/σταθερές 
κοινωνικές οµάδες, στις οποίες το θύµα έχει λίγες πιθανότητες να αποφύγει τους 
βασανιστές του και ο θύτης συχνά έχει την υποστήριξη άλλων µελών της οµάδας» 
(Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1996, σσ. 1-2). Η 
υιοθέτηση της εκφοβιστικής συµπεριφοράς έχει τις ρίζες της στην επιθυµία των 
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θυτών για απόκτηση κύρους, δύναµης και κυριαρχίας µέσα στην οµάδα 
(Salmivalli, 2010). Ο κοινωνικός χαρακτήρας του εκφοβισµού τον καθιστά ένα 
φαινόµενο της οµάδας (Salmivalli, 2010. Salmivalli, Voeten, & Poskiparta, 2011). 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναγνωρίζουν το σχολικό εκφοβισµό ως οµαδικό 
φαινόµενο, εποµένως, οι παρεµβάσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ολόκληρη την 
οµάδα των συµµαθητών (Salmivalli et al., 2011). Για τον λόγο αυτόν, είναι 
σηµαντικό να εξετάσουµε το βαθµό στον οποίο οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν τον οµαδικό χαρακτήρα του εκφοβισµού. 

Όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες (Bauman & Del Rio, 2005. Benítez et al., 
2009. Craig et al., 2000. Nicolaides et al., 2002), οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
συνήθως πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µεταξύ των µαθητών στο σχολείο αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα. Σε ένα άλλο µέρος του ίδιου ερευνητικού 
προγράµµατος που παρουσιάζουµε εδώ, διαπιστώθηκε σε Έλληνες φοιτητές 
παιδαγωγικών σχολών ότι όσο αυξάνεται η σοβαρότητα που αυτοί αποδίδουν στο 
πρόβληµα του εκφοβισµού τόσο αυξάνονται η ανησυχία και το ενδιαφέρον τους 
για αυτόν, οι δεσµεύσεις τους για το ρόλο του συστήµατος και των ίδιων στην 
αντιµετώπισή του και η επιθυµία τους να διδαχθούν περισσότερα για αυτόν κατά 
τη διάρκεια της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσής τους (Amanaki & Galanaki, 2013). 
Συνεπώς, είναι σηµαντικό οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να θεωρούν ότι ο σχολικός 
εκφοβισµός συνιστά ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβληµα. Υποθέτουµε ότι οι 
φοιτητές που ορίζουν ορθότερα τον εκφοβισµό έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
πιστεύουν ότι αυτός συνιστά ένα ιδιαίτερα συχνό και σοβαρό ζήτηµα για τα 
σχολεία.  

Στα αγόρια είναι συχνότερες οι άµεσες, ορατές µορφές εκφοβισµού, ενώ στα 
κορίτσια ο εκφοβισµός που συνδέεται µε τις σχέσεις και είναι άµεσος 
(αποκλεισµός) ή έµµεσος (διάδοση φήµης) (π.χ., Crick & Grotpeter, 1995. Olweus, 
1994. Smith, Nika, & Parasideri, 2004). ∆εδοµένου ότι η εµπειρία από τη 
συµµετοχή σε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού ασκεί επιδράσεις ακόµη και στην 
ενήλικη ζωή (Adams & Lawrence, 2011), υποθέτουµε ότι οι διαφορές φύλου 
σχετικά µε την εµπειρία των φοιτητών από το σχολικό εκφοβισµό θα 
αντανακλώνται και στον τρόπο που τον ορίζουν. Συνεπώς, υποθέτουµε ότι οι 
άνδρες φοιτητές είναι πιθανότερο να αναφέρουν άµεσες, ορατές µορφές 
εκφοβισµού, ενώ οι γυναίκες είναι πιθανότερο να επισηµαίνουν έµµεσες µορφές 
εκφοβισµού, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός. Επίσης, υποθέτουµε ότι οι φοιτητές 
µε διδακτική εµπειρία θα είναι σε πιο πλεονεκτική θέση ως προς τις γνώσεις τους 
για το σχολικό εκφοβισµό και θα τον αξιολογούν ως πιο σοβαρό πρόβληµα στα 
σχολεία από ό,τι οι φοιτητές χωρίς διδακτική εµπειρία. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Συµµετέχοντες  

Στην έρευνα συµµετείχαν 522 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, που φοιτούσαν και στα τέσσερα έτη σπουδών (Μ=20,14 έτη, SD=1,91 
έτη). Οι 118 (22,6%) ήταν άνδρες και οι 404 (77,4%) γυναίκες. Οι 177 (33,9%) 
είχαν διδακτική εµπειρία και οι 345 (66,1%) δεν είχαν διδακτική εµπειρία 
(διδασκαλία σε σχολική τάξη, ιδιαίτερα µαθήµατα).  

Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Αντιληπτή Σοβαρότητα του Εκφοβισµού. Χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία 
που προτείνουν οι Nicolaides et al. (2002). Οι φοιτητές απάντησαν στην ερώτηση: 
«Στη χώρα µας, πιστεύετε ότι ο σχολικός εκφοβισµός αποτελεί γενικά: (α) ένα 
πολύ σηµαντικό ζήτηµα (3 βαθµοί), (β) ένα αρκετά σηµαντικό ζήτηµα (2 βαθµοί), 
(γ) ένα όχι πολύ σηµαντικό ζήτηµα (1 βαθµός), ή (δ) ένα καθόλου σηµαντικό 
ζήτηµα (0 βαθµοί);». Υψηλή βαθµολογία σηµαίνει ότι οι φοιτητές θεωρούν ότι ο 
σχολικός εκφοβισµός αποτελεί σοβαρό πρόβληµα στην Ελλάδα. 

Ορισµός του Εκφοβισµού. Οι φοιτητές απάντησαν στην ανοικτή ερώτηση: 
«Πώς θα ορίζατε το σχολικό εκφοβισµό;» (Nicolaides et al., 2002). Οι απαντήσεις 
των φοιτητών ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες, µε βάση τα κριτήρια ορισµού 
του εκφοβισµού, όπως προκύπτουν από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία (π.χ., 
Bauman & Del Rio, 2005. Benítez et al., 2009. Naylor, Cowie, Cossin, 
Bettencourt, & Lemme, 2006. Nicolaides et al., 2002): 

1. Πρόθεση/επιθυµία/σκοπιµότητα του ατόµου να πληγώσει κάποιον, να του 
προκαλέσει κακό/φόβο/αγωνία. 

2. Ασυµµετρία δύναµης µεταξύ θύτη και θύµατος. 
3. Επανάληψη της πράξης ή µεγάλη διάρκεια. 
4. Άδικη χρήση δύναµης ή απρόκλητη πράξη. 
5. Ευχαρίστηση του επιτιθέµενου. 
6. Πλευρά του θύµατος/ενσυναίσθηση (αίσθηση καταπίεσης/φόβου του 
θύµατος ή αδυναµία να υπερασπιστεί τον εαυτό του). 

7. Οµαδικό φαινόµενο. 
8. Επίγνωση των αρνητικών επιπτώσεων, βραχυπρόθεσµα ή/και 
µακροπρόθεσµα. 

9. Συντελεστική βία (η εκφοβιστική συµπεριφορά έχει ένα στόχο, συµφέρον, 
π.χ., αύξηση αποδοχής από την οµάδα, αύξηση κύρους). 

10. Κοινωνικός αποκλεισµός (περιθωριοποίηση/αποµόνωση). 
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11. Σωµατικός εκφοβισµός (φυσική βία, επιθέσεις, απειλή σωµατικής 
ακεραιότητας, χτυπήµατα, σπρωξίµατα, κακοµεταχείριση, χειροδικία, 
ξυλοδαρµός). 

12. Λεκτικός εκφοβισµός (βρισιές, ειρωνείες, φραστική επίθεση, υποτιµητικά 
σχόλια, πειράγµατα, χλευασµοί, απότοµη οµιλία, λοιδορίες, φωνές, 
άσχηµοι/ταπεινωτικοί χαρακτηρισµοί, γελοιοποίηση, προσβολές, 
κοροϊδίες). 

13. Σεξουαλικός εκφοβισµός. 
14. Φυλετικός εκφοβισµός (ρατσισµός). 
15. Ψυχολογικός εκφοβισµός. 
16. Απειλές. 
17. Αρπαγή/καταστροφή πραγµάτων. 
Αν οι φοιτητές ανέφεραν κάποιο από αυτά τα στοιχεία, λάµβαναν έναν (1) 

βαθµό. Από το άθροισµα των βαθµών στα 17 επιµέρους στοιχεία του ορισµού, 
προκύπτει η κλίµακα ∆ιευρυµένα Κριτήρια Ορισµού του Εκφοβισµού. 

∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε, από την πρώτη συγγραφέα, 
στα πλαίσια ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος για την εκπόνηση 
µεταδιδακτορικής έρευνας, οµαδικά µέσα στις πανεπιστηµιακές αίθουσες. Το 
µέρος της συλλογής που αναλύουµε εδώ διήρκεσε περίπου 15́ . 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σχεδόν ένας στους τέσσερις φοιτητές (24,5%) 
αναφέρει ότι το φαινόµενο του εκφοβισµού αποτελεί γενικά ένα πολύ σηµαντικό 
ζήτηµα στην Ελλάδα και ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό (63%) των φοιτητών 
αναφέρουν ότι ο εκφοβισµός αποτελεί ένα αρκετά σηµαντικό ζήτηµα. 

Πίνακας 1: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων στην 
ερώτηση για τη σοβαρότητα του εκφοβισµού στην Ελλάδα (N=522) 

Στη χώρα µας, πιστεύετε ότι ο εκφοβισµός αποτελεί γενικά: f % 

Ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα 128 24,5 
Ένα αρκετά σηµαντικό ζήτηµα 329 63,0 
Ένα όχι πολύ σηµαντικό ζήτηµα 61 11,7 
Ένα καθόλου σηµαντικό ζήτηµα 4 0,8 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις 
(SD) της Αντιληπτής Σοβαρότητας του Εκφοβισµού και των Συνολικών 
∆ιευρυµένων Κριτηρίων Ορισµού του Εκφοβισµού, ανάλογα µε το φύλο, τη 
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διδακτική εµπειρία (ναι – όχι) και για το σύνολο, καθώς και ο έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας. 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) της Αντιληπτής Σοβαρότητας 
του Εκφοβισµού και των Συνολικών ∆ιευρυµένων Κριτηρίων Ορισµού του Εκφοβισµού 
ανάλογα µε το φύλο, τη διδακτική εµπειρία και για το σύνολο και έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας 

Φύλο ∆ιδακτική Εµπειρία 
Σύνολο 
(Ν=522) Άνδρες 

(n=118) 
Γυναίκες 
(n=404) 

Ναι 
(n=177) 

Όχι 
(n=345) Μεταβλητές 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

F-τιµή 
(df=1) 
(Φύλο) 

F-τιµή 
(df=1) 

(∆ιδακτική 
εµπειρία) 

Αντιληπτή 
Σοβαρότητα 
του 
Εκφοβισµούα 

2,11 

(0,62) 

1,95 

(0,58) 

2,16 

(0,62) 

2,12 

(0,64) 

2,11 

(0,60) 
10,93** 0,01 

Συνολικά 
∆ιευρυµένα 
Κριτήρια 
Ορισµού του 
Εκφοβισµούβ 

3,10 

(1,79) 

2,79 

(1,87) 

3,19 

(1,75) 

3,22 

(1,77) 

3,04 

(1,79) 
4,63* 1,10 

Σηµείωση. *p < .05. **p < .01. 
  αΕύρος = 1-4. βΕύρος = 1-17. 

∆ιενεργήθηκε µια σειρά διπαραγοντικών αναλύσεων διακύµανσης (two-way 
analysis of variance), µε «ανεξάρτητες» µεταβλητές το φύλο και τη διδακτική 
εµπειρία και «εξαρτηµένη» µία κάθε φορά από τις υπό εξέταση µεταβλητές. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η  κύρια επίδραση του φύλου είναι στατιστικά σηµαντική για 
την Αντιληπτή Σοβαρότητα του Εκφοβισµού, F(1, Ν=522)=10,93, p=0,001 και για 
τα Συνολικά ∆ιευρυµένα Κριτήρια Ορισµού του Εκφοβισµού, F(1, Ν=522)=4,63, 
p=0,032. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι γυναίκες, κατά µέσο όρο, αξιολογούν 
ως σοβαρότερο το πρόβληµα του σχολικού εκφοβισµού και τον ορίζουν ορθότερα 
από ό,τι οι άνδρες. Καµία άλλη διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε το 
φύλο, τη διδακτική εµπειρία και για το σύνολο, καθώς και ο έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας, αναλυτικά για κάθε κριτήριο ορισµού του εκφοβισµού. 
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Πίνακας 3: Σχετικές συχνότητες (%) εµφάνισης των ∆ιευρυµένων Κριτηρίων Ορισµού του 
Εκφοβισµού ανάλογα µε το φύλο, τη διδακτική εµπειρία και για το σύνολο και έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας 

Φύλο ∆ιδακτική Εµπειρία 
Σύνολο  
(Ν=522) Άνδρες 

(n=118) 
Γυναίκες 
(n=404) 

Ναι 
(n=177) 

Όχι 
(n=345) 

  

∆ιευρυµένα Κριτήρια 
Ορισµού του 
Εκφοβισµού 

% % % % % 
χ²-τιµή 
(Φύλο) 

χ²-τιµή 
(∆ιδακτική 
εµπειρία) 

Σωµατικός Εκφοβισµός 46,6 42,4 47,8 55,9 41,7 1,07 9,47** 

Λεκτικός Εκφοβισµός 38,5 29,7 41,1 46,9 34,2 5,04* 7,96** 

Πρόθεση Πρόκλησης 
Βλάβης  

35,2 36,4 34,9 33,3 36,2 0,10 0,43 

Πλευρά του Θύµατος/ 
Ενσυναίσθηση 

34,5 37,3 33,7 32,8 35,4 0,53 0,35 

Συντελεστική Βία 28,7 31,4 28,0 22,6 31,9 0,51 4,93<*** 

Ασυµµετρία ∆ύναµης 27,8 16,1 31,2 28,2 27,5 10,36** 0,03 

Αρνητικές Επιπτώσεις 21,1 18,6 21,8 19,2 22,0 0,54 0,56 

Ψυχολογικός 
Εκφοβισµός 

20,5 14,4 22,3 23,7 18,8 3,47 1,72 

Άδικη/Απρόκλητη 
Πράξη 

14,8 15,3 14,6 16,9 13,6 0,03 1,03 

Οµαδικό Φαινόµενο 13,6 20,3 11,6 11,3 14,8 5,89* 1,21 

Απειλές 10,0 0,0 12,9 12,4 8,7 16,87*** 1,82 

Ευχαρίστηση του 
Θύτη 

7,3 8,5 6,9 9,6 6,1 0,32 2,14 

Κοινωνικός 
Αποκλεισµός 

6,5 8,5 5,9 8,1 3,4 0,96 4,29* 

∆ιάρκεια/Επανάληψη 2,7 0,0 3,5 4,5 1,7 4,20* 3,47 

Φυλετικός 
Εκφοβισµός 

1,0 0,0 1,2 0,0 1,4 1,48 2,59 

Αρπαγή/Καταστροφή  1,0 0,0 1,2 1,1 0,9 1,48 0,08 

Σεξουαλικός 
Εκφοβισµός 

0,6 0,0 0,7 0,0 0,9 0,88 1,55 

Σηµείωση. Οι αριθµοί δείχνουν το ποσοστό των συµµετεχόντων που ανέφεραν το κάθε κριτήριο. 
Εξαιτίας της στρογγυλοποίησης, το άθροισµα των ποσοστών δεν είναι ίσο µε 100.  
*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, στο σύνολο των συµµετεχόντων, τα πιο συχνά 
αναφερόµενα κριτήρια στον ορισµό του εκφοβισµού (σε ποσοστό άνω του 30%) 
είναι ο Σωµατικός και ο Λεκτικός Εκφοβισµός, η Πρόθεση Πρόκλησης Βλάβης 
και η Αναφορά στο Θύµα/Εκδήλωση Ενσυναίσθησης. Όσοι φοιτητές είχαν 
διδακτική εµπειρία ανέφεραν πιο συχνά το Σωµατικό και το Λεκτικό Εκφοβισµό, 
καθώς και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό, και λιγότερο συχνά τη Συντελεστική Βία, 
σε σύγκριση µε όσους δεν είχαν διδακτική εµπειρία. Επίσης, οι γυναίκες ανέφεραν 
πιο συχνά το Λεκτικό Εκφοβισµό, την Ασυµµετρία ∆ύναµης, τις Απειλές και τη 



 490

∆ιάρκεια/Επανάληψη της εκφοβιστικής συµπεριφοράς, σε σύγκριση µε τους 
άνδρες. Αντίθετα, οι άνδρες ανέφεραν πιο συχνά από ό,τι οι γυναίκες ότι ο 
εκφοβισµός είναι Οµαδικό Φαινόµενο. 

Ο δείκτης συσχέτισης Pearson r µεταξύ της Αντιληπτής Σοβαρότητας του 
Εκφοβισµού και των Συνολικών ∆ιευρυµένων Κριτηρίων Ορισµού του 
Εκφοβισµού είναι 0,110, p=0,012. Αν και στατιστικά σηµαντικός, ο δείκτης αυτός 
είναι χαµηλός. Επίσης, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις ανάµεσα στην Αντιληπτή 
Σοβαρότητα του Εκφοβισµού και σε καθεµία υποκατηγορία κριτηρίων χωριστά. 
Οι µόνες στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ήταν ανάµεσα στην Αντιληπτή 
Σοβαρότητα του Εκφοβισµού και στα κριτήρια της Πρόθεσης/Σκοπιµότητας 
(Pearson r=0,126, p=0,004), της Πλευράς του Θύµατος/Ενσυναίσθησης (Pearson 
r=0,102, p=0,019) και του Κοινωνικού Αποκλεισµού (Pearson r=0,090, p=0,040). 
Όλες αυτές οι συσχετίσεις, αν και στατιστικά σηµαντικές, είναι χαµηλές. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όπως έδειξαν τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, σε γενικές γραµµές, αν και 
κυριαρχεί η τάση οι Έλληνες µελλοντικοί δάσκαλοι να αντιλαµβάνονται ότι ο 
εκφοβισµός συνιστά πρόβληµα για τα σχολεία, εντούτοις θεωρούν τον εκφοβισµό 
λιγότερο σηµαντικό ζήτηµα συγκριτικά µε τους Άγγλους (Nicolaides et al., 2002), 
τους Αµερικανούς (Bauman & Del Rio, 2005) και τους Ισπανούς φοιτητές (Benítez 
et al., 2009). Επίσης, δεν βρέθηκε σχέση ανάµεσα στην αντιληπτή σοβαρότητα του 
προβλήµατος του εκφοβισµού και στην ορθότητα και πληρότητα του ορισµού του 
εκφοβισµού. Μια πιθανή ερµηνεία αυτών των ευρηµάτων είναι ότι η συστηµατική 
µελέτη του σχολικού εκφοβισµού στην Ελλάδα είναι πιο πρόσφατη, σε σύγκριση 
µε ό,τι συµβαίνει διεθνώς. Επιπλέον, η πολύχρονη µελέτη του σχολικού 
εκφοβισµού στις άλλες χώρες έχει ευαισθητοποιήσει περισσότερο το ευρύ κοινό 
και έχει προκαλέσει τη συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων, όπως φαίνεται από 
τη συγγραφή πλήθους σχετικών βιβλίων, την ενεργό εµπλοκή των γονέων, τις 
δράσεις και τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινότητας, την αυξηµένη κάλυψη του 
φαινοµένου από τα Μ.Μ.Ε κ.ά. 

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι µελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη φύση του 
προβλήµατος του σχολικού εκφοβισµού και εµφανίζουν ελλείψεις στον ορισµό 
του. Συγκεκριµένα, δυσκολεύονται να επισηµάνουν σηµαντικές όψεις του 
φαινοµένου, όπως η διάρκεια/επανάληψη, η ασυµµετρία δύναµης µεταξύ θύτη και 
θύµατος, η ευχαρίστηση του θύτη και το άδικο και απρόκλητο της εκφοβιστικής 
συµπεριφοράς. Παρόµοια αδυναµία των φοιτητών να ορίσουν το σχολικό 
εκφοβισµό έχει διαπιστωθεί στις ελάχιστες σχετικές έρευνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί διεθνώς (Bauman & Del Rio, 2005. Benítez et al., 2009. Naylor 
et al., 2006). 
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Επιπλέον, οι άµεσες µορφές εκφοβισµού, όπως είναι ο σωµατικός και ο 
λεκτικός, επισηµαίνονται από τους περισσότερους φοιτητές, οι οποίοι, όµως, 
δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι ο σχολικός εκφοβισµός είναι δυνατόν να 
λάβει και έµµεσες µορφές, όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός. Αυτά τα 
ευρήµατα είναι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνών σε άλλες χώρες, σύµφωνα 
µε τα οποία οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να δίνουν περισσότερη 
σηµασία στις άµεσες µορφές εκφοβισµού, όπως είναι ο σωµατικός και ο λεκτικός 
εκφοβισµός, ενώ τείνουν να παραβλέπουν ή να αγνοούν άλλες, εξίσου σοβαρές, 
µορφές εκφοβισµού, όπως είναι ο έµµεσος εκφοβισµός ή ο κοινωνικός 
αποκλεισµός (Boulton, 1997. Craig et al., 2000. Yoon & Kerber, 2003), µε 
αποτέλεσµα να µην παρεµβαίνουν άµεσα και αποτελεσµατικά σε αντίστοιχα 
περιστατικά (Bauman & Del Rio, 2006. Boulton, 1997. Craig & Pepler, 1997. 
Troop-Gordon & Ladd, 2010. Yoon, 2004. Yoon & Kerber, 2003).  

Συνεπώς, οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταρτίζονται 
κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζουν τις ποικίλες µορφές που µπορεί να λάβει ο 
εκφοβισµός µεταξύ των µαθητών στο σχολείο. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ενηµερώνονται για το ότι οι έµµεσες µορφές επιθετικότητας είναι για τα θύµατα το 
ίδιο βλαπτικές µε τη σωµατική επιθετικότητα, επειδή επιφέρουν εξίσου –ίσως και 
εντονότερα– αρνητικά αποτελέσµατα, όπως άγχος, κατάθλιψη, µοναξιά, κοινωνική 
απόσυρση, ψυχοσωµατικά ενοχλήµατα, ακόµη και αυτοκτονικές τάσεις (Andreou, 
2000. Γαλανάκη & Βογιατζόγλου, 2007. Γαλανάκη et al., 2012. Crick & Grotpeter, 
1995. Swearer et al., 2004). Η ενηµέρωση για τις αρνητικές συνέπειες των 
έµµεσων µορφών εκφοβισµού είναι πιθανόν να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές 
και να αυξήσει τις πιθανότητες να παρέµβουν άµεσα και αποτελεσµατικά σε 
αντίστοιχα περιστατικά που θα συναντήσουν στο µέλλον ως δάσκαλοι. 

Παράλληλα, οι φοιτητές θα πρέπει να ενηµερώνονται περαιτέρω για τον 
κοινωνικό και οµαδικό χαρακτήρα του εκφοβισµού (Salmivalli, 2010. Salmivalli et 
al., 2011), δεδοµένου ότι λίγοι από αυτούς επισηµαίνουν ότι πρόκειται για ένα 
φαινόµενο της οµάδας. Η σχετική εκπαίδευσή τους θα τους καταστήσει πιο 
αποτελεσµατικούς δασκάλους, καθώς θα συνειδητοποιήσουν ότι οι παρεµβάσεις 
τους θα πρέπει να απευθύνονται σε ολόκληρη την οµάδα των συµµαθητών.  

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές µε διδακτική εµπειρία έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να αναγνωρίσουν ότι ο εκφοβισµός µπορεί να είναι 
τόσο σωµατικός όσο και λεκτικός, καθώς επίσης και να επισηµάνουν ότι µπορεί να 
λάβει τη µορφή του κοινωνικού αποκλεισµού, σε σύγκριση µε τους άπειρους 
φοιτητές. Αυτό το εύρηµα υποδηλώνει ότι οι παιδαγωγικές σχολές θα πρέπει να 
δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην πρακτική άσκηση των φοιτητών τους µέσα στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές µε διδακτική εµπειρία έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να αναφέρουν ότι ο εκφοβισµός είναι µια µορφή προδραστικής 
επιθετικότητας και ότι περιλαµβάνει το στοιχείο της συντελεστικής βίας, σε 
σύγκριση µε όσους δεν έχουν διδακτική εµπειρία. Μια πιθανή ερµηνεία είναι ότι οι 
φοιτητές χωρίς διδακτική εµπειρία περιγράφουν το σχολικό εκφοβισµό έτσι όπως 
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το θυµούνται από τα πρόσφατα µαθητικά τους χρόνια στο Λύκειο, ενώ οι φοιτητές 
µε διδακτική εµπειρία απαντούν µε βάση τις τωρινές εµπειρίες τους από την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες (Γαλανάκη & 
Αµανάκη, 2009. Eslea & Rees, 2001. Olweus, 1993. Salmivalli, 2002. Sapouna, 
2008), οι τρόποι εκφοβισµού γίνονται µε την ηλικία όλο και πιο στοχευµένοι, 
πολύπλοκοι και έµµεσοι και πιο συντελεστικοί (προσαρµοσµένοι σε έναν 
συγκεκριµένο στόχο). 

Τέλος, οι γυναίκες ορίζουν ορθότερα το σχολικό εκφοβισµό και αναφέρουν 
περισσότερα στοιχεία, όπως είναι η ασυµµετρία δύναµης και οι απειλές, ενώ οι 
άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να επισηµάνουν τον οµαδικό χαρακτήρα 
του. Αυτό ίσως να οφείλεται στη διαφορετική βίωση του εκφοβισµού από τα δύο 
φύλα. Πράγµατι, έχει διαπιστωθεί ότι στα αγόρια είναι συχνότερες οι άµεσες, 
ορατές µορφές εκφοβισµού, ενώ στα κορίτσια ο εκφοβισµός που συνδέεται µε τις 
σχέσεις (π.χ., Crick & Grotpeter, 1995. Olweus, 1994. Smith et al., 2004). 
Συνεπώς, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
εµπειρίες εκφοβισµού των φοιτητών κατά τα µαθητικά τους χρόνια, καθώς και η 
ύπαρξη διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα.  
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Abstract 

The aim of this study was to examine student teachers’ definitions of school bullying 
and perceived seriousness of bullying. Participants were 522 students at the Faculty of 
Primary Education, University of Athens, Greece. They replied to a question about the 
perceived seriousness of bullying and to an open question about the definition of bullying 
(Nikolaides, Toda, & Smith, 2002). Results showed that a considerable percentage of 
prospective teachers regarded bullying as a serious matter. In their definitions of bullying, 
they placed emphasis on physical and verbal bullying, on the bully’s intention to produce 
harm and on the victim’s suffering (empathy). However, some other important facets of 
bullying, such as duration/repetition, imbalance of power between bully and victim, the 
unjustified, unprovoked and group nature of bullying behavior, were much less frequently 
reported. Also, prospective teachers had a considerable difficulty to include in their 
definitions references to social exclusion as a specific form of bullying. Statistical 
significant differences in the above variables emerged as a function of gender and job 
experience. Results are discussed in comparison with the rather few relevant studies 
conducted in other countries on this issue and suggestions for the education of prospective 
teachers are made. 
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1. Προγράµµατα ενός φορητού Η/Υ ανά µαθητή 

Σχετικά µε τη διάθεση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία, 
αντιµετωπίζεται το βασικό θέµα της προσβασιµότητας. Συχνά οι υπολογιστές 
βρίσκονται σε εργαστήρια στο σχολείο, κάτι που δηµιουργεί προβλήµατα 
προγραµµατισµού και διαθεσιµότητας. Κάποια σχολεία προσέθεσαν έναν αριθµό 
από υπολογιστές σε κάθε τάξη, ωστόσο και πάλι υπάρχουν περιορισµοί για τους 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στις διδακτικές τους πρακτικές. 
Εξάλλου και πάλι υπήρχαν αρκετοί µαθητές που δε διέθεταν τον δικό τους 
προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Μια λύση που υιοθετούν τα σχολεία 
σήµερα είναι η εισαγωγή των προσωπικών φορητών υπολογιστών για κάθε µαθητή 
(Chamberlain, 2004) και έτσι µιλάµε για προγράµµατα φορητών Η/Υ (laptop 
initiatives). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα περιβάλλον µάθησης στο οποίο 
εκπαιδευτικοί και µαθητές έχουν πρόσβαση σε φορητό Η/Υ στο σχολείο και στο 
σπίτι τους (Pitler, Flynn & Gaddy, 2004). Όταν η αναλογία υπολογιστή-µαθητή 
είναι ένα προς ένα και τότε µιλάµε για προγράµµατα ενός φορητού Η/Υ ανά 
µαθητή (one-to-one laptop initiatives). Η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο στο 
σχολείο θεωρείται απαραίτητη ενώ είναι επιθυµητή και στα σπίτια των µαθητών 
(Abell Foundation, 2008). 

2. ∆ιδασκαλία: Προσεγγίσεις και διαφοροποίηση 

Σχετικά µε τις προσεγγίσεις της διδασκαλίας, από την κατηγοριοποίηση που 
υπάρχει στη βιβλιογραφία, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας η διδασκαλία 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως: (α) ∆ασκαλοκεντρική: ο εκπαιδευτικός αποτελεί το 
κέντρο του διδακτικού γεγονότος, αποφασίζει για το ρυθµό του µαθήµατος και 
µιλάει κυρίως αυτός, ο ρόλος των µαθητών είναι κυρίως παθητικός, δεν 
περιλαµβάνει πρωτοβουλίες από την πλευρά τους και η µάθησή τους στηρίζεται 
στην αποµνηµόνευση (Σοφός & Kron, 2010). (β) Μαθητοκεντρική: έννοια που 
περιλαµβάνει µεγάλη κατηγορία διδασκαλιών που χαρακτηρίζονται από την 
προσπάθεια να µειωθεί η ισχυρή εστίαση της διδασκαλίας στον εκπαιδευτικό, µε 
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τους µαθητές να συµµετέχουν περισσότερο στο σχεδιασµό και τη δόµηση της 
διδασκαλίας, του περιεχοµένου και των διαδικασιών µάθησης ενώ η µαθητική 
εργασία στηρίζεται σε πλάνα, σχέδια ή σε project (Schaumburg, 2003). (γ) 
Εποικοδοµητική: επίσης έχει µαθητοκεντρική φιλοσοφία, η µάθηση είναι ενεργή 
διαδικασία ενώ η προηγούµενη εµπειρία, οι γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών λαµβάνονται υπόψη στο διδακτικό της περιεχόµενο της διδασκαλίας, το 
οποίο εστιάζει σε σύνθετες και ολιστικές προσεγγίσεις. ∆εν υπάρχει «σωστό» και 
«λάθος» προϊόν ενώ ο αναστοχασµός προωθεί και συµβάλλει στην οικοδόµηση 
της γνώσης (Σοφός & Kron, 2010). 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία σε περιβάλλοντα ενός 
φορητού Η/Υ ανά µαθητή, παρατηρείται αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών: 
Από οµιλητές και ποµποί γνώσης έγιναν αρωγοί, διαµεσολαβητές και διευκολυντές 
των µαθητών (π.χ. Corn, 2009). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τις διδακτικές 
πρακτικές τους, δίνουν έµφαση στην ενεργή µάθηση (Mann, 2008), σχεδιάζουν 
περισσότερες µαθητοκεντρικές (Johns Hopkins University 2010), 
αλληλεπιδραστικές (Mims και συν., 2008) και αποτελεσµατικές δραστηριότητες 
µάθησης που εµπλέκουν τους µαθητές σε σύνθετες και αυθεντικές καταστάσεις 
(Mouza, 2008). Σε µια τάξη µε φορητούς, οι εκπαιδευτικοί ξοδεύουν λιγότερο 
χρόνο για διάλεξη (Mann, 2008), χρησιµοποιούν λιγότερο τα βιβλία (Chamberlain, 
2004), έχουν περισσότερη ευελιξία (Zucker & McGhee, 2005) και αυξηµένη 
δυνατότητα να διαφοροποιήσουν το πρόγραµµα σπουδών (Fairman, 2004), έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες για διαθεµατικές προσεγγίσεις (Oliver & Holcomb, 2008) 
και µειώνουν τη χρήση παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας (Schaumburg, 2001). 
Μέσω του 1:1 προγράµµατος, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
εξατοµικεύσουν τη διδασκαλία τους, ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών τους 
(Chamberlain, 2004; Fairman, 2004; Oliver & Holcomb, 2008; Corn, 2009). 
Παρατηρείται περισσότερη οµαδική εργασία (Chamberlain, 2004; Mann, 2008; 
Mims και συν., 2008) και περισσότερη µάθηση στηριγµένη σε project (Oliver & 
Corn, 2008). 

3. Μεθοδολογία 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε ιδιωτικό σχολείο των Αθηνών που εφαρµόζει 
πρόγραµµα ενός φορητού υπολογιστή ανά µαθητή. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε 
όλα τα τµήµατα των τάξεων από ∆’ ∆ηµοτικού έως και Β’ Γυµνασίου. Το 
ερώτηµα που απασχόλησε τη συγκεκριµένη έρευνα είναι: Υπάρχει διαφοροποίηση 
στη διδασκαλία σε τάξη όπου όλοι οι µαθητές διαθέτουν από ένα προσωπικό 
φορητό υπολογιστή; Για να απαντηθεί, χρησιµοποιήθηκε η κλείδα 
παρακολούθησης της διδασκαλίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο χαρακτηρισµών 
προσεκτικά κατασκευασµένο. Ο παρατηρητής κάθεται µέσα στην τάξη δίνοντας 
µεγάλη προσοχή στις περιοχές της συµπεριφοράς που καλύπτονται από το σχέδιο 
και προσπαθεί να αποστάξει τις εντυπώσεις του µέσα σε έναν αριθµό 
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χαρακτηρισµών (Morrison & McIntyre, 1975). Η παρατήρηση έχει το 
πλεονέκτηµα ότι ο ερευνητής διαπιστώνει τι πραγµατικά συµβαίνει µέσα σε µια 
σχολική τάξη, σε αντίθεση µε το τι αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς ή τους 
µαθητές (Muijs, 2011). 

Η διαδικασία του σχεδιασµού µιας κλείδας παρατήρησης παρουσιάζεται µε 
τη µορφή του ορισµού και της ανάλυσης µεταβλητών: Σύµφωνα µε τον Croll 
(1986), οι µεταβλητές αντιπροσωπεύουν τη διαδικασία µε την οποία µια έννοια η 
οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ερευνητή και υπάρχει σε θεωρητικό 
επίπεδο, µετατρέπεται σε µια οµάδα από ορισµούς, στη βάση των οποίων µπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν και να µετρηθούν τα αποτελέσµατα της παρατήρησης. Στη 
συγκεκριµένη έρευνα οι δείκτες που απαρτίζουν την κλείδα παρατήρησης 
προήλθαν από θεωρητική ανάλυση των δοµικών στοιχείων της διδασκαλίας. Η 
κλείδα που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από 5 δείκτες, όπως φαίνεται και στο 
κεφάλαιο των αποτελεσµάτων. Στηρίχθηκε στο εργαλείο Integration of 
Technology Observation Instrument (ΙΤΟΙ) των Wetzel & Timms (2003, σελίδες 
4-8) και βασίστηκε στα National Education Standards των εκπαιδευτικών (NETS-
T) και των µαθητών (NETS-S). Η κλείδα συµπληρώνεται από τον ερευνητή κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας. Κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίζεται σε 16 διαστήµατα 
των τριών λεπτών. Ο ερευνητής παρακολουθεί τη διδασκαλία για δύο λεπτά και 
για το επόµενο λεπτό συµπληρώνει την κλείδα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως 
το τέλος της διδασκαλίας και για όλους τους δείκτες. Η έρευνα διήρκεσε ένα 
σχολικό έτος και χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: αρχή, µέση και τέλος της χρονιάς. Σε 
κάθε φάση έγιναν 56-58 ώρες παρακολούθησης και οι συνολικές ώρες 
παρακολούθησης για τις τρεις φάσεις ήταν 172. Η επιλογή των µαθηµάτων στα 
οποία έγινε η παρακολούθηση, στο ∆ηµοτικό ήταν τυχαία, µε κριτήριο να 
υπάρχουν παρακολουθήσεις από όλα τα τµήµατα κάθε τάξης. Στο Γυµνάσιο 
ακολουθήθηκε η ίδια λογική, απλά αποκλείστηκαν µαθήµατα όπως Πληροφορική, 
Θρησκευτικά, Ξένες Γλώσσες, Τεχνολογία, Μουσική. ∆όθηκε προσοχή στον 
αριθµό των ωρών παρακολούθησης ανά τάξη, ώστε κατά τη διάρκεια της έρευνας 
οι ώρες παρακολούθησης µεταξύ των τάξεων να είναι ισοµοιρασµένες. Η οδηγία 
στους εκπαιδευτικούς ήταν να µην διαφοροποιήσουν τον προγραµµατισµό τους ή 
το µάθηµά τους εξαιτίας της επίσκεψης. Επιπρόσθετα, έγινε βιντεοσκόπηση 
περίπου του 20% των διδασκαλιών κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων της 
έρευνας ώστε να γίνει αποκωδικοποίηση της κλείδας από τουλάχιστον δύο 
εξωτερικούς παρατηρητές, για να διασφαλιστεί µεγαλύτερη εγκυρότητα στα 
δεδοµένα (Rockman et al., 2004).  

4. Αποτελέσµατα 

Στον πίνακα 1 υπάρχουν τα ποσοστά για τον πρώτο δείκτη. Από ότι φαίνεται, 
η ολοµέλεια ήταν ο κύριος τρόπος εργασίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
όµως τα ποσοστά πέφτουν όσο προχωράει η έρευνα. Σε ένα µεγάλο ποσοστό του 
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χρόνου οι µαθητές εργάζονται µόνοι τους και ειδικά στο Γυµνάσιο ο χρόνος 
αυξάνεται ανά τις φάσεις. Όσον αφορά τη συνεργατική εργασία, η εργασία σε 
ζευγάρια καταλαµβάνει πολύ µικρό ποσοστό του χρόνου και στις δύο βαθµίδες, 
ενώ η εργασία σε µικρές οµάδες παρατηρείται επίσης ελάχιστα στο Γυµνάσιο, ενώ 
στο ∆ηµοτικό υπάρχει µεγάλη αύξηση του ποσοστού που οι µαθητές εργάζονται 
σε µικρές οµάδες.  

 Οκτ ‘10  Φεβ ‘11  Μάι ’11  Συνολικά 
Ανεξάρτητοι µαθητές που εργάζονται µόνοι   
 ∆ηµοτικό  19,34%  30,39%  11,41%  20,25%  
 Γυµνάσιο  8,65%  14,72%  46,90%  24,82%  
Ζευγάρια µαθητών   
 ∆ηµοτικό  1,03%  0,00%  0,62%  0,56%  
 Γυµνάσιο  0,49%  0,00%  4,26%  1,72%  
Μικρές οµάδες   
 ∆ηµοτικό  3,50%  6,90%  38,17%  16,27%  
 Γυµνάσιο  0,96%  2,60%  2,33%  2,01%  
Ολοµέλεια   
 ∆ηµοτικό  76,13%  62,72%  49,79%  62,92%  
 Γυµνάσιο  89,90%  82,68%  46,51%  71,45%  

Πίνακας 1: Ποσοστά δείκτη 1: Οργάνωση της τάξης, τρόπος εργασίας των µαθητών 

Σχετικά µε τον δεύτερο δείκτη, οι µαθητές ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο 
µέσα στην τάξη ακούγοντας (ποσοστό που πέφτει όσο προχωράει η έρευνα, 
ειδικότερα στο Γυµνάσιο) και απαντώντας στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών. 
Συγκριτικά µε το Γυµνάσιο, στο ∆ηµοτικό οι µαθητές περνούν περισσότερο χρόνο 
γράφοντας και συµπληρώνοντας φύλλα εργασίας, όπου τα ποσοστά επίσης πέφτουν. 
Στο Γυµνάσιο οι µαθητές περνούν περισσότερο χρόνο συµπληρώνονται φύλλα 
εργασίας και ασχολούµενοι µε προσωπικές εργασίες, ποσοστά που αυξάνονται.  

 Οκτ ‘10  Φεβ ‘11  Μάι ’11  Συνολικά 
Ακούνε  
 ∆ηµοτικό  40,95%  36,21%  31,12%  36,10%  
 Γυµνάσιο  71,15%  48,92%  25,19%  46,77%  
∆ιαβάζουν   
 ∆ηµοτικό  10,91%  6,47%  1,45%  6,28% 
 Γυµνάσιο  5,77%  7,79%  1,55%  4,88% 
Γράφουν   
 ∆ηµοτικό  23,66%  12,50%  0,21%  12,15% 
 Γυµνάσιο  6,25%  6,49%  0,78%  4,30% 
Απαντούν σε ερωτήσεις εκπαιδευτικού   
 ∆ηµοτικό  39,09%  46,55%  26,14%  37,15% 
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 Γυµνάσιο  56,73%  63,20%  56,98%  58,97% 
Συµπληρώνουν φύλλα εργασίας   
 ∆ηµοτικό  35,19%  23,06%  13,28%  23,88% 
 Γυµνάσιο  6,25%  7,36%  19,38%  11,48% 
Εργάζονται σε project   
 ∆ηµοτικό  0,62%  7,76%  38,80%  15,57% 
 Γυµνάσιο  1,92%  3,46%  8,91%  5,02% 
Αξιολογούν / αξιολογούνται   
 ∆ηµοτικό  3,70%  6,90%  3,94%  4,82% 
 Γυµνάσιο  14,42%  16,02%  5,43%  11,62% 
Πειραµατίζονται/ασχολούνται µε προσωπικές εργασίες  
 ∆ηµοτικό  0,00%  0,00%  4,77%  1,61% 
 Γυµνάσιο  1,44%  4,76%  29,46%  12,91% 

Πίνακας 2: Ποσοστά δείκτη 2: Οι δραστηριότητες των µαθητών, µε τι ασχολούνται 

Τα ποσοστά της χρήσης του φορητού από τον εκπαιδευτικό υπάρχουν στον 
πίνακα 3. Στο ∆ηµοτικό, οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τους φορητούς τους για 
παρουσίαση πληροφοριών περίπου το µισό του διδακτικού χρόνου και ως ψηφιακό 
πίνακα το 1/4 του χρόνου. Ο φορητός δε χρησιµοποιείται το 1/5 του χρόνου και ο 
χρόνος αυτός αυξάνεται όσο προχωράει η έρευνα. Η κυριότερη διαφορά µε το 
Γυµνάσιο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιµοποιούν το φορητό ως ψηφιακό 
πίνακα αλλά κυρίως για παρουσίαση πληροφοριών, ενώ µένει αχρησιµοποίητος το 
1/4 του χρόνου περίπου. 

 Οκτ ‘10  Φεβ ‘11  Μάι ’11  Συνολικά 
Ως ψηφιακό πίνακα   
 ∆ηµοτικό  52,26%  18,75%  4,56%  25,35% 
 Γυµνάσιο  2,88%  0,00%  0,00%  0,86% 
Παρουσίαση πληροφοριών   
 ∆ηµοτικό  39,51%  59,05%  54,98%  51,05% 
 Γυµνάσιο  70,19%  77,92%  63,57%  70,30% 
Επίδειξη δεξιότητας σε µια µεγάλη οµάδα   
 ∆ηµοτικό  0,00%  1,29%  2,70%  1,33% 
 Γυµνάσιο  0,00%  4,33%  0,00%  1,43% 
Αξιολόγηση   
 ∆ηµοτικό  1,85%  2,59%  0,41%  1,61% 
 Γυµνάσιο  2,88%  3,03%  3,49%  3,16% 
∆εν χρησιµοποιείται   
 ∆ηµοτικό  4,73%  19,18%  35,68%  19,83% 
 Γυµνάσιο  24,04%  14,72%  36,43%  25,54% 

Πίνακας 3: Ποσοστά δείκτη 3: Χρήση φορητού από τον εκπαιδευτικό 
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Στον πίνακα 4 φαίνονται τα ποσοστά του τέταρτου δείκτη. Οι εκπαιδευτικοί 
περνούν το χρόνο τους κυρίως καθοδηγώντας αλληλεπιδραστικά τους µαθητές. 
∆ιαπιστώνεται όµως ότι ο χρόνος αυτός µειώνεται και στις δύο βαθµίδες, δίνοντας 
χώρο στους εκπαιδευτικούς να διευκολύνουν και να παρέχουν βοήθεια, όπου 
έχουµε µεγάλη αύξηση του χρόνου για το δείκτη αυτόν. Τα ποσοστά των 
υπόλοιπων δεικτών είναι µικρά.  

 Οκτ ‘10  Φεβ ‘11  Μάι ’11  Συνολικά 
Καθοδηγεί (µιλάει, παραδίδει) όλη την τάξη   
 ∆ηµοτικό  5,76% 4,09% 6,22% 5,38% 
 Γυµνάσιο  6,25% 6,93% 2,33% 5,02% 
Αλληλεπιδραστική καθοδήγηση όλης της τάξης  
 ∆ηµοτικό  69,14% 54,31% 39,63% 54,40% 
 Γυµνάσιο  65,87% 64,94% 41,86% 56,67% 
Επίδειξη σε όλη την τάξη   
 ∆ηµοτικό  2,88% 2,59% 2,49% 2,65% 
 Γυµνάσιο  5,77% 6,93% 2,71% 5,02% 
∆ιευκολύνει / παρέχει βοήθεια   
 ∆ηµοτικό  17,49% 32,11% 48,34% 32,61% 
 Γυµνάσιο  6,73% 5,19% 51,16% 22,67% 
Υλικοτεχνική υποστήριξη   
 ∆ηµοτικό  1,03% 0,00% 0,21% 0,42% 
 Γυµνάσιο  0,96% 0,00% 0,39% 0,43% 
Αξιολογεί / ανατροφοδοτεί   
 ∆ηµοτικό  3,70% 6,90% 3,11% 4,54% 
 Γυµνάσιο  14,42% 16,02% 1,94% 10,33% 

Πίνακας 4: Ποσοστά δείκτη 4: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Στο ∆ηµοτικό, τα δύο Μέσα τα οποία χρησιµοποιούνταν τον περισσότερο 
χρόνο ήταν ο διαδραστικός πίνακας, του οποίου ο χρόνος χρήσης πέφτει και ο 
φορητός υπολογιστής. Οι µαθητές εργάστηκαν περίπου το 1/5 του χρόνου µε τα 
βιβλία τους και τα τετράδια εργασιών, ποσοστά που επίσης πέφτουν όσο 
προχωράει η έρευνα. Και στο Γυµνάσιο ο διαδραστικός πίνακας χρησιµοποιείται 
σε υψηλά ποσοστά, ενώ συνολικά το βιβλίο χρησιµοποιήθηκε το 14% του χρόνου 
και το τετράδιο εργασιών το 7% του χρόνου. Σε σχέση µε το ∆ηµοτικό υπάρχει 
διαφοροποίηση ως προς τη χρήση του φορητού υπολογιστή που σηµειώθηκε σε 
µικρότερα ποσοστά και το παραδοσιακού πίνακα, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε 
περισσότερο και συγκεκριµένα το 16% του χρόνου.  
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 Οκτ ‘10  Φεβ ‘11  Μάι ’11  Συνολικά 
Φορητός υπολογιστής   
 ∆ηµοτικό  84,15% 70,47% 78,43% 77,79% 
 Γυµνάσιο  44,23% 53,25% 65,50% 55,09% 
Πίνακας   
 ∆ηµοτικό  1,23% 4,96% 1,66% 2,58% 
 Γυµνάσιο  14,42% 19,48% 13,18% 15,64% 
∆ιαδραστικός πίνακας   
 ∆ηµοτικό  96,09% 75,00% 65,15% 78,84% 
 Γυµνάσιο  79,33% 79,22% 63,57% 73,46% 
Βιβλίο   
 ∆ηµοτικό  23,46% 26,72% 10,58% 20,18% 
 Γυµνάσιο  15,38% 20,35% 6,20% 13,63% 
Τετράδιο εργασιών   
 ∆ηµοτικό  35,80% 18,97% 10,79% 21,93% 
 Γυµνάσιο  9,13% 12,55% 0,00% 6,89% 
Χωρίς µέσα   
 ∆ηµοτικό  1,44% 11,42% 21,58% 14,80% 
 Γυµνάσιο  11,54% 9,09% 28,68% 17,07% 

Πίνακας 5: Ποσοστά δείκτη 5: Μέσα που χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία 

5. Συµπεράσµατα 

Σχετικά µε το δείκτη 1, επί συνόλου, υπάρχει µια σαφής πτώση της εργασίας 
στην ολοµέλεια µε ταυτόχρονη αύξηση της οµαδικής εργασίας. Μια πιθανή 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων αυτών είναι ότι µε την πάροδο του χρόνου, οι 
µαθητές αποκτούν µεγαλύτερη αυτονοµία και µεγαλύτερο έλεγχο της δικής τους 
µάθησης. Ακόµα, µπορεί να επιτυγχάνονται στόχοι όπως διαφοροποίηση ή 
εξατοµίκευση της µάθησης. Εν κατακλείδι τα αποτελέσµατα από τον τρόπο 
εργασίας των µαθητών δείχνουν ότι επικρατεί η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, 
όπου στην πρώτη φάση ήταν η κυρίαρχη προσέγγιση, όµως στη δεύτερη και 
κυρίως στην τρίτη φάση παρατηρείται µια εµπλουτισµένη δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία µε την αύξηση των ποσοστών των κοινωνικών µορφών εργασίας που 
προσανατολίζονται στη µαθητοκεντρική / εποικοδοµητική. Για το δείκτη 2, η 
τάση µείωσης του χρόνου που οι µαθητές ακούνε δείχνει και µια αντίστοιχη τάση 
αποσύνδεσης της διδασκαλίας από το δασκαλοκεντρικό µοντέλο. Η σηµαντική 
αύξηση του χρόνου όπου οι µαθητές ασχολούνται µε project και στις δύο βαθµίδες 
ή η αύξηση του χρόνου όπου οι µαθητές πειραµατίζονται / ασχολούνται µε 
προσωπικές εργασίες, επίσης δείχνει ότι η διδασκαλία έχει και µαθητοκεντρικά 
στοιχεία. Στον δείκτη 3, ο µεγάλος χρόνος της χρήσης του φορητού υπολογιστή 
µέσω του διαδραστικού ως ψηφιακό πίνακα στο ∆ηµοτικό, σηµαίνει ότι οι 
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εκπαιδευτικοί κάνουν µε το διαδραστικό ότι θα έκαναν και µε ένα παραδοσιακό 
πίνακα. Ενδεχοµένως να το βλέπουν και ως τρόπο να κερδίσουν την προσοχή των 
µικρότερων µαθητών του ∆ηµοτικού, ενώ στο Γυµνάσιο για τις ίδιες ενέργειες οι 
εκπαιδευτικοί τείνουν να χρησιµοποιούν τον παραδοσιακό πίνακα. Στο ∆ηµοτικό η 
χρήση του φορητού ως ψηφιακό πίνακα µειώνεται όσο προχωράει η έρευνα 
δίνοντας χώρο στη χρήση του φορητού για παρουσίαση πληροφοριών. Αυτό 
δείχνει µια τάση των εκπαιδευτικών να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που 
προσφέρει ένας διαδραστικός πίνακας. Και στις δύο βαθµίδες στην τρίτη φάση, 
περίπου κατά τη διάρκεια του ενός τρίτου της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί δε 
χρησιµοποιούν καθόλου τον φορητό, που σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τάση 
αποµάκρυνσης από την έδρα και τον φορητό τους. Όσον αφορά τον δείκτη 4, 
λόγω του γεγονότος ότι όσο προχωράνε οι φάσεις της έρευνας υπάρχει µια αύξηση 
του χρόνου όπου οι εκπαιδευτικοί διευκολύνουν / παρέχουν βοήθεια και 
ταυτόχρονη µείωση χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου καθοδηγούν, εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι από δασκαλοκεντρική, η διδασκαλία τείνει να γίνει 
µαθητοκεντρική / εποικοδοµητική. Τα ποσοστά της υλικοτεχνικής υποστήριξης 
είναι σχεδόν µηδενικά, άρα οι εκπαιδευτικοί δεν ξοδεύουν πολύτιµο διδακτικό 
χρόνο για τεχνικά θέµατα. Στον δείκτη 5, στο Γυµνάσιο η χρήση του 
παραδοσιακού πίνακα συσχετίζεται µε τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, άρα οι 
εκπαιδευτικοί του Γυµνασίου χρησιµοποιούν τα δύο είδη πινάκων ταυτόχρονα, 
πολλές φορές τον παραδοσιακό ως συµπλήρωµα του διαδραστικού. Η ελάχιστη 
χρήση του παραδοσιακού πίνακα στο ∆ηµοτικό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
εκπαιδευτικοί προτιµούν να χρησιµοποιούν το διαδραστικό πίνακα ακόµα και για 
απλές λειτουργίες όπως να γράψουν κάτι ή να λύσουν µια άσκηση. Η µείωση 
χρήσης του διαδραστικού όσο προχωράει η έρευνα, σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
αποµακρύνονται από τον πίνακα και «πλησιάζουν» τα παιδιά. Την άποψη αυτή 
ενισχύει και το γεγονός ότι η µείωση της χρήσης του διαδραστικού συσχετίζεται µε 
τη µεταβλητή «∆ιευκολύνει/παρέχει βοήθεια» του δείκτη 4 αλλά και µε µείωση 
χρήσης τόσο στο ∆ηµοτικό, όσο και στο Γυµνάσιο, σε πιο κλασικά µέσα όπως 
βιβλίο και τετράδιο εργασιών.  

Ως γενικό συµπέρασµα, φαίνεται µια τάση απαγκίστρωσης από το 
δασκαλοκεντρικό µοντέλο, καθώς η διδασκαλία στη δεύτερη και κυρίως την τρίτη 
φάση έχει µαθητοκεντρικά και εποικοδοµητικά στοιχεία. 
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ιδιωτικό σχολείο των Αθηνών που 
εφαρµόζει πρόγραµµα ενός φορητού υπολογιστή ανά µαθητή και το ερώτηµα που την 
απασχόλησε ήταν εάν διαφοροποιείται η διδασκαλία σε ένα τέτοιο περιβάλλον. 
Πραγµατοποιήθηκαν 172 ώρες παρατήρησης της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια ενός 
σχολικού έτους, οι οποίες έγιναν στο σύνολο των τάξεων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, 
από ∆' ∆ηµοτικού έως και Β' Γυµνασίου. Για κάθε ώρα παρατήρησης, ο ερευνητής 
συµπλήρωνε ειδική κλείδα που σχεδιάστηκε για αυτό το σκοπό. Το άρθρο κλείνει 
παρουσιάζοντας τα πρώτα πορίσµατα από την ανάλυση των δεδοµένων, που δείχνουν µια 
τάση αποσύνδεσης από το δασκαλοκεντρικό µοντέλο. 
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∆ιδακτική τεχνολογία για ένα αποτελεσµατικό µάθηµα σε 
κονστρουκτιβιστικό µαθησιακό πλαίσιο. Έρευνα στη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και στο µάθηµα των 

Θρησκευτικών. 

Η. Ματσαγγούρας1, Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης2 

1 Π.Τ.∆.Ε., Ε.Κ.ΠΑ,  ematsag@primedu.uoa.gr 
2
Τµ. Θεολογίας, Ε.Κ.ΠΑ., makoulia@theol.uoa.gr 

1. Εισαγωγή 

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται για πρώτη φορά ο προβληµατισµός και ο 
σχεδιασµός µίας έρευνας-δράσης µε θέµα την αποτελεσµατικότητα της 
κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και τη συµβολή της διδακτικής 
τεχνολογίας, στο πλαίσιο της έρευνας δράσης, στην επαγγελµατική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού, µε βάση µία παρέµβαση που πραγµατοποιείται στο µάθηµα των 
Θρησκευτικών σε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (1ο Γυµνάσιο Αχαρνών). 
Καθώς η ερευνητική διαδικασία εξελίσσεται και συνεχίζεται ο σχεδιασµός και η 
παρέµβαση για δεύτερη χρονιά (2013-14), στο παρόν επιχειρείται να 
παρουσιαστούν τα πρώτα ευρήµατα για τη συµβολή της διδακτικής τεχνολογίας, 
στο πλαίσιο της έρευνας-δράσης, στην επαγγελµατική ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικού, η οποία αποτελεί υποκείµενο και αντικείµενο της έρευνας, αφού 
στη συνεργασία µε τους δύο ερευνητές συµβάλλει στο σχεδιασµό των 
παρεµβάσεων, τις υλοποιεί στην τάξη και συν-ερευνά η ίδια στο περιθώριο της 
έρευνας-δράσης.  

2. Έρευνα-δράσης 

Η έρευνα-δράσης επιλέχθηκε, για να διερευνηθούν αναµενόµενοι 
προβληµατισµοί, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής 
του νέου Προγράµµατος Σπουδών του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Η 
εκπαιδευτικός (Αναστασία Αλεξανδρή), θεολόγος, µε 20 χρόνια διδακτικής 
εµπειρίας, κλήθηκε να υλοποιήσει πιλοτικά το νέο πρόγραµµα στο 1ο Γυµνάσιο 
Αχαρνών, τη σχολική χρονιά 2011-12 και να το αξιολογήσει σε συνεργασία µε τον 
Σύµβουλο προώθησης του προγράµµατος (Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη). Στη 
διάρκεια της συνεργασίας ανέκυψαν θέµατα που αφορούν την επιστηµονική 
δεινότητα της εκπαιδευτικού να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί 
αποτελεσµατικά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος Θρησκευτικών που στηρίζεται 
στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της µαθησιακής διαδικασίας. Κυρίως, όµως, 
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διατυπώθηκαν προσωπικοί προβληµατισµοί για την κονστρουκτιβιστική 
προσέγγιση σε σχέση µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της διδασκαλίας και την 
αξιολόγησή τους [1]. «Τελικά, µαθαίνουν τα παιδιά, τι και πώς το αξιολογούµε;» 
ήταν το βασικό ερώτηµα.  

Από την αρχή, τους ερευνητές απασχόλησαν επιστηµολογικά ερωτήµατα της 
έρευνας. Ο συνδυασµός των θετικιστικών και ποιοτικών ερευνητικών σχηµάτων 
στην παιδαγωγική έρευνα είναι πια αποδεκτός. Η εµπειρία, µάλιστα, δείχνει ότι τα 
παιδαγωγικά κριτήρια επιβάλλουν την επιλογή και αξιοποίηση ποικίλων µεθόδων 
[2]. Οπωσδήποτε, η µελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται στη 
µαθησιακή κοινότητα, µεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού και µεταξύ παιδιών 
καθώς και η ίδια η παιδαγωγική πράξη, που εγείρει από τη φύση της φιλοσοφικό, 
ηθικό και πολιτικό προβληµατισµό [3], καθιστούν αναγκαία τη χρήση µεθόδων 
από ένα ευρύτερο πάντα-επιστηµολογικό πλαίσιο, χωρίς την ύπαρξη στείρων 
περιορισµών [4]. Το σχήµα της έρευνας-δράσης, µάλιστα, µε ένα εκπαιδευτικό 
στην τάξη, όπως τον επιθυµεί ο Stenhouse [5] και µε ένα πρόγραµµα σπουδών 
διαµορφωµένο σε κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο [6] διασφαλίζει την ενεργότερη 
συµµετοχή -µε ποικίλες τεχνικές- όσων µελών της κοινότητας το βιώνουν 
(εκπαιδευτικός, ερευνητής, µαθητής, γονέας, διευθυντής, συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί). Έχει, επιπλέον, αναστοχαστικό και πρακτικό χαρακτήρα [7], ενώ 
δίνει µεθοδολογικές λύσεις σε θέµατα που σχετίζονται µε τις ιδιαίτερες κοινωνικο-
πολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος ενός σχολείου και τη 
φύση των ανθρωπιστικών µαθηµάτων. Τέλος, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την 
ερευνητική προσέγγιση του έργου του, καθώς ο ίδιος αναλύει, κατανοεί κι επιλύει 
τα προβλήµατα [8] και παράλληλα ενισχύει την ανάληψη καινοτόµων δράσεων 
στην πράξη, ενώ ο ίδιος συµβάλλει στην παραγωγή εκπαιδευτικής γνώσης [9]. 

3. ∆ιδακτική τεχνολογία του κονστρουκτιβιστικού µαθήµατος 

Ο όρος «διδακτική τεχνολογία» (Technology of teaching) αναφέρεται για 
πρώτη φορά από τον Skinner [10]. Εδώ, χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη σηµασία 
του, για να δηλωθεί η τεχνολογία σε συνδυασµό µε τις διδακτικές µεθόδους και τη 
φύση του διδακτικού αντικειµένου. Πρόκειται για τη µεθοδολογία της 
διδασκαλίας, η οποία περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό του συνόλου των 
µεθόδων και τεχνικών που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά τον 
σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, για να λύσει 
πρακτικά προβλήµατα του µαθήµατος. 

Στο κονστρουκτιβιστικό µάθηµα τονίζονται οι ειδικές συνθήκες του εκάστοτε 
µαθησιακού πλαισίου. Η µάθηση είναι πλαισιοθετηµένη και για αυτό σηµασία 
στην επίτευξή της έχει η αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου και πλαισίου και όχι τόσο 
η επίδραση του περιβάλλοντος στο άτοµο [11]. Έτσι, τα άτοµα οικοδοµούν τη 
γνώση, αφού την ανακαλύψουν οι ίδιοι µέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων [12], 
κατά τη διάρκεια µαθησιακών ευκαιριών που σχεδιάζουν και υποστηρίζουν οι 
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εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Ο µαθητής µαθαίνει µέσω της αλληλεπίδρασης µε τον 
εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές του. Η διδασκαλία, µε βάση τους Vygotsky και 
Bruner, παρέχει στήριξη, λειτουργεί ως εργαλείο και επεκτείνει τα όρια των 
δυνατοτήτων του µαθητή [13]. Ο δάσκαλος γίνεται ‘διευκολυντής’ της 
προσωπικής διαδικασίας οικοδόµησης της γνώσης, η οποία συνίσταται στην 
εφαρµογή µιας νέας γνώσης που αποκτήθηκε µέσω πολλαπλών ερµηνειών στο 
πλαίσιο αυτών που ήδη γνωρίζει ο µαθητής. Η υποκειµενικότητα σε αυτή την 
περίπτωση έχει κεντρικό ρόλο και η γνώση, οπωσδήποτε δεν είναι αντικειµενική κι 
έχει αξία, για τον von Glasersfeld, όταν είναι βιώσιµη, δηλαδή είναι επαρκής στο 
πλαίσιο των συµφραζοµένων στο οποίο παράγεται [14]. 

Στη διδασκαλία το πώς φτάνει ο µαθητής στη γνώση είναι περισσότερο 
σηµαντικό από την ανάκληση µιας σωστής απάντησης, γιατί σκοπός της είναι, 
µέσα από τη δράση και τον στοχασµό, όχι τόσο η απόκτηση συγκεκριµένης 
γνώσης ή δεξιοτήτων, αλλά όσο η ανάπτυξη της σκέψης και της βαθειάς 
κατανόησης [15] µέσω της νέας γνώσης. Στον σχεδιασµό της διδασκαλίας 
προέχουν οι δραστηριότητες και όχι οι διδακτικές ενέργειες του δασκάλου, ενώ 
κριτήριο σχεδιασµού τους αποτελεί η αποτελεσµατικότητά τους στην πρόκληση 
της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του µαθητή. 

Σε ένα κονστρουκτιβιστικό σχεδιασµό µαθήµατος οι Tolman και Hardy [16] 
εξαίρουν την προσέγγιση της επιστηµονικής γνώσης µε ενεργό δράση και τον 
αναστοχασµό πάνω σε αυτήν. Οι διεργασίες επαναλαµβάνονται και 
επαναχρησιµοποιούνται για να επιτύχουν τον στόχο που είναι πάντα η διδασκαλία 
µιας µεγάλης ιδέας που απαντά σε σηµαντικά ερωτήµατα των µαθητών [17]. Στη 
Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ) και γνώση ο Grimmitt πειραµατίζεται εισάγοντας 
στρατηγική τριών σταδίων: α) τον προκαταρκτικό, β) τον άµεσο και γ) τον 
συµπληρωµατικό παιδαγωγικό κονστρουκτιβισµό [18]. Επιπλέον, αξιόλογη είναι η 
έρευνα στη ΘΕ του Εrricker [19] και η πρότασή του για ‘εννοιολογική έρευνα’ στο 
πλαίσιο του µαθήµατος. Τέλος, οι Kalantzis και Cope προτείνουν ένα σχεδιασµό 
µε δραστηριότητες που ακολουθούν τις διαδικασίες γνώσης και δηµιουργεί τα 
κατάλληλα περιβάλλοντα µάθησης ώστε οι µαθητές α) να βιώσουν αρχικά κάτι 
γνωστό και να γνωρίσουν ένα νέο ζήτηµα, β) να το νοηµατοδοτήσουν αυτό, γ) να 
το αναλύσουν λειτουργικά και κριτικά και δ) να εφαρµόσουν αυτό που έµαθαν 
κατάλληλα και δηµιουργικά σε απλές, αλλά και σε πιο σύνθετες καταστάσεις [20]. 
Ο σχεδιασµός, βέβαια, γίνεται µε βάση ένα συγκεκριµένο ηλεκτρονικό εργαλείο 
και χρησιµοποιεί εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης (web 2.0). Στην παρούσα 
έρευνα, όµως, υιοθετήθηκε στη διδακτική τεχνολογία η θεωρία του σχεδιασµού 
της ‘νέας µάθησης’ των δύο επιστηµόνων και επιχειρήθηκε να συνδυαστεί µε τα 
ευρήµατα των ερευνητών της ΘΕ. 
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4. Η έρευνα 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι δύο ερευνητές διαπίστωσαν αιτίες και 
προβληµατισµούς που οδήγησαν στην οργάνωση µίας εκπαιδευτικής έρευνα-
δράσης µε θέµα την αποτελεσµατικότητα της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης 
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και τη συµβολή της διδακτικής τεχνολογίας, στο 
πλαίσιο της έρευνας-δράσης, στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η 
έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2013. Πραγµατοποιήθηκε ήδη, τη σχολική 
χρονιά 2013-14, η α΄φάση στην Α΄ Γυµνασίου του 1ου Γυµνασίου Αχαρνών και 
υλοποιείται τώρα η β΄φάση κατά την οποία η παρέµβαση εφαρµόζεται στη Β΄ 
Γυµνασίου του 1ου Γυµνασίου Αχαρνών και στις Α΄ Γυµνασίου του ίδιου 
Γυµνασίου και του 3ου Γυµνασίου Αλεξανδρούπολης. 

4.1 Ταυτότητα της α΄φάσης της έρευνας 

Στην α΄φάση (σχολική χρονιά 2013-14) το δείγµα της έρευνας-δράσης είναι 
128 µαθητές των 5 τµηµάτων της Α΄ Γυµνασίου του 1ου Γυµνασίου Αχαρνών και 1 
εκπαιδευτικός ΠΕ01 που υλοποιεί την παρέµβαση. Είναι όλοι κάτοικοι Αχαρνών 
(Μενιδίου) και από τους µαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι 60 (47%) 
διέκοψαν τη φοίτησή τους ή δεν φοίτησαν. Αξίζει να τονιστεί ότι στις εγγραφές 
εµφανίζονται 48% Ροµά, 7% Αλλοδαποί και 4,5% Παλιννοστούντες από την 
π.Ε.Σ.Σ.∆. µαθητές (Πιν.1). Προφανώς ένα µεγάλο µέρος των Ροµά µαθητών, 
παρόλο που εγγράφονται, δε φοιτούν καθόλου στο σχολείο. 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-13 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 70 58 128 

∆ΙΕΚΟΨΑΝ Ή ∆ΕΝ 
ΦΟΙΤΗΣΑΝ  

34 26 60 

ΠΡ ΟΗΧΘΗΣΑΝ  36 32 68 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 6 3 9 

ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 3 3 6 

ΡΟΜΑ 37 25 62 

Πίνακας 1 

Η επιλογή του σχολείου εξαρχής έγινε, γιατί αυτό και ο ∆ήµος Αχαρνών 
παρουσιάζουν στοιχεία που επιτρέπουν παιδαγωγικά και κοινωνιολογικά να 
θεωρήσουµε ότι οι δυσκολότερες συνθήκες συντελούν ως παράγοντας ασφαλείας, 
αφού κάτι που πετυχαίνει παιδαγωγικά σε αυτές, σε ευνοϊκότερες συνθήκες µπορεί 
να αποδώσει περισσότερα. Στο ∆ήµο αυτό κατοικούν, µε βάση την απογραφή του 
2001, 80.121. Από αυτούς 3.028 είναι αναλφάβητοι ενώ εµφανίζονται 2.910 



 510

πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Στην περιοχή ζουν, όπως είναι φανερό από το δείγµα, και ροµά, 
αλλά και Παλλινοστούντες Έλληνες και Αλλοδαποί (7.34%). Οι Αλλοδαποί είναι 
στην πλειονότητά τους από την Αλβανία (45,1%), το Πακιστάν (12,5%) και τα 
κράτη της π.Ε.Σ.Σ.∆.(12,1%). Εκτός από την πολιτισµική ποικιλία, στοιχεία που 
συντελούν στην επιλογή µας αποτελούν: α) το υψηλό ποσοστό ανεργίας, β) η 
ύπαρξη παράνοµων οικισµών και καταυλισµών και γ) η εµφάνιση φαινοµένων 
παραβατικότητας [21]. 

4.2 Ερευνητικό πλαίσιο  

Στη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν ερευνητικά εργαλεία 
ποιοτικής (ερµηνευτικό µοντέλο) και ποσοτικής έρευνας: 

α) ερωτηµατολόγια µαθητών (ανώνυµα) στην έναρξη και στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς. 

β) παρατήρηση εκπαιδευτικής πράξης (τριγωνοποίηση) [22] 

γ) ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις της εκπαιδευτικού 

δ) ηχογράφηση και καταγραφή των συναντήσεων ερευνητή (διευκολυντή) και 
εκπαιδευτικού 

ε) ηµερολόγια ερευνητή, εκπαιδευτικού και µαθητών. 

στ) κείµενα των µαθητών, γραπτού λόγου και πολυτροπικά. 

Στην αξιολόγηση και ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιούνται κατά βάση 
ερµηνευτικές µέθοδοι, επιχειρείται διαρκής έλεγχος σε κάθε στάδιο ανάλυσης και 
επιδιώκεται η διασταύρωση των ευρηµάτων για την ασφαλή εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Ακόµη δεν παραγνωρίζονται ποσοτικά δεδοµένα που συντελούν 
στη διαµόρφωση κατηγοριών και υποβοηθούν στον έλεγχο των γενικεύσεων. Η 
καταγραφή και ανάλυση γίνεται από οµάδα ερευνητών στην οποία συµµετέχουν 
και φοιτητές από τα Τµήµατα ∆ηµοτικής Παιδαγωγικής και Θεολογίας του 
Ε.Κ.ΠΑ.  

5. Η συµβολή της παρέµβασης στην επαγγελµατική ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικού 

Η περίπτωση της συνεργατικής έρευνας δράσης µε Πανεπιστηµιακούς 
«διευκολυντές» και «κριτικό φίλο» δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα [23]. Η έρευνα 
της συνεργασίας των δύο ερευνητών, που σχεδιάζουν την παρέµβαση, και της 
εκπαιδευτικού, που συνεργάζεται και την υλοποιεί στην τάξη, αναδεικνύει έναν 
βασικό άξονα της διερεύνησης µας, τη συµβολή τέτοιων παρεµβάσεων στην 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, για την οποία υπάρχουν αρκετές 
µελέτες τις δύο τελευταίες δεκαετίες [24].  

Αναλυτικά, από τα ηµερολόγια και τις καταγραφές των συναντήσεων των 
εµπλεκοµένων διαπιστώνεται ότι η καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική µπορεί να 
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µετατραπεί σε «βαθυστόχαστη παιδαγωγική διαδικασία» [25] µε µια 
µετασχηµαστική δυναµική [26], που κάνει τον εκπαιδευτικό να εµβαθύνει 
ερευνώντας την ίδια τη δουλειά του και τον εαυτό του προκαλώντας 
αποτελεσµατικές αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση µε αποτέλεσµα να οριοθετεί 
συνεχώς τον εαυτό του τόσο σε σχολικό περιβάλλον όσο και έξω από αυτό σε 
συνθήκες πολυπλοκότητας και δυναµικών αλλαγών [27]. 

Στην έναρξη της έρευνας, η εκπαιδευτικός είπε στην πρώτη συνάντηση (5 
Οκτ. 2012): Μετά από τόσα χρόνια πρέπει να µάθω, έχω ανάγκη να µάθω, νέες 
τεχνικές. Τι µαθαίνουµε τόσα χρόνια στο σχολείο. Τι είναι γνώση. Αυτό µου 
προκάλεσε η πιλοτική εφαρµογή. Μία απορία και διάθεση να βρω απαντήσεις. Αλλά 
δεν µπορώ µόνη µου. Κάποιος πρέπει να µου δείξει, ενώ απάντησε κατά την 
συνέντευξη στην ερώτηση «Τι προσδοκάτε από τη συµµετοχή σας στην έρευνα-
δράσης;»: Πιστεύω ότι η κατάθεση της ελάχιστης εµπειρίας µου και η ανταλλαγή της 
µε άλλων συναδέλφων και επιµορφωτών –ερευνητών θα συµβάλει στην βελτίωσή 
του εκπαιδευτικού µου έργου έτσι ώστε να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 

Οι ερευνητές παρακολουθώντας τη διαδικασία διαπιστώνουν όχι µόνο τη 
διαρκή εµβάθυνση της ίδιας στα νέα παιδαγωγικά και διδακτικά δεδοµένα, αλλά 
και την ανάπτυξη µιας προσωπικής θεώρησης για το ρόλο της όχι µόνο στο 
πλαίσιο της παρέµβασης, αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα [28]. Στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή καταγράφονται στο ηµερολόγιο των 
ερευνητών: Το ερώτηµα είναι αν µπορεί και έχει τη γνώση ο θεολόγος να υιοθετήσει 
την αλλαγή που ζητούν τα νέα ΠΣ. Υπάρχει η απόδειξη ότι λειτουργεί παιδαγωγικά 
και διδακτικά, για να τους πείσει να αλλάξουν διδακτικό παράδειγµα; Η ίδια 
αναγνωρίζει την έλλειψη θεωρητικής βάσης και γνώσεων από τις προπτυχιακές της 
σπουδές. Πώς θα προχωρήσουµε στην ανάπτυξη θεωρίας µέσω της πρακτικής και 
µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα; σηµειώνουν στις 3 Οκτωβρίου του 2012 
διατυπώνοντας ουσιαστικά και τους στόχους της συνεργασίας µε την 
εκπαιδευτικό. Αργότερα στις 4 Μαρτίου 2013 η καταγραφή: Η εξέλιξη της 
εκπαιδευτικού από ακροάτρια σε ενεργή ερευνήτρια παράγει περισσότερα για το έργο 
µας, αλλά και για την ίδια. ∆ιαπιστώνει τι δε λειτουργεί και προτείνει. Είναι µεγάλη 
η αλλαγή, αν και δεν τη διαπιστώνει η ίδια. Η συσσωρευµένη θεωρητική γνώση των 
ερευνητών φαίνεται ότι µεταφέρεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό στη σχολική 
πράξη µέσα από το σχήµα αυτής της έρευνας-δράσης και δίνει την ευκαιρία στην 
εκπαιδευτικό να εµπλακεί και να εµβαθύνει στο έργο της µε σκοπό βέβαια την 
επίτευξη της µάθησης. Αυτή η αλληλο-απόδοση µεταξύ Πανεπιστηµίων και 
εκπαιδευτικών έχει τονιστεί σε σχετικές µελέτες [29] και επιβεβαιώνεται στην 
παρούσα έρευνα. 

Η ερευνητική µατιά του ίδιου του έργου της µετέτρεψε την εκπαιδευτικό σε 
αξιολογητή πρώτα του προτεινόµενου σχεδιασµού και δεύτερον της ίδιας της 
εκπαιδευτικής πράξης της. Φυσικά τα αποτελέσµατα είναι διακριτά στην 
αυτοβελτίωση και εξέλιξη της εκπαιδευτικού, αφού υιοθέτησε νέες µέθοδους και 
τεχνικές, νέους τρόπους επικοινωνίας προσώπων και ύλης στην τάξη, έκανε 
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συνεργασίες µε άλλους συναδέλφους και απέκτησε νέες δεξιότητες στη διαχείριση 
τάξης και σχεδιασµό διδασκαλίας. Παράλληλα, η βελτίωση αυτή είχε θετική 
επίδραση και στα µαθησιακά αποτελέσµατα της µαθητικής κοινότητας. Αυτό 
διαπιστώνεται από τις καταγραφές των ηµερολογίων, την παρατήρηση της τάξης 
και τα ποσοτικά αποτελέσµατα των γραπτών δοκιµασιών και εξετάσεων, τα οποία 
συγκρίνονται µε προηγούµενες χρονιές. ∆υσκολίες παρουσιάστηκαν στη διάθεση 
χρόνου στη συνεργασία των τριών (ηµερολόγιο εκπαιδευτικού) και στην απόσταση 
των ερευνητών από την εφαρµογή στο συγκεκριµένο σχολείο, πράγµα που 
επιχειρήθηκε να περιορισθεί µε επισκέψεις στο σχολείο και ιδία παρατήρηση της 
εκπαιδευτικής πράξης (ηµερολόγια και συναντήσεις ερευνητή και εκπαιδευτικού). 

Τέλος, διαπιστώνεται η άµεση σύνδεση σχολικού περιβάλλοντος και 
επαγγελµατικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού ακριβώς γιατί η υλοποίηση κάθε 
δραστηριότητας που προτείνεται στην έρευνα-δράσης από τους ερευνητές 
εξαρτάται από τις πρακτικές καταστάσεις στο περιβάλλον του σχολείου [30]. 
Σηµειώνονται τέτοια πρακτικά ζητήµατα, όπως η χρήση η/υ, διαδραστικού πίνακα, 
διευθέτηση χώρου, πρόγραµµα σχολείου κ.ά. Το βασικότερο εύρηµα που 
αναδύθηκε στη παρέµβαση αυτή είναι η σηµαντικότητα της παραµέτρου της 
ικανοποίησης βασικών αναγκών των µαθητών. Η εκπαιδευτικός διαπιστώνει στη 
διάρκεια της χρονιάς ότι η αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διαδικασίας 
εξαρτάται από ένα µίνιµουµ προϋποθέσεων Η ικανοποίηση των αναγκών 
επιβίωσης και ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για την ικανοποίηση των 
ψυχολογικών αναγκών της αποδοχής, εκτίµησης και αυτοπραγµάτωσης (Πυραµίδα 
του Maslow) και την επιτυχία της µαθησιακής διαδικασίας [31]. Αν η οικογένεια 
δε δύναται το σχολείο µπορεί να εξασφαλίζει τα απαραίτητα. Έτσι µέσα στο 
πλαίσιο της γενικότερης ενεργοποίησης της εκπαιδευτικού, η ίδια µε το σύλλογο 
διδασκόντων κατάφεραν να αντιµετωπίσουν σύνθετα προβλήµατα και να 
προκαλέσουν βελτιώσεις στο πλαίσιο του σχολείου και γενικότερα, 
εξασφαλίζοντας τροφή µε δικές τους πρωτοβουλίες, στους µαθητές που είχαν 
ανάγκη: Οι µαθητές που σιτίζονται στο σχολείο µας έφτασαν τους 60! Έχουµε 
προσφορές τροφίµων τόσο από επαγγελµατίες, όσο και από ιδιώτες ή εκπαιδευτικούς 
του σχολείου µας, σηµειώνει η εκπαιδευτικός στο ηµερολόγιο, στις 31 Μαΐου του 
2013. 

5.1. Ο σχεδιασµός µαθηµάτων στο πλαίσιο της έρευνας-δράσης από τους 
ερευνητές και η λειτουργικότητα τους 

Στο περιθώριο της διερεύνησης του παραπάνω άξονα τέθηκε από την αρχή 
από τους ίδιους τους ερευνητές ένας προβληµατισµός, ο οποίος εξελίχθηκε σε 
ερευνητικό υπο-ερώτηµα, αξιόλογο να απαντηθεί σε αυτή τη φάση: Λειτουργεί ή 
όχι η τεχνολογία του σχεδιασµού µαθήµατος και δραστηριοτήτων από τους 
ερευνητές και η εφαρµογή από την εκπαιδευτικό και τι µπορεί να σηµαίνει αυτό 
για την εκπαιδευτική κοινότητα; 
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Από την έρευνα προβάλλονται δύο βασικά κριτήρια αποτελεσµατικότητας 
των σχεδίων. Κλειδί για την αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων µαθήµατος 
αποτέλεσε η εστίαση στις ανάγκες του σχολείου και της εκπαιδευτικού. Οι 
ερευνητές γνώριζαν όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδοµένα του σχολικού 
περιβάλλοντος, για το οποίο σχεδίαζαν, καθώς και την εκπαιδευτικό που υλοποιεί 
την παρέµβαση. Έτσι, εξηγούνται, ίσως, οι χαρακτηρισµοί µε επίθετα της 
εκπαιδευτικού για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή όπως «ευχάριστος», 
«εύκολος», «ευέλικτος». Από την άλλη, το πλαίσιο της τάξης είναι αυτό που 
συντελεί στην επιτυχή έκβαση και αποτελεσµατικότητα. Γράφει στο ηµερολόγιο η 
εκπαιδευτικός, στις 16-10-2012: Εµπόδια στη σηµερινή εφαρµογή στάθηκαν η 
απουσία 4 µαθητριών που πήραν µέρος στη δοκιµαστική παρέλαση και η 
υπερκινητικότητα και αδιαφορία 2 (αλλοδαπών) αγοριών. Το µάθηµα 
προσαρµόστηκε στην τάξη µε λιγότερες οµάδες. 

Πολλές καταγραφές στα ηµερολόγια και στις συναντήσεις αφήνουν τα 
περιθώρια να συµπεράνουµε ότι επιβεβαιώνεται ότι η γνώση για τη διδασκαλία 
δοµείται τελικά µέσα από την προσωπική εµπλοκή και τη συλλογική ανάλυση 
αυθεντικών καταστάσεων από τους εκπαιδευτικούς [32]. ∆εν αρκεί οπωσδήποτε ο 
καλός σχεδιασµός από τους ερευνητές και η επιτυχής µετάδοση και πρόσληψη των 
σχεδίων από την εκπαιδευτικό. Φαίνεται ότι η συνεχής επανεξέταση των εµπειριών 
προκαλούν τη συστηµατοποίηση θεωρίας, που στηρίζεται στην πρακτική. Η 
εξέλιξη των σκέψεων ερευνητή και εκπαιδευτικού καταδεικνύουν πώς ο 
προβληµατισµός, µε αναστοχαστική έρευνα στην πράξη συστηµατοποιείται σε 
θεωρία. Γράφει αυθόρµητα στο τέλος της χρονιάς η εκπαιδευτικός: Μη κρατώντας 
βιβλίο στα χέρια µου-µε τον παραδοσιακό τρόπο- τόσο εγώ όσο και οι µαθητές, θα 
νόµιζε κανείς ότι δεν προσφέρουµε τίποτε, ότι το µάθηµα από γνώσεις είναι 
στείρο…Κάθε άλλο…Είµαι σίγουρη ότι αυτά τα παιδιά µε τόσο προβλήµατα και 
θέµατα της Α΄ Γυµνασίου, αν τα ρωτούσε κάποιος τι έµαθαν, θα απαντούσαν ΟΛΑ 
ορισµένα πράγµατα…Στην τελική δοκιµασία των εξετάσεων κανένα δεν έδωσε λευκή 
κόλλα, σε αντίθεση µε άλλες χρονιές. Συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους στα 
Θρησκευτικά µε άλλα µαθήµατα παρατήρησα ότι στα Θρησκευτικά έχουν πολύ 
υψηλότερες επιδόσεις…Κάποιοι µαθητές απάντησαν και στις 9 ερωτήσεις. Τίποτα 
από τα παραπάνω δεν ίσχυε τις προηγούµενες χρονιές.  

Ο σχεδιασµός µαθηµάτων από άλλους σε αυτή τη µελέτη περίπτωσης, 
συµπερασµατικά, δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την εκπαιδευτική πράξη 
και την επαγγελµατική ανάπτυξη της εκπαιδευτικού, γιατί α) ήταν εκπεφρασµένη 
ανάγκη της ίδιας, β) αποτέλεσε µοχλό επιµόρφωσης και γ) ήταν ευέλικτος. Η 
παρατήρηση της τάξης, οι συνεντεύξεις και οι καταγραφές στα ηµερολόγια 
καταδεικνύουν ότι τα προσφερόµενα σχέδια µαθήµατος ελαχιστοποιούν την 
επαγγελµατική πίεση του εκπαιδευτικού, τον προκαλούν να επιφέρει αλλαγές και 
να βελτιώσει την πρακτική του και να παράγει νέες ιδέες (ικανός αριθµός έχουν 
καταγραφεί στην έρευνα).  

Αυτή η έρευνα δράσης επιχειρεί να φωτίσει την αποτελεσµατική χρήση των 
σχεδίων µαθηµάτων από τους εκπαιδευτικούς που έχουν την ευθύνη της πράξης. 
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Και η πράξη είναι δράση. Για αυτό η ερµηνεία και η παρατήρηση της δράσης, η 
οποία είναι σχεδιασµένη µε βάση την κονστρουκτιβιστική θεωρία και ό, τι αυτή 
περιλαµβάνει, καταδεικνύει ότι ο σχεδιασµός µαθηµάτων από άλλους δεν 
λειτουργεί ως κανόνας και οδηγίες εφαρµογής στην τάξη, αλλά σύνδεση θεωρίας 
και πράξης, η οποία προκύπτει τεκµηριωµένα σε παιδαγωγικό και φιλοσοφικό 
πλαίσιο και προτείνεται, για να εµπλαισιωθεί σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές 
συνθήκες και οµάδες για το καλό των µαθητών και του εκπαιδευτικού, που τον 
έχει ανάγκη. Άλλωστε, τα σχέδια παράγονται από πρόσωπα, παιδαγωγούς και µε 
τις ίδιους προβληµατισµούς µε τους εκπαιδευτικούς που τα εφαρµόζουν.  

6. Συµπέρασµα 

Από την ολοκλήρωση της α΄ φάσης της έρευνας προκύπτει ότι το σχήµα της 
έρευνας-δράσης (εκπαιδευτικοί που ερευνούν το έργο τους) και της συνεργασίας 
Πανεπιστηµιακών ερευνητών και εκπαιδευτικών συµβάλλει σηµαντικά στην 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών µε αποτελέσµατα που εκτείνονται και 
στο σχολικό περιβάλλον. Ο σχεδιασµός, µάλιστα, από άλλους σχεδίων µαθηµάτων 
και η υλοποίηση από την εκπαιδευτικό συνετέλεσε στη βελτίωση της καθηµερινής 
πρακτικής και επιτυχία της µαθησιακής διαδικασίας. Καθώς η έρευνα-δράσης 
συνεχίζεται, τη σχολική χρονιά 2013-14 επανελέγχονται όλα τα αποτελέσµατα, 
ώστε να οδηγηθούµε µε ασφάλεια στα τελικά συµπεράσµατα. 
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Περιληψη  

Στο άρθρο παρουσιάζεται η εκπαιδευτική έρευνα-δράσης δύο καθηγητών-ερευνητών, 
η οποία έχει διττό σκοπό: 1. να ερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της 
κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, που έγινε µε την 
αξιοποίηση της διδακτικής τεχνολογίας, σε πλαίσιο έρευνας-δράσης και 2. να , ερευνήσει 
τη συµβολή της παραπάνω προσέγγισης στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 
Η έρευνα-δράσης ξεκίνησε το 2012 και πραγµατοποιείται στις Αχαρνές και 
Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Αξιοποιεί εθνογραφικές-
ερµηνευτικές µεθόδους, για να µελετήσει τις κοινωνικο-πολιτισµικές και οικονοµικές 
συνθήκες του περιβάλλοντος των σχολείων, και τις αρχές και τις διδακτικές πρακτικές του 
κονστρουκτιβισµού, για να οργανώσει την εκπαιδευτική παρέµβαση, λαµβάνοντας, βέβαια, 
υπόψη της και τη φύση του µαθήµατος. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται ο σχεδιασµός, η 
διαδικασία και η εξέλιξη της έρευνας και τα πρώτα αποτελέσµατα της α΄ φάσης που 
πραγµατοποιήθηκε στο 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών, εστιάζοντας κατά βάση στο δεύτερο σκέλος 
της έρευνας-δράσης που αφορά στην επαγγελµατική ανάπτυξη της εκπαιδευτικού, που 
συµµετέχει ενεργά στην παρέµβαση. Παράλληλα, επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο ρόλος 
της τεχνολογίας του σχεδιασµού µαθήµατος και υλοποίησης των διδακτικών και 
µαθησιακών δραστηριοτήτων στην έρευνα-δράσης και κατ’ επέκταση στην επαγγελµατική 
ανάπτυξη της εκπαιδευτικού. 
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Εισαγωγή  

Η εργασία αυτή διερευνά τη δυνατότητα αντιµετώπισης των αρνητικών 
ψυχολογικών επιπτώσεων της µετάβασης (transition) από την εργασία στην 
ανεργία µέσω της δηµιουργικής και εκφραστικής γραφής. Η Εκφραστική και 
δηµιουργική γραφή έχουν εφαρµοσθεί σε περιορισµένο βαθµό για την 
αντιµετώπιση των ψυχολογικών προβληµάτων που συνδέονται µε την ακούσια 
απώλεια της εργασίας. Η απώλεια της εργασίας και η µετάβασή στην ανεργία 
συνιστά ένα σηµαντικό γεγονός ζωής, αλλά και ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα, 
ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης όπως αυτή που διανύουµε. Η ανεργία 
επιφέρει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες και προκαλεί προβλήµατα υγείας.  

Η δηµιουργική και εκφραστική γραφή αποτελούν µεθόδους παρέµβασης που 
µπορεί να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των τραυµατικών εµπειριών που 
προκαλούνται από την απώλεια της εργασίας και τη µετάβαση στην ανεργία. Η 
δηµιουργική και εκφραστική γραφή (expressive writing), θεωρούνται 
συµπληρωµατικές µορφές παρέµβασης, οι οποίες στηρίζονται στις θεραπευτικές 
δυνατότητες του λόγου και της γλώσσας, προφορικής και γραπτής, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση τραυµατικών εµπειριών (Heimes, 2012). 

Ο λόγος και η γλωσσική επικοινωνία γενικότερα αποτελούν βασικό εργαλείο 
για την αλλαγή της αυτοεικόνας στα πλαίσια των διαφόρων σχολών θεραπείας, 
όπως είναι η ψυχοδυναµική, η γνωστική και η ανθρωπιστική (Pennebaker & 
Graybeal, 2001). Στην περίπτωση αυτή, η ανθρώπινη εµπειρία, το τραύµα αποτελεί 
αντικείµενο επεξεργασίας µέσα από τις δυνατότητες για συµβολισµό που παρέχει ο 
γλωσσικός εκφραστικός κώδικας (Foa, Keane & Friedman, 2003· Pennebaker, 
2007). Σε ένα ανθρωπολογικό επίπεδο θεώρησης η δηµιουργική και εκφραστική 
γραφή αποτελούν µορφές συµβολικής θεραπείας (symbolic healing) ( Davis-Floyd, 
1992), δηλαδή µορφές θεραπείας που χρησιµοποιούν σύµβολα.  
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H έννοια της µετάβασης και η µετάβαση στην ανεργία  

Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής πραγµατοποιούν πολλές 
µεταβάσεις, εκ των οποίων ορισµένες είναι τυπικές (formal) και αναµενόµενες, 
ενώ άλλες αδόκητες και µη επιθυµητές, όπως η µετάβαση από την εργασία στην 
ανεργία.  

Η µετάβαση (transition) ως έννοια είναι δυναµική, εµπεριέχει την 
κινητικότητα και την αλλαγή, αναφέρεται δε στη µετάβαση από µια κατάσταση σε 
µια άλλη κατάσταση (Μcleod,1999). Πολλές µορφές µετάβασης συνδέονται µε την 
πορεία και τις φάσεις της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Ορισµένες 
από τις πιο σηµαντικές µορφές µετάβασης στη ζωή του ανθρώπου είναι:  

1. Η µετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή (Hogan & Astone,1986).  

2. Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία (Wehman et al., 1988).  

3. Η Μετάβαση από µια εργασία (ή θέση εργασίας) σε µια άλλη θέση 
εργασίας. 

4. Η Μετάβαση από την εργασία στην ανεργία (Latack & Dozier,1986).  

Επιπλέον, κάθε µορφής κινητικότητα, γεωγραφική (Clark,1992), 
επαγγελµατική (Weiss,1990) και κοινωνική (Van Tilburg & Vingerhoets, 2007), 
καθώς και άλλες µπορεί να εννοηθούν ως µορφές µετάβασης. ∆ιαφαίνεται από τα 
παραπάνω ότι το επάγγελµα επηρεάζει ή συνδέεται µε άλλες µορφές µετάβασης, 
κοινωνικής ή ψυχολογικής υφής (Blair, 2000), καθώς αποτελεί τον κεντρικό άξονα 
γύρω από τον οποίο οργανώνεται η ζωή.  

Ορισµένες µορφές µετάβασης συνδέονται µε την προετοιµασία για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα, ενώ άλλες αναφέρονται στη διαδικασία 
προσαρµογής (Skorikov, 2007). Η επιλογή επαγγέλµατος και η µετάβαση στην 
εργασία παρέχει έναν µηχανισµό κοινωνικοποίησης όχι µόνον κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας (Savickas,1999), αλλά και καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής. Ωστόσο, σε 
κάθε περίπτωση, διαφοροποιείται η στοχοθεσία, το είδος της µετάβασης και οι 
συνέπειες της, οι οποίες συχνά αποβαίνουν καθοριστικές για την ποιότητα ζωής 
του ατόµου (Salmela-Aro & Nurmi, 1997).  

Η Εκφραστική Γραφή και ∆ηµιουργική Γραφή: ∆ύο νέα επιστηµονικά 
παραδείγµατα 

Ο όρος γραφή (writing) καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ασκήσεων, τεχνικών ή 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται κατά τη συνεδρία ή µεταξύ των 
συνεδριών, στη θεραπεία ή τη συµβουλευτική. Η ελεύθερη γραφή, η δηµιουργική 
γραφή, η εκφραστική γραφή, η συγγραφή επιστολής, η εικαστική διεργασία 
(Kelley,1990), η συγγραφή εφηµερίδας, ή παιχνίδια και ασκήσεις αυτογνωσίας που 
έχουν ως οργανωτική βάση τη γραφή καλύπτονται συχνά υπό τον όρο της γραφής 
(Carson, 1999). Η γραφή χρησιµοποιείται στην ψυχοθεραπεία και τη 
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συµβουλευτική µε πολλούς τρόπους ως µέθοδος ή στρατηγική για την αύξηση της 
επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης µε παιδιά, ενήλικες αλλά 
και οικογένειες ( Oppawsky, 2002). 

Οι L’Abate και Platzman (1991) διακρίνουν τέσσερες τύπους της γραφής µε 
βάση τις ακόλουθες παραµέτρους: 

Α. Ανοικτή γραφή (open writing), κατά την οποία οι συµµετέχοντες γράφουν 
ελεύθερα, χωρίς να ακολουθούν κάποιες οδηγίες ή µια δοµή, ένα είδος 
λογοτεχνικό. 

Β. Η Εστιασµένη γραφή(focused writing) αναφέρεται σε ένα θέµα (γεγονότα, 
συναισθήµατα, βιώµατα), το οποίο αποτελεί τον θεµατικό άξονα γύρω από τον 
οποίο οργανώνεται η διαδικασία της γραφής 

Γ. Η καθοδηγούµενη γραφή (guided writing), η οποία ακολουθεί οδηγίες και 
έρχεται να απαντήσει σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. 

∆. Η προγραµµατισµένη γραφή (programmed writing), ακολουθεί 
συγκεκριµένο σχέδιο και απαντά σε επίσης σε ζωτικής σηµασίας ερωτήµατα για το 
άτοµο (L’ Abate,1992). 

Η δηµιουργική γραφή αναπτύχθηκε πρωταρχικά ως µέθοδος ανάπτυξης των 
δηµιουργικών και λογοτεχνικών δεξιοτήτων και εν συνεχεία εφαρµόσθηκε ως µια 
µέθοδος παρέµβασης στο πεδίο της συµβουλευτικής, της ψυχολογίας αλλά και της 
εκπαίδευσης (Bolton,1999). Η δηµιουργική γραφή αποτελεί ένα µηχανισµό για την 
επιδίωξη της αυτογνωσίας και τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης των 
ατόµων µε βάση τα πρότυπα της λογοτεχνικής εργασίας (Hunt και Sampson,1998).  

Η Αµερικανική Εταιρεία Θεραπείας µέσω της Ποίησης κατατάσσει τη 
δηµιουργική γραφή (creative writing), µαζί µε τη θεραπευτική ανάγνωση και τη 
συγγραφή ποίησης ή τη χρήση λλων µορφών, τεχνών του λόγου στη θεραπεία και 
τη συµβουλευτική ατόµων ή οµάδων ( McArdle & Byrt, 2001). Η χρήση της 
λογοτεχνίας και αντίστοιχων µεθόδων ή πρακτικών αποβλέπει στην αντιµετώπιση 
επώδυνων συναισθηµάτων και σκέψεων (Esterling, L’Abate, Murray & 
Pennebaker,1999), επιτρέπει τη διερεύνηση τους, χωρίς να διεγείρει συναισθήµατα 
ενοχής ή ντροπής, συνδυάζοντας την επίλυση προσωπικών προβληµάτων µε τη 
λογοτεχνική απόλαυση (Gersie και King,1990).  

Στην παρούσα εργασία, η δηµιουργική και εκφραστική γραφή ανεξάρτητα 
από τις διαφορές τους νοούνται και αντιµετωπίζονται ως δύο συµπληρωµατικά 
επιστηµονικά παραδείγµατα, τα οποία στηρίζονται στις δυνατότητες που 
προσφέρει ο λόγος και η γλώσσα για την επίτευξη της προσωπικής αλλαγής (Hunt, 
2000).  

Η εκφραστική γραφή (expressive writing) διαµορφώθηκε ως µια µέθοδος 
παρέµβασης από τον κοινωνικό ψυχολόγο James Pennebaker και τους συνεργάτες 
του στο πανεπιστήµιο του Τexas/Austin, µέσα από µία σειρά πειραµατικών 
ερευνών. Το επιστηµονικό πρότυπο της εκφραστικής γραφής, έχει διαδοθεί ευρέως 
και έτυχε συστηµατικής επιστηµονικής διερεύνησης, σε αντίθεση µε τη 
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δηµιουργική γραφή η οποία στηρίζεται σε λογοτεχνικές πρακτικές και πρότυπα 
εργασίας. Ωστόσο, η θεραπευτική αξία της δηµιουργικής γραφής είναι καθολικά 
αναγνωρισµένη αλλά όχι και εµπειρικά θεµελιωµένη, λόγω περιορισµένου 
αριθµού ερευνών (Wright, 2002).  

Συνδυαστική εφαρµογή της δηµιουργικής και εκφραστικής γραφής  

Αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν διαµορφωθεί για την αντιµετώπιση 
της απώλειας της εργασίας, ανάµεσα στις οποίες σηµαντική θέση κατέχουν 
συνθετικές , συνδυαστικές προσπάθειες (Latack, Kinicki & Prussia,1995).  

Οι S. McArdle & R. Byrt (2001) εισηγούνται έναν συνδυασµό τεχνικών 
δηµιουργικής γραφής, θεραπείας µέσω της ποίησης, της εκφραστικής γραφής και 
τεχνικών φαντασίας στο πεδίο της θεραπείας. Στη βιβλιογραφία επισηµαίνεται ο 
συνδυασµός πολλών τεχνικών και µεθόδων από διάφορες εκφραστικές 
δηµιουργικές θεραπείες (expressive art therapies) όπως είναι η µουσικοθεραπεία, η 
χοροθεραπεία, το δράµα µε τη δηµιουργική γραφή (Rogers, Carlson & Kjos, 
1997).  

Όσον αφορά στην εφαρµογή της δηµιουργικής και εκφραστικής γραφής για 
την αντιµετώπιση ψυχοκοινωνικών προβληµάτων που προκαλούνται στο χώρο 
εργασίας ή από την απώλεια της εργασίας και τη µετάβαση στην ανεργία, οι 
έρευνες είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Οι B. A. Kirk, N. S. Schutte και D. W. 
Hine, (2011) χρησιµοποίησαν την εκφραστική γραφή ως µια µορφή παρέµβασης 
για τη βελτίωση της αυτεπάρκειας και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των 
εργαζοµένων, αλλά και για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν την απρεπή 
ή ακατάλληλη συµπεριφορά στο χώρο εργασίας µε αρκετά ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα. Οι συγγραφείς αυτοί θεωρούν ότι η εκφραστική γραφή µπορεί να 
αποτελέσει σηµαντική µορφή παρέµβασης για τη βελτίωση της απόδοσης των 
εργαζοµένων. 

Οι S. P .Spera, E. D. Buhrfeind και J. W. Pennebaker (1994) σε µια 
πρωτοποριακή µελέτη τους για άνεργους επαγγελµατίες (unemployed 
professionals) διαπίστωσαν ότι όσοι συµµετείχαν στην πειραµατική διαδικασία µε 
βάση την εκφραστική γραφή, κατάφεραν να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις 
σκέψεις τους για την απώλεια της εργασίας, βρήκαν νέα θέση εργασίας πιο 
γρήγορα σε σχέση µε τα άτοµα που απάρτιζαν την οµάδα ελέγχου. Η εκφραστική 
γραφή άσκησε θετική επίδραση στη διαµόρφωση αποτελεσµατικών στάσεων όσον 
αφορά την εξεύρεση νέας απασχόλησης.  

Η τροποποίηση του αρχικού µοντέλου της εκφραστικής γραφής και η 
σύνδεσή του µε τη δηµιουργική γραφή, µε την οποία υπάρχουν αρκετά σηµεία 
σύνδεσης, αφού έχουν ως κοινό πυρήνα τη διαδικασία της γραφής, εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στην κλινική πρακτική, διευρύνει τις 
δυνατότητες της παρέµβασης.  
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Σε επίπεδο µεθοδολογίας, η θεραπευτική γραφή έχει µια έντονα αφηγηµατική 
διάσταση εξ ου και αρκετοί θεωρητικοί κάνουν λόγο για αφηγηµατική γραφή, 
κατά την εφαρµογή της οποίας, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να γράψουν την 
προσωπική τους ιστορία ζωής, να επεξεργασθούν τραυµατικές εµπειρίες και να 
αναπαραστήσουν επαρκώς τη βιωµένη εµπειρία. Οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να αφηγηθούν εκ νέου εµπειρίες, να τροποποιήσουν γνωστικά αλλά 
και συναισθηµατικά τη στάση τους απέναντι στην εµπειρία και το τραύµα (White 
& Epston,1990). Συχνά αντιφατικές ιστορίες απορρίπτονται ή αναδιατυπώνονται 
από το ίδιο το υποκείµενο(Susan & Moloney, 2013), στην πορεία αποδοχής της 
απόρριψης, του τραύµατος, αλλά και της διαµόρφωσης νέων στόχων ζωής (King, 
2001).  

Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης µια τεχνική η οποία είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί είναι η φανταστική βιογραφία (fictional autobiography). Η τεχνική 
αυτή συνδυάζει τη χρήση τεχνικών φαντασίας και λογοτεχνικών, ποιητικών 
κυρίως , προκειµένου να αναπαραστήσει συµβολικά την εµπειρία, να συλλάβει τα 
λανθάνοντα νοήµατα και να ανιχνεύσει τραυµατικές προσωπικές αναµνήσεις, που 
αφορούν τον εαυτό και τις σχέσεις µε τους άλλους. Η φανταστική βιογραφία 
καθίσταται εργαλείο αναστοχασµού (reflexive tool), συµβάλλει στην κινητοποίηση 
των ατόµων προς την κατεύθυνση του ανασχεδιασµού της προσωπικής ζωής, 
αναδεικνύεται σε όχηµα διεύρυνσης της αυτογνωσίας και διευκολύνει τη λήψη 
αποφάσεων (Hunt, 2010).  

H εφαρµογή της εκφραστικής γραφής για την επεξεργασία και τροποποίηση 
των στόχων ζωής, διανοίγει νέες αισιόδοξες προοπτικές (Harrist, Carlozzi, 
McGovern & Harrist, 2007), περιορίζει τις αρνητικές σκέψεις, την καταθλιπτική 
συµπτωµατολογία (Lepore,1997) και ενισχύει το σθένος του εγώ. Ο άνθρωπος 
καλείται να αναπροσδιορίσει τους στόχους στη ζωή του συχνά, καθώς έρχεται 
αντιµέτωπος µε µια σειρά από µεταβάσεις, που οδηγούν σε πολλαπλές αλλαγές 
στη εργασία, την υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις . Η χρήση της εκφραστικής 
γραφής δίνει τη δυνατότητα στο άτοµο να οραµατίζεται και να ονειρεύεται το 
µέλλον του ξανά, να σχεδιάσει τη ζωή και τη σταδιοδροµία του προς την 
επιθυµητή κατεύθυνση. Η αναζήτηση νοήµατος και στόχων στην προσωπική ζωή 
έχει θετική επίδραση στη διαδικασία της προσαρµογής και αντιµετώπισης 
καταστάσεων κρίσης και γεγονότων ζωής, που χαρακτηρίζονται ως αντίξοα ή 
προκαλούν µαταίωση (Park, 2010) . 

Μια άλλη τεχνική που έχει χρησιµοποιηθεί και ελεγχθεί πειραµατικά είναι η 
επικεντρωµένη σε αρνητικές και θετικές εµπειρίες εκφραστική γραφή. Οι 
S.Lyubomirsky, L. Sousa και R.Dickerhoof (2006) θεωρούν ότι η διαδικασία της 
γραφής, όταν επικεντρώνεται σε αρνητικές εµπειρίες, πρέπει να είναι 
καθοδηγούµενη από τον ειδικό ψυχολόγο ή θεραπευτή, για την αντιµετώπιση 
ενδεχόµενων δυσκολιών, προβληµάτων. Αντίθετα, όταν η διαδικασία της γραφής 
επικεντρώνεται στη διερεύνηση θετικών εµπειριών ή ευχάριστων γεγονότων, η 
καθοδήγηση από την πλευρά του ψυχολόγου φαίνεται ότι δεν βοηθά στην επίτευξη 
των επιδιωκόµενων στόχων.  
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H χρήση της ποίησης κατά τον Ν. Μazza (2001) παρέχει τη δυνατότητα να 
αφηγηθεί κανείς την ιστορία της απώλειας και να την αφηγηθεί πάλι και πάλι, σε 
µια προσπάθεια χαρτογράφησης και αντιµετώπισης του τραύµατος. Η δηµιουργία, 
η συγγραφή ενός ποιήµατος είναι µια πράξη ασυνείδητη (Jaskoski,1987), καθώς 
µέσω της ποιητικής φαντασίας ( poetic imagination), ασυνείδητες συγκρούσεις, 
ενοχές ή επιθυµίες και ο ψυχικός πόνος µπορούν να εκφρασθούν (Jones, 1997), 
στην προσπάθεια αντιµετώπισης του τραύµατος και προώθησης της υγείας.Υπό 
τους όρους αυτούς, η ποίηση συγκροτεί το λεξιλόγιο των συναισθηµάτων µας, 
βοηθά στην έκφραση του προβλήµατος και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
(Connolly- Baker & Mazza, 2004). 

Επίσης και άλλες τεχνικές είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν όπως η ελεύθερη 
γραφή και η συγγραφή επιστολής, η δηµιουργία επιγραµµάτων και οι µέθοδοι 
ηµερολογίου. Η εφαρµογή της ελεύθερης γραφής είναι απλή, για δέκα λεπτά γράφει 
κανείς ελεύθερα χωρίς να σταµατά για διορθώσεις, ή για να σκεφτεί. Γράφει σε 
συνεχή ροή, επειδή ιδιαίτερη αξία έχει όχι η µορφή ή το στυλ έκφρασης , αλλά η 
διαδικασία, το θέµα και τα προβλήµατα, όπως αναδύονται ελεύθερα. Η ελεύθερη 
γραφή είναι µια καλή στρατηγική, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της παρέµβασης, 
γιατί καθιστά εύκολη την χρήση της γραφής, απελευθερώνει από περιορισµούς , 
εκφραστικούς τύπους ή τις άµυνες και τις αντιστάσεις των συµµετεχόντων, 
αναστέλλει την επίδραση ψυχοπιεστικών παραγόντων (Elbow, 1998). 

Η συγγραφή επιστολής (therapeutic letter writing) είναι µια αρκετά παλαιά 
τεχνική, µε µακρά παράδοση στη θεραπεία, τη συµβουλευτική και τη θεραπεία 
οικογένειας. Πολλές και ποικίλες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στη 
µεθοδολογία εφαρµογής της: επιστολές που γράφουν οι συµβουλευόµενοι ή οι 
σύµβουλοι, επιστολές που δεν πρόκειται να αποσταλούν κτλ. (Oliver, Nelson, 
Cade & Cueva, 2007). Η τεχνική αυτή µπορεί να οδηγήσει σε εναλλακτικούς 
τρόπους θεώρησης της απώλειας της εργασίας, την κριτική συνειδητοποίηση και 
τη διαφοροποίηση του εαυτού από το πρόβληµα, ως µια διαδικασία 
απελευθέρωσης και κινητοποίησης του ατόµου για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 

Οι µέθοδοι ηµερολογίου (diary methods) και άλλες τεχνικές στηρίζονται στην 
καταγραφή προσωπικών εµπειριών (Bolger, Davis & Rafaeli,2003), τη συγγραφή 
προσωπικών αναφορών (self reports instruments).∆ιευκολύνουν την ενδοσκόπηση, 
παρέχουν ένα πολύτιµο εργαλείο για τη µελέτη και αντιµετώπιση των 
προβληµάτων, την απόκτηση της αίσθησης ελέγχου της καθηµερινής ζωής µετά 
την απώλεια της εργασίας, εξασφαλίζουν αίσθηση συνοχής του εαυτού µέσω των 
αφηγηµατικών δυνατοτήτων της γραφής.  

Οι ασκήσεις µέσω της διαδικασίας της γραφής είναι δυνατό να 
επικεντρωθούν στη διερεύνηση συναισθηµάτων, την αντιµετώπιση συγκρούσεων, 
στη συµβολική εκφραστική γραφή, τη διερεύνηση διαπροσωπικών σχέσεων, τη 
λήψη αποφάσεων, τις απογοητεύσεις και τις µαταιώσεις, τους ενδεχόµενους 
κινδύνους καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά θέµατα που απασχολούν τα µέλη της 
οµάδας (Dynes,1988).  
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Συµπεράσµατα 

Η µετάβαση στην ανεργία και οι επιπτώσεις του ψυχολογικού τραύµατος που 
δηµιουργείται, δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, ενώ εξίσου περιορισµένες είναι οι 
εξειδικευµένες παρεµβάσεις αντιµετώπισης στο επίπεδο της ψυχολογικής 
αντιµετώπισης.  

Η δηµιουργική και η εκφραστική γραφή, θεωρούνται χαµηλού κόστους 
µέθοδοι στο πεδίο της θεραπείας και της συµβουλευτικής. Η εκφραστική γραφή 
βοηθά στην αντιµετώπιση των συναισθηµατικών δυσκολιών, διευκολύνει την 
έκφραση του φόβου, του θυµού και της λύπης, της αυτοµοµφής που συνδέονται µε 
τη µετάβαση στην ανεργία. Η διαδικασία της γραφής έχει έναν χαρακτήρα 
ενδυνάµωσης, βοηθά την ανάκτηση του ελέγχου επί της προσωπικής ζωής. 
Ενθαρρύνει την έκφραση τραυµατικών βιωµάτων και τη διερεύνηση της σηµασίας 
τους, προάγει την ψυχική υγεία. Από την άλλη πλευρά, διευκολύνει τη διαδικασία 
της µετάβασης από την ανεργία στην εργασία και στην αντιµετώπιση σχετικών 
κοινωνικών δυσκολιών. Η πράξη της γραφής βοηθά τον άνθρωπο να µην 
αισθάνεται µόνος, οδηγεί στην αναγνώριση προτύπων συµπεριφοράς, κατηγοριών 
σκέψης. Αποτελεί µια µορφή σύνδεσης µε τους άλλους, έναν τρόπο οργάνωσης της 
εµπειρίας και συγκρότησης του εσωτερικού διαλόγου µε τον εαυτό.  

Σε ορισµένες ερευνητικές εργασίες διαφαίνεται µια τάση για διαµόρφωση 
συνδυαστικών µοντέλων, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της 
παρέµβασης. Η εφαρµογή της εκφραστικής και δηµιουργικής γραφής συνδυαστικά 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών του τραύµατος από την ακούσια απώλεια της 
εργασίας, µπορεί να µεγιστοποιήσει το εύρος των αποτελεσµάτων της 
παρέµβασης. Η τροποποίηση του αρχικού µοντέλου της εκφραστικής γραφής και η 
σύνδεσή του µε τη δηµιουργική γραφή, µε την οποία υπάρχουν αρκετά σηµεία 
σύνδεσης είναι εφικτή, ενώ αντίστοιχες θετικές ενδείξεις σχετικά µε αυτή τη 
σύνδεση έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Τεχνικές και δραστηριότητες οι 
οποίες είναι σηµαντικές στην αντιµετώπιση του τραύµατος, την αντιµετώπιση των 
αρνητικών σκέψεων και των καταθλιπτικών συµπτωµάτων είναι η φανταστική 
βιογραφία, η µέθοδος του ηµερολογίου, η αναδιατύπωση και ο 
επαναπροσδιορισµός των στόχων ζωής, η επικέντρωση της γραφής σε αρνητικές 
και θετικές εµπειρίες. Όµως, αρκετά ζητήµατα όπως η διερεύνηση της 
αποτελεσµατικότητας των τεχνικών, και των µεθόδων αλλά και των σχετικών 
εφαρµογών της δηµιουργικής και της εκφραστικής γραφής, αλλά και της 
συνδυαστικής εφαρµογής τους χρειάζονται τεκµηρίωση και γι αυτό παραµένουν 
ανοικτά στην έρευνα.  
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Μια εικόνα δεν αξίζει πάντα χίλιες λέξεις! 
Οι ψηφιακές παρουσιάσεις πρωταγωνιστές ή βοηθήµατα 

στην εκπαίδευση ενηλίκων; 

Ελένη Γιαννακοπούλου  

∆ρ Παιδαγωγικής 
Καθηγήτρια-Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, egian@tutors.eap.gr 

Εισαγωγή: Από τις «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλίες στις 
«ψηφιακές» παρουσιάσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Η ευρύτατη διάδοση της χρήσης των πολυµέσων και των ηλεκτρονικών 
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης ανέδειξε την κυριαρχία της εικόνας 
στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. H θεαµατική εισβολή της τεχνολογίας 
σε όλες της µορφές επικοινωνίας µετέτρεψε πολύ εύκολα την «έντυπη» εικόνα σε 
«ηλεκτρονική», αλλάζοντας τον χαρακτήρα και πολλαπλασιάζοντας τις 
δυνατότητές της.  Εποµένως, η γνωστή φράση «µια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις» 
αποκτά νέα διάσταση και επανακαθορίζει τη δύναµη της εικόνας στο νέο 
τεχνολογικό περιβάλλον και σε όλες της ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 
εκπαίδευση, η οποία αποτελεί και µια πράξη «επικοινωνίας», επηρεάστηκε 
τουλάχιστον την τελευταία δεκαπενταετία από την χρήση των πολυµέσων και των 
ηλεκτρονικών τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης. Τα τελευταία χρόνια, 
ιδίως στην εκπαίδευση ενηλίκων, την παραδοσιακή «πρόσωπο µε πρόσωπο» 
διδασκαλία που βασιζόταν κυρίως στον προφορικό λόγο, σε υλικά εκπαιδευτικά 
µέσα και σε έντυπα διδακτικά βοηθήµατα, διαµεσολαβεί η τεχνολογία και ένα 
πλήθος ηλεκτρονικών «αντικείµενων», «δράσεων» και «διαδικασιών». 
Επιπρόσθετα, η αλλαγή αυτή επέδρασε και στις υποδοµές της εκπαίδευσης 
τροποποιώντας τη µορφή, τον εξοπλισµό και τη διάταξη της παραδοσιακής 
αίθουσας διδασκαλίας. Από τη διάταξη της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας 
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που περίπου αντιστοιχεί στις µνήµες των σχολικών χρόνων όσων είναι σήµερα 
ενήλικοι, µεταφερθήκαµε σε µια αίθουσα διδασκαλίας µε τεχνολογικό εξοπλισµό, 
διαδικτυακές παροχές και φυσικά άλλη διάταξη και άλλα  υλικά, όπως 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολέα και λογισµικά προγράµµατα.  

Η παρούσα ανάλυση εστιάζεται στην εκπαίδευση ενηλίκων στην οποία 
αποτελεί αξίωµα η παραδοχή ότι η µετάδοση πληροφοριών δεν συνιστά κυρίαρχο 
στοιχείο µιας αποτελεσµατικής µαθησιακής δραστηριότητας, αλλά η µάθηση 
βασίζεται κυρίως στην οικοδόµηση µιας σχέσης µε τη γνώση που ενισχύεται από 
τον διάλογο και την επικοινωνία. Η επίδραση της χρήσης των πολυµέσων στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν αποτυπώνεται µόνο στην αίθουσα διδασκαλία, αλλά 
και στις πρακτικές του εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων προκειµένου να είναι 
σε θέση να διδάξει σε ένα περιβάλλον µε ηλεκτρονικές τεχνολογίες επικοινωνίας 
και πληροφόρησης είναι πλέον απαραίτητο να µεταβάλει τόσο το ρόλο του όσο και 
αρκετές από τις δραστηριότητές του. Στο βαθµό, εποµένως, που η διδασκαλία 
ενηλίκων σήµερα, αξιοποιεί εξοπλισµό και προγράµµατα επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, η καλή γνώση τους και οι εύχρηστες εφαρµογές τους είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την δυνατότητα δηµιουργικής ένταξής τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.    

Η συζήτηση που διαπραγµατεύεται τη σχέση της «κοινωνίας της 
πληροφορίας» µε την «κοινωνία της γνώσης» βρίσκεται στις µέρες µας στην 
επικαιρότητα και αποτελεί αντικείµενο προβληµατισµού, τόσο σε πολιτικούς και 
κοινωνικούς, όσο και εκπαιδευτικούς χώρους. Όµως, η (επ)αναφορά της φράσης 
«µια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις», στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό τοπίο θα 
µπορούσε να λειτουργήσει ως αφετηρία αναστοχασµού για τη χρήση των 
τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αν αντικαταστήσουµε  την 
«εικόνα» µε την «ηλεκτρονική εικόνα». Εποµένως, η διαδικασία κριτικού 
στοχασµού στο ζήτηµα του µετασχηµατισµού των πληροφοριών σε γνώσεις,  
µπορεί να αρχίσει µε την (επανα)διατύπωση της πρότασης «µια εικόνα δεν αξίζει 
(πάντα) χίλιες λέξεις» τουλάχιστον στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Η κυριαρχία της εικόνας στην εκπαίδευση, επήλθε κυρίως µέσα από τις 
ψηφιακές παρουσιάσεις, οι οποίες έχουν γίνει πολύ δηµοφιλείς τα τελευταία 
χρόνια, κυρίως λόγω της διάδοσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του 
διαδικτύου καθώς και των αντίστοιχων λογισµικών που τις υποστηρίζουν. Η 
πληθώρα και η ποιότητα των  εικόνων και των οπτικοακουστικών µέσων που έχει 
τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε ένα τεχνολογικά 
εξοπλισµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν µπορούν να συγκριθούν σε ποικιλία, 
ποιότητα και δυνατότητες µε εκείνα που είχε στη διάθεση τους σε ένα 
«παραδοσιακό» εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό, όµως, δεν µπορεί να 
αναιρέσει την δέσµευση του στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές 
τεχνικές που θεωρούνται κατάλληλες για µια αποτελεσµατική «διδασκαλία» 
παρέχουν στους εκπαιδευτές πολλές δυνατότητες και για την αξιοποίηση κάθε 
µορφής υλικών µέσων. Αδιαπραγµάτευτο κριτήριο επιλογής και χρήσης τόσο των 
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ψηφιακών όσο και των «παραδοσιακών» µέσων διδασκαλίας είναι η κατάλληλη 
ένταξη τους σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές µεθοδολογίες ώστε να υποστηρίζουν 
τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και να αντιστοιχούν στα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων (Merriam & Caffarella, 1999).  

Το είδος και το εύρος της χρήσης των ψηφιακών µέσων διδασκαλίας και 
ειδικότερα των παρουσιάσεων, που µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, οφείλει να είναι 
εκπαιδευτικά αιτιολογηµένα και διδακτικά τεκµηριωµένα. ∆ηλαδή, η υιοθέτηση 
τους να µην προκύπτει από τη διαίσθηση, την ευκολία ή τη συνήθεια των 
εκπαιδευτών. Η χρήση ψηφιακών παρουσιάσεων κατά τη διδασκαλία, µεταξύ των 
οποίων το PowerPointi αποτελεί την πιο διαδεδοµένη εφαρµογή τους, απαιτεί 
προσεκτική προετοιµασία και κατάλληλο σχεδιασµό. Το PowerPoint, ειδικότερα, 
είναι ένα σηµαντικό βοηθητικό εργαλείο για τη παρουσίαση ενός θέµατος αλλά, 
όπως και κάθε άλλη ψηφιακή παρουσίαση, ενέχει πολλές παγίδες. Κλειδί για την 
αποφυγή τους είναι η εφαρµογή πρώτα από όλα εκπαιδευτικών κριτηρίων και η 
απόδοση προτεραιότητας στους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους 
µαθαίνουν οι ενήλικοι. Πέρα από τις γενικές αυτές αρχές, στη συναφή 
βιβλιογραφία καταγράφεται και µια σειρά προβληµάτων τα οποία προκύπτουν από 
την κατάχρηση των ψηφιακών παρουσιάσεων και ιδίως του PowerPoint στη 
διδασκαλία, τα οποία εκδηλώνονται στις σχέσεις που διαµορφώνονται µεταξύ 
όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σχετίζονται µε τα 
γενικότερα ζητήµατα µάθησης των ενηλίκων (Hill et al. 2012).  

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται το ερώτηµα αν οι ψηφιακές παρουσιάσεις και 
γενικότερα τα ψηφιακά µέσα διδασκαλίας συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα 
της διδασκαλίας και άρα τη µάθηση των ενηλίκων. Το ερώτηµα αυτό παραµένει 
επίκαιρο και διερευνάται από πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Είναι κοινά 
αποδεκτό, ότι η τεχνολογία και τα σύγχρονα διδακτικά µέσα έχουν αλλάξει ριζικά 
τη µορφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και το πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων σε πολλά επίπεδα και στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών εντάσσεται και η 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό. 

Από τη κιµωλία και το µαυροπίνακα, στις  ψηφιακές παρουσιάσεις και 
τον βιντεοπροβολέα.  

Η χρησιµοποίηση ψηφιακών µέσων στη διδασκαλία επιδιώκει να ενισχύσει 
τον προφορικό λόγο µέσω της εικόνας, να διεγείρει την προσοχή των 
εκπαιδευοµένων και να συµβάλλει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας. 
Από µια τέτοια οπτική τίθεται εποµένως, το ερώτηµα αν η χρήση των ψηφιακών 
µέσων υποστηρίζει τη διδασκαλία, συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότητά της, ή 
επικυριαρχεί στη διδασκαλία και διαµορφώνει τα χαρακτηριστικά της στις 
προδιαγραφές και στις δυνατότητες των µέσων. Το ερώτηµα αυτό σχετίζεται 
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άµεσα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης του λογισµικού 
παρουσίασης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενηλίκων, ώστε να µην 
υπονοµεύουν, αλλά να παραµένουν «βοηθητικά µέσα», να µην πρωταγωνιστούν, 
αλλά να διευκολύνουν την µαθησιακή διαδικασία και να διασφαλίζουν την 
ενεργητική συµµετοχή και την  δηµιουργική µάθηση που αποτελούν τους 
ακρογωνιαίους λίθους στην αποτελεσµατική διδασκαλία ενηλίκων.  

Όσο σηµαντικό είναι να αποµακρυνόµαστε από τον εκπαιδευτή που διαβάζει 
τις σηµειώσεις του, ή από τον εκπαιδευτή που µιλάει συνεχώς, ή από τον 
εκπαιδευτή που δίνει συνεχώς το λόγο στους εκπαιδευόµενους, άλλο τόσο 
σηµαντικό είναι να σταθούµε κριτικά και απέναντι στον εκπαιδευτή που µένει 
προσκολληµένος στο σχεδιασµό που έχει ήδη προβάλλει στην οθόνη ή  στον 
εκπαιδευτή που διαβάζει το κείµενο στην οθόνη ή στον εκπαιδευτή που µας 
βοµβαρδίζει µε εικόνες στην οθόνη προβολής. Ένα πρώτο δεδοµένο, που 
οφείλουµε να έχουµε υπόψη µας ανοίγοντας την συζήτηση για τη χρήση των 
ψηφιακών παρουσιάσεων είναι ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές τις χρησιµοποιούν 
χωρίς να γνωρίζουν παρά µόνο στοιχειωδώς, τα αντίστοιχα λογισµικά και τις 
δυνατότητες τους (Barrett, 2004). Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 
ευκολία πρόσβασης στις εφαρµογές τους, αποτέλεσε την βασική αιτία για την 
συνεχώς αύξουσα πορεία στη διάδοση και την άκριτη υιοθέτηση τους στη 
διδασκαλία. Η καταλληλότητα της χρήσης τους εξαρτάται από τους µαθησιακούς 
στόχους, το περιεχόµενο της διδασκαλίας, τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευοµένων, τις εκπαιδευτικές συνθήκες και άλλα ζητήµατα συναφή µε τη 
µάθηση και τη διδασκαλία ενηλίκων. 

Οι ψηφιακές παρουσιάσεις και η επικυριαρχία τους στην εκπαίδευση 
ενηλίκων: η περίπτωση του PowerPoint. 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κοινό παρονοµαστή όλων των 
θεωρητικών προσεγγίσεων, ότι µε πολύ γενικούς όρους µάθηση θεωρείται µια 
σχεδόν µόνιµη αλλαγή στα πρότυπα δράσης και σκέψης, καθώς και στα 
συναισθήµατα των ανθρώπων. Η αλλαγή αυτή, δηλαδή η µάθηση, είναι µία 
διαρκής διαδικασία, η οποία έχει ως βασικό σηµείο αναφοράς της την επεξεργασία 
των εµπειριών και εµπεριέχει την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το κοινωνικό του 
περιβάλλον (Rogers 1999). Στο επίκεντρο της εκπαίδευσης ενηλίκων βρίσκονται 
µέθοδοι που κινητοποιούν την ενεργητική συµµετοχή, ενισχύουν την  κριτική 
σκέψη, υποκινούν τον αναστοχασµό αξιών και πεποιθήσεων, το διάλογο, την 
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Τα χαρακτηριστικά, οι απόψεις, οι 
προσδοκίες και  οι ικανότητες των εκπαιδευοµένων, καθώς και η τάση τους για 
αυτοκαθορισµό, αυτονοµία και αυτοαξιολόγηση, αποτελούν τα καθοριστικά 
κριτήρια επιλογής της κατάλληλης εκπαιδευτικής τεχνικής. Παράλληλα, αν και 
στις περισσότερες περιπτώσεις η συµµετοχή των ενηλίκων σε µια διάλεξη ή µια 
εισήγηση ή σε ένα µάθηµα είναι εθελοντική και σκόπιµη, συναντάει εµπόδια και 
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φραγµούς, οπότε χρειάζεται ενθάρρυνση, υποκίνηση και ανατροφοδότηση 
(Rogers, 1999, Κόκκος, 2005, Mezirow, 2007).  

Στη βάση αυτή, τίθεται υπό διερεύνηση η χρήση των ψηφιακών 
παρουσιάσεων στην καθιερωµένη και ευρέως διαδεδοµένη µορφή τους στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Η χρήση τους παρέχει σηµαντικές δυνατότητες σε σχέση µε 
τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά µέσα, έχουν όµως διαπιστωθεί  µειονεκτήµατα κατά 
τη χρήση τους στο πλαίσιο διδασκαλίας και µάθησης (Jones, 2003, Savoy et al. 
2009). Αν και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να χρησιµοποιήσουµε ψηφιακές 
παρουσιάσεις για να ενισχύσουµε την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας και 
την αποδοτικότητα µιας µαθησιακής δραστηριότητας, η χρήση τους ενδέχεται να 
περιορίσει τη διδασκαλία σε µια λειτουργία µετάδοσης πληροφοριών και από 
πολλούς ερευνητές εκφράζονται επιφυλάξεις για τη  δυνατότητα αξιοποίησης τους 
σε ευέλικτες διδασκαλίες και εναλλακτικές µορφές µάθησης, ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση ενηλίκων (Giles & Baggett, 2008-2009). 

1. Οι ψηφιακές παρουσιάσεις έχουν πάρα πολλές και διαφορετικές µορφές 
αλλά βασίζονται και χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας και  προϋποθέτουν την ύπαρξη και τη καλή λειτουργία 
τους. Η περίπτωση του PowerPoint (ppt), ενός ευρέως χρησιµοποιούµενου 
πρόγραµµα παρουσιάσεων, είναι χαρακτηριστική. 

2. Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιήθηκε αρχικά σε συναντήσεις στελεχών 
επιχειρήσεων για παρουσίαση νέων προϊόντων ή επίδειξη νέων 
προγραµµάτων και στην επαγγελµατική επιµόρφωση τους, αλλά πολύ 
σύντοµα έγινε ένα δηµοφιλές µέσο που υποστηρίζει διαλέξεις, οµιλίες ή 
παρουσιάσεις για το ευρύ κοινό, αλλά και µαθήµατα ή σεµινάρια της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Kjeldsen, 2006). Σε όλες τις περιπτώσεις 
αφορά,  σχεδόν αποκλειστικά, ακροατήρια ενηλίκων. Έτσι σιγά-σιγά, ο 
βιντεοπροβολέας αποτέλεσε βασικό και απαραίτητο εργαλείο 
εκπαιδευτικού εξοπλισµού σε όλους τους χώρους που προορίζονται για 
εκπαίδευση ή ενηµέρωση ή επιµόρφωση ενηλίκων, ενώ το PowerPoint 
αντικατέστησε τις «παραδοσιακές» αποσκευές του εκπαιδευτή µε το 
«βολικό» φλασάκι.  

Η ταχύτητα εξάπλωσης του οφείλετε στις δυνατότητες και στην ευκολία 
χρήσης του, γεγονός το οποίο καθιστά σχετικά δύσκολη την αντικειµενική 
αξιολόγηση του. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία άρχισαν να διατυπώνονται 
οι πρώτες κριτικές για την χρήση του (Alley & Neeley, 2005, Johnson & Sharp, 
2005) και να διερευνώνται τα προβλήµατα και οι επιπτώσεις της χρήσης αυτής, 
τόσο σε ατοµικό επίπεδο από την µεριά του εκπαιδευτή και των εκπαιδευοµένων, 
όσο και σε επίπεδο οργάνωσης της διδασκαλίας. 

Η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των παρουσιάσεων PowerPoint 
στην διδασκαλία, η αλλαγή στις σχέσεις της οµάδας των εκπαιδευόµενων και στο 
κλίµα συµµετοχής, δηµιουργούν το πλαίσιο συζήτησης για τα όρια και τις 
παιδαγωγικές επιδράσεις της χρήσης του στη διδακτική πράξη. Η µετατροπή της 
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αίθουσας διδασκαλίας σε µισοσκότεινη αίθουσα προβολής, του εκπαιδευτή σε 
παρουσιαστή-«καραόκε» και της διδασκαλίας σε «διδακτική κονσέρβα», των 
εκπαιδευοµένων σε παθητικούς «θεατές» µιας προκατασκευασµένης παρουσίασης, 
του ζωντανού µαθήµατος σε παράσταση µε «υποβολέα» πυροδοτούν το διάλογο 
για την επικυριαρχία του PowerPoint, ως της πιο χαρακτηριστικής περίπτωσης 
ψηφιακής παρουσίασης, στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Η χρησιµοποίηση του 
PowerPoint κατά το µεγαλύτερο µέρος της διδασκαλίας καταλήγει να µην 
λειτουργεί υποστηρικτικά, αλλά να υποκαθιστά το διδακτικό διάλογο και να 
αλλοιώνει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης, τόσο µεταξύ 
εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων, όσο και µεταξύ των εκπαιδευοµένων.  

Για παράδειγµα, µια από τις ελάχιστες έρευνες για τη χρήση του PowerPoint 
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, στην οποία 
διερευνήθηκαν απόψεις και αντιδράσεις ενηλίκων εκπαιδευοµένων, κατέληξε στις 
ακόλουθες διαπιστώσεις (Γιαννακοπούλου, 2013). Το PowerPoint  αποτελούσε το 
επικρατέστερο στοιχείο, το οποίο όχι µόνο κυριαρχούσε, αλλά προσδιόριζε το 
κλίµα, τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και την άποψη για τους εκπαιδευτές. 
Στην έρευνα αυτή, η πλειονότητα των ενηλίκων εκπαιδευοµένων θεωρεί ότι η 
χρήση του PowerPoint καθιστά τη διδασκαλία ευχάριστη, ενώ ταυτόχρονα εκτιµά 
ότι δεν συµβάλλει ουσιαστικά στο να γίνει πιο κατανοητή και αποδοτική η 
διδασκαλία.  Στη γενικευµένη υπερ-χρησιµοποίηση του PowerPoint  κατά τη 
διδασκαλία οι εκπαιδευόµενοι αποδίδουν δυσκολία στην προσήλωση τους στην 
οθόνη, παθητική παρακολούθηση και αδρανοποίηση της συµµετοχής τους στο 
µάθηµα, αφού οι εκπαιδευτές εκφωνούσαν κατά τη διδασκαλία τους το κείµενο, το 
οποίο προβαλλόταν στην οθόνη της αίθουσας. Παράλληλα βέβαια, οι ενήλικοι που 
συµµετείχαν στην έρευνα αυτής αποδίδουν στον εκπαιδευτή που βασίζει τη 
διδασκαλία του στο PowerPoint επαγγελµατισµό, καλύτερη προετοιµασία και 
πληρέστερη οργάνωσης της διδασκαλίας του. Η αντιφατική τοποθέτησή τους 
απέναντι στη διδασκαλία µε PowerPoint µπορεί να αποδοθεί στην αµφισηµία των 
οπτικών παρουσιάσεων, οι οποίες ενώ είναι πιο ελκυστικές και ευχάριστες µπορεί 
παράλληλα να είναι βαρετές και αποπροσανατολιστικές. 

Στα διδακτικά εγχειρίδια για τα «εποπτικά» εκπαιδευτικά µέσα, οι 
παρουσιάσεις µε PowerPoint και εν γένει οι ψηφιακές εικόνες προβάλλονται ως 
ένα δυναµικό εργαλείο, το οποίο συµβάλλει στην αποτελεσµατική διδασκαλία και 
µάθηση και συνδέονται µε την «εποπτεία», δηλαδή µε την κινητοποίηση 
περισσότερων αισθήσεων και ως εκ τούτου µε την πρόκληση του ενδιαφέροντος 
των σπουδαστών. Οι αναφορές αυτές δεν συσχετίζονται µε θεωρίες µάθησης και 
αντίστοιχες µορφές και σχέδια διδασκαλίας ή µε τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευοµένων και τις συνθήκες εκπαίδευσης τους. Για το λόγο αυτό, 
συνοδεύονται απλά από τεχνικές συµβουλές και παραδείγµατα χρήσης τους και 
προβάλλονται ως εκπαιδευτικό µέσο µε πολλά πλεονεκτήµατα. Οι όποιες 
επιφυλάξεις διατυπώνονται, αναφέρονται σε τεχνικές δυσκολίες ή στην 
υποβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτή. Η χρήση τους θεωρείται, εποµένως, 
στοιχείο µιας καλά σχεδιασµένης και οργανωµένης διδασκαλίας, που ενισχύει τη 
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µεταδοτικότητα του εκπαιδευτή και µειώνει την κούραση των εκπαιδευοµένων 
(Bartsch & Cobern, 2003).  

Η αµφιλεγόµενη  χρήση του PowerPoint στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες: µια ενδεικτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Η οπτικοποίηση των παρουσιάσεων µε τη χρήση PowerPoint έχει σε τέτοιο 
βαθµό εξαπλωθεί, ώστε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς µια άλλη τεχνολογία 
µε τόσο καθολική επίδραση στη πρακτική της δηµόσιας προφορικής επικοινωνίας, 
ιδίως στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε πολύ 
λίγες δηµοσιεύσεις διερεύνησης των αποτελεσµάτων της χρήσης του σε διαλέξεις 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα τελευταία, όµως, χρόνια εµφανίζονται όλο 
και συχνότερα έρευνες και αναλύσεις, που προσπαθούν να θέσουν τους όρους και 
τα όρια καταλληλότητας της χρήσης των λογισµικών παρουσίασης σε διάφορα 
θέµατα και οµάδες στην εκπαίδευση (Nouri & Shahid, 2005, James et al. 2006).  

Τα πρώτα θέµατα που τίθενται σε συζήτηση στη σχετική βιβλιογραφία 
αναφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγµα στις σχέσεις 
εκπαιδευτών-εκπαιδευόµενων ή στη  υπονόµευση της αλληλεπίδρασης τους, στην 
αδυναµία ευελιξίας ή στην ανυπαρξία δυνατότητας αναδιοργάνωσης της 
διδακτικής δραστηριότητας. Παράλληλα επισηµαίνεται, ότι η έµφαση στην 
παρουσίαση πληροφοριών, την οποία υποβάλλει το ppt, εµποδίζει δηµιουργικές 
παρεκβάσεις ή εκτεταµένες συζητήσεις κατά τη διδασκαλία, ενώ ενισχύει, αντί να 
αποδυναµώνει, το «δασκαλοκεντρικό» τύπο εκπαίδευσης (Adams, 2006). Οι 
επιφυλάξεις στο θέµα αυτό επικεντρώνονται στην πολυπλοκότητα της χρήσης του 
ppt ως παιδαγωγικού εργαλείου (Keller, 2003). Αµφισβητείται, εποµένως, η 
εγγενής δυνατότητα να µετατρέπει µια µέτρια διδασκαλία σε µια ζωντανή και 
ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία θα προσελκύει την προσοχή των 
εκπαιδευοµένων ή των ακροατών.  

Ορισµένοι ερευνητές εκφράζουν επιφυλάξεις ακόµα και για τη συµβολή του 
στην επικοινωνία και θεωρούν ότι η χρήση συνοπτικού λόγου στις παρουσιάσεις 
ppt περιορίζει τη σκέψη σε απλοϊκά νοήµατα και την αφήγηση σε απλοϊκούς 
συλλογισµούς, ενώ βάζει την µορφή της παρουσίασης πάνω από το περιεχόµενο. Η 
επιφυλακτικότητα για την αποτελεσµατικότητα της χρήσης του PowerPoint στην 
διδασκαλία προκύπτει από στοιχεία της έρευνας των Mason & Hlynka, οι οποίοι 
συµπεραίνουν, ότι ο προδιαµορφωµένος σχεδιασµός δεν αφήνει περιθώρια για 
αυθορµητισµό, προσθέσεις ή παραλείψεις στην προφορική παρουσίαση του 
περιεχοµένου της διδασκαλίας, ενώ επικεντρώνει τη προσοχή του ακροατηρίου σε 
τεχνικά θέµατα, µετατρέποντας το περιεχόµενο σε υπόβαθρο της παρουσίασης. 
(Mason & Hlynka, 1998). Στις διαπιστώσεις αυτές προστίθενται ευρήµατα άλλων 
ερευνών στα οποία, µεταξύ άλλων, υπογραµµίζεται ότι τα χαµηλωµένα φώτα κατά 
τη διάρκεια των παρουσιάσεων συµβάλλουν στην εξασθένιση της προσοχής των 
εκπαιδευοµένων και ως εκ τούτου στην υπονόµευση της διάθεσης συµµετοχής 
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τους. Για παράδειγµα, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το PowerPoint ενθαρρύνει 
την παθητικότητα, αναστέλλει τον αυθορµητισµό και την ευθύνη για µάθηση και 
ενισχύει την αδράνεια (Jones, 2003). Τα κείµενα στις παρουσιάσεις ppt στερούνται 
ολοκληρωµένης σύνταξης, δηλαδή δεν υπάρχουν πλήρεις προτάσεις, παράγραφοι, 
αντωνυµίες, σηµεία στίξης, σύνδεσµοι, βοηθητικά ρήµατα, καθώς και άρθρα, µε 
αποτέλεσµα να έχουν αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη του λόγου και κατά 
συνέπεια της νόησης. Άλλοι, όµως ερευνητές, όπως οι Doumont (2005), Bartsch & 
Cobern (2003),  υπογραµµίζουν ότι το PowerPoint είναι ένα εργαλείο και 
εξαρτάται από τις ικανότητες του εισηγητή αν χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά ή 
αναποτελεσµατικά και συµπληρώνουν ότι ακόµη και η παρουσίαση µε κουκίδες 
µπορεί να είναι χρήσιµη στο ακροατήριο, γιατί βοηθάει να συγκρατηθούν στη 
µνήµη τα κύρια σηµεία του περιεχοµένου και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το 
PowerPoint συµβάλει στην πιο αποτελεσµατική διδασκαλία, όταν χρησιµοποιείται 
ως συµπληρωµατικό µέσο στην διδακτική πράξη.  

Το PowerPoint είναι ένα οπτικό συµπλήρωµα σε µια προφορική παρουσίαση, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι ένα µέσο για την οπτική ρητορική. Παρά την 
αφθονία των παραδειγµάτων κακής χρήσης, το PowerPoint µπορεί να είναι ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο, όταν χρησιµοποιείται σωστά. Παράλληλα µε τον 
ισχυρισµό αυτό, τα στοιχεία κι οι προτάσεις χρήσης του στηρίζονται σε γενικές 
αρχές για τη µνήµη και επειδή οι αντίστοιχες εµπειρικές έρευνες είναι ελάχιστες η 
θετική στάση για τη χρήση του στηρίζεται κυρίως σε διαισθητικές ερµηνείες. Η 
τεχνολογία µπορεί να διευκολύνει και να διευρύνει τις δυνατότητες µιας 
διδασκαλίας, µε τη παράθεση τεκµηρίων, εικόνων, πινάκων, χαρτών, 
φωτογραφιών, σύνθετων µηχανισµών, επιστηµονικών επιτευγµάτων, πολύπλοκων 
φαινοµένων κλπ. Η επιτυχία της αξιοποίησης τους, όµως, εξαρτάται  από τις 
νοητικές δραστηριότητες που θα υποκινηθούν κατά τη διδασκαλία (Simons, 2004). 

∆ιαπιστώσεις µιας εµπειρικής έρευνας 

Στο πλαίσιο µιας εµπειρικής έρευνας µε θέµα τις απόψεις εκπαιδευτών και 
επιµορφωτών ενηλίκων για τη χρήση ψηφιακών παρουσιάσεων στην εκπαίδευση 
ενηλίκων καταγράφηκε η επίδρασή τους  στις διδακτικές πρακτικές και στην 
αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται διαπιστώσεις, οι οποίες προέκυψαν από 
τη ανάλυση απαντήσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων στο ερώτηµα: πως 
αντιµετωπίζουν τη χρήση ψηφιακών παρουσιάσεων κατά την διδασκαλία τους;  

3. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 σε 
εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι συµµετείχαν σε διάφορα προγράµµατα 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων διαφόρων φορέων (Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης). Τα δεδοµένα 
συλλέχθηκαν µε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις διάρκειας 30́  περίπου, από 
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11 εκπαιδεύτριες και 6 εκπαιδευτές ενηλίκων, διάφορων ειδικοτήτων, 
ηλικίας 37 έως 62 ετών, µε εκπαιδευτική εµπειρία πολλών ωρών 
διδασκαλίας σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων.  

Οι συνεντεύξεις περιελάµβαναν, µεταξύ άλλων, ερωτήσεις οι οποίες 
αναφέρονταν στους λόγους, στα κριτήρια επιλογής και στους τρόπους αξιοποίησης 
του PowerPoint κατά τη διδασκαλία τους. Συγκεκριµένα, στη συµβολή του στην 
παρουσίαση, στην οργάνωση και στην κατανόηση του περιεχοµένου της 
διδασκαλίας τους, στην επίδραση του στην διαµόρφωση της εικόνας του ίδιου ως  
εκπαιδευτή και της διδασκαλίας του συνολικά, αλλά και στις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει στην προετοιµασία, στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της 
διδασκαλίας του.  Τέλος, οι εκπαιδεύτριες και οι εκπαιδευτές που συµµετείχαν 
στην έρευνα ρωτήθηκαν για την αποτίµηση της εµπειρίας τους από τη χρήση του 
PowerPoint καθώς και για τις συναφείς µε τη χρήση του παιδαγωγικές και τεχνικές 
γνώσεις τους. Οι εκπαιδεύτριες και οι εκπαιδευτές που συµµετείχαν στην έρευνα 
προέρχονταν από διάφορες επιστηµονικές ειδικότητες και επιλέχθηκαν, ώστε να 
µπορούν να θεωρηθούν µια ενδεικτική οµάδα, η οποία µας επιτρέπει να 
διατυπώσουµε αξιόπιστα συµπεράσµατα, και να αναδείξουµε τα χαρακτηριστικά 
που συνοδεύουν τις επιλογές των εκπαιδευτών, αλλά και της σηµασίας που 
αποδίδουν στη χρήση του PowerPoint.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν ενδιαφέρουσες 
διαπιστώσεις, οι οποίες  ταξινοµήθηκαν, οµαδοποιήθηκαν και παρουσιάζονται 
συνοπτικά στη συνέχεια.  

Απόψεις των εκπαιδευτών για τη χρήση PowerPoint στη διδασκαλία 
τους 

Όπως προκύπτει από την έρευνα οι εκπαιδευτές ενηλίκων εγκαταλείπουν 
τους συµβατικούς τρόπους και τα παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας και υιοθετούν 
τις παρουσιάσεις µε PowerPoint στα µαθήµατα τους στο όνοµα της κινητοποίησης 
της προσοχής και της πρόκλησης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων τους. Τα 
ακόλουθα αποσπάσµατα τεκµηριώνουν χαρακτηριστικά τη διαπίστωση αυτή. 

«…∆εν µπορώ πια να χρησιµοποιώ ασπρόµαυρες διαφάνειες όταν γύρω µας 
παντού µας περιβάλλουν χρώµατα, ήχοι και κίνηση… το PowerPoint  µου δίνει όλες 
αυτές τις δυνατότητες στο µάθηµα µου…» (Ε7). 

«… βέβαια πολλές φορές µόλις χαµηλώσω τα φώτα για να φαίνεται καλά η 
παρουσίαση στην οθόνη πολλοί εκπαιδευόµενοι κάνουν άλλα πράγµατα, γράφουν γα 
παράδειγµα µηνύµατα στο κινητό τους, µπορεί καµιά φορά και κάποιοι να 
αποκοιµιούνται…» (Ε15). 

«… Έχουµε φτάσει πια σε διαδραστικές τεχνολογίες… δεν µπορείς να 
κρατήσεις το ενδιαφέρον των ενηλίκων µέσα σε µια αίθουσα µε πίνακα και 
κιµωλία…» (Ε3). 
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«…Για να βγάλεις πέρα το µάθηµα σε µια οµάδα εργαζόµενων ανθρώπων που 
έρχονται εδώ µετά τη δουλειά τους πρέπει το µάθηµα να τους κρατάει το ενδιαφέρον 
και ότι λες να τους προκαλεί την προσοχή … το ppt λύνει όλα αυτά τα 
προβλήµατα…» (Ε9).   

«…η παρουσίαση µε PowerPoint απευθύνεται σε πολλούς εκπαιδευόµενους µε 
διαφορετικά στυλ µάθησης, οπτικούς, ακουστικούς κλπ … και γίνεται πιο 
ενδιαφέρουσα…» (Ε13).  

Παράλληλα, όµως εκφράζουν προβληµατισµούς και για τρόπους ένταξης των 
PowerPoint παρουσιάσεων στην διδασκαλία αλλά και για την αποτελεσµατικότητα 
του στην υποστήριξη της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Οι ακόλουθες δηλώσεις εκφράζουν ενδοιασµούς αλλά και θετικές 
διαθέσεις απέναντι στην χρήση του PowerPoint στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

«..Συµµερίζοµαι την άποψη ότι η χρήση του ppt όπως και της παραδοσιακής 
διάλεξης ενισχύουν την παθητικότητα των εκπαιδευοµένων, αλλά … οι συνθήκες 
εκπαίδευσης, πολλοί εκπαιδευόµενοι στην οµάδα και διαφορετικές εµπειρίες, 
ικανότητες, διαθέσεις, προσδοκίες και λοιπά κάνουν δύσκολη την εφαρµογή άλλων 
µορφών παρουσίασης στο µάθηµά µου…» (Ε4). 

«…έχω παρατηρήσει πολλές φορές όταν παρουσιάζω πολλές διαφάνειες ότι οι 
εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν όπως µια ταινία στο σινεµά, ούτε κρατάνε 
σηµειώσεις, ούτε κάνουν ερωτήσεις και αυτό βέβαια δεν είναι καλό, αλλά δεν έχω 
καλύτερη λύση…» (Ε12). 

«…Το ppt είναι απλά ένα εργαλείο και εξαρτάται από τη χρήση που εµείς 
κάνουµε… δεν πιστεύω ότι αντικατέστησε το παραδοσιακό µάθηµα που έκανα…» 
(Ε6). 

«…πολλές φορές η διδασκαλία µου απαιτεί εργασία σε οµάδες και σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν βρίσκω χρήσιµο το ppt … όταν όµως πρέπει να παρουσιάσω 
πληροφορίες σε πίνακες, διαγράµµατα κλπ δεν συγκρίνεται µε το παραδοσιακό 
χαρτοπίνακα και τον µαρκαδόρο … εξαρτάται από το αντικείµενο…» (Ε10). 

«…Αν µαζί µε την παρουσίαση του ppt κάνεις ερωτήσεις και προκαλείς 
συζητήσεις µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατικό… εξαρτάται πως το 
χρησιµοποιείς… και  εγώ έχω παρακολουθήσει παρουσιάσεις που µου προκαλούσαν 
υπνηλία…» (Ε3). 

«…πολλές φορές οι εκπαιδευόµενοι διεκδικούν να µιλήσουν οι ίδιοι, οπότε η 
παρουσίαση ppt πρακτικά ακυρώνεται…» (Ε2). 

 «…δεν µπορείς να διδάξεις τα πάντα µε το ppt, υπάρχουν όµως µερικά που µε 
το ppt και τις εικόνες γίνονται πιο κατανοητά…να µην µπερδεύουµε όµως της 
δυνατότητες του προγράµµατος µε τους τρόπου που το χρησιµοποιούµε…, τώρα 
θέµατα µάθησης και τα λοιπά δεν µε έχουν απασχολήσει» (Ε16). 
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Απόψεις των εκπαιδευτών για τη συµβολή του PowerPoint στην 
οργάνωση της διδασκαλίας τους.  

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες της έρευνας θεωρούν ότι το PowerPoint 
συµβάλλει καθοριστικά και στην οργάνωση και την παρουσίαση του περιεχοµένου 
της διδασκαλίας τους.  

«… µε διευκολύνει πάρα πολύ να οργανώνω το µάθηµά µου µε επαγγελµατικό 
τρόπο…» (Ε1). 

«…  το PowerPoint έχει δυνατότητες µε τις οποίες βελτιώνω πολύ το µάθηµα 
µου ….. αυτά που θέλω να πω τα γράφω µε πολύ σαφήνεια όταν ετοιµάζω µια 
παρουσίαση …. και γενικά η δοµή του µαθήµατος µου γίνεται πολύ καλύτερη στις 
παρουσιάσεις αντί να έγραφα µε το χέρι στο πίνακα...» (Ε12). 

«…προσθέτεις, αφαιρείς, αλλάζεις πολύ εύκολα ότι θέλεις… γενικά όλες οι 
αλλαγές στο µάθηµα γίνονται απλά, ιδιαίτερα όταν έχεις φόρτο εργασίας και δεν 
έχεις χρόνο… αλλά µου παίρνει πολύ χρόνο και δουλειά η προετοιµασία του. Είναι 
πολύ δύσκολο να µετατρέψεις το κείµενο σου σε µπούλετς» (Ε2). 

«… µπορείς εύκολα να το τυπώνεις και να το µοιράζεις για σηµειώσεις σε 
πολλές περιπτώσεις που στο ζητάνε οι εκπαιδευόµενοι …γι’ αυτό και εγώ τους λέω 
να προσέχουν στη παρουσίαση και να µην κρατάνε σηµειώσεις…» (Ε17).  

«… η παρουσίαση µε ppt µου επιτρέπει να θυµάµαι τι θέλω να πω στο 
µάθηµα… πολλά που θα ξέχναγα κανονικά…» (Ε11). 

«… έχει αρνητικά και θετικά, µπορείς να επιστρέψεις πίσω για να θυµίσεις κάτι 
που έχεις ήδη πει, µπορείς εύκολα να συνοψίσεις το µάθηµα, δηλαδή, να 
παρουσιάσεις τα κύρια σηµεία του …» (Ε7). 

«..εγώ γράφω πολύ αργά στον πίνακα και τα γράµµατα µου είναι 
δυσανάγνωστα οπότε το ppt είναι µια ιδανική λύση για µένα…» (Ε6). 

Από τις παραπάνω δηλώσεις καθίσταται σαφές ότι η ευκολία χρήσης του 
PowerPoint έχει περιορίσει πολύ το γράψιµο µε το χέρι στο πίνακα από τους 
εκπαιδευτές και κατά συνέπεια, έχει µεταβάλει σε σηµαντικό βαθµό τη φύση και 
τη δυναµική της διδασκαλίας τους. Οι περισσότεροι από εκπαιδευτές που βασίζουν 
τη διδασκαλία τους στο PowerPoint θεωρούν ότι µια σχετικά βραχυπρόθεσµη 
επένδυση χρόνου στο σχεδιασµό του υλικού µπορεί να οδηγήσει σε ένα 
µακροπρόθεσµο όφελος και να αυξήσει «µαγικά» την ποιότητα των παρουσιάσεων 
και την ευκολία διεξαγωγής της διδασκαλία τους. Το πολύ διαδεδοµένο 
απόφθεγµα στην εκπαίδευση ενηλίκων :«∆εν µπορείτε να διδάξετε ένα γέρικο 
σκυλί νέα κόλπα" είναι µια αντίληψη που είναι πολύ διαδεδοµένη σε όσους 
προβληµατίζονται για τη χρήση των ψηφιακών παρουσιάσεων στην διδασκαλία 
των ενηλίκων.  
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Απόψεις των εκπαιδευτών για την επίδραση του ppt στην διαµόρφωση 
της εικόνας τους 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων συνάγεται ότι οι εκπαιδευτές συνδέουν 
τη χρησιµοποίηση του PowerPoint στην διδασκαλία τους µε χαρακτηριστικά του 
καλού εκπαιδευτή. Θεωρούν, ότι χρησιµοποιώντας το PowerPoint εµφανίζονται 
στους εκπαιδευόµενους καλύτερα προετοιµασµένοι, µε έλεγχο του χρόνου και της 
οργάνωσης της διδασκαλίας τους και γενικότερα πιο επαγγελµατίες. Είναι 
χαρακτηριστικές οι ακόλουθες δηλώσεις. 

«… µε τα διαγράµµατα και τους πίνακες που δείχνω στις παρουσιάσεις µου 
γίνοµαι πιο κατανοητή και οι εκπαιδευόµενοι εκτιµούν τις γνώσεις και τις ικανότητές 
µου στη διδασκαλία…» (Ε1). 

«…δίνεις άλλη εικόνα ως εκπαιδευτής όταν χρησιµοποιείς µια καλά 
οργανωµένη παρουσίαση και δεν χάνεσαι στα χαρτιά σου…» (Ε14). 

«…για πολλά χρόνια προσπάθησα να αποφύγω το ppt, αλλά όλοι οι συνάδελφοι 
µου το χρησιµοποιούν οπότε αναγκάστηκα να το κάνω και εγώ…» (Ε3). 

«…σίγουρα δίνεις καλύτερη εικόνα ως εκπαιδευτής… φαίνεσαι 
προετοιµασµένος και οργανωµένος… η αποκλειστική χρήση του όµως µπορεί να 
κάνει και το µάθηµα βαρετό… δεν ξέρω…» (Ε13). 

«…είµαι πολύ αγχωµένη, έχω αγωνία για το αν θα λειτουργήσει ο 
βιντεοπροτζέκτορας, αν θα φαίνονται καλά οι διαφάνειες, αλλά το χρησιµοποιώ 
γιατί έτσι φαίνεται ότι είµαι καλά προετοιµασµένη και παίρνω στα σοβαρά τη 
δουλειά µου…» (Ε2). 

Επίλογος: ∆ιδακτικά ερωτήµατα για τη χρήση των ψηφιακών 
παρουσιάσεων   

Η χρήση του PowerPoint έχει πρόσφατα προκαλέσει µεγάλη συζήτηση για 
την διδακτικές προϋποθέσεις και την αποτελεσµατικότητά της στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Πότε µία παρουσίαση µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά σε µια 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, ώστε να βελτιώνει τη δοµή της και να συντελεί στη 
παρουσίαση του περιεχοµένου της διδακτικής ενότητας µε σαφήνεια και πότε η 
ίδια παρουσίαση µπορεί να υποµονεύσει µε  υπερφορτωµένο υλικό ή υπερβολικές 
λεπτοµέρειες µία διδασκαλία αποτελεί αντικείµενο διαρκούς προβληµατισµού. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως,  η ενίσχυση της παθητικής παρακολούθησης µιας 
ψηφιακής παρουσίασης από του εκπαιδευόµενους καταγράφετε ως η  πιο 
σηµαντική αρνητική συνέπεια της χρήσης της στη διδασκαλία. 

Με δεδοµένο ότι τα εκπαιδευτικά µέσα προβάλλουν πληροφορίες οι οποίες 
δεν µετατρέπονται αυτόµατα σε γνώσεις, η χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών µέσων 
αποτελεί τρόπο παρουσίασης του διδακτικού υλικού και όχι εκπαιδευτική µέθοδο, 
αφού η µετάδοση πληροφοριών δεν εξασφαλίζει από µόνη την απόκτηση 
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γνώσεων. Ο µετασχηµατισµός των πληροφοριών σε γνώσεις γίνεται µέσα από 
νοητικές διαδικασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες οι εκπαιδευτές-
επιµορφωτές ενηλίκων επιλέγουν κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό διδασκαλίας 
τους και εφαρµόζουν κατά την πραγµατοποίηση της. 

Στην έρευνα που εκτέθηκε προηγούµενα, δεν εξετάσθηκαν οι όροι και οι 
απαιτήσεις για τη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης παρουσίασης σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Το PowerPoint είναι ένα εξαιρετικό βοήθηµα για 
εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, οι οποίες έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της 
διδασκαλίας ως η πιο διαδεδοµένη µορφή εποπτικών εκπαιδευτικών µέσων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Απαιτείται όµως, κατάλληλη προετοιµασία των 
παρουσιάσεων αυτών για να αποφευχθούν οι παγίδες µιας αντίληψης για την 
παθητική µετάδοση της γνώσης, οπότε αποκτά πρωταρχική σηµασία  η συσχέτιση 
της χρήσης του µε τα γενικότερα ζητήµατα µάθησης και διδασκαλίας των 
ενηλίκων.  
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Abstract 

Digital presentations have become an integral part of teaching in adult education. 
However, given that the information provided by educational media is not automatically 
transformed to individual knowledge, the use of digital learning resources in teaching 
activities have to be considered as a means of presenting the content of teaching and not as 
an educational method. 
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The transformation of any transmitted information into individual knowledge is 
taking place through individual cognitive processes and by the support of educational 
activities which the adult trainers plan during the design and implement during the 
implementation of their instruction. This paper reports on findings of an empirical research 
on the views of adult trainers and tutors concerning their use of digital presentations in 
adult education activities and comments on the positive and negative implications of this 
use. Without, in any case, questioning that digital instructional resources have radically 
transformed the field of adult education it is stressed the necessity of connecting their use to 
a coherent approach to teaching and learning of adults 
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Εισαγωγή 

Ιδιαίτερο γνώρισµα της σύγχρονης εποχής αποτελούν οι ποικίλες και 
εκτεταµένες αλλαγές που εντοπίζονται –κατά κύριο λόγο- στον πολιτικό, τον 
οικονοµικό και τον κοινωνικό τοµέα, οι οποίες δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον 
τοµέα της εκπαίδευσης και έχουν άµεσο αντίκτυπο στον εκπαιδευτικό, το ρόλο του 
και το έργο του. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, 
που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και µεταβλητότητα, ενώ παράλληλα 
αναµένεται από αυτούς να διαχειριστούν αποτελεσµατικά και µε επάρκεια το 
σύνολο των αλλαγών και των προκλήσεων στο σχολικό περιβάλλον. 

Το σύνθετο αυτό συγκείµενο των εκπαιδευτικών αλλαγών θέτει στο 
προσκήνιο -και µάλιστα µε επιτακτικό σχεδόν τρόπο- τη συζήτηση για ζητήµατα 
που αφορούν στον επαγγελµατισµό, την επαγγελµατική ταυτότητα και την 
επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Στην εργασία αυτή επιδιώκεται ο 
προσδιορισµός και η προσέγγιση των ανωτέρω εννοιών µέσα από την αναγωγή 
τους στο διεθνές πλαίσιο και παρουσιάζεται µέρος των δεδοµένων µιας εµπειρικής 
έρευνας που διεξήχθη σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία στην περιοχή της 
Αχαΐας. 

Υλικό και Μέθοδος 

Η εµπειρική έρευνα, µέρος της οποίας παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, 
πραγµατοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Προσχολικής 
Αγωγής και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης), που υπηρετούσαν σε σχολεία της Αχαΐας 
κατά το σχολικό έτος 2011-2012.  
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Η συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων έγινε µε την αξιοποίηση των 
ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου. Το οριστικό δείγµα της έρευνας, που ήταν 
αντιπροσωπευτικό τού υπό διερεύνηση πληθυσµού, αποτελείτο από 76 
εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής και 234 εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης. Αρχικά, έγινε µια πιλοτική έρευνα, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητα του ερευνητικού εργαλείου στην πράξη. 

Το ερωτηµατολόγιο διακρίνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά 
στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος των εκπαιδευτικών και η δεύτερη 
στα κυρίως ερωτήµατα. Όσον αφορά στο περιεχόµενο των δηµογραφικών 
χαρακτηριστικών, έγινε διερεύνηση i) του φύλου, ii) των σπουδών και της 
περαιτέρω κατάρτισης-επιµόρφωσης και iii) της διδακτικής εµπειρίας των 
εκπαιδευτικών. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει τα κύρια ερωτήµατα, µε τα οποία 
διερευνώνται οι θέσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος επί συγκεκριµένων 
παραµέτρων που -σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία- συνιστούν τον 
επαγγελµατισµό, την επαγγελµατική ανάπτυξη και την επαγγελµατική ταυτότητα. 
Πρόκειται για ερωτήµατα κλειστού τύπου µε πενταβάθµια κλίµακα κατάταξης 
(Likert scale). Στο τέλος κάθε ερωτήµατος υπάρχουν ηµι-ανοικτού τύπου 
ερωτήµατα για τη συµπλήρωση πιθανών απαντήσεων που δεν προβλέφθηκαν.  

Στην εργασία αυτή θα εξεταστούν τα δεδοµένα που προέκυψαν από ένα 
ερώτηµα για την καθεµιά παράµετρο ήτοι: τον επαγγελµατισµό, την 
επαγγελµατική ανάπτυξη και την επαγγελµατική ταυτότητα. Επίσης, η ποσοτική 
παρουσίαση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών που αποσκοπεί στη διαµόρφωση 
της πλήρους εικόνας των γνωρισµάτων του συνόλου των ερωτώµενων, δεν θα 
αξιοποιηθεί στην περαιτέρω ποσοτική επεξεργασία των συγκεκριµένων 
απαντήσεων του δείγµατος που µελετώνται εδώ. Απλώς θα παρουσιαστούν τα 
δεδοµένα που προέκυψαν από το σύνολο των δηµογραφικών στοιχείων του 
δείγµατος. Για την ποσοτική ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics (έκδοση 20). 

Τα δεδοµένα της έρευνας 

Σχετικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η κατανοµή των εκπαιδευτικών 
που ανταποκρίθηκαν στα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου έχει ως ακολούθως. Ως 
προς το φύλο, το δείγµα των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής αποτελείται 
αποκλειστικά από γυναίκες και στους εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
υπερτερούν οι γυναίκες (Γράφηµα 1). 
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Γράφηµα 1 Κατανοµή του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος ως προς το φύλο 

Σε ό,τι αφορά στις σπουδές και την περαιτέρω κατάρτιση-επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος, το 15,8% των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής 
και το 15% των εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης διαθέτουν επιπλέον 
κάποιον τίτλο σπουδών (πέραν του βασικού). Επίσης, το 6,6% των εκπαιδευτικών 
Προσχολικής Αγωγής και το 6,4% των εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. ∆ιαφοροποίηση µεταξύ των 
δύο οµάδων διαπιστώθηκε ως προς τη µετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο, όπου οι 
εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά συµµετοχής. 
Τέλος, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα κατέχει ένα πολύ µικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (0,9%), ενώ καµία από τις εκπαιδευτικούς Προσχολικής 
Αγωγής δε διαθέτει (Γράφηµα 2). 

 

Γράφηµα 2 Κατανοµή του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος ως προς τις σπουδές 
και την περαιτέρω κατάρτιση 
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Η διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής και 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει παρόµοια κατανοµή µεταξύ των δύο οµάδων 
στο δείγµα (Γράφηµα 3). 

 
Γράφηµα 3 Κατανοµή του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

ως προς τη διδακτική εµπειρία 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών των δύο 
οµάδων του δείγµατος στις παραµέτρους που αφορούν: α) τον επαγγελµατισµό, β) 
την επαγγελµατική ανάπτυξη και γ) την επαγγελµατική ταυτότητα. Στην πρώτη 
περίπτωση, εξετάζονται οι θέσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος για τη 
λειτουργία τους ως προτύπων, στη δεύτερη περίπτωση διερευνώνται οι θέσεις τους 
σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε επιστηµονικές εκδηλώσεις και στην τρίτη 
περίπτωση µελετάται το θέµα της συνεργασίας στο σχολείο.  

Α. Επαγγελµατισµός 

Σχετικά µε τη λειτουργία του εκπαιδευτικού ως προτύπου µε την ταυτόχρονη 
συµβολή του στην καλλιέργεια των ηθικών και κοινωνικών αξιών των µαθητών, η 
πλειονότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης την 
αξιολογεί ως πάρα πολύ σηµαντική παράµετρο του επαγγελµατισµού (50%) και 
ακολουθεί το 41,9% που τη χαρακτηρίζει ως αρκετά σηµαντική. Όσον αφορά στις 
εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, η συντριπτική πλειοψηφία (51,3%) 
απάντησε ότι πρόκειται για µια αρκετά σηµαντική παράµετρο, ενώ το 35,5% τη 
χαρακτήρισε πάρα πολύ σηµαντική (Γράφηµα 4). 
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Γράφηµα 4: Απαντήσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

σχετικά µε τον "εκπαιδευτικό ως πρότυπο" 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων αποκάλυψε σηµαντική 
διαφοροποίηση στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών των δύο οµάδων, σύµφωνα µε 
το κριτήριο Mann-Whitney (U). Οι εκπαιδευτικοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
αξιολογούν ως σηµαντικότερη την εν λόγω παράµετρο του επαγγελµατισµού σε 
σχέση µε τις εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής (U=7503, p<0.05, r=-0.12). 

Β. Επαγγελµατική ανάπτυξη 

∆ιαφοροποίηση µεταξύ των θέσεων των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε στην 
παράµετρο της επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που αφορά στη 
συµµετοχή και την παρακολούθηση επιστηµονικών εκδηλώσεων. Κατά τη 
στατιστική ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής 
αποδίδουν µεγαλύτερη σηµαντικότητα στη συγκεκριµένη παράµετρο (Mann-
Whitney U=728.5, p<0.05, r=-0.14). 

Γ. Επαγγελµατική ταυτότητα 

Σε ό,τι αφορά στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την πρόοδο των 
µαθητών, που συνιστά παράµετρο της επαγγελµατικής ταυτότητας, η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών του δείγµατος τη χαρακτηρίζει ως πάρα πολύ σηµαντική 
(εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής: 71,1%, εκπαιδευτικοί ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης: 67,5%). 

Επιπλέον, η συνεργασία στο σχολικό περιβάλλον (µεταξύ των εκπαιδευτικών 
και µεταξύ αυτών και των γονέων), η οποία αποτελεί κυρίαρχο γνώρισµα της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης, καθώς και της επαγγελµατικής ταυτότητας του 
εκπαιδευτικού, αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντική από το σύνολο των 
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εκπαιδευτικών του δείγµατος. Ειδικότερα, η συνεργασία µε τους συναδέλφους 
χαρακτηρίστηκε ως αρκετά σηµαντική από το 54,3% των εκπαιδευτικών 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και ως πάρα πολύ σηµαντική από το 53,9% των 
εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής (Γράφηµα 5). 

 
Γράφηµα 5: Απαντήσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος σχετικά µε τη 

«συνεργασία µε τους συναδέλφους» 

Παροµοίως, η συνεργασία µε τους γονείς αξιολογείται ως αρκετά σηµαντική 
παράµετρος και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικοί 
Προσχολικής Αγωγής: 46,1%, εκπαιδευτικοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης: 54,7%). 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 

Από την εξέταση των δεδοµένων της έρευνας κατ’ αρχάς αναδεικνύεται ως 
ιδιαίτερα σηµαντική και για τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών η δύναµη της 
συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον, δεδοµένου ότι αναγνωρίζουν τη συµβολή 
της στον εργασιακό χώρο καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν µέσω 
αυτής. Η συνεργασία για παράδειγµα µεταξύ των εκπαιδευτικών και µεταξύ αυτών 
και των γονέων θεωρείται ότι συνεισφέρει ουσιαστικά στη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού στο σχολείο, ενισχύει τον επαγγελµατισµό του και συµβάλλει στην 
επαγγελµατική του ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ταυτότητάς του. Ειδικότερα, 
θεωρούν ότι η συνεργασία στο σχολείο λειτουργεί ενισχυτικά προς τον 
επαγγελµατισµό τους και τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής τους ταυτότητας. Η 
δύναµη της συνεργασίας, η οποία έχει επισηµανθεί και σε άλλες µελέτες, οδηγεί 
στη διαµόρφωση ενός πλαισίου που προάγει την ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού 
και του παρέχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων 
και των αλλαγών στο σχολείο (βλ.: Adams, 2005. Day, 2001. D. Hargreaves, 1994. 
Webb et al., 2004). Επιπλέον, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται από τον A. 
Hargreaves (2000, σ. 153), η εκτεταµένη έννοια της συνεργασίας στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τον 
επαγγελµατισµό του εκπαιδευτικού στη µεταµοντέρνα περίοδο. 

Ακολούθως, εξετάζοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος ως 
προς τη λειτουργία του εκπαιδευτικού ως προτύπου µε την ταυτόχρονη συµβολή 
του στην ανάπτυξη των ηθικών και κοινωνικών αξιών των µαθητών, 
παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις θέσεις µεταξύ των δύο οµάδων. Οι 
εκπαιδευτικοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης τείνουν να αποδίδουν µεγαλύτερη 
σηµαντικότητα στη συγκεκριµένη παράµετρο σε σχέση µε τις εκπαιδευτικούς 
Προσχολικής Αγωγής. Η παρατηρούµενη αυτή διαφοροποίηση µπορεί να αποδοθεί 
στην ηλικία των µαθητών, ενώ σε καµία περίπτωση δε µπορεί να θεωρηθεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής δεν αντιλαµβάνονται τη σηµαντικότητα της 
συγκεκριµένης διάστασης του επαγγελµατισµού, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε από 
τις ποσοστιαίες απαντήσεις τους. 

∆ιαφοροποίηση, επίσης, µεταξύ των δύο οµάδων των εκπαιδευτικών στο 
δείγµα µας παρατηρήθηκε σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε επιστηµονικές 
εκδηλώσεις, όπου οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής αξιολογούν ως 
περισσότερο σηµαντική την εν λόγω παράµετρο της επαγγελµατικής ανάπτυξης. 
Το εύρηµα αυτό µπορεί να ερµηνευτεί µέσω της αντικειµενικής δυσκολίας των 
εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής να συµµετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες, 
λόγω του µικρού αριθµού των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο νηπιαγωγείο, µε 
αποτέλεσµα να µην επαρκεί το προσωπικό να καλύψει την απουσία συναδέλφων. 
Οι θέσεις αυτές αποκαλύπτουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών να ενισχύσουν το 
γνωστικό και επαγγελµατικό τους υπόβαθρο, µέσα από την εµπλοκή τους σε 
διαδικασίες που προάγουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη, και εναρµονίζονται 
µε τα ευρήµατα άλλων µελετών (βλ.: Borko et al., 2002. Ifanti & Fotopoulou, 
2011. Υφαντή, 2011). 

Σε ό,τι αφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατός µας σχετικά µε τη 
µέριµνα που εκδηλώνει ο εκπαιδευτικός για την πρόοδο και την επίδοση των 
µαθητών του, αυτό αποτελεί κυρίαρχο µέληµα και για τις δύο οµάδες των 
εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριµένη 
παράµετρο του επαγγελµατισµού δε φαίνεται να επηρεάζονται από τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

Συνοψίζοντας, η εξέταση των δεδοµένων της εµπειρικής έρευνας ανέδειξε 
αρκετά σηµεία σύγκλισης καθώς και απόκλισης στις θέσεις των εκπαιδευτικών 
των δύο οµάδων του δείγµατος. Οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις αποκαλύπτουν ότι 
η επαγγελµατική πορεία του εκπαιδευτικού στο σχολείο δεν είναι µονοδιάστατη 
και γραµµική αλλά υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
εκπαιδευτικό και τις απόψεις του. Επίσης, επιβεβαιώνουν την πολύπλοκη και 
πολυδιάστατη δυναµική που διακρίνει τον επαγγελµατισµό, την επαγγελµατική 
ανάπτυξη και την επαγγελµατική ταυτότητα. 

Καταλήγοντας, πέραν από τις οµοιότητες και τις διαφορές στις θέσεις των 
εκπαιδευτικών των δύο οµάδων του δείγµατος, αποκαλύπτεται έντονη η επιθυµία 
τους να ενισχύσουν τον επαγγελµατισµό τους και την επαγγελµατική τους 
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ανάπτυξη. Η προσπάθειά τους εξάλλου για επαγγελµατική βελτίωση δεν 
περιορίζεται στους ίδιους αποκλειστικά αλλά εκτείνεται και περιλαµβάνει το 
µαθητή και την πρόοδό του καθώς και το σχολείο γενικότερα. 
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Περίληψη 

Στην εµπειρική αυτή µελέτη διερευνήθηκαν οι απόψεις ελλήνων εκπαιδευτικών 
Προσχολικής Αγωγής και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σχετικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους 
του επαγγελµατισµού, της επαγγελµατικής ανάπτυξης και της επαγγελµατικής ταυτότητας. 
Η έρευνα διεξήχθη σε δηµόσια σχολεία της Αχαΐας, στην Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 
2011-2012. Η εξέταση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγµατος αποκάλυψε ότι 
οι απόψεις τους συνέκλιναν σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ αναδείχθηκε η κοινή επιθυµία 
τους για διαρκή επαγγελµατική βελτίωση, ώστε να αντεπεξέρχονται στις καθηµερινές 
απαιτήσεις του σχολείου. 
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Οι αντιλήψεις των µαθητών για την αξιολόγηση του  
µαθήµατος των Θρησκευτικών 

Μαρία Ράπτη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων 
E-mail: m_rapti@yahoo.gr 

1. Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση αποτελεί µια αναγκαία προϋπόθεση για την επιστηµονική 
αποτίµηση των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν η 
αξιολόγηση αναφέρεται στη σχολική επίδοση των µαθητών, τότε µ’ αυτή 
υπονοείται ανάµεσα στα άλλα, η αποτίµηση της διδακτικής και µαθησιακής 
συµπεριφοράς. Πρόκειται για µια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε µαθητές 
και εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν σε κάθε στιγµή τι έχουν κάµει, τι πρέπει να 
διορθώσουν και που πρέπει να φθάσουν όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων 
κάθε µαθήµατος (Κασσωτάκης, 1981/49-159, Cardinet, 1986). 

Η διδακτική προσέγγιση της γνώσης, που στηρίζεται περισσότερο στη 
βιωµατική µάθηση, στην ερευνητική δουλειά και στη συλλογική προσπάθεια 
οµάδων µαθητών, θα πρέπει να συνδέεται άµεσα µε µια µορφή αξιολόγησης, της 
οποίας οι στόχοι θα αφορούν στην αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων των 
µαθητών (δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, κριτική σκέψη, δηµιουργικότητα, 
ερευνητικό πνεύµα), στην ενεργή συµµετοχή του µαθητή και των συµµαθητών 
στην αξιολόγηση, στην αξιολόγηση όλων των φάσεων της εργασίας από τους 
στόχους, τις διαδικασίες, το σχεδιασµό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, 
µέχρι τη συµµετοχή των µαθητών ή του εκπαιδευτικού. Σ’ αυτή την περίπτωση 
διαφοροποιείται ο ρόλος του δασκάλου και του µαθητή. Ο µαθητής γίνεται 
πραγµατικά ¨δρων¨ πρόσωπο της διδασκαλίας και ο εκπαιδευτικός ρυθµίζει τη 
διδασκαλία, γίνεται συντονιστής και οδηγός στην εργασία της τάξης, καθοδηγεί 
και επικρίνει στο βαθµό που πρέπει, επισηµαίνει προβλήµατα και εισάγει νέες 
διαστάσεις στο θέµα που µελετάται. 

Όσον αφορά στο µάθηµα των Θρησκευτικών, σύµφωνα µε τους στόχους του 
Ελληνικού Συντάγµατος (1) του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών 
(2) και του πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών του νέου Σχολείου, είναι καλό να 
εφαρµόζεται η µορφή αξιολόγησης που περιγράψαµε παραπάνω. Μία αξιολόγηση 
απαλλαγµένη  από παραδοσιακές και περιορισµένες µορφές  έκφρασης, 
αποδεσµευµένη από εκείνες τις τεχνικές που έχουν ως στόχο να αξιολογούν 
ορισµένες γνώσεις και µεµονωµένες δεξιότητες των µαθητών, να συγκρίνουν την 
απόδοση του µαθητή µε εκείνη των άλλων µαθητών, να δηµιουργούν βαθµοθήρες 
και να καλλιεργούν την αναπαραγωγική ικανότητα των µαθητών στη γνώση.  
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Στα πλαίσια της χριστοκεντρικής αγωγής ασκείται µία αγωγή που στηρίζει 
την ολότητα του ανθρώπου και συνάµα διασώζει τη µοναδικότητά του, 
χρησιµοποιώντας ως µέσα την  χωρίς όρια αγάπη, τη διαδικασία της 
αυτοµόρφωσης, την πλήρη αποδοχή της ατοµικότητας και της ετερότητας του 
άλλου και το σεβασµό της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας του ανθρώπου 
(Ράπτη, 2013). Ο τρόπος προσέγγισης της θρησκευτικής γνώσης  δεν µπορεί να 
είναι άλλος από την εµπειρική προσέγγιση, τον ερµηνευτικό, κριτικό και 
αυτοστοχαστικό τρόπο. 

Ο σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών, τα 
χαρακτηριστικά της φύσης της χριστιανικής αγωγής και οι σύγχρονες µέθοδοι 
αξιολόγησης, που σύντοµα περιγράψαµε,  µας οδήγησαν στην υλοποίηση έρευνας 
σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η έρευνά µας  εστιάστηκε στη 
συγκέντρωση των προτάσεων των µαθητών για τον τρόπο διδασκαλίας και τα 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που διδάσκει το µάθηµα, καθώς και  των 
απόψεών τους για την αξιολόγηση ή όχι του µαθήµατος. 

Επιλέξαµε αυτή τη διαδικασία έρευνας, γιατί πιστεύουµε ότι εκείνο που 
µετράει γενικά στην αγωγή δεν είναι µόνο αυτός που την ασκεί, αλλά και το πώς 
την αντιλαµβάνονται αυτοί που την δέχονται ότι πρέπει να είναι, γιατί έτσι όπως 
την αντιλαµβάνονται, είναι καλό να ισχύει και στην πραγµατικότητα για να είναι 
αποτελεσµατική (Μπέλλας, 1984/256). 

Στόχος της έρευνάς µας ήταν να προκύψουν δεδοµένα που θα συµβάλλουν 
στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών που εφαρµόζονται στο σχολείο και στη 
δηµιουργία γόνιµων προβληµατισµών  για την καλύτερη επιτυχία των στόχων του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών.  

2. Μεθοδολογία έρευνας 

Σε µαθητές Γυµνασίου και  Λυκείου απευθύναµε ένα ερωτηµατολόγιο, 
τα ερωτήµατα του οποίου αφορούσαν αφενός την εικόνα του θεολόγου 
εκπαιδευτικού (3) και αφετέρου τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης 
του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Στην παρούσα εργασία θα 
παρουσιάσουµε τις απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση που αφορούσε 
την αξιολόγηση. 

Οι µαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο παρακάτω ερώτηµα: 

Ερώτηση: «Πιστεύετε ότι το µάθηµα των Θρησκευτικών πρέπει να 
αξιολογείται ή όχι; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας». 

Για να επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή αντικειµενικότητα στις 
απαντήσεις των µαθητών, φροντίσαµε τα ερωτηµατολόγια να διανέµονται, 
ως επί το πλείστον, όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν, από εκπαιδευτικούς 
άλλων ειδικοτήτων και οι µαθητές να απαντούν χωρίς την παρουσία του 
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θεολόγου εκπαιδευτικού. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους 
µαθητές έγινε στο σχολείο, κατά τη διάρκεια κάποιας διδακτικής ώρας. 

Οι µαθητές των Γυµνασίων και των Λυκείων που συµµετείχαν στην 
έρευνα προέρχονταν από τους νοµούς Ιωαννίνων, Αχαΐας, Άρτας,  
Θεσσαλονίκης και Σερρών. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά εξακόσιοι 
είκοσι (620) µαθητές, διακόσιοι εβδοµήντα οκτώ (278) από τα Γυµνάσια 
και τριακόσιοι σαράντα δύο (342) από τα Λύκεια.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το δείγµα της έρευνας κατά 
φύλο, περιοχή (4) και σχολική τάξη. 

Πίνακας 1: Μαθητές Γυµνασίων 

 πόλη προάστιο κωµόπολη αγόρια κορίτσια Α΄ Β΄ Γ΄ 

 181 37 60 118 160 63 91 124 

Σύνολο 278 278 278 

Πίνακας.2: Μαθητές Λυκείων 

 πόλη προάστιο κωµόπολη αγόρια κορίτσια Α΄ Β΄ Γ΄ 

 68 62 212 154 188 157 119 66 

Σύνολο 342 342 342 

2. Αποτελέσµατα της έρευνας 

Η αποδελτίωση και η κωδικοποίηση των απαντήσεων των µαθητών, στο 
ερώτηµά µας,  που αφορούσε στον τρόπο αξιολόγησης του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών, µας έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

Εκατόν εξήντα έξι (165) µαθητές του Γυµνασίου, ποσοστό 59,35%, 
απάντησαν ότι επιθυµούν να αξιολογείται το µάθηµα  και εκατόν έντεκα µαθητές 
(111), ποσοστό 39,92%, προτείνουν ότι η αξιολόγηση του µαθήµατος είναι 
περιττή. ∆ύο µαθητές, στο σύνολο των διακοσίων εβδοµήντα οκτώ (278) µαθητών 
του Γυµνασίου, δεν έδωσαν καµία απάντηση.  

Εκατόν δέκα επτά (117) µαθητές του Λυκείου, ποσοστό 34,21%, θεωρούν 
την αξιολόγηση απαραίτητη και διακόσιοι έντεκα (211) µαθητές απάντησαν όχι 
στην αξιολόγηση του µαθήµατος, ποσοστό 61,69%. Το ποσοστό των µαθητών του 
Λυκείου που δεν έδωσε καµία απάντηση ανέρχεται στο 4,05%, δηλ. δεκατέσσερις 
µαθητές (14) από τους τριακόσιους σαράντα δύο (342) που πήραν µέρος στην 
έρευνα.  

Στη συνέχεια παραθέτουµε τα επιχειρήµατα των µαθητών που τάχθηκαν υπέρ 
ή κατά της αξιολόγησης. 

Το µάθηµα των θρησκευτικών πρέπει να αξιολογείται γιατί: 
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1) είναι ένα σχολικό µάθηµα, όπως όλα τα άλλα, προσφέρει σηµαντικές 
γνώσεις και δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχτούν πολλές δραστηριότητες, 
πρέπει ο µαθητής να γνωρίζει την επίδοσή του. 

2) είναι ένα εύκολο µάθηµα, στο οποίο κανείς κερδίζει εύκολα υψηλή 
βαθµολογία, µε αποτέλεσµα να ανεβαίνει ο γενικός µέσος όρος. 

3) δεν είναι ένα σηµαντικό µάθηµα., πρέπει να αξιολογείται µε επιείκεια. 

4) ο µαθητής αναγκάζεται να ασχολείται µε το µάθηµα και να προσέχει. 

Το µάθηµα των θρησκευτικών δεν πρέπει να αξιολογείται γιατί: 

1) αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του µαθήµατος, αναπτύσσεται µία εχθρικότατα 
ανάµεσα στο µαθητή και τον καθηγητή και σχηµατίζεται αρνητική εικόνα 
για την αξία της θρησκείας. 

2) οι µαθητές πιέζονται να πάρουν µεγάλη βαθµολογία και το 
παρακολουθούν αναγκαστικά, κάτω από πίεση. 

3) υπάρχουν µαθητές µε διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, που 
αναγκάζονται να αποστηθίσουν πράγµατα που δεν θα επιθυµούσαν. 

4) είναι δευτερεύον µάθηµα, οι µαθητές πρέπει να χαλαρώνουν, δεν µπορούν 
να διαβάζουν ένα επιπλέον µάθηµα. 

5) οι θρησκευτικές γνώσεις βιώνονται, δεν αποστηθίζονται. 

6) το µάθηµα πρέπει να γίνεται µε διάλογο, να εκφράζονται διαφορετικές 
απόψεις, οι οποίες δεν πρέπει να βαθµολογούνται. 

7) δεν µας αρέσει, είναι ένα βαρετό µάθηµα. 

Στους παρακάτω πίνακες (3, 4, 5 και 6) παρουσιάζουµε την απόλυτη και τη 
σχετική συχνότητα µε την οποία οι παραπάνω προτάσεις των µαθητών 
παρουσιάζονται στις απαντήσεις των υποκειµένων της έρευνας. 

Πίνακας. 3: Προτάσεις µαθητών Γυµνασίου  υπέρ της αξιολόγησης του µαθήµατος 
των Θρησκευτικών 

 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

Σύνολο µαθητών που απάντησαν ΝΑΙ 165 59,35% 

Όπως όλα τα µαθήµατα… 128 77,57% 

Κερδίζεται υψηλή βαθµολογία 45 27,27% 

Να αξιολογείται µε επιείκεια… 8 4,84% 

Η βαθµολογία αναγκάζει το µαθητή να 
προσέχει 

29 17,57% 

Χωρίς απάντηση 2 0,71% 
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Πίνακας. 4: Προτάσεις µαθητών Λυκείου  υπέρ της αξιολόγησης του µαθήµατος 
των Θρησκευτικών 

 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

Σύνολο µαθητών που απάντησαν ΝΑΙ 117 34,21% 

Όπως όλα τα µαθήµατα… 73 62,39% 

Κερδίζεται υψηλή βαθµολογία 23 19,65% 

Να αξιολογείται µε επιείκεια… 7 5,98% 

Η βαθµολογία αναγκάζει το µαθητή να προσέχει 43 36,75% 

Χωρίς απάντηση 14 4,09% 

Πίνακας. 5: Προτάσεις µαθητών Γυµνασίου  για τη µη αξιολόγηση του  
ων Θρησκευτικών 

 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

Σύνολο µαθητών που απάντησαν ΟΧΙ 111 39,92% 

Αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του µαθήµατος… 32 28,82%% 

Υπάρχει πίεση για υψηλή βαθµολογία 17 15,31% 

Αποστηθίζεται από µαθητές µε διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις 

29 26,12% 

Είναι µάθηµα χαλάρωσης 17 15,31% 

Οι θρησκευτικές γνώσεις βιώνονται, δεν 
αποστηθίζονται 

27 24,32% 

Να γίνεται µε διάλογο και να µην αξιολογούνται 
οι διαφορετικές απόψεις 

5 4,50% 

∆εν αρέσει το µάθηµα, είναι βαρετό - - 

Πίνακας. 6: Προτάσεις µαθητών Λυκείου  για τη µη αξιολόγηση του µαθήµατος 
των Θρησκευτικών 

 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

Σύνολο µαθητών που απάντησαν Όχι 211 61,69% 

Αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του µαθήµατος… 98 46,44% 

Υπάρχει πίεση για υψηλή βαθµολογία 47 22,27% 

Αποστηθίζεται από µαθητές µε διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις 

57 27,01% 

Είναι µάθηµα χαλάρωσης 41 19,43% 

Οι θρησκευτικές γνώσεις βιώνονται, δεν 
αποστηθίζονται 

81 38,38% 
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Να γίνεται µε διάλογο και να µην αξιολογούνται 
οι διαφορετικές απόψεις 

54 25,59% 

∆εν αρέσει το µάθηµα, είναι βαρετό 2 0,94% 

Στους παρακάτω πίνακες (7, 8 και 9) παρακολουθούµε τη διαφοροποίηση των 
απαντήσεων των µαθητών σχετικά µε την αξιολόγηση του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών κατά τάξη, φύλο και περιοχή. 

Πίνακας 7: Σχολική τάξη και αξιολόγηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών 

 Γυµνάσιο Λύκειο 

Τάξη Απόλυτη 
συχνότητα Σχετική συχνότητα Απόλυτη συχνότητα Σχετική 

συχνότητα 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α΄ 44 19 69,84% 30,15% 54 96 36% 64% 

Β΄ 50 40 55,55% 44,44% 47 68 40,86% 59,13% 

Γ΄ 71 52 57,72% 42,27% 16 47 25,39% 74,60% 

Σύνολο 165 111   117 211   

Πίνακας. 8: Φύλο των µαθητών και αξιολόγηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών 

 Γυµνάσιο Λύκειο 

Φύλο Απόλυτη 
συχνότητα Σχετική συχνότητα Απόλυτη 

συχνότητα 
Σχετική 
συχνότητα 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αγόρια 76 52 59,37% 40,62% 54 94 36,48% 63,51% 

Κορίτσια 89 59 56,32% 43,67% 63 117 35% 65% 

Σύνολο 165 111   117 211   

Πίνακας. 9: Περιοχή και αξιολόγηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών 

 Γυµνάσιο Λύκειο 

Τάξη Απόλυτη 
συχνότητα 

Σχετική 
συχνότητα 

Απόλυτη 
συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πόλη 105 76 58,01% 41,98% 27 35 43,54% 56,45% 

Προάστιο 17 19 45,94% 52,77% 25 32 43,85% 56,14% 

Κωµόπολη 43 16 72,88% 27,11% 65 144 31,10% 68,89% 

Σύνολο 165 111   117 211   
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3. Σχολιασµός των δεδοµένων 

Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας είναι σχετικά και ενδεικτικά, λόγω 
της µορφής της έρευνας και του περιορισµένου δείγµατος. Εν τούτοις µας δίνουν 
τη δυνατότητα να σχολιάσουµε τα δεδοµένα, να δηµιουργήσουµε 
προβληµατισµούς και να προβούµε σε κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις.  

 Είναι αξιοπρόσεχτο ότι ένα ποσοστό 39,92% των µαθητών του Γυµνασίου 
δεν επιθυµούν να αξιολογείται το µάθηµα των Θρησκευτικών και επίσης ένα 
ποσοστό 61,69% των µαθητών του Λυκείου, προτείνουν να καταργηθεί η 
αξιολόγηση του µαθήµατος. Από τα επιχειρήµατα των µαθητών, αυτών που 
επιθυµούν την αξιολόγηση και αυτών που πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται, 
διαφαίνεται ότι η αξιολόγηση της επίδοσης συνδέεται άµεσα µε τη βαθµολογία. 
Είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά των µαθητών που θέλουν την αξιολόγηση για να 
πετύχουν µεγάλη βαθµολογία και να ανεβάσουν το µέσο όρο (30% για το 
Γυµνάσιο και 20% για το Λύκειο), και ένα µεγάλο ποσοστό (15% για το Γυµνάσιο 
και 22% για το Λύκειο) που δεν θέλουν την αξιολόγηση του µαθήµατος για να µην 
κυνηγούν υψηλούς βαθµούς σ’ ένα  επιπλέον µάθηµα. Πολλοί, επίσης, µαθητές 
δηλώνουν ότι θέλουν να χαλαρώνουν (ποσοστό 15% για το Γυµνάσιο και 20% για 
το Λύκειο). Να σηµειώσουµε ακόµα ότι αρκετοί µαθητές (18% για το Γυµνάσιο 
και 37% για το Λύκειο) επιθυµούν την αξιολόγηση για να αναγκάζονται να 
προσέχουν και να σέβονται το µάθηµα, γεγονός που προδίδει την εξουσιαστική 
δύναµη που προσφέρει στον εκπαιδευτικό η βαθµολογία.  

Μία σηµαντική διαπίστωση που προκύπτει από τα επιχειρήµατα των µαθητών 
είναι ότι η διδασκαλία του µαθήµατος στηρίζεται στην αποστήθιση γνώσεων. ∆εν 
λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές διαφορές και ανάγκες των µαθητών, όπως είναι οι 
βιωµατικές διαδικασίες µάθησης και ο γόνιµος διάλογος.  Το επιχείρηµα των 
µαθητών ότι το µάθηµα δεν πρέπει να αξιολογείται, γιατί υπάρχουν µαθητές µε 
διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις (ποσοστό 27% και για το Γυµνάσιο και 
για το Λύκειο),  θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν αφορά στην κατάργηση του 
µαθήµατος ή την απαλλαγή από την παρακολούθηση, γιατί αυτή η σκέψη 
ακυρώνεται από την πρότασή τους το µάθηµα να γίνεται µε βιωµατικό τρόπο και 
να µην αποστηθίζονται στείρες γνώσεις (ποσοστό 24% για το Γυµνάσιο και 37% 
για το Λύκειο). Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Λύκειο οι µαθητές ζητούν τη 
διαλογική µορφή διδασκαλίας, ποσοστό 40% περίπου, και να µην βαθµολογούνται 
οι διαφορετικές, από αυτές  του εκπαιδευτικού, απόψεις των µαθητών.  

Αξίζει να σχολιάσουµε το γεγονός ότι βασικό επιχείρηµα των µαθητών που 
αρνούνται την αξιολόγηση του µαθήµατος είναι ότι µέσα από την αξιολόγηση 
αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του µαθήµατος (ποσοστό 30% για το Γυµνάσιο και 
40% για το Λύκειο). Αντί να υπάρχει µία συµπόρευση εκπαιδευτικού και µαθητή 
στη διαδικασία της µάθησης, αναπτύσσεται µία ανταγωνιστική σχέση και 
εµφανίζεται µία εχθρότητα, που δεν συµβαδίζει µε το διαχρονικό µήνυµα της 
αγάπης του χριστιανισµού. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσµα να συµβάλλει στη 
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δηµιουργία αρνητικών  απόψεων για την αξία της θρησκείας και στη συγκεκριµένη 
περίπτωση της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης (Βασιλόπουλος, 2008/272-276). 

Αναφέρουµε χαρακτηριστικές φράσεις  των µαθητών που επιβεβαιώνουν τις 
παραπάνω παρατηρήσεις: «δεν γίνεται να αξιολογείται η πίστη», «δεν πρέπει να 
µαθαίνουµε απέξω για το Χριστό», «µε την αξιολόγηση είναι σαν να µας 
βαθµολογούν αν είµαστε καλοί χριστιανοί», «η πίστη είναι κάτι βαθύτερο από 
νούµερα», « να διδάσκεται χωρίς βαθµό», «το να προσπαθεί κάποιος να µας κάνει 
να πιστεύουµε είναι ανούσιο», «η πίστη είναι προσωπικό θέµα, χωρίς αξιολόγηση 
εκφράζονται εύκολα οι διαφορετικές γνώµες», «όχι παπαγαλία», «να βρεθεί ένας 
άλλος τρόπος διδασκαλίας», «απωθεί η βαθµολογία τους µαθητές από την 
εκκλησία», «χρειάζεται ένα άλλο είδος αξιολόγησης». Η επιθυµία των µαθητών να 
µην αξιολογείται η πίστη και η θρησκευτική συµπεριφορά δηλώνει έµµεσα τη 
σύγχυση που επικρατεί ως προς τον καθορισµό των διδακτικών στόχων του 
µαθήµατος και τον τρόπο αξιολόγησής  του, όπως και την τάση πολλών 
εκπαιδευτικών να αξιολογούν µε βαθµούς στάσεις και συµπεριφορές, δείχνοντας 
µ’ αυτό τον τρόπο την έλλειψη αντικειµενικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας 
στις αξιολογικές τους πρακτικές. 

Από τον πίνακα 7 διαπιστώνεται ότι ο παράγοντας τάξη παίζει σηµαντικό 
ρόλο στο είδος της απάντησης των µαθητών. Υπέρ της αξιολόγησης είναι κυρίως 
οι µικρότεροι µαθητές και κατά της αξιολόγησης οι µαθητές που φοιτούν σε 
µεγαλύτερες τάξεις και κυρίως στο Λύκειο. Είναι αλήθεια ότι οι έφηβοι 
προβληµατίζονται περισσότερο και αντιµετωπίζουν µε κριτική διάθεση 
παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και κυρίως τη στείρα αποµνηµόνευση. 
Ζητούν επικοινωνία, διάλογο, κατανόηση και βοήθεια στα διλλήµατα και τις 
ψυχικές τους συγκρούσεις.  

Το φύλο των µαθητών, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8, δεν επηρεάζει το 
είδος της απάντησης του µαθητή. Σχετικά µε την περιοχή διαφαίνεται κάποια 
επίδραση, τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τη σχετική συχνότητα.  Είναι 
µεγαλύτερα τα ποσοστά των µαθητών του Γυµνασίου που φοιτούν σε σχολεία  
κωµοπόλεων  που θέλουν την αξιολόγηση και µεγαλύτερα τα ποσοστά των 
µαθητών Λυκείου σε κωµόπολη που δεν επιθυµούν  την αξιολόγηση του 
µαθήµατος. Αυτό το αποτέλεσµα είναι δύσκολο να σχολιαστεί και χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα. Υποκειµενικά, µε βάση προσωπικές εµπειρίες, θεωρούµε ότι σε 
περιοχές, που είναι µακριά από αστικά κέντρα, τα ερεθίσµατα είναι λιγότερα από 
αυτά των πόλεων και οι µαθητές έχουν περισσότερες απαιτήσεις από το σχολείο. 

4. Επίλογος – Προτάσεις  

Θεωρούµε ότι για το µάθηµα των Θρησκευτικών, ως µάθηµα του 
προγράµµατος σπουδών του Γυµνασίου και του Λυκείου, πρέπει να ισχύει  η 
διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως και 
στα υπόλοιπα µαθήµατα. Είναι όµως απαραίτητη η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών 
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για το ρόλο της αξιολόγησης  στη διαδικασία της µάθησης, ιδιαίτερα για το 
συγκεκριµένο µάθηµα, που είναι φορέας πνεύµατος παιδείας, µέσα από την οποία 
διασώζεται το ανθρώπινο πρόσωπο (Κοσµόπουλος, 2005). 

Η αξιολόγηση του µαθητή, που συνδέεται άµεσα µε τη διαδικασία της 
µάθησης και αφορά τόσο τους στόχους του µαθήµατος όσο και τη διδακτική 
µεθοδολογία, είναι η  διαµορφωτική αξιολόγηση, που µπορεί να παίξει το ρόλο 
της, ως διαγνωστική, στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή κάθε καινούριας 
δραστηριότητας για την επισήµανση των κεκτηµένων γνώσεων και των 
ικανοτήτων που διαθέτει ο µαθητής, καθώς και για τον περαιτέρω καθορισµό της 
διδακτικής πορείας. Μπορεί να παρουσιάζεται ως µια καθηµερινή σχέση 
αλληλεπίδρασης δασκάλου και µαθητή, µε τη µορφή µιας γενικής παρατήρησης 
της συµπεριφοράς του µαθητή, µιας αξιολόγησης υποκειµενικής και αυθόρµητης, 
µιας διαµόρφωσης των υποθέσεων και µιας συνεχούς αύξησης των κινήτρων. 
Μπορεί να έχει τη θέση της στο τέλος κάθε σταδίου της µαθησιακής διεργασίας 
για την ανάλυση του αποτελέσµατος των υποστόχων, τη διαµόρφωση της 
διδασκαλίας και την τροποποίηση των σχεδίων (Παπαναούµ, 1985/16, Χέλµουτ, 
1987/23, Ρεράκης, 2007/273-278)..  

Με την παραπάνω µορφή της η αξιολόγηση µπορεί να υπηρετήσει βιωµατικές 
µορφές διδασκαλίας (Χρυσαφίδης, 1994), να συµβάλλει στην καλύτερη επίτευξη 
των διδακτικών στόχων και στη δηµιουργία ενός ευχάριστου µαθησιακού 
κλίµατος. Η αποστήθιση στείρων γνώσεων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των µαθητών δεν µπορεί να έχουν λόγο στη διδασκαλία του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών. Το διδακτικό συµβόλαιο, που είναι καλό να 
συνάπτεται µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών ως προς τα κριτήρια της 
αξιολόγησης,  µπορεί  να δώσει στο µάθηµα τη θέση που του αρµόζει στο σχολικό 
πρόγραµµα, χωρίς να δηµιουργούνται παρεξηγήσεις για τη φύση του µαθήµατος, 
το έργο του θεολόγου - εκπαιδευτικού  και το ρόλο της αξιολόγησης.  

Πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας µπορεί να 
βοηθήσουν στη δηµιουργία γόνιµων προβληµατισµών τόσο σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας, όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού των αναλυτικών προγραµµάτων. Επίσης 
µπορεί να συµβάλλουν  στην αποφυγή ακραίων τοποθετήσεων σχετικά µε το 
χαρακτήρα του µαθήµατος, που µόνο αρνητικές εντυπώσεις µπορούν να 
δηµιουργήσουν και να λειτουργήσουν εις βάρος του µαθήµατος.  

Σηµειώσεις 

(1) Άρθρο 16, παράγρ. 2 του Ελληνικού Συντάγµατος: «Η παιδεία…έχει ως σκοπό…την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης  και τη διάπλαση των Ελλήνων 
σε ελεύθερους πολίτες». 

(2) Στόχος του µαθήµατος των Θρησκευτικών, σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα σπουδών 
και το πιλοτικό πρόγραµµα του Νέου Σχολείου, είναι η καλλιέργεια ορθόδοξου 
εκκλησιαστικού φρονήµατος, η συνειδητοποίηση του λυτρωτικού µηνύµατος του 
Ευαγγελίου, η ευαισθητοποίηση απέναντι στο σύγχρονο κοινωνικό προβληµατισµό 
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και η διάσωση της γνήσιας ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, ο θρησκευτικός 
γραµµατισµός, η δηµιουργία πολιτών µε θρησκευτική αυτοσυνειδησία και 
δεκτικότητα στο διάλογο µε το διαφορετικό, καθώς και η ανάδειξη της συµβολής 
του Χριστιανισµού στη συνοχή του σύγχρονου κόσµου,  βλ. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραµµάτων  Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδών (Α.Π.Σ.) ∆ηµοτικού – Γυµνασίου, Φ.Ε.Κ. τεύχ. Β΄αρ.φύλλου 303/13-3-03. 
Ενιαίο Λύκειο- Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, εκδ. Ο.Ε.∆.Β. 1998, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των 
µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και στο Γενικό 

(3) Οι απαντήσεις των µαθητών για την εικόνα του θεολόγου εκπαιδευτικού αποτέλεσαν το 
αντικείµενο σχετικής εργασίας που δηµοσιεύτηκε στην επετηρίδα της Ανωτάτης 
Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων το 2011, µε θέµα: «Η εικόνα του 
παιδαγωγού που ασκεί χριστιανική αγωγή µέσα από τις προτάσεις των µαθητών» 
και οι απαντήσεις των µαθητών σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας του 
θρησκευτικού µαθήµατος αποτέλεσε το περιεχόµενο εισήγησης στο συνέδριο της 
Ανώτατης Εκκλησιαστής Ακαδηµίας Βελλάς που πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα 
από 6-9 Οκτωβρίου 2011 για τα 100 χρόνια της Σχολής και είχε ως  θέµα: 
«∆ιδακτικές προσεγγίσεις της χριστιανικής αγωγής. Ο ρόλος των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών», βλ. στο παράρτηµα της εργασίας µας το σχετικό 
ερωτηµατολόγιο . 

(4) Ο χαρακτηρισµός της περιοχής, από την οποία προέρχονταν το δείγµα της έρευνας, 
βασίστηκε στην απόσταση του σχολείου από την πόλη και στην πληθυσµιακή 
κατάσταση της περιοχής. Επιλέξαµε σχολεία από διαφορετικές περιοχές, γιατί 
υποθέσαµε ότι ο τρόπος ζωής του µαθητή µπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις του. 

Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων εµπειρικής έρευνας 
σχετικά µε τις αντιλήψεις των µαθητών του Γυµνασίου και του Λυκείου για την 
αξιολόγηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών Οι απαντήσεις των µαθητών σε σχετικό 
ερωτηµατολόγιο, που αποτέλεσαν αντικείµενο στατιστικής ανάλυσης, δηµιουργούν 
προβληµατισµούς, τόσο ως προς το περιεχόµενο και τους στόχους του µαθήµατος, όσο και 
ως προς τη διδακτική µεθοδολογία που ακολουθείται και το ρόλο της αξιολόγησης στη 
µαθησιακή διαδικασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(Γυµνάσια – Λύκεια) 

Σας πλαίσια έρευνας, σχετικής µε τη διδασκαλία του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών, σας παρακαλούµε να απαντήσετε ανώνυµα και ειλικρινά στα 
παρακάτω ερωτήµατα. 

Σηµειώστε Χ στο τετραγωνάκι που σας ταιριάζει. 

 

 Φύλο Αγόρι Κορίτσι 

 Σχολείο Γυµνάσιο Λύκειο   

 Τάξη Α΄ Β΄ Γ΄  

 Περιοχή Πόλη Προάς Κωµόπολη  

Ερώτηση 1 

Πώς πρέπει να διδάσκεται, κατά τη γνώµη σας, το µάθηµα των 
Θρησκευτικών; 

Ερώτηση 2 

Πιστεύετε ότι το µάθηµα των Θρησκευτικών πρέπει να αξιολογείται 

Ναιι       ή Όχι;    ; 

∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. 

Ερώτηση 3 

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, κατά τη γνώµη σας, ο εκπαιδευτικός 
που διδάσκει το µάθηµα των Θρησκευτικών; 

Σας ευχαριστούµε πολύ. 
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Η επίδραση ενός προγράµµατος παρέµβασης 
στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης από δασκάλους 

Π. Κωνσταντινίδης 

Πανεπιστήµιο Frederick 
Λέκτορας, Τµήµα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήµιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος, 

panosc22@hotmail.com 

Εισαγωγή 

Ένα καλά σχεδιασµένο πρόγραµµα παρέµβασης, έχει τη δυνατότητα να 
εµπλουτίσει τη γνώση των δασκάλων για το αντικείµενο µε το οποίο καταπιάνεται 
και να τους προσφέρει νέες ιδέες και εναλλακτικές λύσεις για την εφαρµογή νέων 
παιδαγωγικών µεθόδων διδασκαλίας (Armour & Yelling, 2004, Desimone, Garet, 
Birman, Porter & Yoon, 2003, Desimone, Porter, Garet, Yoon & Birman, 2002, 
Feiman-Nemser, 2001, Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001, Kersiant, 
Borman, Boydston & Sadler, 2001). Η συνηθισµένη µέθοδος συγκέντρωσης 
πληροφοριών για τις απόψεις των δασκάλων για την επίδραση των προγραµµάτων 
παρέµβασης στις πρακτικές διδασκαλίας τους, είναι η χρήση του “teacher 
participant satisfaction survey” (Tolbert, 2001), ενός ερωτηµατολογίου το οποίο 
εξετάζει το βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων σε αυτά, µέσα από τη 
συµµετοχή τους και τις εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει. Οι πληροφορίες αυτές, αν 
και χρήσιµες, δεν προσφέρουν σαφείς ενδείξεις για τις προσδοκώµενες αλλαγές 
στη διδασκαλία και στη µάθηση, σαν αποτέλεσµα της παρέµβασης (Tolbert, 2001). 
Πιο σαφείς πληροφορίες έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει κανείς µε τη 
συστηµατική παρατήρηση, δηλαδή παρακολουθώντας τη διδακτική διαδικασία στο 
χώρο διδασκαλίας του µαθήµατος µέσα στο σχολείο (Constantinides, 2008, 
Morris, Chrispeels & Burke, 2003). Ιδιαίτερα για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, 
οι παρεµβάσεις είναι ανύπαρκτες έως µηδαµηνές. Αποτέλεσµα των πιο πάνω είναι 
η έλλειψη συστηµατικότητας, η έλλειψη προοδευτικότητας ενώ πολλές φορές τα 
θέµατα µε τα οποία καταπιάνονται τα προγράµµατα παρέµβασης δεν έχουν σχέση 
µε αυτά που διδάσκουν ή θέλουν να διδάξουν οι δάσκαλοι στα σχολεία (Armour & 
Yelling, 2004; Ward & Doutis, 1999). Κατ’ επέκταση δεν υπάρχει διαφοροποίηση 
στις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρµόζουν οι δάσκαλοι και τη µάθηση (Armour 
& Yelling, 2004). Βέβαια, οι έρευνες οι οποίες µελέτησαν την 
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων παρέµβασης, ειδικά για το µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής (Ward & Doutis, 1999) είναι περιορισµένες. Σύµφωνα µε τις 
έρευνες αυτές, η γνώση για τον τρόπο µε τον οποίο οι δάσκαλοι αντιλαµβάνονται 
και χρησιµοποιούν τη γνώση που λαµβάνουν στα παρεµβατικά προγράµµατα, στις 
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πρακτικές διδασκαλίες τους, είναι µηδαµινή. Την παρούσα έρευνα λοιπόν, 
κατεύθυναν τα ακόλουθα ερωτήµατα: (α) Ποια από τα χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος παρέµβασης το οποίο είχε σαν θέµα το µοντέλο Sport Education, 
προτίθενται να χρησιµοποιήσουν οι δάσκαλοι στα µαθήµατα τους; (β) Ποια 
στοιχεία του µοντέλου Sport Education χρησιµοποιούν τελικά οι δάσκαλοι στα 
µαθήµατα τους; και (γ) Ποιοι ήταν οι λόγοι εκείνοι που ώθησαν τους δασκάλους 
να εντάξουν ή να µην εντάξουν στοιχεία του µοντέλου Sport Education στα 
µαθήµατα τους;  

Μέθοδος 

∆είγµα 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 20 δάσκαλοι, 13 άντρες και 7 γυναίκες, 
από 17 δηµόσια δηµοτικά σχολεία αστικών περιοχών της Λευκωσίας, στην Κύπρο. 
Η επιλογή του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε τυχαία δειγµατοληψία. Οι 
συµµετέχοντες είχαν 5-20 χρόνια πείρα στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και 
δίδαξαν σε σχολεία αστικών περιοχών. Στα σχολεία τα οποία δίδαξαν είχαν 
πλούσιο εξοπλισµό και µεγάλες αίθουσες Φυσικής Αγωγής.  

Το µοντέλο Sport Education 

Το µοντέλο Sport Education (Siedentop, 1994) αποτελείται από 6 δοµικά 
στοιχεία: τον θεµατικό κύκλο ή την ενότητα, τον ρόλο του κάθε µαθητή, την 
αγωνιστική περίοδο, τις τελετές κλεισίµατος αγωνιστικής περιόδου ή βράβευσης 
των καλύτερων, την καταγραφή αποτελεσµάτων και στατιστικών στοιχείων και το 
εορταστικό κλίµα κατά τη διάρκεια του θεµατικού κύκλου. Μια τυπική σαιζόν 
αποτελείται από 5 (χρονολογικά διατεταγµένες) φάσεις: την οργανωτική φάση, τη 
φάση επιλογής οµάδων, την προπαρασκευαστική περίοδο (περίοδος 
προετοιµασίας), την αγωνιστική περίοδο και το κλείσιµο της αγωνιστικής 
περιόδου µε εορταστικό τρόπο. 

Το πρόγραµµα παρέµβασης µε θέµα το µοντέλο Sport Education 

Το πρόγραµµα παρέµβασης χωρίστηκε σε τρία µέρη: Το πρώτο µέρος 
αφορούσε την εκµάθηση του περιεχοµένου του µοντέλου και απάντηση σε 
συνηθισµένες απορίες, όπως γιατί κατασκευάστηκε, πως εφαρµόζεται, πως είναι 
δοµηµένο, πως διαφέρει από την παραδοσιακή διδασκαλία των σπορ στο µάθηµα 
της Φυσικής Αγωγής. Η εκµάθηση του περιεχοµένου του µοντέλου 
πραγµατοποιήθηκε µέσω διάλεξης, συζήτησης και σηµειώσεων που δόθηκαν τους 
συµµετέχοντες. Το δεύτερο µέρος αφορούσε την εφαρµογή της γνώσης µέσω της 
ενεργητικής µάθησης σε µικρές οµάδες. Η κάθε οµάδα ήταν υπεύθυνη για τον 
προγραµµατισµό και τη µικρο-διδασκαλία µέρους της ενότητας του µοντέλου 
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Sport Education. Τέλος, το τρίτο µέρος αναλώθηκε σε συζήτηση µε βάση τον 
αναστοχασµό για τις πρακτικές διδασκαλίας και τα προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν στην εφαρµογή του µοντέλου Sport Education.  

Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Τη διαδικασία της έρευνας κατεύθυναν τρία ερευνητικά ερωτήµατα: 

(1) Ποια στοιχεία του µοντέλου Sport Education προτίθενται να 
χρησιµοποιήσουν οι δάσκαλοι στα µαθήµατα τους; 

(2) Ποια στοιχεία του µοντέλου Sport Education χρησιµοποιούν τελικά οι 
δάσκαλοι στα µαθήµατα τους; 

(3) Ποιοι ήταν οι λόγοι εκείνοι που ώθησαν τους δασκάλους να εντάξουν ή 
να µην εντάξουν στοιχεία του µοντέλου Sport Education στα µαθήµατα 
τους; 

Έγινε δηλαδή η προσπάθεια κατανόησης της πρόθεσης των δασκάλων για τη 
διδασκαλία του µοντέλου που είχαν διδαχθεί, της χρήσης ή όχι τελικά, του 
µοντέλου στα µαθήµατα τους, όπως επίσης και των λόγων εκείνων που τους 
ώθησαν να χρησιµοποιήσουν ή όχι το µοντέλο αυτό.  

∆ιαδικασία  

Για καλύτερη οργάνωση η έρευνα διαχωρίστηκε σε 4 µέρη ως ακολούθως: 

1. Συµµετοχή στο πρόγραµµα παρέµβασης µε θέµα το µοντέλο Sport 
Education. 

2. Κατάθεση του προγραµµατισµού του θεµατικού κύκλου και των σχεδίων 
µαθήµατος. 

3. Παρακολούθηση, βιντεοσκόπηση και (κωδικοποίηση) ανάλυση των 
µαθηµάτων τα οποία δίδαξαν οι δάσκαλοι. 

4. Συνεντεύξεις για τις απόψεις των δασκάλων (α) για το τι έµαθαν στο 
πρόγραµµα παρέµβασης και (β) για το θεµατικό κύκλο που είχαν διδάξει. 

Ανάλυση  

Για σκοπούς ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε το όργανο µέτρησης µε την 
επωνυµία “Sport Εducation Οbservational Ιnstrument”: (α) για tην κωδικοποίηση 
(και αξιολόγηση) του περιεχοµένου του προγράµµατος παρέµβασης (στο 1ο µέρος 
της έρευνας) µε βάση το Complete guide to Sport Education (Siedentop, Hastie & 
Van der Mars, 2004), (β) Την αξιολόγηση του προγραµµατισµού του θεµατικού 
κύκλου και των σχεδίων µαθήµατος των δασκάλων (στο 2ο µέρος της έρευνας), (γ) 
Την αξιολόγηση της διδακτικής συµπεριφοράς των δασκάλων στα σχολεία τους 
κατά τη διδασκαλία του µοντέλου Sport Education (στο 3ο µέρος της έρευνας). 
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Οι κατηγορίες οι οποίες συµπεριλήφθηκαν στο όργανο µέτρησης, αφορούσαν 
τα 6 δοµικά στοιχεία του µοντέλου Sport Εducation, τα οποία έχουν αναφερθεί πιο 
πάνω. ∆ύο ερευνητές/παρατηρητές, γνώστες του µοντέλου Sport education, 
εκπαιδεύτηκαν πριν από την παρέµβαση για να αναγνωρίσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά τα οποία είχαν άµεσα σχέση µε το όργανο µέτρησης. Η 
παρέµβαση µε θέµα το Sport Education κωδικοποιήθηκε ξεχωριστά από τους δύο 
ερευνητές, δίνοντας ψηλό δείκτη αξιοπιστίας για όλα τα δοµικά στοιχεία του 
µοντέλου (Interobserver agreement (ΙΟΑ) = 95%).  

Μετά το τέλος της παρέµβασης οι δάσκαλοι είχαν συµπληρώσει ένα 
ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού τύπου και ερωτήσεις κατάταξης 
στην κλίµακα Likert. Οι ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού τύπου συγκέντρωναν 
πληροφορίες για τις απόψεις των δασκάλων για τη µάθηση κατά τη διάρκεια της 
παρέµβασης, ενώ µετά, οι δάσκαλοι είχαν να επιλέξουν τις απαντήσεις τους από το 
1 µέχρι το 5, ανάλογα µε την άποψη/προτίµηση του ερωτηθέντος, σχετικά µε την 
ποιότητα του προγράµµατος παρέµβασης. Το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησε την ύλη 
του προγράµµατος παρέµβασης, την πρακτική εξάσκηση των δασκάλων στο 
µοντέλο Sport Education και το χρόνο τον οποίο ανάλωσαν για προγραµµατισµό 
σε δραστηριότητες που είχαν σχέση µε αυτές που είχαν διδαχθεί κατά την 
παρέµβαση. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση περιγραφικής 
σύγκρισης και ανάλυσης του περιεχοµένου. 

Στο δεύτερο µέρος της έρευνας, οι δάσκαλοι κατέθεσαν τον προγραµµατισµό 
του θεµατικού κύκλου και τα σχέδια µαθήµατος για τη διδασκαλία του µοντέλου 
Sport Education στα σχολεία τους. Για την ανάλυση των δεδοµένων ο ερευνητής 
και ο βοηθός του κωδικοποίησαν τις πληροφορίες ξεχωριστά, χρησιµοποιώντας τα 
στοιχεία του µοντέλου τα οποία αναγνωρίστηκαν στο όργανο παρατήρησης του 
µοντέλου Sport Education (Sport Education Οbservational Ιnstrument). Ο βαθµός 
αξιοπιστίας των αναλύσεων των δύο παρατηρητών ήταν 90% (IOA = 90%) για 
όλα τα δοµικά στοιχεία του µοντέλου που είχαν κωδικοποιηθεί. Τα δεδοµένα που 
είχαν συγκεντρωθεί στη µέχρι τώρα πορεία, χρησιµοποιήθηκαν για να απαντήσουν 
στο πρώτο ερώτηµα: «Ποια στοιχεία του παρεµβατικού προγράµµατος για το 
µοντέλο Sport Education προτίθενται να χρησιµοποιήσουν οι δάσκαλοι στα 
µαθήµατα τους;» 

Στο τρίτο µέρος της διαδικασίας της έρευνας έγινε παρακολούθηση και 
βιντεοσκόπηση των µαθηµάτων των δασκάλων µε θέµα το Sport Education. Το 
Sport Education Observational Instrument χρησιµοποιήθηκε για την κωδικοποίηση 
της παιδαγωγικής συµπεριφοράς των δασκάλων. Βιντεοσκοπήθηκαν τρία 
µαθήµατα από κάθε δάσκαλο. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αυτής 
προηγήθηκε η «εκπαίδευση και ο συντονισµός» του ερευνητή και του βοηθού του, 
έτσι ώστε να υπάρχει ταύτιση απόψεων όσον αφορά το τι κωδικοποιείται, πώς 
κωδικοποιείται και µε ποιο τρόπο, µε βάση πάντα το όργανο µέτρησης και είχε 
ετοιµαστεί το σχετικό πρωτόκολλο (IOA = 90%). Τα δεδοµένα που είχαν 
συγκεντρωθεί στο σηµείο αυτό, απάντησαν στο δεύτερο ερώτηµα: «Ποια στοιχεία 
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του µοντέλου Sport Education χρησιµοποιούν τελικά οι δάσκαλοι στα µαθήµατα 
τους;»  

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του θεµατικού κύκλου µε θέµα το 
Sport Education στα σχολεία, είχαν ληφθεί συνεντεύξεις από τους δασκάλους, 
σχετικά µε τις απόψεις τους για τις γνώσεις και εµπειρίες που είχαν αποκοµίσει 
από το πρόγραµµα παρέµβασης, όπως επίσης και για τα µαθήµατα που είχαν 
προσφέρει στα πλαίσια του θεµατικού κύκλου που είχαν διδάξει. Οι συνεντεύξεις 
ήταν διάρκειας 30 λεπτών και επικεντρώνονταν στην εφαρµογή του µοντέλου από 
τους δασκάλους και τη συλλογιστική για την εφαρµογή του. Στις συνεντεύξεις 
συµπεριλαµβάνονταν ερωτήµατα όπως «Ποια στοιχεία του µοντέλου Sport 
Education έχεις χρησιµοποιήσει στο θεµατικό κύκλο που έχεις διδάξει;» ή «Ποια 
προβλήµατα αντιµετώπισες κατά την εφαρµογή του µοντέλου αυτού;» Τα 
δεδοµένα που είχαν ληφθεί απάντησαν στο τρίτο ερώτηµα το οποίο κατεύθυνε την 
έρευνα αυτή: «Ποιοι ήταν οι λόγοι εκείνοι που ώθησαν τους δασκάλους να 
εντάξουν ή να µην εντάξουν στοιχεία του µοντέλου Sport Education στα µαθήµατα 
τους;» Τα δεδοµένα από τον προγραµµατισµό και τις συνεντεύξεις αναλύθηκαν µε 
τη χρήση περιγραφικής σύγκρισης και ανάλυσης του περιεχοµένου. Η αξιοπιστία 
των αποτελεσµάτων όσον αφοράς τις συνεντεύξεις και τον προγραµµατισµό 
εξασφαλίστηκε µε την τριγωνοποίηση, µε τα δεδοµένα από την παρακολούθηση 
των µαθηµάτων των δασκάλων. Επίσης τα αποτελέσµατα δόθηκαν σε δύο 
συνάδελφους ερευνητές για να εκφράσουν την άποψη τους, αλλά και για λόγους 
αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων (Lincoln & Guba, 1985). 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται µε βάση τα 
ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία είχαν τεθεί κατά το σχεδιασµό της έρευνας.  

Ποια στοιχεία του προγράµµατος παρέµβασης µε θέµα το µοντέλο Sport 
Education προτίθενται να χρησιµοποιήσουν οι δάσκαλοι στα µαθήµατα τους;  

Τα αποτελέσµατα από την κωδικοποίηση της ποιότητας του παρεµβατικού 
προγράµµατος έδειξαν ότι οι δάσκαλοι είχαν διδαχθεί όλα τα δοµικά στοιχεία τα 
οποία απαρτίζουν το µοντέλο Sport Education µέσω σηµειώσεων, διαλέξεων, 
συζήτησης και ενεργητικής συµµετοχής στη πρακτική εξάσκηση. ∆όθηκε δηλαδή 
η ευκαιρία στους συµµετέχοντες για φυσική δραστηριότητα, µέσω της 
παρέµβασης, µε στόχο την εκµάθηση του µοντέλου αυτού. Ο ρόλος/συµµετοχή 
των µαθητών για παράδειγµα στην επιλογή και διατήρηση των οµάδων, είχαν 
παρουσιαστεί στο πρόγραµµα παρέµβασης µε διαλέξεις, παρουσιάσεις και 
ενεργητική συµµετοχή των δασκάλων. 

Οι απαντήσεις των δασκάλων στο ερωτηµατολόγιο (teacher participant 
satisfaction survey) µετά το πρόγραµµα παρέµβασης, κατέδειξαν ότι έµειναν 
ευχαριστηµένοι από το περιεχόµενο και τη δοµή του. Οι περισσότεροι µάλιστα 
αξιολόγησαν το παρεµβατικό πρόγραµµα µε την υψηλότερη βαθµολογία 5 στην 
κλίµακα Likert, για τη ποιότητα του.  
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Οι δάσκαλοι οι οποίοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα παρέµβασης είχαν την 
πεποίθηση ότι ήταν σε θέση να διδάξουν το µοντέλο Sport Education στο σχολείο 
τους, αφού, όπως δήλωσαν, η ενεργητική µάθηση είχε αυξήσει την αυτοπεποίθηση 
τους. Παρά το γεγονός ότι στην ερώτηση που αφορούσε το χρόνο τον οποίο ήταν 
διαθέσιµοι να αφιερώσουν, η απάντηση ήταν κάπου στη µέση της κλίµακας Likert, 
έδειξαν µε τις απαντήσεις τους ότι ένιωθαν ότι το πρόγραµµα παρέµβασης τους 
βοήθησε να είναι σε θέση να διδάξουν το µοντέλο αυτό. Για παράδειγµα η 
Βικτώρια είπε ότι νιώθει ότι µε τις πληροφορίες και τις εµπειρίες που αποκόµισε 
από το πρόγραµµα παρέµβασης, ήταν σε θέση να διδάξει το µοντέλο Sport 
Education. Οι συµµετέχοντες ήταν επίσης σε θέση να κατανοήσουν τους 
κυριότερους σκοπούς τις διδασκαλίας του µοντέλου αυτού, όπως η ανάληψη 
υπευθυνότητας από τους µαθητές, η αθλητοπρέπεια και η εκµάθηση κινητικών 
δεξιοτήτων και τακτικής. Σύµφωνα µε τις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης του 
ερωτηµατολογίου, οι δάσκαλοι κατέταξαν τη γνώση και την ικανότητα τους να 
διδάξουν το µοντέλο Sport Education µεταξύ 3-5 στη κλίµακα Likert. Οι θεµατικοί 
κύκλοι οι οποίοι ετοιµάστηκαν από τους δασκάλους, είχαν διάρκεια από 8 έως 15 
µαθήµατα και συµπεριλάµβαναν γενικά τους ρόλους των µαθητών (ως 
προπονητές, διαιτητές, αθλητές, κλπ.) και τη σαιζόν η οποία περιλάµβανε την 
οργανωτική φάση, τη φάση επιλογής οµάδων, τη προπαρασκευαστική περίοδο, την 
αγωνιστική περίοδο και το κλείσιµο της αγωνιστικής περιόδου µε εορταστικό 
τρόπο. Τα στοιχεία του µοντέλου Sport Education, τα οποία ήταν κοινά στους 
θεµατικούς κύκλους που ετοίµασαν οι δάσκαλοι, αφορούσαν τη σαιζόν και τους 
ρόλους των µαθητών στην οµάδα.  

Ποια στοιχεία του µοντέλου Sport Education χρησιµοποιούν τελικά οι 
δάσκαλοι στα µαθήµατα τους; 

Ο βαθµός στον οποίο διαφάνηκαν τα παιδαγωγικά στοιχεία του µοντέλου 
Sport Education µέσα από τα µαθήµατα τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν, ποικίλει από 
δάσκαλο σε δάσκαλο. Για να γίνει πιο κατανοητό, παρουσιάζονται πιο κάτω 
σύντοµες περιγραφές των µαθηµάτων µερικών από τους δασκάλους.  

Νικόλας. Τα µόνα στοιχεία από το µοντέλο που είχε διδαχθεί τα οποία 
φαίνονταν στα µαθήµατα του ήταν η οργάνωση της σαιζόν και ο ρόλος του 
αρχηγού της οµάδας. Η παρατήρηση των µαθηµάτων του έδειξε ότι το µεγαλύτερο 
µέρος του διαθέσιµου χρόνου αναλώθηκε σε παιχνίδι. 

Βικτώρια. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της, θα χρησιµοποιούσε τη 
σαιζόν και πολλές στρατηγικές για να προαγάγει την υπευθυνότητα µεταξύ των 
µαθητών. Θέµατα όπως τα καθήκοντα του κάθε µαθητή ανάλογα µε τον ρόλο του, 
όπως επίσης και προσφορά έντυπου υλικού για τους προπονητές, τους διαιτητές 
και τον αρχηγό. Παρά το γεγονός ότι πολλά στοιχεία από το µοντέλο Sport 
Education είχαν παρατηρηθεί στον προγραµµατισµό των µαθηµάτων της, στα 
µαθήµατα δεν διακρίθηκε κανένα στοιχείο από το µοντέλο αυτό.  

Μιχάλης. Πολλά από τα βασικά στοιχεία του µοντέλου Sport Education τα 
οποία καταγράφηκαν κατά τον προγραµµατισµό του, ήταν εµφανή στα µαθήµατα 
του στο σχολείο. Ο προγραµµατισµός του θεµατικού του κύκλου περιλάµβανε τη 
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σαιζόν, τη διατήρηση των ίδιων οµάδων µέχρι την ολοκλήρωση του θεµατικού 
κύκλου, την υπευθυνότητα στα καθήκοντα των µαθητών, δίνοντας γραπτώς τι 
έπρεπε να κάνει ο καθένας, την επίλυση προβληµάτων µέσα στην οµάδα και την 
αγωνιστική περίοδο. Η παρατήρηση των µαθηµάτων του έδειξε ότι ενώ αρχικά όλα 
τα πιο πάνω στοιχεία είχαν συµπεριληφθεί στη διδασκαλία του, στη συνέχεια 
τροποποιήθηκαν σε µια δασκαλοκεντρική µέθοδο διδασκαλίας. Για παράδειγµα, ο 
ίδιος είχε επιλέξει τις οµάδες και όχι οι µαθητές και έδινε ο ίδιος εντολές για τη 
διατήρηση των ρόλων και των καθηκόντων των µαθητών.  

Γιώργος. Παρά το γεγονός ότι στον προγραµµατισµό του θεµατικού κύκλου 
και των µαθηµάτων του είχαν συµπεριληφθεί πολλά στοιχεία του µοντέλου Sport 
Education, όπως η σαιζόν, η διατήρηση των οµάδων, η οργάνωση και η 
ανακοίνωση των επίσηµων αγώνων, πολλά από αυτά τα στοιχεία δεν 
παρατηρήθηκαν κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων του στο σχολείο. Ο Γιώργος 
ενέργησε ουσιαστικά όπως ο Μιχάλης, δηλαδή, ενώ είχε προγραµµατίσει το 
θεµατικό του κύκλο και τα µαθήµατα του περιλαµβάνοντας πολλά στοιχεία του 
µοντέλου Sport Education, στο τέλος το µάθηµα του έγινε δασκαλοκεντρικό. 
Παρατηρήθηκε πολλές φορές να δίνει εντολές και οδηγίες για τα καθήκοντα των 
µαθητών, να παίρνει αποφάσεις, τις οποίες θα έπρεπε να πάρει η οµάδα, να δίνει 
υπευθυνότητες σε µαθητές, κλπ.  

Βερόνικα. Η Βερόνικα είχε ετοιµάσει το θεµατικό της κύκλο µε ποικιλία 
στοιχείων από το πρόγραµµα παρέµβασης που είχε παρακολουθήσει, η εφαρµογή 
του όµως στο σχολείο δεν συµφωνούσε µε τον προγραµµατισµό της. Τα µέλη της 
οµάδας διατήρησαν τους ίδιους ρόλους µέχρι το τέλος του θεµατικού κύκλου. 
Κατέγραφε και ανακοίνωνε η ίδια τα αποτελέσµατα των αγώνων, έδινε εντολές, 
έκανε διαιτησία των αγώνων, καταλήγοντας, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι 
της, στη δασκαλοκεντρική µέθοδο διδασκαλίας.  
Η παρατήρηση της συµπεριφοράς των δασκάλων στον χώρο διδασκαλίας τους 
έδειξε γενικά ότι το µοναδικό στοιχείο το οποίο ήταν εµφανές στα µαθήµατα τους 
ήταν η διατήρηση των οµάδων. Παρά το γεγονός ότι ο προγραµµατισµός σε 
αρκετούς από αυτούς, περιλάµβανε τα δοµικά στοιχεία του µοντέλου Sport 
Education, η εφαρµογή των όσων είχαν προγραµµατίσει δεν ήταν η αναµενόµενη. 
Πολλά από τα στοιχεία αυτά «εξαφανίστηκαν» και όσα απέµειναν 
τροποποιήθηκαν στην πορεία, οδηγώντας ένα καθαρά µαθητοκεντρικό σύστηµα 
στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση των 
δεδοµένων έδειξε ότι: (α) η συµπεριφορά των δασκάλων έτεινε να αντικαταστήσει 
τις διάφορες φάσεις τις οποίες είχαν διδαχθεί στο πρόγραµµα παρέµβασης, π.χ. 
οργάνωση και διοίκηση, προετοιµασία πριν την αγωνιστική περίοδο, φάσεις µιας 
κανονικής περιόδου, (β) οι µαθητές παρέµεναν στις ίδιες οµάδες µέχρι το τέλος 
του θεµατικού κύκλου, (γ) δεν δόθηκε στους µαθητές αρκετή υπευθυνότητα µέσα 
από το µοντέλο αυτό σε οργανωτικά και διοικητικά θέµατα. Αντίθετα, τις 
αποφάσεις για όλα αυτά τις έπαιρναν οι δάσκαλοι, (δ) οι ρόλοι και οι ευθύνες που 
είχαν οι µαθητές λαµβάνοντας συγκεκριµένους ρόλους, δόθηκαν προφορικά, (ε) το 
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πρόγραµµα των επίσηµων αγώνων ετοιµάστηκε από τους δασκάλους και (στ) λίγη 
έµφαση δόθηκε στο fair play και στο «ευ-αγωνίζεσθε».  

Ποιοι ήταν οι λόγοι εκείνοι που ώθησαν τους δασκάλους να εντάξουν ή να 
µην εντάξουν στοιχεία του µοντέλου Sport Education στα µαθήµατα τους; 

Μια κοινή διαπίστωση των συµµετεχόντων δασκάλων ήταν η σηµασία της 
ανάληψης υπευθυνότητας, στους διάφορους ρόλους που αναλαµβάνουν οι 
µαθητές. Παρά τη σηµασία που έδωσαν οι συµµετέχοντες σ’ αυτό, όταν 
εφάρµοσαν το µοντέλο στα σχολεία τους, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Η 
υπευθυνότητα για την οποία µίλησαν, χάθηκε στην πορεία, ή ήταν µηδαµινή. Τα 
αίτια για αυτό συνοψίζονται στα ακόλουθα: (α) στην αδυναµία των µαθητών να 
ανταποκριθούν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά αυτούς τους ρόλους, (β) στον 
ανεπαρκή προγραµµατισµό και προετοιµασία των δασκάλων για δραστηριότητες 
µαθητοκεντρικές, (γ) στην προτίµηση των δασκάλων σε παραδοσιακές 
δασκαλοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας και (δ) στους διάφορους παράγοντες του 
σχολικού περιβάλλοντος οι οποίοι επηρέαζαν αρνητικά τη διατήρηση των ρόλων 
αυτών.  

Ο Νικόλας περιέγραψε την προσπάθεια που έκανε για να πείσει τους µαθητές 
του να υιοθετήσουν καλές πρακτικές εφαρµογής του ρόλου τους, όπως επίσης και 
την προσπάθεια να αποδεχτούν κάποιους από τους συµµαθητές σαν δασκάλους ή 
σαν ηγέτες ή αρχηγούς στην οµάδα. «Ιδιαίτερα όταν ο µαθητής δεν είναι 
δυναµικός χαρακτήρας για να επιβληθεί, ή όταν δεν είναι αρεστός στους 
υπόλοιπους και κανένας δε δίνει σηµασία σ’ αυτά που λέει.» Η Βικτώρια δήλωσε 
ότι η µεταφορά της ευθύνης από την ίδια στους µαθητές θα έπρεπε να συζητείται 
και να αναλύεται στους µαθητές από την αρχή της σχολικής χρονιάς. «∆εν είναι 
εύκολο ούτε για τη δασκάλα ούτε για τα παιδιά να το αντιληφθούν.» Αντίθετα, ο 
Μάριος µίλησε καθαρά για θέµα προετοιµασίας του δασκάλου. «∆εν είναι τόσο 
απλό στην εφαρµογή του. Θα πρέπει ο δάσκαλος να αφιερώσει χρόνο, να έχει 
συγκεκριµένες οδηγίες για το ρόλο του κάθε µαθητή.» Για το ίδιο θέµα µίλησε και 
ο Αντρέας. «Είναι τόσα πολλά πράγµατα, τόσες πολλές πληροφορίες, που ήταν 
δύσκολο να προγραµµατίσω οτιδήποτε.»  

Η µηδαµινή εφαρµογή της µεταφοράς της υπευθυνότητας στους µαθητές κατά 
την εφαρµογή του µοντέλου Sport Education, έγκειται και στο γεγονός ότι οι 
δάσκαλοι προτιµούσαν τις δασκαλοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές. Οι 
δάσκαλοι το βρήκαν αρκετά δύσκολο να ξεφύγουν από το επίκεντρο της 
διδασκαλίας και να αναλάβουν ένα δευτερεύων ρόλο. Ο Γιώργος ανέφερε ότι θέλει 
πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο, να είναι σίγουρος ότι οι µαθητές γνωρίζουν τι 
πρέπει να κάνουν. Η Βερόνικα δήλωσε ότι ήταν πιο εύκολο για εκείνη να χωρίσει 
η ίδια τα παιδιά σε οµάδες για να µην τσακώνονται και να µην φιλονικούν. Ο 
Μιχάλης συζήτησε τη δυσκολία που αντιµετώπισε να δεχτεί ότι δεν θα δίδασκε 
όπως συνήθως, δεν θα έδινε δηλαδή εντολές στα παιδιά, αλλά θα επέβλεπε απλά, 
έτσι ώστε όλα να κυλήσουν οµαλά.  

Επιπλέον, οι δάσκαλοι δήλωσαν ότι διάφοροι παράγοντες του σχολικού 
περιβάλλοντος δεν επέτρεψαν την οµαλή εφαρµογή του µοντέλου Sport Education 
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στον θεµατικό κύκλο που είχαν διδάξει στα σχολεία τους. Πολλοί δάσκαλοι είχαν 
παραθέσει λόγους όπως η αργοπορία των µαθητών, ο περιορισµός του χρόνου, ο 
διαθέσιµος χώρος και η διάθεση κάποιων µαθητών. Κάποιοι µαθητές αργούν 
συστηµατικά να αλλάξουν και να έρθουν στην τάξη, µε αποτέλεσµα να χάνεται 
πολύτιµος χρόνος. «Είναι δύσκολο να αφήσεις όλη την τάξη να περιµένει ένα ή 
δύο µαθητές, οι οποίοι µπορεί να είναι οι αρχηγοί ή οι προπονητές των οµάδων 
τους.» (Νικόλας). «Μερικές φορές, η αίθουσα Φυσικής Αγωγής χρησιµοποιήθηκε 
για άλλους σκοπούς, περιορίζοντας το διαθέσιµο χώρο για µάθηµα. Π.χ., όταν 
ήρθαν καινούργια βιβλία και υλικό για το σχολείο, µέσα σε κιβώτια, τα είχαν 
τοποθετήσει στην αίθουσα Φυσικής Αγωγής, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι 
δυνατότητες σε θέµατα χώρου και οργάνωσης.» (Λαρίσα). «Προσπάθησα να 
οργανώσω τους µαθητές αρχικά, για να έχουν µια καλή βάση, για να κάνουν µια 
καλή αρχή. Τελικά, περίµεναν να τα κάνω όλα εγώ, ίσως γιατί δεν τους έδωσα να 
καταλάβουν ότι θα ήθελα αυτοί να συνεχίσουν µε υπευθυνότητα.» (Μάριος). 

Συζήτηση 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη της επίδρασης ενός 
προγράµµατος παρέµβασης στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης από δασκάλους. Οι συµµετέχοντες δάσκαλοι έδειξαν ότι είχαν την 
όρεξη να αλλάξουν τις πρακτικές διδασκαλίας τους και να εφαρµόσουν το µοντέλο 
αυτό, όµως από τις παρατηρήσεις των µαθηµάτων τους, ήταν ξεκάθαρο ότι οι 
δάσκαλοι είχαν ανακαλέσει στη µνήµη τους παιδαγωγικές πρακτικές που είχαν 
µάθει στο παρελθόν, για λόγους «επιβίωσης» στην τάξη (Rovegno, 1994). Οι 
πρακτικές αυτές περιλάµβαναν την οργάνωση της τάξης από το δάσκαλο και 
δραστηριότητες οργάνωσης ενδοτµηµατικού τουρνουά.  

Όσο αφορά την ποιότητα του προγράµµατος παρέµβασης, τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι οι δάσκαλοι είχαν διδαχθεί όλα τα βασικά δοµικά στοιχεία τα οποία 
συγκροτούν το µοντέλο Sport Education, όπως φαίνεται και µέσα από τη 
βιβλιογραφία (Siedentop, 1994). Κατά την αξιολόγηση των συµµετεχόντων µετά 
την ολοκλήρωση του προγράµµατος παρέµβασης, οι δάσκαλοι έδειξαν ότι είχαν 
κατανοήσει το περιεχόµενο της παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των σαιζόν, 
της ανάληψης ευθύνης από τους µαθητές και του επίσηµου ανταγωνισµού. Οι 
περισσότεροι είχαν εκφράσει την προτίµηση για µαθητοκεντρική διδασκαλία στο 
µοντέλο Sport Education, όπως επίσης και την βεβαιότητα ότι είχαν λάβει την 
απαραίτητη γνώση, τις δεξιότητες και τα µέσα εκείνα που θα τους καθιστούσαν 
ικανούς να διδάξουν αποτελεσµατικά στο σχολείο τους, το µοντέλο αυτό.  

Κατά τη συλλογή των δεδοµένων στα σχολεία, ήταν εµφανής η παρουσία 
αρκετών στοιχείων από το µοντέλο Sport Education στα µαθήµατα των δασκάλων. 
Τα στοιχεία αυτά περιλάµβαναν τη σαιζόν (διοίκηση, περίοδος προετοιµασίας και 
αγωνιστική περίοδος) και την παιδαγωγική διαδικασία της συµµετοχής σε µια 
οµάδα. Αυτό δείχνει ότι τα βασικά δοµικά στοιχεία του µοντέλου είχαν 
αφοµοιωθεί από τους συµµετέχοντες δασκάλους στο πρόγραµµα παρέµβασης, σε 
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τέτοιο βαθµό που να µπορούν να τα εφαρµόσουν στα σχολεία τους. Μια πιθανή 
εξήγηση γι αυτό, µπορεί να δοθεί αν αναλογιστεί κανείς τα ειδικά χαρακτηριστικά 
αυτών των παιδαγωγικών στρατηγικών. Τόσο η εφαρµογή της σαιζόν, όσο και η 
οργάνωση σε οµάδες, αποτελούν παιδαγωγικές δεξιότητες χαµηλού βαθµού 
δυσκολίας, οι οποίες µπορεί να επιτευχθούν µε βασική οργάνωση από µέρους του 
δασκάλου, χωρίς ιδιαίτερο προγραµµατισµό και προετοιµασία. Η διδακτική 
συµπεριφορά των δασκάλων µπορεί να ταξινοµηθεί σαν χαµηλής δυσκολίας, αφού 
βασίστηκε σε προηγούµενη γνώση, που αφορούσε τη διδασκαλία των σπορ στα 
σχολεία. Η µεγαλύτερη διαφορά φάνηκε µεταξύ του προγραµµατισµού που είχαν 
κάνει οι δάσκαλοι και της εφαρµογής του µοντέλου στα σχολεία τους. Πολύ 
έντονη ήταν η απουσία µιας µαθητοκεντρικής παιδαγωγικής διδασκαλίας και η 
οποιαδήποτε έµφαση σε αθλητοπρέπεια, στο fair play και στη δηµιουργία θετικής 
στάσης για τα σπορ.  

Από την έρευνα αυτή διαφάνηκε ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο. Παρά τις 
αρχικές προσπάθειες να εφαρµοστεί η παιδαγωγική εκείνη µέθοδος η οποία να 
δίνει έµφαση στην ανάληψη ευθύνης από τους µαθητές, µέσα από το ρόλο που 
είχαν, οι δάσκαλοι είχαν µετατρέψει τη διδασκαλία από το πρώτο κιόλας µάθηµα, 
σε δασκαλοκεντρική και τον θεµατικό κύκλο σε απλό παιχνίδι. Οι προσπάθειες 
των δασκάλων για µαθητοκεντρική παιδαγωγική και ανάληψη ευθύνης από τους 
µαθητές, ήταν περιορισµένες και χαρακτηρίζονταν από την έλλειψη 
προγραµµατισµού και ικανότητας αποτελεσµατικής εφαρµογής του. Στην 
προσπάθεια τους να µην ξεφύγουν οι µαθητές, αλλά και να «επιβιώσουν» στα 
µαθήµατα της ηµέρας, οι δάσκαλοι επέστρεψαν σε πιο ασφαλείς µεθόδους 
διδασκαλίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τη δασκαλοκεντρική τους κατεύθυνση 
(Rovegno, 1994). Η έλλειψη προγραµµατισµού και προετοιµασίας του ρόλου των 
µαθητών στα µαθήµατα των δασκάλων, δείχνει ότι ίσως οι δάσκαλοι να µην είχαν 
την εµπειρία να εφαρµόσουν µια µαθητοκεντρική µέθοδο και πιθανό, η µοναδική 
γνώση που είχαν γι αυτό, να είχε ληφθεί από το πρόγραµµα παρέµβασης που είχαν 
παρακολουθήσει. Βέβαια, το µοντέλο είχε διδαχθεί µε µαθητές τους ίδιους τους 
δασκάλους. Μέσα από τις αναφορές τους για τους περιορισµούς του εργαστηρίου, 
είχαν εκφράσει την άποψη ότι θα ήταν καλύτερα η διδασκαλία του µοντέλου να 
γινόταν µέσα στο σχολείο µε τη συµµετοχή των µαθητών. Θα ήταν πιο κοντά στις 
πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο. Η Λαρίσα δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Ίσως να ήταν καλύτερα, αν είχαµε παιδιά στο πρόγραµµα 
παρέµβασης. Με το να έχεις δασκάλους στο ρόλο των παιδιών, οι οποίοι είναι εδώ 
γιατί θέλουν να µάθουν, είναι πολύ διαφορετικό. Οι δάσκαλοι έκαναν αυτό που 
πρέπει, όπως είχαν διδαχθεί. Με τα παιδιά θα ήταν διαφορετικό.». 

Από τα πιο πάνω φαίνεται πως παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα 
παρέµβασης έδωσε τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να κατανοήσουν την αξία 
του περιεχοµένου, η µάθηση ήταν επιφανειακή. Η αδυναµία εφαρµογής των όσων 
είχαν διδαχθεί, έδειξε ότι δεν είχαν αποκτήσει τις ικανότητες εκείνες, που να τους 
επιτρέπουν να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά το µοντέλο Sport Education στο 
σχολείο τους. Η επαναφορά των δασκάλων από τη µαθητοκεντρική στην 
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δασκαλοκεντρική παιδαγωγική, εξηγείται εν µέρει και από παράγοντες στο 
περιβάλλον του σχολείου, όπως η µη προσέλευση των µαθητών στην ώρα τους για 
το µάθηµα και η των µέσων. Από την άλλη, για να είναι δυνατή η εφαρµογή τη 
µαθητοκεντρικής παιδαγωγικής, δεν αρκεί η εφαρµογή στοιχείων που διέπουν την 
οργάνωση ενός απλού τουρνουά, αλλά η εφαρµογή δραστηριοτήτων που είναι 
κατάλληλες για τη διδασκαλία του µοντέλου Sport Education. Ίσως η εφαρµογή 
των προγραµµάτων παρέµβασης µέσα στα σχολεία θα µπορούσε να βοηθήσει να 
ξεπεραστούν αρκετά από τα προβλήµατα που αφορούν το περιβάλλον του 
σχολείου και επηρεάζουν την εφαρµογή των όσων µαθαίνουν οι δάσκαλοι. Η 
συµµετοχή µαθητών στα προγράµµατα αυτά, θα µπορούσε να φανεί χρήσιµη, 
αφού η διδασκαλία θα ήταν πιο κοντά στις πραγµατικές συνθήκες του σχολείου. 
Τέλος, θα µπορούσε να υιοθετηθεί ο ρόλος του µέντορα, έτσι ώστε να υπάρχει 
συνεχής υποστήριξη στο δάσκαλο.  
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Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαφανεί η επίδραση ενός προγράµµατος 
παρέµβασης στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από 
δασκάλους. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 20 δάσκαλοι από δηµόσια δηµοτικά σχολεία της 
Λευκωσίας. Από τους δασκάλους είχε ζητηθεί να προετοιµάσουν ένα θεµατικό κύκλο και 
τα ανάλογα σχέδια µαθήµατος, µε βάση το µοντέλο Sport Education που είχαν διδαχθεί και 
να διδάξουν τρία µαθήµατα, τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν. Για την κωδικοποίηση της 
διδακτικής συµπεριφοράς των δασκάλων, χρησιµοποιήθηκε το «Sport Education 
Observational Instrument». Ο ερευνητής και η βοηθός του κωδικοποίησαν ανεξάρτητα α) 
το θεµατικό κύκλο και τα σχέδια µαθήµατος και β) την εφαρµογή των προγραµµάτων 
αυτών στα σχολεία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι για να είναι αποτελεσµατική η 
παρέµβαση, απαιτείται γνώση των παραγόντων του σχολικού περιβάλλοντος, οι οποίοι 
επηρεάζουν την εφαρµογή νέων πρακτικών διδασκαλίας. Επίσης, φωτογραφίζουν τη 
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σηµασία της παροχής πηγών που θα βοηθήσουν τους δασκάλους να εντάξουν νέες 
παιδαγωγικές πρακτικές στα µαθήµατα τους και υποδηλώνουν την ανάγκη για παρεµβάσεις 
σε τακτικά διαστήµατα, έτσι ώστε η επίδραση τους να έχει διαχρονικά θετικά 
αποτελέσµατα. Μια εναλλακτική λύση θα µπορούσε να είναι η πραγµατοποίηση των 
παρεµβάσεων αυτών, σε πραγµατικές σχολικές συνθήκες και µε τη συµµετοχή µαθητών, 
όπως επίσης και την υιοθέτηση του ρόλου του µέντορα.  
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Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,  alex91_corfu@yahoo.gr 

1. Εισαγωγή 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης των 
µελλοντικών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.). Ωστόσο, η µετάβαση από το 
σχολείο στο πανεπιστήµιο αποτελεί για τους περισσότερους από αυτούς ένα σοκ 
πραγµατικότητας, µε δυσκολίες κατά την εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη. Ως 
κυριότερες αιτίες για την εµφάνιση του φαινοµένου θεωρούνται: 

1. Οι προηγούµενες αντιλήψεις των φοιτητών και φοιτητριών σχετικά µε το 
ρόλο και τις ενέργειες του Κ.Φ.Α., όπως αυτές διαµορφώθηκαν κατά τη 
διάρκεια των σχολικών τους χρόνων (µαθητεία µέσω παρατήρησης) 
(Lortie,1975). 

2. Η αδυναµία τους να διακρίνουν τις δυσκολίες της οργάνωσης ενός 
µαθήµατος Φυσικής Αγωγής όσο πειραµατίζονται µε µη αυθεντικά 
περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. µικρο-διδασκαλίες, εργασίες σε 
πανεπιστηµιακά µαθήµατα, κ.ά.). 

3. Ο σύνθετος, απρόβλεπτος και χαοτικός χαρακτήρας των σχολικών τάξεων 
Φυσικής Αγωγής. 

Λόγω των παραπάνω συνθηκών, οι ασκούµενοι καθηγητές φυσικής αγωγής 
εκφράζουν συχνά τις ανησυχίες τους σχετικά µε τον έλεγχο της τάξης και την 
πειθαρχία των µαθητών, καθώς και την ποιότητα της σχέσης τους µε τον σύµβουλο 
Κ.Φ.Α. της σχολικής µονάδας στην οποία πραγµατοποιούν την πρακτική τους 
άσκηση (Zounhia & Hatziharistos, 2005). Εξίσου σηµαντική καταγράφεται η 
ανησυχία τους σχετικά µε το αν οι ίδιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των µαθητών τους ούτως ώστε οι τελευταίοι να κατακτήσουν τις 
επιθυµητές γνώσεις και δεξιότητες (Morgan & Kingston, 2008).  
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα σύγχρονα προγράµµατα εκπαίδευσης 
µελλοντικών Κ.Φ.Α. στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας τους για δια βίου 
µάθηση (Darling-Hammond, 2006) µέσω της υιοθέτησης διερευνητικών στάσεων 
απέναντι στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας (Cochran-Smith & Lytle, 
2009). Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιµοποιούνται ποικίλα εργαλεία 
ανάλυσης και κριτικής του µαθήµατος, όπως για παράδειγµα οι πρακτικές 
αναστοχασµού, η έρευνα δράσης, το µοντέλο Lesson Study κ.ά. 

Το µοντέλο Lesson Study κατάγεται από την Ιαπωνία και αποτελεί µία 
συστηµατική διαδικασία ανάλυσης της διδασκαλίας (Lewis, Perry & Hurd, 2009), 
κατά την οποία ο δάσκαλος ουσιαστικά µαθαίνει µέσω της πράξης της 
διδασκαλίας καθεαυτής. Πρόκειται για µία οµαδική διαδικασία σχεδιασµού, 
παρατήρησης, συζήτησης, αποκωδικοποίησης και επανασχεδιασµού, οργανωµένης 
σε διαδοχικά στάδια.  

Ειδικότερα, σε αρχικό στάδιο, µία οµάδα καθηγητών ή δασκάλων (6-8 άτοµα 
συνήθως) θέτει από κοινού στόχους αναφορικά µε τη µάθηση και τη 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη µίας συγκεκριµένης οµάδας µαθητών. Περνώντας σε 
επόµενο στάδιο, σχεδιάζεται ένα «ερευνητικό  µάθηµα» ή µία σειρά µαθηµάτων 
αντίστοιχο µε τις αναπτυξιακές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις των 
µαθητών-στόχων. Οι διδακτικές δραστηριότητες, τα µέσα και οι τεχνικές που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν καταγράφονται µε ακρίβεια, ενώ παράλληλα 
γίνεται και µία εκτίµηση των αντιδράσεων των µαθητών σε καθεµία από αυτές. 
Στη συνέχεια, ένα µέλος της οµάδας (διαφορετικό κάθε φορά) διδάσκει, ενώ τα 
υπόλοιπα παρατηρούν και συλλέγουν στοιχεία σχετικά µε την εµπλοκή των 
µαθητών στις διδακτικές δραστηριότητες, µέσω ειδικών εντύπων παρατήρησης. 
Μετά τη διεξαγωγή του µαθήµατος, η οµάδα συγκεντρώνεται και βάσει των 
δεδοµένων της παρατήρησης καταθέτει στοιχεία σχετικά µε: α) την 
αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος, καθώς και β) την αναγκαιότητα 
επανασχεδιασµού του αρχικά επιλεγµένου πλάνου και των µέσων ή των πρακτικών 
διδασκαλίας. Κατόπιν ολοκλήρωσης των παραπάνω σταδίων, σχεδιάζεται ένα νέο 
µάθηµα το οποίο διδάσκεται από άλλο µέλος της οµάδας σε άλλη οµάδα µαθητών 
(Lewis, Purry & Murata, 2006).  

Αναγνωρίζοντας τα πιθανά οφέλη µίας συνεργατικής προσπάθειας αυτού του 
είδους στην διδακτική ωρίµανση και τη βέλτιστη επαγγελµατική εξέλιξη των 
µελλοντικών Κ.Φ.Α., σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση του 
µοντέλου Lesson Study, όπως αυτό εφαρµόστηκε στην πρακτική άσκηση 
τριτοετών φοιτητριών του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ). 
Βασική επιδίωξη ήταν η ανάδειξη των αθέατων πτυχών της διδασκαλίας του 
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α) και µέσω αυτής ο εντοπισµός των 
στοιχείων που επιδρούν στη διαµόρφωση της ταυτότητας ενός αποτελεσµατικού 
µαθήµατος.  
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2. Μεθοδολογία έρευνας 

Οκτώ τριτοετείς φοιτήτριες του ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ έλαβαν µέρος στην 
έρευνα κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2012-2013. Με τη 
βοήθεια και την καθοδήγηση της επιβλέπουσας Κ.Φ.Α., οι φοιτήτριες 
πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε Γυµνάσιο της Αθήνας για 
ένα διάστηµα επτά συνεχών εβδοµάδων. Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνταν 
δύο ηµέρες την εβδοµάδα στο ίδιο τµήµα του σχολείου (20 µαθητές ηλικίας 
14-15 χρονών, Γ’ τάξη Γυµνασίου). Η ερευνητική οµάδα χωρίστηκε σε δύο 
υποοµάδες των τεσσάρων ατόµων και κάθε υποοµάδα ανέλαβε τη 
διδασκαλία σε µία από τις δύο ηµέρες. 

Ως κύριοι άξονες δράσης της οµάδας καθορίστηκαν οι εξής: 
• Η καλλιέργεια θετικής στάσης των µαθητών και µαθητριών απέναντι στη 
Φ.Α. 

• Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ µαθητών κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος. 

• Η αύξηση της συµµετοχής τους στο µάθηµα. 

• Η αποτελεσµατική χρήση του διαθέσιµου υλικοτεχνικού εξοπλισµού του 
σχολείου. 

• Η εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της κινητικής 
επίδοσης. 

Τα µέλη της οµάδας πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση από κοινού 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:  

[1]  Αρχικά πραγµατοποιήθηκε µία πρώτη συνάντηση όπου καθορίστηκε το 
πλάνο δράσης και θεσπίστηκε µία εβδοµαδιαία δίωρη συνάντηση (πέρα 
της πρακτικής άσκησης), η οποία αφορούσε στο σχεδιασµό ή τον 
επανασχεδιασµό των εβδοµαδιαίων µαθηµάτων. Στα πλαίσια των 
συναντήσεων αυτών γινόταν λεπτοµερής καταγραφή των ασκήσεων του 
εκάστοτε ηµερήσιου προγράµµατος Φ.Α. και της πιθανής ανταπόκρισης 
των µαθητών σε καθεµία από αυτές, καθώς και κατασκευή αυτοσχέδιου 
διδακτικού εξοπλισµού. Στη συνέχεια αποστέλλονταν ηλεκτρονικά τα 
ηµερήσια προγράµµατα σε όλη την οµάδα. 

[2]  Όσον αφορά τη διδασκαλία, όπως αυτή εφαρµοζόταν από κάθε 
υποοµάδα, µία φοιτήτρια δίδασκε κάθε φορά ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες 
τρεις παρατηρούσαν και κατέγραφαν σε ειδικό έντυπο παρατήρησης τις 
αντιδράσεις των µαθητών και την εµπλοκή τους στις δραστηριότητες του 
µαθήµατος. Μετά τη λήξη κάθε διδακτικής ώρας οι φοιτήτριες κατέθεταν 
µέσω συνεντεύξεων την κριτική τους, τις συγκινήσεις και τις 
απογοητεύσεις που αποκόµισαν από το µάθηµα. 
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[3]  Σε κάθε νέα δίωρη συνάντηση επαναπροσδιορίζονταν οι στόχοι, 
συζητούνταν και  προσδιορίζονταν τα δυνατά και αδύνατα σηµεία των 
µαθητών, και καταρτίζονταν το νέο πλάνο εργασίας. 

[4]  Στο τελικό στάδιο πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση εφ’ όλης της ύλης, η 
οποία είχε ως σκοπό την αποτίµηση του διδακτικού έργου και της 
προσωπικής, αλλά και οµαδικής εξέλιξης των φοιτητριών. 

Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας πραγµατοποιήθηκε µέσω 
συνεντεύξεων, συστηµατικής παρατήρησης, και γραπτών εκθέσεων αξιολόγησης 
τις οποίες κατέθεσε κάθε φοιτήτρια ατοµικά  αµέσως µετά τη λήξη της έρευνας. Η 
ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε περιγραφικά µέσω 
αποµαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων και αποκωδικοποίησης των εντύπων 
παρατήρησης, των ηµερησίων προγραµµάτων Φ.Α. και των εκθέσεων 
αξιολόγησης (Thomas, Nelson & Silverman, 2011). Η συνδυαστική µελέτη και 
ταξινόµηση των παραπάνω τεκµηρίων οδήγησε στη δηµιουργία κατηγοριών-
θεµάτων σχετικών τόσο µε το πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος της Φ.Α., 
όσο και το ρόλο του Κ.Φ.Α. εντός αυτού του πλαισίου. Τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης ταξινόµησης αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια. 

3. Αποτελέσµατα 

3.1 Ικανότητα παρατήρησης του µαθήµατος  

Ένα στοιχείο το οποίο αποτυπώθηκε µε ιδιαίτερη συχνότητα στις 
συνεντεύξεις και στα γραπτά τεκµήρια της έρευνας ήταν η προαγωγή της 
ικανότητας των φοιτητριών να παρατηρούν το µάθηµα Φ.Α. και να εντοπίζουν τα 
δυνατά και τα αδύνατά του σηµεία. Απαλλαγµένες από το άγχος της διδασκαλίας, 
οι φοιτήτριες που βρίσκονταν ανά τακτά διαστήµατα στη θέση του παρατηρητή 
µπορούσαν πλέον να καταγράψουν, να συζητήσουν και να καταθέσουν σχόλια, 
βασιζόµενες πλέον σε πραγµατικά γεγονότα και όχι σε υποθετικά σενάρια 
εργαστηριακών ασκήσεων. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση 
της συµπεριφοράς, των αντιδράσεων και της ανταπόκρισης των µαθητών, καθώς 
και στην ανάδειξη εκείνων των πτυχών της διδασκαλίας που καταγράφηκε από τις 
ίδιες ότι προωθούν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στη Φ.Α.  

Ειδικότερα, ως στοιχεία τα οποία προήγαγαν την ενεργό συµµετοχή 
αναφέρθηκαν οι καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας, ο λεπτοµερής προγραµµατισµός 
και οργάνωση του µαθήµατος, καθώς και η ευελιξία του Κ.Φ.Α. κατά το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτού. Παράλληλα, η «έξυπνη» χρήση της 
διαθέσιµης υλικοτεχνικής υποδοµής σε συνδυασµό µε την ευαισθησία 
ανταπόκρισης του Κ.Φ.Α. στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών και 
µαθητριών, κρίθηκαν από όλες τις συµµετέχουσες ως σηµεία-κλειδιά για την 
αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος. Αντιθέτως, στοιχεία όπως η ασάφεια των 
διδακτικών οδηγιών από µέρους του διδάσκοντα, ο ανεπαρκής χρόνος και χώρος 
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άσκησης και εν γένει το αρνητικό πρότυπο του δασκάλου -όσον αφορά στην 
παροχή κινήτρων για ενασχόληση µε τον αθλητισµό- παρατηρήθηκε ότι 
ευνοούσαν και συντηρούσαν την αρχικά διαπιστωµένη αρνητική στάση των 
εφήβων στο µάθηµα. 

3.2 Συνεργασία 

Η συνεργασία µεταξύ Κ.Φ.Α., ως επαγγελµατική στάση αλλά και ως 
εφαρµοσµένη πράξη, αναδείχθηκε καθόλη τη διάρκεια της έρευνας ως ένα από τα 
πλέον καταλυτικά στοιχεία τόσο για την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος, όσο 
και για την εξέλιξη της αυτό-αντιλαµβανόµενης διδακτικής επάρκειας των ίδιων 
των φοιτητριών. Μέσω της συνεργασίας επί και κατά της διδακτικής τους δράσης 
οι συµµετέχουσες έµαθαν να αξιοποιούν από κοινού τα βιώµατα και το δυναµικό 
τους προκειµένου να αναζητήσουν πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. 
µεθόδους, µέσα ή τακτικές διδασκαλίας). Ως εκ τούτου, βρέθηκαν γρήγορα σε 
θέση να διατυπώσουν υποθέσεις, προβλέψεις και συµπεράσµατα σχετικά µε τον 
τρόπο που εξελίσσεται η µάθηση στην συγκεκριµένη ηλικία: 

«... Οι έφηβοι έχουν συνεχώς διάθεση να σε κρίνουν... το εκτιµούν πολύ όταν 
τους δίνεις χώρο να εκφράσουν τις απόψεις τους...όµως πρέπει να έχεις σιγουριά και 
σταθερότητα απέναντί τους...». 

Η µεταξύ τους αλληλεπίδραση δηµιούργησε τις απαραίτητες ευκαιρίες ώστε 
όλες οι συµµετέχουσες να ενστερνιστούν και να υιοθετήσουν στην πράξη µία µη 
εγωκεντρική προοπτική διδασκαλίας. Η προσωπική γνώση καθεµιάς, 
εµπλουτισµένη από τις πρακτικές γνώσεις των υπολοίπων και την καθοδήγηση της 
επιβλέπουσας, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για επανεξέταση των προσωπικών 
πεποιθήσεων σχετικά µε το τι συνιστά αποτελεσµατική διδασκαλία. Εντός του 
συγκεκριµένου δικτύου συνεργασίας οι φοιτήτριες µοιράστηκαν ιδέες, κρίσεις και 
συναισθήµατα µε συναδέλφους και µέσω αυτής της διαδικασίας συνειδητοποίησαν 
ότι η πράξη της διδασκαλίας απαιτεί προβληµατισµό, αφοσίωση, γνώσεις και 
πάθος: 

«...Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιβεβαίωσα πράγµατι γιατί είναι µεγάλη 
χαρά να είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής...». 

3.3 Ποιότητα µαθήµατος Φυσικής Αγωγής 

Όπως διαπιστώθηκε από την αποκωδικοποίηση των εντύπων παρατήρησης 
όλων των προγραµµάτων άσκησης, η βελτίωση της ποιότητας του µαθήµατος Φ.Α. 
επήλθε µέσω του καταιγισµού ιδεών που οι φοιτήτριες κατέθεταν στις συναντήσεις 
της οµάδας. Με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του κινητικού δυναµικού όλων των 
µαθητών, η προετοιµασία και η επεξεργασία των ηµερησίων προγραµµάτων ήταν 
εξονυχιστική. Η προσωπική έµπνευση καθεµιάς σε συνδυασµό µε την από κοινού 
παρουσίαση νέου περιεχοµένου και ιδεών, προήγαγε την κατανόηση ήδη 
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διδαχθέντων εννοιών και δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, η µέσω των πανεπιστηµιακών 
σπουδών κατακτηθείσα γνώση περιεχοµένου (π.χ. κινητικές δεξιότητες που πρέπει 
να διδαχθούν στο πλαίσιο της σχολικής Φ.Α., µέθοδοι διδασκαλίας, κ.ά.), προήχθη 
σε µορφές παιδαγωγικά δυνατές προσαρµοσµένες στη µεταβλητότητα και το 
επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που επέδειξαν οι µαθητές: 

«...καταφέραµε να είµαστε πολύ µεθοδικοί σε ότι κάναµε ή σχεδιάζαµε...» 

«...γνώρισα µεθόδους και αντικείµενα διδασκαλίας που δεν είχα φανταστεί ότι 
θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σε σχολικό περιβάλλον...». 

4. Συµπεράσµατα 

Το µοντέλο Lesson Study αποτελεί πρότυπο µοντέλο συνεργατικής ανάλυσης 
του διδακτικού σχεδιασµού και διερευνητικής αποτύπωσης της παιδαγωγικής 
δράσης. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται ότι η 
εφαρµογή του στο πλαίσιο της σχολικής φυσικής αγωγής επέδρασε θετικά στις 
εµπειρίες που αποκόµισαν οι φοιτήτριες από την πρακτική τους άσκηση ως 
µελλοντικές καθηγήτριες Φ.Α. Η λεπτοµερής ανάλυση του µαθήµατος και οι 
πολλαπλές ευκαιρίες που είχαν για συνεργασία, εστιασµένη ανατροφοδότηση και 
αναστοχασµό συνέβαλλαν στην σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη, προάγοντας 
δηµιουργικά τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελµατική τους ανάπτυξη 
(Darling-Hammond, 2006). Τα µέλη της οµάδας κατανόησαν ότι αποτελεσµατική 
διδασκαλία σηµαίνει συστηµατική συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων µε σκοπό 
την διεξαγωγή κρίσεων και την εφαρµογή κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων 
ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο και τις ανάγκες των µαθητών. Κάτι παρόµοιο 
δεν θα µπορούσε να είχε επιτευχθεί αν η πρακτική άσκηση περιορίζονταν στην 
παθητική εφαρµογή εργαστηριακών πανεπιστηµιακών ασκήσεων ή την 
αναπαραγωγή προσχεδιασµένων ηµερησίων προγραµµάτων. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί µία µελέτη περίπτωσης και ως εκ τούτου θα 
αποτελούσε ατόπηµα η γενίκευση των ευρηµάτων της σε άλλους παρόµοιους 
πληθυσµούς. Εντούτοις, τα αποτελέσµατά της είναι αρκετά ενθαρρυντικά ώστε να 
υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι η χρήση του Lesson Study εντός προγραµµάτων 
εκπαίδευσης µελλοντικών Κ.Φ.Α. µπορεί να συµβάλει στην παροχή εντοπισµένης 
και επικείµενης γνώσης. Γνώσης που χρειάζονται οι νεοφώτιστοι επαγγελµατίες 
του είδους προκειµένου να αναπτύξουν τεχνικές δράσης και σκέψης που θα τους 
επιτρέψουν να αναπτυχθούν επαγγελµατικά εντός δικτύων συνεργατικής µάθησης. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση του µοντέλου Lesson Study, ενός 
νέου µοντέλου συστηµατικής και συνεργατικής ανάλυσης της διδασκαλίας. Οκτώ 
τριτοετείς φοιτήτριες του ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ συµµετείχαν στην έρευνα και πραγµατοποίησαν 
την πρακτική τους άσκηση για πέντε συνεχείς εβδοµάδες σε σχολείο Β’θµιας εκπαίδευσης 
της Αθήνας, βάσει του µοντέλου. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή του 
Lesson Study επέδρασε θετικά στις εµπειρίες που αποκόµισαν οι φοιτήτριες από την 
πρακτική τους άσκηση προάγοντας τις γνώσεις, τη συνεργασία, τη δηµιουργική σκέψη και 
τον αναστοχασµό επί και κατά της διδακτικής τους δράσης.  
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1. Εισαγωγή 

Το σχολικό έτος 2012-2013 πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά µετά από 
τριάντα χρόνια  στην Ελλάδα αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή 
τους στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) µε πενταετή θητεία. Η 
αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις, µία για όσους υπηρετούσαν 
ήδη στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και µία για τη συµπλήρωση των κενών 
θέσεων που προέκυψαν από την πρώτη φάση, µε ανοιχτή πρόσκληση 
ενδιαφέροντος προς όλους τους εκπαιδευτικούς.  

Η αξιολόγηση διεξήχθη σύµφωνα µε ειδικό θεσµικό πλαίσιο που προτάθηκε 
από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων (∆.Ε.Π.Π.Σ.) 
και υιοθετήθηκε από τους αξιολογητές που συγκροτούσαν τις Επιτροπές 
Αξιολόγησης και από τους αξιολογούµενους, οι οποίοι συµµετείχαν µε δική τους 
επιθυµία και ενυπόγραφη δήλωση. Το γεγονός της εθελούσιας αξιολόγησης χιλίων 
πεντακοσίων εννιά (1.509) συνολικά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε στόχο τη στελέχωση θέσεων διδασκαλίας, 
συνιστά αυτό καθαυτό µια καινοφανή για τα ελληνικά δεδοµένα πρακτική που 
ενέχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και µας οδηγεί σε χρήσιµα και 
αξιοποιήσιµα συµπεράσµατα. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται το θεσµικό πλαίσιο και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης και καταγράφονται τα προβλήµατα εφαρµογής των κριτηρίων του 
θεσµικού πλαισίου, τα ζητήµατα που ανέκυψαν κατά τις πρακτικές αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών, τα θέµατα που αναδείχθηκαν από τις διαδικασίες των 
συνεντεύξεων και η αποτίµηση της πρωτότυπης ηλεκτρονικής πλατφόρµας που 
δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό (ιστότοπος «Αθηνά» των Π.Π.Σ.) ως 
διαδραστικού µέσου για την αξιολόγηση. 
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2. Το θεσµικό πλαίσιο 

Το θεσµικό πλαίσιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για τα Πειραµατικά 
καθορίστηκε µε Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. µε αριθ. Φ.361.22/11672/∆1/01-10-
2012), που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (άρθρα 42, 48 
και 51, Φ.Ε.Κ. 118/ τ. Α’/24-5-2011) για τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και 
κατόπιν της πρότασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραµατικών 
Σχολείων (∆.Ε.Π.Π.Σ.), (Απόφαση µε αριθµό 8/17-9-2012 ∆.Ε.Π.Π.Σ.) 

Σύµφωνα µε το προαναφερθέν πλαίσιο, το σύνολο των αξιολογικών µονάδων 
που µπορεί να αποδοθούν σε κάθε εκπαιδευτικό ανέρχεται σε εκατό (100) µόρια, 
τα οποία κατανέµονται για την πρώτη φάση συνοπτικά ως εξής: 

1. Η κατάρτιση και το επιστηµονικό έργο του εκπαιδευτικού µέχρι 31 µόρια, 
στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι σπουδές, τα πτυχία, διπλώµατα 
µετεκπαίδευσης, Μεταπτυχιακά, ∆ιδακτορικά, πιστοποίηση γνώσεων 
γλωσσοµάθειας και Τ.Π.Ε. και επιστηµονικό έργο. 

2.  Η διδακτική εµπειρία και η προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού µέχρι 44 
µόρια, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η διδακτική και επιµορφωτική 
εµπειρία, η προϋπηρεσία σε Π.Π.Σ., η επιστηµονική και διδακτική 
επάρκεια, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δύο τουλάχιστον διδασκαλιών, η 
παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο και η συµµετοχή του σε 
ανάπτυξη καινοτοµιών.  

3. Συνέντευξη σε επιτροπή υπό την εποπτεία της ∆.Ε.Π.Π.Σ. µέχρι 25 µόρια, 
στο πλαίσιο δέκα δεδοµένων θεµατικών ενοτήτων.  

Η αριθµητική βαθµολογία συνοδεύεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του 
Σχολικού Συµβούλου και του ∆ιευθυντή (µέχρι 300 λέξεις) που τεκµηριώνουν 
επακριβώς τα ποιοτικά τεκµήρια της απόδοσης των µορίων. Θετική θεωρείται η 
αξιολόγηση αν ο εκπαιδευτικός συγκεντρώσει τουλάχιστον 55 µόρια. 

3. Η υλοποίηση του εγχειρήµατος 

3.1 Η πρώτη φάση της αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση υλοποιήθηκε µέσω µιας πρωτότυπης ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, µε την ονοµασία ιστότοπος 
«Αθηνά» των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων 
(http://ath3.athena.net.gr/depps/). Όλοι οι εµπλεκόµενοι (αξιολογούµενοι και 
αξιολογητές) απέκτησαν κωδικό πρόσβασης στο σύστηµα (προσωπικό 
λογαριασµό) και κατέθεταν ηλεκτρονικά την αίτηση, τις επιλογές των Σχολείων, 
το περιεχόµενο του Φακέλου των προσόντων και των τεκµηρίων τους και τις τυχόν 
ενστάσεις τους.  

Στο διάστηµα όλων των διαδικασιών εκδόθηκαν πολλές διευκρινιστικές 
αποφάσεις, οι οποίες καταγράφονται στο τέλος του άρθρου, προκειµένου να 
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προσδιοριστούν τα χρονικά πλαίσια και η επακριβής µοριοδότηση των κριτηρίων 
αξιολόγησης. Ερωτήµατα και απορίες που προέκυπταν διαρκώς για συναφή µε την 
µοριοδότηση θέµατα, υποβάλλονταν ηλεκτρονικά στο κεντρικό σύστηµα και 
δίνονταν απαντήσεις ή εκδίδονταν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις. 

 
Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης στην 

πλατφόρµα και την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, ακολούθησε η φάση των 
ενστάσεων, η εξέτασή τους και η κατάρτιση των τελικών πινάκων.  

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης ολοκληρώθηκε µε τη συνέντευξη των 
υποψηφίων. Για τον σκοπό αυτό, µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ. (µε αριθµό 
∆1/50436 / 12/04/2013) συγκροτήθηκαν Επιτροπές για τη διαδικασία και ορίστηκε 
ηµεροµηνία και ακριβής ώρα της συνέντευξης µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής. 
Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και το προϊόν της µαγνητοφώνησης 
αποτέλεσε µέρος του έργου των εν λόγω Επιτροπών και πρώτο παραδοτέο τους. 
Ως δεύτερο και τελικό παραδοτέο τους ήταν µια τεκµηριωµένη έκθεση 
αξιολόγησης της κάθε συνέντευξης. Όλα τα παραδοτέα των επιτροπών 
απεστάλησαν στη ∆.Ε.Π.Π.Σ., προκειµένου να είναι διαθέσιµα για κάθε νόµιµη 
διεκδίκηση από τους υποψηφίους. 

Στον τελικό πίνακα των εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα 
πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων µε πενταετή θητεία στα 
Π.Π.Σ. καταγράφονται 619 εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν στην πρώτη φάση, 
από τους οποίους οι 592 εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στα Π.Π.Σ. (Υ.Α. Αρ. 
Πρωτ.: 72822/∆1 / 29 -5-2013). 

3.2 Η δεύτερη φάση της αξιολόγησης 

Η δεύτερη φάση αξιολόγησης ξεκίνησε µε πρόσκληση της ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
(18/06/2013), προς τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς όλων των Σχολείων της 
χώρας. Στη φάση αυτή η επιστηµονική και διδακτική επάρκεια και η παρουσία του 
εκπαιδευτικού στο σχολείο, που µοριοδοτήθηκε µε 35 µόρια, αξιολογήθηκε από 
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τον φάκελο (portfolio) που κλήθηκε να υποβάλει ο υποψήφιος για την αξιολόγησή 
του, συµπεριλαµβάνοντας ποικίλα τεκµήρια για οργάνωση ή συµµετοχή σε 
καινοτόµες  διδακτικές  πρακτικές. 

Με απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ. (µε αριθµό Γ1/95032/15/07/2013) έγινε και πάλι 
η συγκρότηση νέων Επιτροπών αξιολόγησης και καθορίστηκαν οι λεπτοµέρειες 
για τον χρόνο και τον τόπο της συνέντευξης, σύµφωνα µε το ισχύον για την πρώτη 
φάση πλαίσιο.  

Στη δεύτερη φάση αξιολογήθηκαν 890 εκπαιδευτικοί για 454 θέσεις και από 
αυτούς τοποθετήθηκαν οι 396 στα Π.Π.Σ. (Υ.Α. 113301/∆1 / 14-08-2013). Για τις 
κενές θέσεις ακολούθησε (09/09/2013) νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το σχολικό έτος 2013-14 και στις 23-09-2013 τοποθετήθηκαν οι επιλεγέντες 
βάσει τυπικών προϋποθέσεων αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί. 

Για την καλύτερη ενηµέρωση και τον συντονισµό δράσεων των αξιολογητών 
πραγµατοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις και σεµινάρια Σχολικών 
Συµβούλων και των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. µε αποφάσεις της  ∆.Ε.Π.Π.Σ. (µε αριθµό 
64/ 07/11/2012 και µε αριθµό 23/05/2013  Αρ. πρωτ.: 70350/∆1) 

4. Συµπεράσµατα – ∆ιαπιστώσεις – Προτάσεις   

Ως πρώτη παρατήρηση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ελληνική εκπαίδευση 
δεν γνώρισε ποτέ µέχρι σήµερα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών. Το σύστηµα Επιθεώρησης 
της Εκπαίδευσης, εξαιτίας των παθογενειών που εξέθρεψε, έπαψε να λειτουργεί 
επί της ουσίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τυπικά αντικαταστάθηκε το 
1982 µε τον θεσµό του Σχολικού Συµβούλου (Γ. Γρόλλιος, Τ. Λιάµπας και  Χ. 
Τζήκας, 2002, ∆. Χαραλάµπους και Ι. Γκανάκας, 2006, Μ. Κασσωτάκης, 2011). 

Η «τραυµατική» εµπειρία της Επιθεώρησης, που στόχευε στη χειραγώγησή 
του εκπαιδευτικού σε φορτισµένες κοινωνικοπολιτικές περιόδους, απέτρεψε κάθε 
συζήτηση σχετική µε την αξιολόγηση, ενώ την περίοδο αυτή παγκοσµίως τα 
συστήµατα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των 
εκπαιδευτικών εξελίχθηκαν σηµαντικά, µε αποτέλεσµα στον τοµέα αυτόν η χώρα 
µας να αποκλίνει από τις διεθνείς πρακτικές (J. Βonniol, και Μ. Vial, 2007, 
Ευρυδίκη, 2006, 2008).  

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στα Πρότυπα 
Πειραµατικά Σχολεία µε πενταετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2012-2013 
πραγµατοποιήθηκε µε την εθελούσια συµµετοχή τους και λειτούργησε 
αποκλειστικά ως επιλεκτικός µηχανισµός για κατάληψη θέσεων διδασκαλίας. Είναι 
προφανές, ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα πρέπει να ενέχει και διαστάσεις 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού (διαµορφωτική αξιολόγηση) και να συνεπάγεται κι 
ένα επιµορφωτικό πλαίσιο για την περαιτέρω ενδυνάµωση και ενίσχυση της 
διδακτικής και επαγγελµατικής δυνατότητας του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της 
δια βίου µάθησης (∆. Κακανά, 2007, Ε. Κατσαρού, Μ. ∆εδούλη, 2008).  
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Μια γενική, επίσης, διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει κουλτούρα αξιολόγησης 
στο εκπαιδευτικό µας πλαίσιο, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται οι εκπαιδευτικοί 
ακόµη και στη συγκρότηση του Φακέλου τους (portfolio), γιατί δεν είναι 
συνηθισµένοι να διατηρούν αρχείο, αποδεικτικά, βεβαιώσεις και τεκµήρια από τις 
δράσεις τους, ούτε είναι εξοικειωµένοι µε την παρακολούθηση διδασκαλιών από 
εξωτερικούς παρατηρητές µε στόχο τη «βαθµολόγησή» τους. Είναι προφανές, ότι 
χρειάζεται µια ενδελεχής ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για θέµατα αξιολόγησης 
και διαµόρφωση µιας κουλτούρας αξιολόγησης (Π. Πασιαρδής, κ.ά, 2005).  

Επιπρόσθετα, στη συγκεκριµένη αξιολόγηση δεν συνυπολογίστηκαν οι 
εκπαιδευτικές περιστάσεις και η αξιολόγηση αντιµετωπίστηκε ως αποπλαισιωµένη 
διαδικασία, δηλαδή δεν λήφθηκαν υπόψη το κοινωνικόπολιτισµικό πλαίσιο, οι 
προϋποθέσεις της τάξης όπου δίδαξε ο εκπαιδευτικός, η παράµετρος των 
δεδοµένων του Σχολείου, οι δυνατότητες για επιµόρφωση που είχε ο 
εκπαιδευτικός, κλπ.  

Γενικά, µπορούµε αν ισχυριστούµε ότι η συγκεκριµένη αξιολόγηση εµπίπτει 
στο παραδοσιακό διοικητικό µοντέλο µε έµφαση στον έλεγχο των εκπαιδευτικών 
ως ατόµων και της απόδοσής τους στην εκπαιδευτική πράξη µέσω της εξωτερική 
αξιολόγησης, παρότι αξιοποιήθηκαν µεικτές ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι και 
ποικίλα µέσα και εργαλεία (κριτήρια, δείκτες, συνεντεύξεις, ατοµικός φάκελος/ 
portfolio), γιατί δεν συνδέθηκε µε την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
της σχολικής µονάδας (Ι. Σολοµών, 1998, Π. Πηγιάκη, 1998, McBeath, J., 2001, Γ. 
Γρόλλιος, Τ. Λιάµπας και Χ. Τζήκας, 2002, Ε. Κατσαρού και Μ.  ∆εδούλη, 2008, 
Κ.Ε.Ε., 2011, Β. Καπαχτσή, Β. 2011).   

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης τα κριτήρια ήταν ισορροπηµένα µεταξύ των 
τυπικών προσόντων και της διδακτικής ικανότητας του εκπαιδευτικού µε 
σηµαντική βαρύτητα στη διδασκαλία, ενώ στη δεύτερη φάση δόθηκε έµφαση 
αποκλειστικά στα τυπικά προσόντα (επιστηµονική ανάπτυξη), προσιδιάζοντας µε 
τον τρόπο αυτόν στην ακαδηµαϊκή επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, χωρίς την 
απαιτούµενη αποτύπωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών (Χ. 
Κωνσταντίνου, 2002, Κ. Λάµνιας, 2004). Η έµφαση στους τίτλους σπουδών και τις 
πιστοποιήσεις επιµόρφωσης από ένα σηµείο και πέρα λειτουργεί αρνητικά, γιατί 
ενδεχοµένως µετατοπίζει το κέντρο βάρους των δράσεων και το ενδιαφέρον του 
εκπαιδευτικού πέρα και έξω από το διδακτικό του έργο. 

Επίσης, απαιτείται πιο επακριβής προσδιορισµός του είδους και της 
ποιότητας των τυπικών προσόντων των εκπαιδευτικών µιας σχολικής µονάδας 
(επιστηµονικά πεδία, κριτήρια και προϋποθέσεις µοριοδότησης επιµορφωτικών 
δράσεων, κλπ.) καθώς ο βαθµός αξιοποίησή τους στον τοµέα της καθηµερινής 
διδακτικής πρακτικής, που τους προσδίδει προστιθέµενη εκπαιδευτική αξία.  

Όπως, επίσης, για να λειτουργήσουν θετικά οι διαδικασίες του αναστοχασµού, 
που τίθενται για πρώτη φορά σε επίσηµο θεσµικό πλαίσιο, απαιτούνται 
περισσότερες διδασκαλίες των δύο διδασκαλίες. 

Να σηµειωθεί ότι  απουσίαζε η διακριτή µοριοδότηση της συµµετοχής των 
εκπαιδευτικών στη λειτουργία και διοργάνωση των Μαθητικών Οµίλων, που ήταν 
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ένα από τα εκπαιδευτικά «στοιχήµατα» των Π.Π.Σ. και απαιτούν ιδιαίτερο κόπο 
και µέριµνα από τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίησή τους.   

Το σύστηµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ήταν διττό, εφαρµόστηκε µε 
παραδοσιακό τρόπο αριθµητικά (βαθµολογία) στην αποτίµηση των τυπικών 
προσόντων, ενώ στην αξιολόγηση της διδασκαλίας υιοθετήθηκε η περιγραφική 
κλίµακα διαβαθµισµένων κριτηρίων (ρούµπρικα), που γνωστοποιεί αναλυτικά τα 
κριτήρια, υποδεικνύει έµµεσα τρόπους βελτίωσης και περιορίζει σε ικανοποιητικό  
βαθµό τον υποκειµενισµό του αξιολογητή.  

Με αυτόν τον τρόπο οι περιγραφές των κριτηρίων λειτούργησαν και ως 
πλαίσιο προετοιµασίας του εκπαιδευτικού. Το αναπτυξιακό συνεχές σε κάθε τοµέα 
εκφράστηκε µέσα από τέσσερις βαθµίδες (ελλιπές, επαρκές, πολύ καλό, 
εξαιρετικό), που καθεµία «µεταφράζεται» σε συγκεκριµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και όλες µαζί συγκροτούν µια ολοκληρωµένη αξιολογική 
κλίµακα, περιγραφικής φύσης, µε διαβαθµισµένα κριτήρια. Τελικά, όµως, και 
αυτές µετατράπηκαν σε αριθµητική βαθµολογία, προκειµένου να προκύψει η 
συνολική µοριοδότηση του εκπαιδευτικού. 

Σηµαντικό ζητούµενο είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των αξιολογητών και ο 
επαναπροσδιορισµός του ρόλου των στελεχών της εκπαίδευσης (Ν. Ανδρεαδάκης, 
Γ. Μαγγόπουλος, 2005, Φ. Παρασκευά, Α. Παπαγιάννη, 2008), ώστε να υπάρχει 
ένα κοινό πλαίσιο αρχών και µεθοδολογίας, να υφίστανται κοινοί άξονες 
αποτίµησης της συµµετοχής και να µην προκύπτουν  µεγάλες αποκλίσεις από 
Επιτροπή σε Επιτροπή, οι οποίες συνεπάγονται ανισότητες, εφόσον δηλώνονται 
από τους ίδιους εκπαιδευτικούς περισσότερα του ενός σχολεία, µε αποτέλεσµα 
κάποιοι ενδεχοµένως να υπερτερούν σε µόρια εξαιτίας µιας πιο ελαστικής 
βαθµολόγησης από την Επιτροπή των συνεντεύξεων.  

Επίσης, αναφορικά µε τα Π.Π.Σ., οι διαδικασίες θα πρέπει να συνδεθούν 
ευέλικτα µε τους στόχους του Σχολείου, ώστε να επιλέγονται εκπαιδευτικοί που 
τους χρειάζεται το Σχολείο για να υλοποιήσει τους στόχους, τις καινοτοµίες και τις 
πιλοτικές εφαρµογές του. Με το σκεπτικό αυτό, για παράδειγµα, κάποιος που 
διαθέτει καλλιτεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, ενδεχοµένως, να είναι πιο χρήσιµος 
σε ένα Σχολείο που έχει θέσει ως στόχο του την καλλιτεχνική – πολιτιστική δράση 
από κάποιον που έχει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε κάποιο γνωστικό 
αντικείµενο. 

Οι συνεντεύξεις θα µπορούσαν να πραγµατοποιούνται από τοπικές επιτροπές, 
συγκροτούµενες από µέλη του ΕΠ.Ε.Σ., όπως έγινε στη δεύτερη φάση, ώστε να 
επιλέγει το σχολείο τους κατάλληλους για την υλοποίηση του Προγραµµατισµού 
του, που θα διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και προσόντα. Για τον λόγο 
αυτόν θα πρέπει να προηγείται ο προγραµµατισµός των στόχων των Π.Π.Σ., ώστε 
να προσδιορίζονται επακριβώς οι ανάγκες τους για διδακτικό προσωπικό. 

Ολοκληρώνοντας, ας σηµειωθεί ότι οι διαδικασίες θα µπορούσαν να είναι πιο 
οργανωµένες και να υπήρχε υψηλότερος βαθµός προβλεψιµότητας σχετικά µε τα 
διαρκώς ανακύπτοντα ζητήµατα, ώστε να µην είναι αναγκαία η έκδοση 
πολλαπλών, επάλληλων αποφάσεων από τη ∆.Ε.Π.Π.Σ. για τον τρόπο αξιολόγησης 
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της κάθε παραµέτρου, όπως, επίσης, το πλαίσιο της συνέντευξης θα µπορούσε αν 
είναι σαφέστερο και πιο συγκεκριµένο.  

Αντίστροφα, ήταν πολύ καλά δοµηµένη η ηλεκτρονική πλατφόρµα που 
αξιοποιήθηκε στις διαδικασίες και αποδείχτηκε εξαιρετικά λειτουργική, ευέλικτη  
και χρήσιµη.  

Οι συνάφειες και οι συγγένειες µε το νέο Π.∆. 154 (ΦΕΚ 240/05-11-2013) 
για την  «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης», όπως και µε το ειδικό θεσµικό πλαίσιο (Ν. 3848/10) επιλογής 
στελεχών της Εκπαίδευσης (Χ. Κωνσταντίνου, 2002, Κ. Λάµνιας, 2004), που 
παρατηρούνται, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως, τέλος, θα έχει ιδιαίτερο,  
ενδιαφέρον η διερεύνηση της εµπειρίας και των απόψεων των αξιολογητών και 
των αξιολογούµενων που ενεπλάκησαν στο εγχείρηµα αυτό και οι προτάσεις τους. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στα Πρότυπα Πειραµατικά 
Σχολεία (Π.Π.Σ.) µε πενταετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς και τα 
προβλήµατα που ανέκυψαν από την εφαρµογή τους. Η πρώτη µετά από τριάντα χρόνια 
αξιολόγηση στα δηµόσια ελληνικά Σχολεία πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις και το όλο 
εγχείρηµα υλοποιήθηκε µέσω µια πρωτότυπης ηλεκτρονικής πλατφόρµας που 
δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό (ιστότοπος «Αθηνά» των Π.Π.Σ.). 
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Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση 
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1. Εισαγωγή 

Η ποιότητα του έργου στην εκπαίδευση γενικότερα και στο δηµόσιο σχολείο 
ειδικότερα είναι δύσκολο να οριστεί. Πως µπορούν να προσδιοριστούν οι 
παράµετροι µιας διαδικασίας στην οποία η νέα γενιά προετοιµάζεται να 
αντιµετωπίσει προκλήσεις µιας επόµενης εποχής; Ο πλουραλισµός απόψεων στο 
συγκεκριµένο θέµα, όπως αυτές διατυπώνονται από επιστήµονες, θεσµικούς 
παράγοντες και την κοινή γνώµη, συγκλίνουν όµως τουλάχιστον σε µερικά από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά ενός σχολείου που είναι ποιοτικό: α) προσφέρει στους 
µαθητές δυνατότητα απόκτησης, άσκησης και εφαρµογής γνώσεων, δεξιοτήτων 
και συµπεριφορών που τους προετοιµάζουν να ζήσουν στη σηµερινή περίπλοκη 
κοινωνία, β) αντιµετωπίζει τους µαθητές δηµοκρατικά, δίκαια και ισότιµα και γ) 
αναπτύσσει και ενδυναµώνει το αίσθηµα της προσωπικής αξιοσύνης στους 
µαθητές

[1]. 
Η διερεύνηση και η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων αποτελεί µία βασική προτεραιότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης και έχει θεωρηθεί ως αναγκαιότητα στη χώρα µας. Η ελληνική 
εκπαίδευση φαίνεται να µην είναι εξοικειωµένη µε ένα τυπικό σύστηµα 
αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των 
εκπαιδευτικών

[2]. Σε µία πρόσφατη έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος βγήκαν µεταξύ άλλων τα εξής 
συµπεράσµατα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών: α) η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου είναι ζήτηµα περίπλοκο και εγείρει εκ διαµέτρου αντίθετες 
αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, β) διαπιστώνεται αµφισηµία τόσο 
στάσεων όσο και αντιλήψεων σχετικά µε τους σκοπούς και τους στόχους της 
αξιολόγησης και γ) η λιγότερη κατάλληλη µορφή αξιολόγησης είναι η εξωτερική 
αξιολόγηση ενώ για τις άλλες µορφές αξιολόγησης οι απόψεις διίστανται[3].  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συστηµατοποίηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό έργο και την αξιολόγηση. Πιο συγκεκριµένα οι 
επιστηµονικές ερωτήσεις της έρευνας αφορούν τον προγραµµατισµό της 
διδασκαλίας και τη στελέχωση µιας υποθετικής επιτροπής αξιολόγησης. Για να 
απαντηθούν τα ερωτήµατα της έρευνας διενεργήθηκε µία συγκριτική έρευνα µε 
ερωτηµατολόγια στην Ελλάδα και στη Σουηδία µε πανεθνικά δείγµατα στην κάθε 
µία χώρα. Η συγκριτική µεθοδολογία δεν αφορά µόνο στην εξοικείωση µε τις 
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παραµέτρους άλλων εθνικών συστηµάτων. Κυρίως αφορά το «καθρέπτισµα» του 
ελληνικού συστήµατος µε τη βοήθεια ενός άλλου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται 
η χρήση αυθαίρετων ή κοινωνικά προκαθορισµένων νορµών περιγραφής και 
ερµηνείας των απαντήσεων. Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου 
project της µελέτης του επαγγελµατισµού και της κουλτούρας των εκπαιδευτικών 
στις δύο χώρες.  

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η µετατροπή υλικών σε αγαθά, υπηρεσίες και ιδέες ορίζεται ως κοινωνική 
παραγωγή, ενώ η µεταφορά στις επερχόµενες γενιές γνώσεων και δεξιοτήτων από 
την µία πλευρά, πολιτισµικών αξιών και κοινωνικών νορµών από την άλλη, 
ονοµάζονται κοινωνική και πολιτισµική αναπαραγωγή αντίστοιχα[4]. Το επάγγελµα 
του εκπαιδευτικού µπορεί να αναλυθεί µε τη βοήθεια δύο αλληλοεξαρτώµενων 
εννοιών: του επαγγελµατικού κύρους και τις διδακτικής επάρκειας[5]. Το κοινωνικό 
κύρος, αφορά µια διάσταση κοινωνικής παραγωγής και συνδέεται µε τη 
κοινωνικοιστορική εξέλιξη ενός επαγγέλµατος. Η διδακτική επάρκεια είναι µια 
διάσταση κοινωνικής και πολιτισµικής αναπαραγωγής και αναφέρεται στην 
ποιότητα της διδασκαλίας. 

Ο Bernstein[6] υποστηρίζει ότι το σχολείο είναι ένας µηχανισµός πολιτισµικής 
αναπαραγωγής για κοινωνικά προκαθορισµένες νόρµες και αξίες καθώς και για 
νοοτροπίες παραγωγής και αναπαραγωγής γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι νόρµες και 
αξίες καθορίζονται κοινωνικά µέσα από συγκρούσεις ή και συµπλεύσεις διαφόρων 
κοινωνικών δοµών και κοινωνικών δραστών µε βασικούς συντελεστές το 
Πανεπιστήµιο, την Πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς. Ο µηχανισµός µπορεί να 
περιγραφεί µε τη βοήθεια τριών επιπέδων ή σταδίων: α) παραγωγή, β) 
αναπλαισίωση, και γ) αναπαραγωγή (βλ. Σχήµα 1, επόµενη σελίδα). Το στάδιο της 
παραγωγής συνδέεται µε τους νεωτερισµούς που προωθούνται κυρίως από το 
Πανεπιστήµιο µέσω έρευνας. Μεταξύ των νεωτερισµών που παράγονται, η 
Πολιτεία επιλέγει συγκεκριµένους τους οποίους ενσωµατώνει στο θεσµικό πλαίσιο 
και στα αναλυτικά πράγµατά (στάδιο αναπλαισίωσης) µε σκοπό να αναπαραχθούν 
στο σχολείο. Όµως η πραγµατικότητα στο σχολείο δεν αναπτύσσεται γραµµικά 
καθώς οι κουλτούρες των εκπαιδευτικών αλληλεπιδρούν µε τις προθέσεις της 
Πολιτείας. Ως κουλτούρα εκπαιδευτικών ορίζεται η µεταφορά συγκεκριµένων 
νοοτροπιών από µια γενιά εκπαιδευτικών στην επόµενη και σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι ισχυρότερες του θεσµικού πλαισίου. 
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Σχήµα 1: Το εκπαιδευτικό έργο (Bernstein, 2000) 

Μία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µπορεί να θεωρηθεί σαν µια προσπάθεια της 
Πολιτείας να αλλάξει την κοινωνική πραγµατικότητα του σχολείου . Η απάντηση 
των εκπαιδευτικών βασίζεται κυρίως στην κουλτούρα και τις παραδόσεις του 
επαγγέλµατος. Η τελική πραγµατικότητα στο σχολείο µπορεί να θεωρηθεί σαν το 
αποτέλεσµα της σύγκρουσης ή της σύµπνοιας µεταξύ της Πολιτείας και των 
εκπαιδευτικών.  

Η µελέτη της κουλτούρας των εκπαιδευτικών είναι σηµαντικό εργαλείο στη 
σύγχρονη επιστηµονική παιδαγωγική έρευνα. Ένας τρόπος µελέτης της 
κουλτούρας αυτής είναι η ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Στην 
παρούσα εργασία περιγράφονται και συστηµατοποιούνται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε το εκπαιδευτικό έργο και την αξιολόγηση. 

3. Μεθοδολογία 

Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων τα οποία 
δοκιµάστηκαν πιλοτικά τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ελλάδα. Το κύριο 
ερωτηµατολόγιο της έρευνας τυπώθηκε σε τρεις σχεδόν παρόµοιες εκδόσεις για 
χρήση στη σουηδικό εννεατάξιο σχολείο, στο ελληνικό δηµοτικό και στο ελληνικό 
γυµνάσιο. Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε σε πανεθνικά δείγµατα σχολείων µε τη 
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µέθοδο της τυχαίας στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας. Πιο συγκεκριµένα 
στάλθηκε ένας ικανοποιητικός αριθµός ερωτηµατολογίων σε κάθε ένα από τα 300 
δηµοτικά και 300 γυµνάσια της έρευνας σε κάθε µία χώρα. Στη Σουηδία, το 74 % 
των δηµοτικών και το 80 % των γυµνασίων ανταποκρίθηκε µετά από δύο 
υπενθυµίσεις. Στην Ελλάδα, το 74 % των δηµοτικών και το 72 % των γυµνασίων 
απάντησε µετά από τρεις υπενθυµίσεις. Το τελικό δείγµα αποτελείται από 707 
Σουηδούς και 451 Έλληνες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  

Προκειµένου να επιτευχθεί ή εγκυρότητα των εννοιών που 
χρησιµοποιήθηκαν, το ερωτηµατολόγιο αναλύθηκε µε τη βοήθεια εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών στη Ελλάδα και στη Σουηδία πριν και µετά το πιλοτικό στάδιο. Οι 
δείκτες αξιοπιστίας Cronbach α χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση τόσο των 
πιλοτικών όσο και των τελικών εκδόσεων του ερωτηµατολογίου. Οι δείκτες αυτοί 
µετρήθηκαν από .66 έως .91 για τα διάφορα υποσύνολα ερωτήσεων του κυρίου 
ερωτηµατολογίου και θεωρούνται αποδεκτοί έως πολύ καλοί.  

Η απαντήσεις των εκπαιδευτικών ερωτηµατολογίου µελετήθηκαν µε ανάλυση 
διασποράς (ANOVA). Πιο συγκεκριµένα ως επίπεδο στατιστικής αηµαντικότητας 
ορίστηκε το p<.001 για την ελαχιστοοίηση λαθών τύπου 1. Οι µέσοι όροι στην 
Σουηδία και Ελλάδα θα παρουσιαστούν µε τη µορφή, MΣ=x.xx(.xx), 
MΕ=x.xx(.xx) αντίστοιχα, όπου οι αριθµοί σε παρένθεση δείχνουν την τυπική 
απόκλιση.  

4. Αποτελέσµατα  

4.1 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Η αξιολόγηση συνδέθηκε µε την ερώτηση του ποιόν ή ποιους θα ήθελαν οι 
εκπαιδευτικοί ως µέλη µιας υποθετικής επιτροπής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου. Πιο συγκεκριµένα δόθηκαν οι επιλογές α) συνάδελφος εκπαιδευτικός 
(ΕΚΠ), β) εκπρόσωπος µαθητικής κοινότητας (ΜΑΘ), γ) διεύθυνση σχολικής 
µονάδας (∆ΤΗ), δ) εκπρόσωπος συλλόγου γονέων (ΓΟΝ), ε) εκπρόσωπος της 
πολιτείας, στ) πανεπιστηµιακός. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα. 
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Μία επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει 
να απαρτίζεται από... 

Χώρα Ναι Ίσως Όχι 

Ελλάδα 66.3% 23.8% 9.9% 
εκπαιδευτικούς (ΕΚΠ) 

Σουηδία 40.6% 43.1% 16.3% 

Ελλάδα 44.6% 29.9% 25.6% εκπροσώπους µαθητικής κοινότητας 
(ΜΑΘ) Σουηδία 79.9% 17.8% 2.3% 

Ελλάδα 31.4% 36.1% 32.5% τη διεύθυνση της σχολική µονάδας 
(∆ΤΗ) Σουηδία 51.7% 36.3% 12.0% 

Ελλάδα 18.1% 30.4% 51.3% εκπροσώπους συλλόγου γονέων 
(ΓΟΝ) Σουηδία 21.1% 49.9% 29.1% 

Ελλάδα 32.4% 45.3% 22.3% εκπροσώπους της πολιτείας π.χ. 
υπουργείο παιδείας (ΠΟΛ)  Σουηδία 5.2% 33% 61.8% 

Ελλάδα 85.2% 11.8% 3.1% 
πανεπιστηµιακούς (ΠΑΝ) 

Σουηδία 11.9% 48.8% 39.2% 

Πίνακας 1: Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου  

Σύµφωνα µε τον πίνακα, οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα απάντησαν 
θετικότερα από τους εκπαιδευτικούς στην Σουηδία στις µεταβλητές α) ΕΚΠ, 
MΕ=2.56(.67), MΣ=2.24(.71), F(1,1157)=55.04, p<.001, β) ΠΟΛ, MΕ=2.10(.73), 
MΣ=1.43(.60), F(1,1157)=260.89, p<.001 και γ) ΠΑΝ, MΕ=2.82(.46), 
MΣ=1.73(.66), F(1,1157)= 894.36, p<.001. Οι δε εκπαιδευτικοί στην Σουηδία 
απάντησαν θετικότερα από τους εκπαιδευτικούς στη Ελλάδα στις µεταβλητές α) 
ΜΑΘ, MΣ=2.78(.47), MΕ=2.19(.82), F(1,1157)=224.75, p<.001, β) ∆ΤΗ, 
MΣ=2.40(.70), MΕ=1.99(.80), F(1,1157)=76.84, p<.001 και γ) ΓΟΝ, 
MΣ=1.92(.71), MΕ=1.67(.77), F(1,1157)=29.54, p<.001.  

Μια πρώτη ερµηνεία συνδέεται µε το ότι στη Σουηδία ενδεχόµενα έχουν 
εµπεδώσει ένα αποκεντρωµένο σύστηµα και θα ήθελαν να έχουν σε µια επιτροπή 
αξιολόγησης πιο άµεσους συνεργάτες όπως το διευθυντή, τους µαθητές και τους 
γονείς παρά πιο αποµακρυσµένες δοµές και δράστες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η 
επιθυµία σχεδόν όλων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα (85.2%) να συµµετέχει 
στην επιτροπή πανεπιστηµιακός. Το αντίστοιχο ποσοστό για εκπρόσωπο της 
Πολιτείας είναι 32.4%, ποσοστό που όµως είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από ότι 
στη Σουηδία.  
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4.2 Το εκπαιδευτικό έργο 

Το εκπαιδευτικό έργο µετρήθηκε µε τη βοήθεια τεσσάρων ερωτήσεων που 
στόχευαν στην προετοιµασία της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριµένα οι τέσσερις 
ερωτήσεις αφορούσαν το εάν οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν µε αφετηρία το 
αναλυτικό πρόγραµµα (ΑΠΣ), τις οδηγίες του σχολικού συµβούλου (ΣΧΣ), 
βιβλιογραφία σχετική µε τη επιστηµονικό αντικείµενο της ειδικότητας (ΕΠΑ) και 
βιβλία παιδαγωγικής/διδακτικής (ΠΑ∆) αντίστοιχα. Στον πίνακα που ακολουθεί 
περιγράφονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

Προγραµµατίζεις µε 
αφετηρία...  

Χωρα Πάντα Συχνά 
Μερικές 
φορές 

Σπάνια Ποτέ 

Ελλάδα 13.6% 36.9% 27.1% 14.8% 7.6% το πρόγραµµα σπουδών; 
(ΑΠΣ) 

Σουηδία 28.9% 49% 18% 3.7% 0,4% 

Ελλάδα 7.4% 30.6% 35.6% 17.2% 9.8% τις οδηγίες των σχολικών 
συµβούλων; (ΣΧΣ) 

Σουηδία 29.1% 52.5% 14.6% 3.5% 0.4% 

Ελλάδα 13.6% 32.4% 31.8% 19% 3.1% βιβλιογραφία 
επιστηµονικού 
αντικειµένου ειδικότητας; 
(ΕΠΑ) 

Σουηδία 
2.6% 16.8% 43.2% 29.2% 8.2% 

Ελλάδα 14.4% 34.2% 32.8% 16.2% 2.5% βιβλιογραφία επιστήµης 
παιδ-αγωγικής και 
διδακτικής; (ΠΑ∆) Σουηδία 2.4% 18.4% 42.8% 30.4% 5.9% 

Πίνακας 2: Απόψεις εκπαιδευτικών για επιλεγµένες διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου  

Σύµφωνα µε τον πίνακα οι εκπαιδευτικοί στην Σουηδία απάντησαν 
θετικότερα από τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα στις µεταβλητές α) ΑΠΣ, 
MΣ=4.02(.71), MΕ=3.34(.67), F(1,1157)=141.62, p<.001 και β) ΣΧΣ, 
MΣ=4.06(.60), MΕ=3.08(1.08), F(1,1157)=313.37, p<.001. Οι δε εκπαιδευτικοί 
στην Ελλάδα απάντησαν θετικότερα από τους εκπαιδευτικούς στη Σουηδία στις 
µεταβλητές α) ΕΠΑ, MΕ=3.34(1.03), MΣ=2.76(.92), F(1,1157)=98.77, p<.001 και 
β) ΠΑ∆, MΕ=3.42(1.00), MΣ=2.81(.89), F(1,1157)=114.35, p<.001.  

Με όρους παραγωγής, αναπλασίωσης και αναπαραγωγής οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί συνδέουν τον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου 
περισσότερο µε το Πανεπιστήµιο και την παραγωγή παρά µε την Πολιτεία και την 
αναπλαισίωση. 
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5. Συµπεράσµατα 

Το εκπαιδευτικό έργο µπορεί να περιγραφεί µε όρους παραγωγής, 
αναπλαισίωσης και αναπαραγωγής. Οι όροι της αναπλαισίωσης και αναπαραγωγής 
θα µπορούσαν να παραλληλιστούν µε την επιδίωξη της Πολιτείας και την 
υποχρέωση υλοποίησης που έχει το Σχολείο. Επίσης, θα µπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι η αναπλαισίωση είναι πιο στενή έννοια από την παραγωγή. 
Κάνοντας αυτή την παραδοχή, η παραγωγή µπορεί να βρίσκεται πιο κοντά στην 
έννοια της παιδείας ενώ η αναπλαισίωση στην έννοια της εκπαίδευσης.  

Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στη Σουηδία 
µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Οι εκπαιδευτικοί στη Σουηδία βρίσκονται πιο κοντά στην αναπλαισίωση 
δηλ. η λογική της υλοποίησης φαίνεται να είναι πιο ισχυρή από ότι στην 
Ελλάδα 

• Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα βρίσκονται πιο κοντά στην παραγωγή δηλ. 
η λογική της παιδείας φαίνεται να είναι πιο ισχυρή από ότι στη Σουηδία. 

Τα αποτελέσµατα µπορούν να οδηγήσουν και σε άλλα συµπεράσµατα. Πιο 
συγκεκριµένα τα στάδια της παραγωγής, αναπλαισίωσης και αναπαραγωγής 
οµοιάζουν µε τους όρους διατύπωση, σχεδιασµός και εφαρµογή. ∆ηλαδή το 
Πανεπιστήµιο µέσω έρευνας και η κοινωνία µέσω του πολιτισµού και της 
κουλτούρας διατυπώνουν της ανάγκες και τις πιθανές λογικές. Η Πολιτεία 
σχεδιάζει τη µάθηση στα σχολεία και τα σχολεία εφαρµόζουν το σχεδιασµό της 
Πολιτείας. Εάν δούµε τα αποτελέσµατα από αυτή την οπτική γωνία, οι Σουηδοί 
εκπαιδευτικοί µετέχουν σε ένα ορθολογικό σύστηµα όπου οι Πολιτεία κάνει 
επιλογές και σχεδιάζει ενώ οι Εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τις επιλογές και 
υλοποιούν το σχεδιασµό. Στην Ελλάδα όµως φαίνεται να υπάρχει ένα κενό µεταξύ 
διατύπωσης και εφαρµογής. Που οφείλεται αυτό το κενό και εάν πράγµατι είναι 
κενό µε µη ορθολογικούς όρους είναι δύσκολο να οριστεί. Σε κάθε περίπτωση, εάν 
δεχτούµε ότι είναι επιθυµητή η γραµµική σχέση διατύπωση, σχεδιασµός και 
υλοποίηση κάτι πρέπει να γίνει τουλάχιστον µε το συγκεκριµένο κενό. Οφείλεται 
στην Πολιτεία και στο τρόπο σχεδιασµού; Η στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών. 
Η µήπως είναι συνδυασµός των δύο; 
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Abstract 

The aim of the study is to describe educational work and its evaluation on the basis of 
teachers  ́ views. 451 Greek and 707 Swedish teachers completed a specially constructed 
questionnaire. According to data analysis, teachers in Greece associate educational work with 
scientific literature rather than curriculum and syllabuses, while the opposite is evident in Sweden. 
In addition, Swedish teachers would like pupils and the school principal to be involved in the 
evaluation procedure, while Greek teachers would prefer the engagement of academic teaching 
personnel in the aforementioned process.  
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Η Εσπερινή Εκπαίδευση στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα 
ως έκφραση κοινωνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής πολιτικής 

Παντελής Γαλίτης 

∆ρ. Επιστηµών της Αγωγής 
Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, galitis@otenet.gr 

1. Εισαγωγή  

Η εσπερινή εκπαίδευση στην Ελλάδα ανέλαβε έναν πολυδιάστατο ρόλο: 
αυτόν της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών και διεξόδων σε άτοµα που για 
διάφορους λόγους αδυνατούν να ενσωµατωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
που προτείνει η ηµερήσια εκπαίδευση. Η Πολιτεία, προσπαθώντας να 
ανταποκριθεί στις ευνόητες υποχρεώσεις της απέναντι στους εσπερινούς µαθητές, 
επιχείρησε να διαµορφώσει ένα νοµοθετικό πλαίσιο µε το οποίο θα έδινε 
αξιόπιστες και δίκαιες απαντήσεις στις απαιτήσεις των µαθητών των εσπερινών 
σχολείων. Σε κάποιες περιπτώσεις το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο ανταποκρίθηκε µε 
δίκαιο τρόπο στις ανάγκες που αυτό κλήθηκε να υπηρετήσει. Σε αρκετές όµως 
περιπτώσεις, η αντιµετώπιση των µαθητών των εσπερινών σχολείων από αυτό, 
κρίθηκε ως άδικη, εφόσον δεν έγινε δυνατό – ή δεν επιδιώχθηκε – να 
αντιµετωπιστούν οι µαθητές αυτοί ως πολίτες που δικαιούνται ίσες – και όχι ίδιες – 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Έτσι, αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχώς 
προσπάθειες στην κατεύθυνση της άµβλυνσης αυτών των άνισα προσφερόµενων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών σε επίρρωση των σφαλµάτων του παρελθόντος, ο 
δρόµος που απαιτείται προκειµένου να χαρακτηριστούν αυτές οι προσφερόµενες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες και διέξοδοι ισότιµες µε τις αντίστοιχες στους µαθητές της 
ηµερήσιας εκπαίδευσης, είναι ακόµη µακρύς. 

2. Οργάνωση και λειτουργία της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην 
Μεταπολιτευτική Ελλάδα 

Η γεωγραφική κάλυψη της χώρας µε εσπερινά Γυµνάσια κατά την 
µεταπολίτευση δεν ήταν επαρκής, γεγονός που λειτούργησε αρνητικά στην 
προσπάθεια άµβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισµού πολυπληθών οµάδων που 
δεν είχαν πρόσβαση στην δευτεροβάθµια εσπερινή εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύει την ανισότητα στον χώρο της εκπαίδευσης από µια άλλη οπτική 
(πίνακας 1).  
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Πίνακας 1: Κατανοµή των εσπερινών Γυµνασίων, ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών, κατά 
Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα  

1976 – 1977 1986 – 1987 1993 – 1994 
Γεωγραφικά 
∆ιαµερίσµατα Εσπερινά 

∆ηµόσια 
Εσπερινά 
Ιδιωτικά 

Εσπερινά 
∆ηµόσια 

Εσπερινά 
Ιδιωτικά 

Εσπερινά 
∆ηµόσια 

Εσπερινά 
Ιδιωτικά 

Σύνολο Ελλάδας 31 31 36 8 50 7 
Στερεά Ελλάδα και 
Εύβοια 

18 21 20 7 24 6 

Πελοπόννησος 3 3 4 - 5 1 
Ιόνιοι Νήσοι - - 1 - 1 - 
Θεσσαλία 4 - 3 - 4 - 
Μακεδονία 3 6 5 1 7 - 
Ήπειρος 1 - 1 - 1 - 
Κρήτη 1 1 1 - 1 - 
Νήσοι Αιγαίου 1 - 1 - 6 - 
Θράκη - - - - 1* - 

* Μόλις το σχολικό έτος 1991 – 1992 η Θράκη απέκτησε το πρώτο της εσπερινό Γυµνάσιο στο Νοµό Ξάνθης. 
Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης – Σχολικά έτη: 1976 – 1977, 1986 – 1987, 1993 – 1994.  

 
Ο Νόµος 1566 / 1985 ορίζει ότι στα εσπερινά Γυµνάσια γίνονται δεκτοί 

εργαζόµενοι µαθητές, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους 
(άρθρο 5). Τα Λύκεια διακρίνονται σε ηµερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά 
φοιτούν οι εργαζόµενοι µαθητές (πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2 : Κατανοµή των εσπερινών Λυκείων, ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών, κατά Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα 

1976 – 1977 1986 – 1987 1993 – 1994 Γεωγραφικά 
∆ιαµερίσµατα – 

Νοµοί 
Εσπερινά 
∆ηµόσια 

Εσπερινά 
Ιδιωτικά 

Εσπερινά 
∆ηµόσια 

Εσπερινά 
Ιδιωτικά 

Εσπερινά 
∆ηµόσια 

Εσπερινά 
Ιδιωτικά 

Σύνολο 
Ελλάδας 

31 31 29 6 35 5 

Στερεά Ελλάδα 
και Εύβοια 

17 22 17 5 18 5 

Πελοπόννησος 4 2 4 - 5 - 
Ιόνιοι Νήσοι - - 1 - 1 - 
Θεσσαλία 4 - 3 - 3 - 
Μακεδονία 3 6 3 1 5 - 
Ήπειρος 1 - - - - - 
Κρήτη 1 1 - - - - 
Νήσοι Αιγαίου 1 - 1 - 2 - 
Θράκη - - - - 1* - 

Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης – Σχολικά έτη: 1976 – 1977, 1986 – 1987, 1993 – 1994.  
* Μόλις το σχολικό έτος 1991 – 1992 η Θράκη απέκτησε το πρώτο της (και µοναδικό) εσπερινό Λύκειο στο Νοµό 
Ξάνθης. 

Η εσπερινή εκπαίδευση στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα εδραιώθηκε 
σταδιακά στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα (πίνακας 3). Ίσως αυτό να είναι µια 
επιπρόσθετη ένδειξη της προσπάθειας της ελληνικής Πολιτείας για παροχή 
κοινωνικής δικαιοσύνης διαµέσου της αποδοχής και θεσµικής ενίσχυσης – έστω 
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και στον βαθµό που κάτι τέτοιο έγινε µέχρι τώρα – του ρόλου της εσπερινής 
εκπαίδευσης. 

Πίνακας 3: Εξέλιξη των ∆ηµόσιων εσπερινών σχολείων στη χώρα µας  

Σχολικό έτος 
Εσπερινά 
Γυµνάσια 

Εσπερινά 
Λύκεια 

Εσπερινή ∆ευτεροβάθµια 
Τεχνική και 
Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση 

1976 – 1977  31 31 195 
1985 – 1986  36 29 59 
1993 – 1994  50 35 38 
2000 – 2001  76 54 44 
2005 – 2006  81 69 49 

Πηγή: α) Ε. Σ. Υ. Ε., Στατιστική της Εκπαίδευσης – Έτη: 1976 – 1977, 1985 – 1986, 1993 – 1994,  
β) ΥΠ. Ε. Π. Θ. – ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης, γ) ΥΠΕΠΘ – ∆ΙΠΕΕ – Τµήµα Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στατιστικής. 

3. Οι λόγοι που οι µαθητές των εσπερινών σχολείων εγγράφονται σ’ 
αυτά 

Η βελτιστοποίηση των εργασιακών συνθηκών και η µεγιστοποίηση του 
βαθµού ικανοποίησης – κυρίως οικονοµικής – που η εργασία προσφέρει στο άτοµο 
αποτελούν κίνητρα για την επαγγελµατική επιλογή και την ανάπτυξη του ατόµου, 
η οποία µε τη σειρά της προσδιορίζεται ως µια συνεχώς µεταβαλλόµενη 
διαδικασία.  

Η διερεύνηση της συσχέτισης µεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου και της 
θέσης του ατόµου στην αγορά εργασίας, καθώς και των προοπτικών βελτίωσης της 
επαγγελµατικής και, κατ’ επέκταση, της κοινωνικοοικονοµικής του κατάστασης, 
αναδεικνύει τη δυσµενή θέση στην οποία περιέρχονται όσοι από το εργατικό 
δυναµικό δεν έτυχαν της συνδροµής της εκπαίδευσης τουλάχιστον σε 
δευτεροβάθµιο µεταϋποχρεωτικό επίπεδο. Επιπλέον, το επίπεδο εκπαίδευσης 
φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καθορισµού της ποιότητας 
επαγγελµατικής ένταξης αλλά και διασφάλισης της επαγγελµατικής 
αποκατάστασης (Γαλίτης, 2011).  

Η αξιοποίηση της εκπαίδευσης ως βασικού µοχλού ικανοποίησης της 
επιθυµίας και τάσης του ατόµου για επαγγελµατική και κοινωνική ανάπτυξη, 
αποτελεί σταθερή πρακτική εδώ και αρκετά χρόνια (Parsons, 1959, Schultz, 1961, 
Watson, 1980). Πρακτική, η οποία εµφανίζεται να επιβραβεύει την επιλογή της σε 
σηµαντικό ποσοστό, τουλάχιστον στον τοµέα της εισοδηµατικής εξέλιξης του 
ατόµου, εφόσον η συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και των 
οικονοµικών απολαβών είναι θετική (Ψαχαρόπουλος – Καζαµίας, 1985, 
Κανελλοπούλου – Μαυροµάρα – Μητράκου 2003, Γαλίτης, 2011). 
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Η επιθυµία συνέχισης των σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και, 
µέσω αυτής, σε σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε σχολές εκτός Τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, µε κίνητρο τόσο την απόκτηση περισσότερων γνώσεων για 
προσωπική ολοκλήρωση και ικανοποίηση, όσο και την απόκτηση τυπικών αλλά 
και ουσιαστικών εφοδίων και προσόντων µε σκοπό τη βελτίωση της θέσης στην 
αγορά εργασίας καθώς και την ικανοποίηση επαγγελµατικών προσδοκιών αλλά και 
φιλοδοξιών, προβάλλεται ως ουσιαστικός λόγος συνέχισης των σπουδών στην 
εσπερινή εκπαίδευση, αν και η επιθυµία συνέχισης των σπουδών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση δεν εκφράζεται από την πλειοψηφία των µαθητών των εσπερινών 
σχολείων.  

4. Οι προσφερόµενες εκπαιδευτικές διέξοδοι για τους τελειόφοιτους και 
τους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εσπερινής εκπαίδευσης – 
Πρόσβαση στα Τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

Μελετώντας προσεχτικά την νοµοθεσία που αφορά στους τρόπους 
πρόσβασης των αποφοίτων της εσπερινής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 
Τριτοβάθµια για την χρονική περίοδο 1983 – 2013, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι, 
όσον αφορά στους αποφοίτους των εσπερινών Γενικών Λυκείων, οι συνθήκες δεν 
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, αν λάβουµε υπόψη ότι για να εισαχθούν αυτοί οι µαθητές 
στα ΑΕΙ θα έπρεπε να συναγωνισθούν κάτω από τους ίδιους όρους (συµµετοχή 
στις ίδιες εξετάσεις χωρίς να προβλέπεται γι' αυτούς ιδιαίτερο ποσοστό πρόσβασης 
στα ΑΕΙ) τους αντίστοιχους των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, γεγονός που έδινε 
αδιαµφισβήτητο προβάδισµα στους δεύτερους, οι οποίοι ήταν απαλλαγµένοι από 
τον φόρτο της ηµερήσιας εργασίας στον επαγγελµατικό τοµέα, µε αποτέλεσµα να 
έχουν πολύ µεγαλύτερη ευχέρεια και άνεση στην αρτιότερη οργάνωση της 
µάθησης και γενικότερα της µαθησιακής και µαθητικής τους ζωής. Τα παραπάνω 
ισχύουν σε µεγαλύτερο ακόµη βαθµό δυσκολίας και για τους αποφοίτους των 
εσπερινών ΤΕΛ, οι οποίοι επιδίωκαν να εισαχθούν στα ΑΕΙ µέσω του συστήµατος 
των γενικών εξετάσεων (∆έσµες), συναγωνιζόµενοι κι αυτοί «επί ίσοις όροις» µε 
τους απόφοιτους των ηµερήσιων και των εσπερινών Γενικών Λυκείων.  

Όσον αφορά στους αποφοίτους των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, οι όροι 
πρόσβασής τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση εµφανίζονται ευνοϊκοί, κυρίως 
λόγω του επιπλέον ποσοστού που δίνεται σ’ αυτούς, τόσο για τα ΑΕΙ όσο και για 
τις υπόλοιπες σχολές Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεδοµένου και του ότι οι 
απόφοιτοι αυτοί διαγωνίζονται πλέον σε εξετάσεις εθνικού µεν επιπέδου αλλά 
χωριστά από τους αντίστοιχους των ηµερήσιων Ενιαίων Λυκείων. Βέβαια, οι 
πιθανότητες εισαγωγής τους στις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές δεν είναι 
οι καλύτερες δυνατές, εφόσον προϋποτίθεται ο απευθείας συναγωνισµός τους µε 
τους αποφοίτους των ηµερήσιων Ενιαίων Λυκείων στις εθνικές εξετάσεις. ∆εν θα 
πρέπει επίσης να αγνοηθεί το γεγονός της δυνατότητας που τους παρέχει ο νόµος 
προκειµένου να αποκτήσουν το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου χωρίς να 
συµµετάσχουν σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου. 
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Οι απόφοιτοι των εσπερινών ΤΕΛ εµφανίζονται να ευνοούνται από τον τρόπο 
εισαγωγής στις σχολές των ΤΕΙ, ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον 
εξασφαλίζεται από ανέκαθεν γι’ αυτούς ειδικό ποσοστό εισαγωγής, τη µια χωρίς 
εξετάσεις και την άλλη µε εξετάσεις µεν, όµως σε δύο µόνο (αντί των τριών για τα 
ηµερήσια ΤΕΛ) µαθήµατα γενικής παιδείας, και σε θέµατα κοινά µεταξύ των 
αποφοίτων µόνο των εσπερινών ΤΕΛ. 

Επίσης, οι απόφοιτοι των εσπερινών ΤΕΕ, έχοντας κι αυτοί «δικό τους» 
ποσοστό πρόσβασης στις σχολές των ΤΕΙ, ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ, ΑΣΤΕ, 
διαγωνιζόµενοι µεταξύ τους σε εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου σε δύο επίσης 
µαθήµατα Γενικής Παιδείας (αντί των δύο Γενικής συν ένα µάθηµα Ειδικότητας 
για τους αποφοίτους των ηµερήσιων ΤΕΕ) εµφανίζονται να διευκολύνονται στην 
εισαγωγή τους στις σχολές αυτές, εισαγωγή η οποία επιτυγχάνεται µε χαµηλή 
βαθµολογία

i.  
Επιχειρώντας µια προσεχτική διερεύνηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, η 

οποία διέπει την εισαγωγή των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας µεταϋποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στη χώρα µας, µια σειρά εµποδίων φαίνεται να αναδύεται για τους 
αποφοίτους των εσπερινών Λυκείων, έναντι των αντίστοιχων των ηµερησίων. Η 
απαγόρευση εισόδου των υποψηφίων της εσπερινής εκπαίδευσης σε Στρατιωτικές 
και Αστυνοµικές Σχολές είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα, αν και όχι το 
µοναδικό. Και ενώ για τους υποψηφίους αυτούς φαινοµενικά παρέχεται η 
δυνατότητα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές αυτές από το επόµενο 
έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, συµµετέχοντας στις γραπτές εξετάσεις 
εθνικού επιπέδου της Γ΄ ηµερήσιου Λυκείου προκειµένου να κριθούν µε βάση τη 
γραπτή τους βαθµολογία στις εξετάσεις αυτές µαζί µε τους απόφοιτους των 
ηµερήσιων Γενικών Λυκείωνii, η πραγµατικότητα εµφανίζεται διαφορετική, αφού 
δεν επιτρέπεται στους κατόχους απολυτηρίου εσπερινού Γενικού Λυκείου ή 
εσπερινού ΕΠΑΛ η δήλωση επιθυµίας για υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές - 
Αστυνοµικές Σχολέςiii . Έτσι, το απολυτήριο του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και 
του Εσπερινού ΕΠΑΛ, λειτουργεί, κατά κάποιον τρόπο, ως ένδειξη µόνιµου 
στιγµατισµού του κατόχου του. 

Στο ∆ελτίο Τύπου της 23/02/2012 µε θέµα «Νοµοθετική ρύθµιση για την 
εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση», το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί 
ότι η επαναφορά της δυνατότητας εισαγωγής µε τη διαδικασία του 10%, για τα 
ακαδηµαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 αφορά, σε κάθε περίπτωση, όσους 
πήραν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ηµερησίων ΓΕΛ ή ηµερησίων 
ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄), τα δυο αµέσως προηγούµενα έτη, αγνοώντας και πάλι τις 
ανάγκες – ή µήπως την ύπαρξη – των αποφοίτων των εσπερινών Λυκείων. 

                                            
i Βλ. Σχετικούς αναλυτικούς πίνακες βαθµολογίας πρώτου – τελευταίου εισαγόµενου στα 
Τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα τους οποίους δηµοσιεύει κάθε σχολικό έτος το ΥΠΑΙΘ 
ii N. 3748/ΦΕΚ 29/19-2-2009, άρθρο 6, παρ. 4. 
iii  Φ151/160946/Β6/19-12-2012 και Φ251/124197/Β6/11-10-2012 ΥΠΑΙΘΠΑ. 
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Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.3687/2008, οι κάτοχοι 
βεβαίωσης πρόσβασης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυµούν να είναι 
υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, διατηρούν αυτό το δικαίωµα για 2 
µόνο χρόνια µετά την τελευταία εξέτασή τους. Το δικαίωµα αυτό δεν δίδεται ποτέ 
στους αποφοίτους των εσπερινών Γενικών Λυκείων. 

Ακόµη και η προσφερόµενη δυνατότητα στους κατόχους απολυτηρίου 
εσπερινών ΕΠΑΛ (Β΄ Οµάδας), καθώς και στους αποφοίτους των εσπερινών 
ΕΠΑΛ (Α΄ και Β΄ Οµάδας) να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για 
εισαγωγή στα Τµήµατα και στις Σχολές των Πανεπιστηµίων (ΑΕΙ), διεκδικώντας 
το ίδιο ποσοστό θέσεων µε τους υποψηφίους του Εσπερινού Γενικού Λυκείουiv 
αντιµετωπίζεται µε καχυποψία, καθώς η εξέταση στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας 
είναι κοινή µε τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου, γεγονός που 
επίσης φέρει τους πρώτους σε ξεκάθαρα µειονεκτική θέση έναντι των δεύτερων, 
αν ληφθεί υπόψη το διαφορετικό µαθησιακό κλίµα που επικρατεί στους δύο 
τύπους Λυκείων (Γενικό και Επαγγελµατικό). Βέβαια, εδώ θα πρέπει να 
επισηµανθεί ότι η νότα αυτή αδικίας αφορά γενικότερα την Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση, αναφορικά µε την Γενική, αντικείµενο όµως που ξεφεύγει από τη 
θεµατολογία αυτής της εργασίας. 

Η άνιση αντιµετώπιση των αποφοίτων της εσπερινής εκπαίδευσης εντοπίζεται 
ακόµη και σε διάταξη που αφορά στην πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
διακριθέντων σπουδαστών ΕΠΑΛ σε Βαλκανική ή ∆ιεθνή Ολυµπιάδα, διάταξη η 
οποία αναφέρει ως δικαιούχους µόνο τους κατόχους απολυτηρίου ηµερήσιου 
ΕΠΑΛ, ενώ αγνοεί τους αντίστοιχους του εσπερινούv.  

Ίσως χαρακτηριστεί ως υπερβολικό, όµως ακόµη και το γεγονός της 
τροποποίησης του χρόνου εξέτασης των Πανελλαδικών µαθηµάτων από τις 
απογευµατινές ώρες στις πρωινές, αποτελεί αρνητική εξέλιξη στην προσπάθεια της 
Πολιτείας να προσφέρει τις διευκολύνσεις εκείνες που δικαιούνται οι µαθητές των 
εσπερινών σχολείων, αφού είναι γνωστές οι αντιδράσεις µέρους των εργοδοτών 
του ιδιωτικού τοµέα στην κατεύθυνση παροχής διευκολύνσεων στους 
εργαζοµένους των επιχειρήσεών τους για θέµατα που άπτονται των εκπαιδευτικών 
ενδιαφερόντων τους. Έτσι, ενώ ο Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄), όριζε ότι οι 
εξετάσεις των Γ` και ∆ ` τάξεων των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων «διεξάγονται 
κατά τις απογευµατινές ώρες σε πανελλαδικό επίπεδο επί κοινών θεµάτων, 
αποκλειστικά για τους µαθητές των σχολείων αυτών» (παρ. 47, άρθρο 14), η 
συνέχεια είναι διαφορετική, αφού πλέον: «Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ 
εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερήσιων ΓΕΛ σε κοινή ώρα εξέτασης»vi. 
 

                                            
iv α) Ν. 3748/ΦΕΚ 29/19-2-2009, καθώς και β) Απόφαση Αρ.: Φ253/27456/Β6/ΦΕΚ 493/18-3-2009: 
«Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ στην 
Tριτοβάθµια εκπαίδευση». 
v N. 3748 / ΦΕΚ 29/19-2-2009, άρθρο 9. 
vi Αρ.Πρωτ.Φ.252/43335/Β6/29-03-2013/ Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΠΑ. 
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5. Εσπερινή εκπαίδευση: Η κερκόπορτα της Τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης; 

Η Πολιτεία, αντιλαµβανόµενη την άδικη διευκόλυνση που προσέφερε σε 
άτοµα µη δικαιούµενα των παροχών της εσπερινής εκπαίδευσης, προσπάθησε, µε 
σπασµωδικές έως υποκριτικές ενέργειες, να περιορίσει το φαινόµενο της 
«κερκόπορτας της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» µε µια σειρά νοµοθετηµάτωνvii, τα 
οποία όµως είτε δεν υποστηρίχθηκαν σθεναρά είτε οριοθετούσαν – και συνεχίζουν 
να οριοθετούν – ένα χαλαρό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο ερµηνεύεται - και, 
εντέλει, εφαρµόζεται – «κατά το δοκούν». Είναι ενδεικτικό ότι ενώ η βασική 
προϋπόθεση εισαγωγής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση για τους κατόχους 
απολυτηρίου εσπερινού Λυκείου που είναι η φοίτηση και στις δύο τάξεις του 
εσπερινού Λυκείου έχει θεσπιστεί ήδη από το 2001, µε το Ν. 2909, ανακύπτει ως 
αναγκαιότητα η παροχή συγκεκριµένων οδηγιών και διευκρινίσεων για την έννοια 
της διετούς φοίτησης τα δύο τελευταία έτη στα εσπερινά Λύκεια, ενώ η οριστική 
εφαρµογή του αυτονόητου µετατίθεται για το σχολικό έτος 2012 – 2013 (!) (Ν. 
4058, ΦΕΚ 63 Α΄, 22-3-2012), ίσως επειδή εκτιµήθηκε ότι το χρονικό διάστηµα 
που µεσολάβησε δεν επαρκούσε για την εµπέδωση του αυτονόητου.  

6. Η πορεία των αποφοίτων των εσπερινών σχολείων στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η, έστω ακροθιγής, διερεύνηση της πορείας των 
αποφοίτων της εσπερινής εκπαίδευσης στα Τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα (Γαλίτης, 2011), η πορεία των αποφοίτων της 
εσπερινής εκπαίδευσης στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα κρίνεται σχετικά 
ικανοποιητική, αφού, από το 1/5 των ερωτηθέντων (19,7%) που συνέχισε στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά την αποφοίτηση από το εσπερινό σχολείο, σχεδόν 
το 40% έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του ή συνέχιζε κανονικά, ενώ το 36% 
συνέχιζε µε προβλήµατα τα οποία εστιάζονται στην εργασία, στην έλλειψη 
χρόνου, στην απόσταση αλλά και – µε µικρότερη όµως αναφορά – στις 
οικογενειακές υποχρεώσεις, στα οικογενειακά προβλήµατα, στις µαθησιακές 
δυσκολίες. Επιπλέον, έχει διακόψει το 13% για λόγους που σχετίζονται µε την 
εργασία, την απόσταση από τη Σχολή, την οικογένεια, τις µαθησιακές δυσκολίες. 
∆εν παρακολούθησε καθόλου το 10% είτε λόγω απόστασης από τη σχολή είτε 
λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.  

Το 22,4% αυτών που εγγράφηκαν στα ΑΕΙ – ΤΕΙ είτε έχει διακόψει τις 
σπουδές του σ’ αυτά είτε δεν τις ξεκινάει καθόλου, για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν λάβουµε υπόψη και το ποσοστό αυτών που 
                                            
vii Ενδεικτικά: α) Ν. 2909/2001/ ΦΕΚ 90 Α΄/02-5-2001, β) Ν.3879/2010 / ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010, γ) 
Ν. 3748/2009 / ΦΕΚ 29 Α΄/19-2-2009, δ) Π. ∆. 104/1979/ΦΕΚ 23 Α΄/ 07-02-1979, ε) η Γ2/5935/17-
01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΠ.Θ 
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συνεχίζουν µε προβλήµατα τη φοίτησή τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
προβλήµατα που πολλές φορές οδηγούν σε διακοπή των σπουδών, το παραπάνω 
ποσοστό εκτινάσσεται σχεδόν στο 50%. Τα παραπάνω δεδοµένα οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι η συνέχιση των σπουδών στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
αναδεικνύεται σε δύσκολη υπόθεση (ίσως κάποιες φορές σε άπιαστο όνειρο) για το 
προφίλ του αποφοίτου της εσπερινής εκπαίδευσης, ο οποίος κατάφερε να 
πραγµατοποιήσει τη φιλοδοξία του να εισαχθεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. 

Η παραπάνω έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εσπερινή εκπαίδευση 
προσφέρει την – αποκλειστική για αρκετούς – ευκαιρία για προσπάθεια της 
συνέχισης των σπουδών στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, για όσους επιθυµούν κάτι 
τέτοιο, παρότι οι πρακτικές δυσκολίες απρόσκοπτης συνέχισης των σπουδών για 
όσους καταφέρουν να εγγραφούν σ’ αυτήν εµφανίζονται πλέον ως δεδοµένο και, 
σε αρκετές περιπτώσεις, απαγορευτικό της φιλοδοξίας επιτυχούς ολοκλήρωσής 
τους.  

7. Συµπερασµατικά 

Τόσο η σηµασία αντιµετώπισης του αναλφαβητισµού στην αποτελεσµατική 
ένταξη του ατόµου στην οµάδα και στην κοινότητά του (Βεργίδης, 1985), αλλά και 
στην καθηµερινή του ζωή γενικότερα (Ηλιού, 1985), όσο και στην κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη (Crouch, Vegas & Johnson, 1993) προσδιορίζουν την 
σηµαντικότητα του ρόλου της Εσπερινής Εκπαίδευσης.  

Η εσπερινή εκπαίδευση ήρθε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εργαζόµενων ατόµων (νέων και µεγαλύτερων σε ηλικία), παρέχοντας τους την 
ευκαιρία συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και, θεωρητικά τουλάχιστον, 
προσφέροντάς τους τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην περαιτέρω 
επαγγελµατική τους αποκατάσταση µ’ αυτές των µαθητών της ηµερήσιας 
εκπαίδευσης, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα το ρόλο του διαµεσολαβητή στην 
άµβλυνση του κοινωνικού αποκλεισµού ατόµων εκτιθεµένων – ή που κινδυνεύουν 
να εκτεθούν – σ’ αυτόν. Βέβαια, η προσφορά ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε 
άτοµα που παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις στο προφίλ τους είναι αυτή 
ακριβώς που εντείνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Η ελληνική Πολιτεία αρχικά 
αντιµετώπισε την εσπερινή εκπαίδευση µε απαθή διάθεση ένταξής της κάτω από 
την οµπρέλα του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος. Αλλά και όταν το έκανε 
αυτό, η µέριµνά της για τους προσερχόµενους στα εσπερινά σχολεία δεν ήταν 
εφάµιλλη µε την αντίστοιχη για τους µαθητές και αποφοίτους των ηµερησίων, 
τόσο ως προς το ενδιαφέρον της να προσεγγίσει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες των εσπερινών µαθητών, όσο και ως προς την άρση αποκλεισµών σε 
βάρος αυτών.  

Όµως, δεν θα πρέπει για τις επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων στη 
διαχείριση της εσπερινής εκπαίδευσης ως θεσµού άµβλυνσης του κοινωνικού 
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αποκλεισµού, η µορφή αυτή εκπαίδευσης να στιγµατιστεί µε αρνητικούς 
προσδιορισµούς. Άλλωστε, ήταν αυτή που της ανατέθηκε να προσφέρει 
εκπαιδευτικές διεξόδους και όραµα στα εργαζόµενα άτοµα, τα οποία την ηµέρα 
αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στα 
άτοµα εκείνα που εγγενείς δυσκολίες και αρνητικοί κοινωνικοί παράγοντες 
αποτέλεσαν ανυπέρβλητα εµπόδια έγκαιρης παρακολούθησης της ηµερήσιας 
εκπαίδευσης. Και στον βαθµό που της δόθηκε η δυνατότητα να συνδράµει στην 
άµβλυνση του κοινωνικού αποκλεισµού, η συµβολή της ήταν και συνεχίζει να 
είναι ουσιαστική. 

Οι απόφοιτοι της εσπερινής εκπαίδευσης διεκδικούν, εξαιτίας της ιδιαίτερης 
κοινωνικής και, κατ’ επέκταση, εκπαιδευτικής τους διαδροµής, αντιµετώπισης από 
την Πολιτεία ισότιµης µε αυτήν των αποφοίτων της ηµερήσιας εκπαίδευσης. 
Όµως, το αυτονόητο αυτό δεν φαίνεται να υλοποιείται ακόµη, αν και η ίδρυση των 
εσπερινών σχολείων, έστω και στην αναγκαιότητα κάλυψης διαφορετικών κάθε 
φορά αναγκών, κοινού όµως παρονοµαστή, µετρά ήδη αρκετές δεκαετίες στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Βέβαια, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 
έχουν γίνει µέχρι σήµερα θετικά βήµατα στην κατεύθυνση της απόδοσης ίσων 
ευκαιριών στους µαθητές και απόφοιτους των εσπερινών σχολείων. Βήµατα, που 
όµως, αν και καλοπροαίρετα χαρακτηρίζονται ως φιλότιµα, υπολείπονται ακόµη 
σηµαντικά από την επιδιωκόµενη ισότητα ευκαιριών στον ευαίσθητο αυτό χώρο 
της εκπαίδευσης στη χώρα µας. Λαµβάνοντας υπόψη τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, 
δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο µαθητής του εσπερινού σχολείου διεκδικεί επί 
ίσοις όροις την πραγµάτωση των φιλοδοξιών του για βελτίωση των δεδοµένων της 
βιοτικής του πορείας, τόσο µε την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής 
και µεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και µέσω της πρόσβασης σε ανώτερα 
εκπαιδευτικά επίπεδα. Η γεωγραφική κάλυψη της χώρας µε εσπερινά σχολεία δεν 
µπορεί σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστεί ακόµη και σήµερα έστω ως σχετικά 
ικανοποιητική. Από την άλλη, οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις – βελτιώσεις 
για την πρόσβαση των αποφοίτων της εσπερινής εκπαίδευσης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση ενώ εµπεριέχουν οπωσδήποτε νότες αισιοδοξίας, δηµιουργούν 
παράλληλα αναπάντητα και αγωνιώδη ερωτήµατα για την εντυπωσιακή αυτή 
κωλυσιεργία – ίσως αδιαφορία – στην προσπάθεια ισότιµης αντιµετώπισης των 
συµπολιτών µας που διεκδικούν ένα καλύτερο µέλλον µέσα από τα δύσκολα, µα 
φιλόξενα, µονοπάτια της εσπερινής εκπαίδευσης.  
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Abstract 

The Evening Education in Greece was set to give substantive responses in order to 
cover basic educational needs, such as tackling illiteracy and provision of education 
opportunities for employees. Although its role is defined as equivalent to the daytime 
education, the reality appears to be different, since the educational prospects for graduates 
of evening schools do not seem to be equivalent to the corresponding of daytime schools. 

This paper will attempt to investigate the period after 1974 about the educational 
policy in Greece regarding the operation of evening schools, particularly focusing on 
educational opportunities and outlets which offered to its graduates, in order to emphasize 
the social dimension of the effort to strengthen the role of the Evening Education in our 
country. 

The results of this investigation confirm the view that educational opportunities for 
graduates of the evening education are still not up to date equal to those of graduates of the 
daytime education, although in many cases the available educational outlets appear to be 
offered equally to both types of schools in secondary education to our country. Even in this 
case, the evening schools graduates tackling judged as unfair, because of the effort of the 
State which seems to focus on the logic to provide same educational opportunities to all, 
regardless of the starting point, of individual and social progress and, generally, of the 
difficulties which identify every citizen's route. 
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Η αναγνωστική κατανόηση: 
διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών 

Ανδρέας Καρατζάς 

Σχολικός Σύµβουλος 5ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ηλείας, 
andkaratza@sch.gr  

Εισαγωγή στην προβληµατική της έρευνας 

Η ανάγνωση ως µέσο πρόσληψης της γραπτής πληροφορίας παραµένει ο 
βασικός δίαυλος πρόσβασης στη γνώση, στην επικοινωνία και την κοινωνική 
ενσωµάτωση στον σύγχρονο κόσµο µε αποτέλεσµα η ανάπτυξη της αναγνωστικής 
κατανόησης να είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αν και η αποκωδικοποίηση των λέξεων είναι το 
πρώτο και απαραίτητο στάδιο της αναγνωστικής δεξιότητας που πρέπει να 
κατακτήσει ο µαθητής, η κατανόηση και όλες οι γνωστικές, µεταγνωστικές και 
συναισθηµατικές διαδικασίες που την υποστηρίζουν είναι απαραίτητες για τη 
δόµηση του νοήµατος των λέξεων και προτάσεων του κειµένου.  

Τους µαθητές που δεν µπορούν να κατανοήσουν ικανοποιητικά µπορούµε να 
τους χαρακτηρίσουµε, σύµφωνα µε τον Martel (2004) ως κακούς κατανοούντες µε 
την έννοια της αδυναµίας κατανόησης ενός κειµένου κατά την ανάγνωσή του. Οι 
δυσκολίες αυτών των µαθητών στην ανάγνωση συνδέονται µε µια κακή χρήση των 
βασικών στρατηγικών ανάγνωσης µε στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης των 
κειµένων (Antoniou et Souvignier, 2007). Τις τελευταίες δεκαετίες, προτάθηκαν 
πολλά διδακτικά µοντέλα και διδακτικές πρακτικές για την ανάπτυξη της 
αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών (Giasson, 2003; Routman, 2007). 
Ειδικότερα, ο µετασχηµατισµός της τάξης σε χώρο µάθησης στρατηγικών που 
είναι απαραίτητες στην κατανόηση των κειµένων κερδίζει συνεχώς αναγνώριση ως 
µια αποτελεσµατική διδακτική προσέγγιση της κατανόησης (Allen, 2003; Eilers et 
Pingley, 2006; Van Keer, 2004). Παράλληλα, πολλά από τα µοντέλα διδασκαλίας 
της ανάγνωσης προτείνουν τρόπους δοµηµένων και ρητών διδασκαλιών των 
στρατηγικών κατανόησης (Allen, 2003; Giasson, 1992). Ως αποτελεσµατικότερα 
µοντέλα διδασκαλίας και µάθησης της αναγνωστικής κατανόησης οι έρευνες έχουν 
αναδείξει την Άµεση ∆ιδασκαλία και την Αµοιβαία ∆ιδασκαλία. Επιπλέον, εκτός 
από την αναζήτηση των πιο αποτελεσµατικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και 
µάθηση της αναγνωστικής κατανόησης, πολλές έρευνες εξετάζουν, επίσης, τις 
πραγµατικές διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, τις πρακτικές, δηλαδή, που 
δηλώνουν ότι εφαρµόζουν κατά τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης 
(Van Keer, 2004 ; Beers, 2003; Meijer, 2001 ; Van Grunderbeeck et al., 2003). Πιο 
συγκεκριµένα, στο ∆ηµοτικό Σχολείο η διδασκαλία των στρατηγικών 
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αναγνωστικής κατανόησης παραµένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας (Van Keer, 
2004; Beers, 2003). Επίσης, στο Γυµνάσιο, φαίνεται ότι η διδασκαλία των 
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης ενδιαφέρει µόνο το µισό των 
εκπαιδευτικών (Meijer, 2001).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνά µας στοχεύει τη διερεύνηση δυο γενικών 
ερωτηµάτων: 1) Οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου προτείνουν 
στους µαθητές τους ένα πλαίσιο διδασκαλίας που νοηµατοδοτεί την αναγνωστική 
τους δραστηριότητα; Ποιες είναι οι διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζονται; 2) Οι 
εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου κάνουν την τάξη τους έναν χώρο 
αναστοχασµού και στρατηγικής µάθησης της ανάγνωσης; Με ποιες διδακτικές 
πρακτικές το επιδιώκουν; 

Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1 Η αναγνωστική κατανόηση 

Στη µελέτη µας αυτή η αναγνωστική κατανόηση θεωρείται ως µια διαδικασία 
σύνθεσης – δόµησης νοήµατος από πληροφορίες που παρέχονται ταυτόχρονα από 
µια πληθώρα ικανοτήτων που ενεργοποιούν αλληλεπιδραστικά οι αναγνώστες 
(Giasson, 2003; Βάµβουκας, 2009 ; Πόρποδας, 2002). Αποτελεί το δεύτερο 
επίπεδο της αναγνωστικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τον Βάµβουκα (1984) µε 
πρώτο την αποκωδικοποίηση ή µηχανική ανάγνωση και τρίτο την κριτική στάση 
έναντι του µηνύµατος – πληροφορίας. Η ανάγνωση, σύµφωνα µε τους Chauveau et 
Rogovas-Chauveau (1990, 24), γίνεται αντιληπτή ως το αποτέλεσµα πρωταρχικών 
διαδικασιών (π.χ. αντιστοίχιση γραφηµάτων – φωνηµάτων, τµηµατική 
αποκωδικοποίηση µιας λέξης, άµεση αναγνώριση συλλαβών και λέξεων) και 
ανώτερων διαδικασιών (π.χ. γλωσσική νοηµοσύνη, συντακτικο-σηµαντικές 
προγνώσεις, προσφυγή στο συγκείµενο για την ταυτοποίηση διάφορων στοιχείων). 
Σύµφωνα µε αυτόν το ορισµό, η αποκωδικοποίηση είναι το πρώτο επίπεδο της 
αναγνωστικής δραστηριότητας, ενώ η κατανόηση το δεύτερο επίπεδο, όπου και 
γίνεται η επεξεργασία και η σύνθεση των πληροφοριών του κειµένου µε στόχο τη 
δόµηση ενός νοήµατος, την κατανόηση. Η αναγνωστική κατανόηση, λοιπόν, 
µπορεί να οριστεί και ως «οι εκούσιοι συλλογισµοί κατά τη διάρκεια των οποίων 
οικοδοµούνται έννοιες µέσω της διάδρασης µεταξύ αναγνώστη και κειµένου» 
(Durkin, όπως αναφέρεται στους Harris and Hodges 1995, σελ. 207). Ο 
αναγνώστης που κατανοεί αυτό που διαβάζει είναι ένας αναγνώστης ικανός να 
διαχειρίζεται τις γνωστικές, µεταγνωστικές και συναισθηµατικές διαδικασίες που 
είναι απαραίτητες στην κατασκευή του νοήµατος (Almasi, 2003; Giasson, 2003; 
Van Grunderbeeck et al., 2003). Η έρευνα έχει ταυτοποιήσει πολλές από τις 
διαδικασίες που είναι απαραίτητες στην αναγνωστική κατανόηση. Αρχικά ο Irwin 
(1986) και στη συνέχεια η Giasson (1990) παρουσίασαν µια ταξινόµηση που 
διακρίνει τις µικροδιαδικασίες, τις διαδικασίες, τις µακροδιαδικασίες, τις 
διαδικασίες επεξεργασίας και τις µεταγνωστικές διαδικασίες. 
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1.2 Η τάξη ως τόπος αναστοχασµού και στρατηγικής µάθησης 

Οι µελετητές της αναγνωστικής κατανόησης συµφωνούν ότι αυτή µπορεί και 
πρέπει να αποτελεί το στόχο µιας συστηµατικής διδασκαλίας βασικών 
αναγνωστικών στρατηγικών. Όπως επισηµαίνει η Εθνική Επιτροπή Ανάγνωσης 
National Reading Panel (NICHHD, 2000), η αναγνωστική κατανόηση µπορεί να 
βελτιωθεί διδάσκοντας στους µαθητές τη χρήση ειδικών γνωστικών στρατηγικών ή 
συλλογισµών στρατηγικής, που χρησιµοποιούν οι ικανοί αναγνώστες για να 
επιλύουν προβλήµατα κατανόησης κατά την ανάγνωση. Οι γνωστικές και 
µεταγνωστικές στρατηγικές είναι από τα πιο βασικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή 
του ο ικανός αναγνώστης για την κατανόηση (Allen, 2003; Van Keer, 2004), ενώ η 
µάθηση των στρατηγικών αυτών προϋποθέτει, τόσο τη διδασκαλία τους σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης όσο και αρκετό χρόνο καθώς και προσωπική εξάσκηση 
(Allen, 2003; Van Keer, 2004; Van Grunderbeeck et al., 2003). Ειδικότερα στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η διδασκαλία των στρατηγικών ανάγνωσης πρέπει, 
σύµφωνα µε την Giasson (2003), να λαµβάνει υπόψη της την αναπτυξιακή πορεία 
του αναγνώστη. Ειδικότερα για την µελέτη µας στηριζόµαστε στα µοντέλα της 
άµεσης διδασκαλίας και της αµοιβαίας διδασκαλίας.  

1.3 Η άµεση διδασκαλία 

Αρκετοί µελετητές υποστηρίζουν ότι η άµεση ή ρητή διδασκαλία των 
στρατηγικών που είναι απαραίτητες για την ανάγνωση καθώς και οι διδακτικές 
πρακτικές που σχετίζονται µε αυτό το µοντέλο συνιστούν το καλύτερο εργαλείο 
για την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης (Allen, 2003; Boyer, 
1993; Giasson, 2003, 1990; Pressley, 2002; Van Keer, 2004). Η άµεση διδασκαλία 
είναι ουσιαστικά η διδασκαλία των στρατηγικών, η οποία καθιστά διάφανες τις 
διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από τους ικανούς αναγνώστες µε σκοπό να 
οδηγήσει τους αρχάριους αναγνώστες σε µια ικανή κατανόηση. Σε ένα τέτοιο 
διδακτικό πλαίσιο, ο δάσκαλος πρέπει να διδάξει στους µαθητές, τόσο τη 
χρησιµότητα των νοητικών - γνωστικών διεργασιών που εξακολουθούν να 
αγνοούν όσο και να τις καταδείξει, αποσαφηνίζοντας τον τρόπο χρησιµοποίησής 
τους. Ένας άµεσος δάσκαλος είναι ένας δάσκαλος που παρουσιάζει, περιγράφει, 
προτυποποιεί (µοντελοποιεί) και πλουτίζει τους µαθητές του µε διαφορετικές 
στρατηγικές, κυρίως δε µε στρατηγικές που επιτρέπουν την πρόβλεψη του 
κειµένου που διαβάζουν, τη ρύθµιση και το διαρκή έλεγχο της ανάγνωσης και την 
επιδιόρθωση των ρηγµάτων - κενών κατανόησης (Almasi, 2003).  

1.4 Η αµοιβαία διδασκαλία 

Η αµοιβαία διδασκαλία συνιστά ένα µοντέλο διδασκαλίας ευρύτατα 
τεκµηριωµένο στη διεθνή βιβλιογραφία (Allen, 2003 : De Corte, 2001; Dermody, 
1999; Giasson, 1992; Palinscar et Klenk, 1991; Palinscar et Klenk, 1992). 
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Στηριζόµενη στη θεωρία του Vygotski, όπως και η άµεση διδασκαλία, στοχεύει 
την αποτελεσµατική χρήση από τους αναγνώστες των απαραίτητων στρατηγικών 
ενεργειών για την κατασκευή του νοήµατος κατά την ανάγνωση ενός κειµένου. 
Ωστόσο, στο µοντέλο αυτό η αποτελεσµατική χρήση των αναγνωστικών 
στρατηγικών αποκτάται µέσω ενός µαθησιακού περιβάλλοντος επικεντρωµένου 
στην καθοδηγούµενη άσκηση και την ταυτόχρονη διδασκαλία µέσα σε υποοµάδες 
µαθητών (Shanahan, 2005). Κύριο εργαλείο της είναι η αντιστήριξη ή οι 
σκαλωσιές (l’étayage , the scaffolding). Η αντιστήριξη ή σκαλωσιά είναι µια 
προσωρινή και µε µέτρο υποστήριξη που ο δάσκαλος παρέχει στον µαθητή για να 
κάνει µια εργασία την οποία δεν θα µπορούσε να κάνει εντελώς µόνος του. Η 
µορφή αυτής της υποστήριξης εντάσσεται στη Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης του 
µαθητή, δηλαδή ανάµεσα σε αυτό που ο µαθητής µπορεί να κάνει µόνος του και σε 
αυτό που µπορεί να κάνει µε τη βοήθεια ενός εξειδικευµένου ενήλικα. Ο δάσκαλος 
λειτουργεί αρχικά ως µοντέλο και στη συνέχεια ως προπονητής αποσκοπώντας 
στην αυτονοµία του µαθητή. Ενθαρρύνει την αυτόνοµη εκδήλωση, τόσο της 
ικανότητας του µαθητή να συµµετέχει ενεργά και µε τις προσωπικές του δυνάµεις 
και µέσα όσο και της ικανότητάς του να συνεργάζεται κατά τη διδασκαλία 
κατευθύνοντας ο ίδιος την εφαρµογή των στρατηγικών που µαθαίνει (De Corte, 
2001). Έτσι, οι µαθητές κερδίζουν όχι µόνο από τις παρεµβάσεις του δασκάλου, 
αλλά και από τους τρόπους σκέψης των συµµαθητών τους, που µέσω των 
αλληλεπιδράσεων τους λειτουργούν ως νοητικές σκαλωσιές (Demers, 1997). Η 
συζήτηση ανάµεσα στους µαθητές αποτελεί κεντρική αντιστηρικτική τεχνική και 
φαίνεται να είναι ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για να 
εξασφαλίζεται ο έλεγχος των στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης (Dermody, 
1999). Ως στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης ο De Corte (2001) προτείνει: 
την αναδιατύπωση, τη διερεύνηση, τη διευκρίνιση και την πρόβλεψη. 

Μεθοδολογία 

Για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την έρευνά µας, 
επιλέξαµε τη χρήση ερωτηµατολογίου προς τους εκπαιδευτικούς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας τον Απρίλιο του 2013. Ειδικότερα, το 
ερωτηµατολόγιο απευθύνθηκε σε 850 περίπου εκπαιδευτικούς (800 δασκάλους και 
50 καθηγητές ξένων γλωσσών). Από τα 93 ερωτηµατολόγια που λάβαµε, τα 74 
προέρχονται από δασκάλους και δασκάλες, τα 12 από φιλολόγους, 7 από 
καθηγητές ξένων γλωσσών. ∆ύο ερωτηµατολόγια δασκάλων δεν είχαν 
συµπληρωθεί πλήρως και αφαιρέθηκαν από το δείγµα που τελικά αριθµεί 
91ερωτηµατολόγια.  

Χρησιµοποιήσαµε το ερωτηµατολόγιο που κατασκεύασαν οι Martel & 
Lévesque (2010) προσαρµόζοντάς το και διευρύνοντάς το µε άλλες 10 ερωτήσεις 
(5 για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης και 5 για 
την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης). Η κατασκευή του 
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ερωτηµατολογίου από τους Martel & Lévesque στηρίχθηκε σε ερευνητικά 
δεδοµένα για την αναγνωστική κατανόηση και σε έναν ενδελεχή έλεγχο 
επικύρωσης του περιεχοµένου του από τρείς ειδικούς πανεπιστηµιακούς. Ως προς 
τις δέκα ερωτήσεις που προσθέσαµε ο έλεγχος έγινε από τον καθηγητή Μιχάλη 
Βάµβουκα.  

Αποτελέσµατα 

1.5 Η τάξη ως χώρος αναστοχασµού και στρατηγικής µάθησης 

Σχετικά µε τις διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί στην 
τάξη και συµβάλλουν στη διαµόρφωσή της ως χώρου αναστοχασµού και 
στρατηγικής µάθησης, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι εννέα στους δέκα 
εκπαιδευτικούς (92,3%) δηλώνουν ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη 
διδασκαλία στρατηγικών µάθησης απαραίτητων στην αναγνωστική κατανόηση. 
Παράλληλα, φαίνεται ότι οκτώ στους δέκα (79,1%) προτείνουν συζητήσεις πάνω 
σε αναγνώσεις που έχουν πραγµατοποιήσει οι µαθητές, ενώ επτά στους δέκα 
(75,8%) διδάσκουν στρατηγικές ανάγνωσης απαραίτητες στην ευχερή ανάγνωση και 
εξασφαλίζουν την αυτόνοµη εξάσκησή τους παρέχοντας ευκαιρίες χρησιµοποίησης 
των στρατηγικών αυτών σε διαφορετικά µαθησιακά συγκείµενα (72,5%). Αντίθετα, 
η χρησιµοποίηση οπτικής υποστήριξης ως µνηµονικής βοήθειας για τις διδαγµένες 
στρατηγικές φαίνεται να είναι η λιγότερο συχνή διδακτική πρακτική (53,9%) στην 
οποία προσφεύγουν οι εκπαιδευτικοί.  

Επίσης, η σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ 3ης/4ης, 5ης/6ης και Γυµνασίου 
δείχνει µια στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο σχετικά µε τη χρήση της µνηµονικής βοήθειας µε οπτικό υλικό για τις 
στρατηγικές της ανάγνωσης. Ειδικότερα, η πρακτική αυτή ενώ χρησιµοποιείται 
στο ∆ηµοτικό σε ποσοστό 64, 4%, φαίνεται να εγκαταλείπεται στο Γυµνάσιο, όπου 
µονό το 11,1% δηλώνει ότι την προτιµά. 

1.6 Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης 

Στο ερώτηµα ποιες είναι οι στρατηγικές ανάγνωσης που διδάσκονται στην 
3η/4η, 5η/6η ∆ηµοτικού και στο Γυµνάσιο, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα 
εξής: α) Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αναφέρονται στις γνωστικές 
στρατηγικές ανάγνωσης συνιστούν προτιµώµενες διδακτικές πρακτικές. β) Οι 
στρατηγικές που είναι οι πλέον προτιµώµενες από τους εκπαιδευτικούς του 
δείγµατός µας είναι εκείνες που αφορούν την υποβολή ερωτήσεων στο κείµενο για 
την αποσαφήνιση του περιεχοµένου του (96,70%), τη σύνδεση του περιεχοµένου του 
κειµένου µε τις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών (93,41%), την ενεργοποίηση 
των προηγούµενων γνώσεων που είναι σχετικές µε το θέµα του κειµένου (92,31%) 
και την υπέρβαση των εµποδίων κατανόησης (ξαναδιάβασµα µιας λέξης, επιστροφή 
σε προηγούµενο τµήµα του κειµένου, εσωτερική αναδιατύπωση, χρήση εργαλείων 
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αναφοράς, κ.ά.) (91,2%). γ) Οι στρατηγικές ανάγνωσης που φέρονται ως οι πλέον 
παραµεληµένες από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας είναι: οι στρατηγικές 
λογοτεχνικής αποτίµησης κειµένου (45,1%), οι συµπερασµοί (42,9%), οι στρατηγικές 
αναγνώρισης και ταυτοποίησης των λέξεων (37,4%) και η αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών ανάγνωσης (31,9%). δ) Μερικές 
στρατηγικές ανάγνωσης φαίνεται να παρουσιάζουν µια τάση σταθερής αύξησης ή 
µείωσης στην προτίµηση των εκπαιδευτικών από την 3η/4η ∆ηµοτικού, στην 5η/6η 
και στη συνέχεια στο Γυµνάσιο. Ειδικότερα, φαίνεται να µειώνεται σταθερά η 
προτίµηση από τους εκπαιδευτικούς εκείνων των διδακτικών πρακτικών που 
αφορούν τις στρατηγικές αναγνώρισης και ταυτοποίησης των λέξεων του κειµένου 
(3η/4η ∆=66,7%, 5η/6η ∆=64,7%, Γ=50%), τη διατύπωση υποθέσεων και 
προβλέψεων (3η/4η ∆=88,9%, 5η/6η ∆=79,5%, Γ=73,5%), τους συµπερασµούς (3η/4η 
∆=66,7%, 5η/6η ∆=61,5%, Γ=47,1%), τις ερωτήσεις στο κείµενο (3η/4η ∆=100%, 
5η/6η ∆=97,4%, Γ=94,1%), και να τις παραµελούν ολοένα και περισσότερο όσο 
ανεβαίνουµε από το ∆ηµοτικό προς το Γυµνάσιο. Αντίθετα, ως προς την 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών ανάγνωσης η έρευνα δείχνει 
ότι αυξάνεται η προτίµησή της από τους εκπαιδευτικούς (3η/4η ∆=61,1%, 5η/6η 
∆=64,1%, Γ=76,5%) και ταυτοχρόνως ότι µειώνεται η παραµέλησή της όσο 
ανεβαίνουµε από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. ε) Κατά τον έλεγχο των διαφορών 
δεν διαπιστώθηκε καµιά στατιστικά σηµαντική διαφορά των προτιµήσεων των 
στρατηγικών ανάγνωσης µεταξύ των οµάδων 3ης/4ης ∆ηµοτικού, 5ης/6ης ∆ηµοτικού 
και Γυµνασίου. 

1.7 Άµεση διδασκαλία 

Οι απαντήσεις του συνόλου των συµµετεχόντων στην έρευνα 
φανερώνουν ότι η άµεση διδασκαλία ως διδακτικό µοντέλο δεν είναι 
γνωστό στους εκπαιδευτικούς. Καταρχήν, το ποσοστό των εκπαιδευτικών 
που προτιµά διδακτικές πρακτικές της άµεσης διδασκαλίας είναι πολύ 
χαµηλό και κυµαίνεται από 49,5% ως 84,6%. Επίσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
χρησιµοποιούν συχνά και πολύ τακτικά τρία στοιχεία της άµεσης 
διδασκαλίας, όπως τη διδασκαλία των στρατηγικών ανάγνωσης µε τον 
καθορισµό τους και τον προσδιορισµό της χρησιµότητάς τους (84,6%), την 
εφαρµογή της φθίνουσας καθοδήγησης κατά την εξάσκηση µιας διδαγµένης 
στρατηγικής (74,7%) και την αυτόνοµη εξάσκηση µε την παροχή ευκαιριών 
χρησιµοποίησης της διδαγµένης στρατηγικής σε διαφορετικά µαθησιακά 
συγκείµενα (72,5%), παραµελούν την παρουσίαση της προσωπικής τους 
συλλογιστικής µε έκφωνη σκέψη κατά τη διδασκαλία µιας στρατηγικής 
ανάγνωσης (38,5%) και κυρίως τη µοντελοποίηση των στρατηγικών 
ανάγνωσης (50,5%), που αποτελούν δυο από τα σηµαντικότερα στοιχεία της 
διδακτικής αυτής προσέγγισης. Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
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µεταξύ των οµάδων 3ης/4ης ∆ηµοτικού, 5ης/6ης ∆ηµοτικού και Γυµνασίου 
έδειξε µια µόνο στατιστικά σηµαντική διαφορά (µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας του Pearson < ή = 0,05) που αφορά τη µοντελοποίηση των 
στρατηγικών ανάγνωσης και εντοπίζεται µεταξύ 3ης/4ης ∆ηµοτικού και 
Γυµνασίου. 

1.8 Αµοιβαία διδασκαλία 

Η αµοιβαία διδασκαλία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως µια µορφή της 
οµαδοσυνεργατικής µάθησης και ως διδακτική προσέγγιση για την ανάπτυξη της 
αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών. Για να διερευνήσουµε αν οι 
εκπαιδευτικοί προσφεύγουν σε αυτή κατά τη διδακτική τους πράξη συµπεριλάβαµε 
στο ερωτηµατολόγιό µας τέσσερις ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία 
της αµοιβαίας διδασκαλίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αµοιβαία διδασκαλία είναι µια 
παραµεληµένη διδακτική προσέγγιση (µεταξύ του 59,3% και 75,8% των 
ερωτηθέντων). Οι εκπαιδευτικοί προτιµούν κυρίως τις οµαδοποιήσεις των µαθητών 
µε διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας (75,8%) ή µε παρόµοιες 
αναγνωστικές δυσκολίες (64,8%), παραµελώντας την καθοδηγούµενη άσκηση στο 
εσωτερικό των υποοµάδων (40,7%) και τις δραστηριότητες αναγνωστικής 
κατανόησης µεταξύ των ζευγαριών (33%). Επιπλέον, η συγκριτική ανάλυση των 
αποτελεσµάτων µεταξύ των οµάδων 3ης/4ης ∆ηµοτικού, 5ης/6ης ∆ηµοτικού και 
Γυµνασίου έδειξε µια µόνο στατιστικά σηµαντική διαφορά (µε επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας του Pearson < ή = 0,05) που αφορά την οµαδοποίηση 
σε µικρές οµάδες µε παρόµοιες αναγνωστικές δυσκολίες και εντοπίζεται µεταξύ 
5ης/6ης ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. 

Συµπεράσµατα 

Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα φαίνεται ότι χρησιµοποιούν 
ένα σύνολο στρατηγικών ανάγνωσης µετασχηµατίζοντας την τάξη τους σε χώρο 
αναστοχασµού και στρατηγικής µάθησης. Όλες οι στρατηγικές αναγνωστικής 
κατανόησης που συµπεριλήφθησαν στο ερωτηµατολόγιο εµφανίζονται ως 
προτιµώµενες από τους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό πάνω από το 50%. 
Συγκρίνοντας, όµως, τα αποτελέσµατα αυτά µε έρευνες του εξωτερικού που 
δείχνουν ότι η διδασκαλία των στρατηγικών ανάγνωσης εµφανίζεται 
παραµεληµένη σχεδόν από όλους τους εκπαιδευτικούς (Beers, 2003; De Corte, 
2001; Van Grunderbeeck et al, 2003; Van Keer, 2004) διαπιστώνουµε ότι οι 
εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας έχουν εντάξει σε µεγάλο βαθµό τη στρατηγική 
µάθηση της αναγνωστικής κατανόησης στη διδασκαλία τους. Παρόλα αυτά, οι 
στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης, όπως η διατύπωση υποθέσεων και 
προβλέψεων, η επιθεώρηση του κειµένου, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 
των στρατηγικών, οι στρατηγικές αναγνώρισης και ταυτοποίησης, οι συµπερασµοί, 
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και οι στρατηγικές λογοτεχνικής αποτίµησης παραµελούνται από τους 
εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε άλλες έρευνες που 
αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι πιο σύνθετες στρατηγικές, όπως η εξαγωγή 
συµπερασµών ή η λογοτεχνική αποτίµηση των κειµένων, διδάσκονται λιγότερο 
από τους εκπαιδευτικούς (Van Keer, 2004 ; PIRLS, 2001 ). Αν και οι 
εκπαιδευτικοί καταβάλλουν αξιόλογες προσπάθειες να διδάξουν τις γνωστικές 
στρατηγικές, φαίνεται, ωστόσο, ότι παραµελούν τις µεταγνωστικές στρατηγικές 
που αποσκοπούν στην αυτορρύθµιση των στρατηγικών που γνωρίζουν οι µαθητές 
τους. Έτσι, οι µαθητές ενώ µαθαίνουν ένα πλήθος στρατηγικών αναγνωστικής 
κατανόησης, δεν είναι ικανοί να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους κατά 
την αναγνωστική τους δραστηριότητα. Η διαπίστωση αυτή εξηγεί µερικώς τα 
αποτελέσµατα της Pisa 2009, όπου το 21,3% των ελλήνων µαθητών αντιµετωπίζει 
σηµαντικές δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση (Χατζηνικήτα, 2012).  

Σε ότι αφορά την άµεση διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας δεν 
φαίνεται να έχουν µια συγκροτηµένη γνώση γύρω από αυτό το διδακτικό µοντέλο. 
Ενώ χρησιµοποιούν σε αποδεκτό βαθµό µόνο τη διδασκαλία των στρατηγικών 
ανάγνωσης µε τον καθορισµό τους και τον προσδιορισµό της χρησιµότητάς τους, 
και µερικώς την εφαρµογή της φθίνουσας καθοδήγησης κατά την εξάσκηση µιας 
διδαγµένης στρατηγικής και την αυτόνοµη εξάσκηση µε την παροχή ευκαιριών 
χρησιµοποίησης της διδαγµένης στρατηγικής σε διαφορετικά µαθησιακά 
συγκείµενα, παραµελούν την παρουσίαση της προσωπικής τους συλλογιστικής µε 
έκφωνη σκέψη κατά τη διδασκαλία µιας στρατηγικής ανάγνωσης και κυρίως τη 
µοντελοποίηση των στρατηγικών ανάγνωσης, που, όπως προείπαµε, αποτελούν δυο 
από τα σηµαντικότερα στοιχεία της διδακτικής αυτής προσέγγισης. Τα 
αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών που 
υποστηρίζουν ότι η άµεση διδασκαλία χρησιµοποιείται ελάχιστα στο ∆ηµοτικό και 
το Γυµνάσιο (Beers, 2003; De Corte, 2001; Van Keer, 2004; Van Grunberbeeck et 
al,2003) και πως οι εκπαιδευτικοί έχουν µεγάλη δυσκολία να εξηγήσουν µε 
«έκφωνη σκέψη» µια στρατηγική και κυρίως να την προτυποποιήσουν, να την 
µοντελοποιήσουν (Aacoutse, 1995, στο De Corte, 2001). 

Σχετικά µε την αµοιβαία διδασκαλία τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας δεν χρησιµοποιούν αυτό το µοντέλο για την 
διδασκαλία των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 
προτίµησης έχουν οι διδακτικές πρακτικές οµαδοποίησης µαθητών µε διαφορετικά 
επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας (75,8%) ή µε παρόµοιες αναγνωστικές δυσκολίες 
(64,8%), γεγονός που παραπέµπει περισσότερο σε προσπάθειες 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και όχι στην εφαρµογή του µοντέλου της 
αµοιβαίας διδασκαλίας. Επίσης, το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους τρεις 
εκπαιδευτικούς παραµελεί την καθοδηγούµενη άσκηση στο εσωτερικό των 
υποοµάδων (40,7%) και τις δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης µεταξύ των 
ζευγαριών (33%) σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ποσοστά των άλλων δυο 
προτιµώµενων πρακτικών επιβεβαιώνει ότι το µοντέλο της αµοιβαίας διδασκαλίας 
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δεν αποτελεί µια διδακτική προσέγγιση της αναγνωστικής κατανόησης για τους 
εκπαιδευτικούς της έρευνάς µας. 

Στο δεύτερο ερώτηµα της έρευνάς µας σχετικά µε την ύπαρξη η όχι µιας 
εξέλιξης των διδακτικών πρακτικών αναγνωστικής κατανόησης από την 3η/4η τάξη 
στην 5η/6η τάξη ∆ηµοτικού και στη συνέχεια στο Γυµνάσιο τα αποτελέσµατά µας 
δείχνουν ότι µεταξύ των οµάδων των τάξεων υπάρχουν περισσότερες οµοιότητες 
παρά διαφορές. Μερικές στρατηγικές ανάγνωσης φαίνεται να παρουσιάζουν µια 
τάση σταθερής αύξησης ή µείωσης χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 
προτίµηση των εκπαιδευτικών από την 3η/4η ∆ηµοτικού, στην 5η/6η και στη 
συνέχεια στο Γυµνάσιο. Ειδικότερα, φαίνεται να µειώνεται σταθερά προς το 
Γυµνάσιο η προτίµηση από τους εκπαιδευτικούς εκείνων των διδακτικών 
πρακτικών που αφορούν τις στρατηγικές αναγνώρισης και ταυτοποίησης των λέξεων 
του κειµένου, τη διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων, τους συµπερασµούς, τις 
ερωτήσεις στο κείµενο. Το γεγονός αυτό αν και δικαιολογείται για την αναγνώριση 
και ταυτοποίηση των λέξεων παραµένει ωστόσο προβληµατικό γιατί οι 
εκπαιδευτικοί στο Γυµνάσιο θεωρούν αδίκως ότι οι µαθητές τους έχουν 
αφοµοιώσει τις υπόλοιπες στρατηγικές παρόλο που είναι σύνθετες και πολύπλοκες 
και απαιτούν πολύ χρόνο και εξάσκηση για την κατάκτησή τους. Αντίθετα, ως 
προς την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών ανάγνωσης η 
έρευνα δείχνει ότι αυξάνεται η προτίµησή της από τους εκπαιδευτικούς όσο 
ανεβαίνουµε προς το Γυµνάσιο, γεγονός που πιστοποιεί µια αναγνώριση εκ µέρους 
των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της σηµασίας των 
µεταγνωστικών στρατηγικών για την αναγνωστική κατανόηση. Εντούτοις, 
στατιστικά σηµαντική διαφορά εντοπίστηκε στη µείωση της χρήσης µνηµονικής 
βοήθειας µε τη χρήση οπτικού υλικού ως µέσου για τη διδασκαλία των 
αναγνωστικών στρατηγικών από την 3η/4η τάξη ∆ηµοτικού και στο Γυµνάσιο. Στο 
Γυµνάσιο αυτή η διδακτική πρακτική τείνει να εξαφανιστεί (11,1%), ενώ στην 
3η/4η την χρησιµοποιούν έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς (64,1%). Μια εξήγηση 
µπορεί να είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στο ∆ηµοτικό παρουσιάζουν για πρώτη φορά 
τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης στους µαθητές και γι’ αυτό 
προσφεύγουν στην οπτική βοήθεια ως µνηµονική υποστήριξη (Martel et Levesque, 
2010), ενώ στο Γυµνάσιο οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία των στρατηγικών 
αναγνωστικής κατανόησης τις υπενθυµίζουν στους µαθητές τους θεωρώντας ότι 
αυτοί τις έχουν αποµνηµονεύσει σε πρότερο χρόνο. Επίσης, αν και φαίνεται να 
αυξάνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που χρησιµοποιούν στοιχεία της 
άµεσης διδασκαλίας από την 3η ∆ηµοτικού στην 3η Γυµνασίου, µόνο µια 
στατιστικά σηµαντική διαφορά εντοπίστηκε και αυτή στη µοντελοποίηση των 
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Μια εξήγηση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
του Γυµνασίου θεωρούν πως οι µαθητές γνωρίζουν τις στρατηγικές αναγνωστικής 
κατανόησης και µπορούν να αυτορρυθµίζουν την κατανόηση των κειµένων που 
επεξεργάζονται, γι’ αυτό και δεν διδάσκουν στρατηγικές αναγνωστικής 
κατανόησης. Επιπλέον, στατιστικά σηµαντική διαφορά εντοπίστηκε από την 5η/6η 
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∆ηµοτικού στο Γυµνάσιο στην οµαδοποίηση σε µικρές οµάδες µε παρόµοιες 
αναγνωστικές δυσκολίες. 

Σχετικά, λοιπόν, µε τις µεταγνωστικές στρατηγικές και την αυτόνοµη 
ρύθµιση της αναγνωστικής κατανόησης εκ µέρους των µαθητών θα πρέπει να 
καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς ώστε αυτές να 
καταλαµβάνουν µεγαλύτερο διδακτικό χρόνο µέσα στην τάξη. Σε ότι αφορά την 
άµεση διδασκαλία και την αµοιβαία διδασκαλία και µε δεδοµένο ότι έχει 
αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά τους για την αναγνωστική κατανόηση, θα 
πρέπει να γίνει συστηµατική προσπάθεια εκ µέρους τόσο των Σχολικών 
Συµβούλων όσο και των Π.Ε.Κ. στην ενηµέρωση και πρακτική εξάσκηση των 
εκπαιδευτικών. Η συστηµατική µελέτη και άσκηση πάνω στα µοντέλα της άµεσης 
και αµοιβαίας διδασκαλίας θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν µε 
τα µοντέλα αυτά και να τα χρησιµοποιήσουν στην τάξη τους καθιστώντας την 
χώρο αναστοχασµού, στρατηγικής µάθησης και ενεργής αλληλεπίδρασης των 
µαθητών αναπτύσσοντας τα εφόδια των µαθητών τους για µια αποτελεσµατική 
αναγνωστική κατανόηση. 
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Abstract 

In order to have an ample view of the instructional practices of teachers as regards 
learning and teaching of reading comprehension in elementary and junior high school, we 
examined through a questionnaire the teaching practices of 91 teachers of the region of Ilia. 
The results of our research can contribute to the development of students’ skill in reading 
comprehension, with improvements in the methodology of teaching and learning reading 
comprehension as well as in the content of intra-school training and enrichment in the 
subjects of the Regional Training Centres (PEK). 
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στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Η παιδική παχυσαρκία τείνει να εξελιχθεί σε ένα σοβαρό δηµόσιο πρόβληµα 
υγείας στην Αµερική, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Σύµφωνα µε δεδοµένα του 
2003, ένα στα τέσσερα παιδιά στην Αµερική κάτω από την ηλικία των 18 ετών 
βρίσκονται στο όριο να χαρακτηρισθούν υπέρβαρα, ενώ 15% είναι διαπιστωµένα 
υπέρβαρα (Ogden & Carroll & Flegal 2003). Σε ανάλογα συµπεράσµατα 
καταλήγουν και οι επιδηµιολογικές έρευνες της οργάνωσης για την επιτήρηση της 
παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα, όπου ένα στα τέσσερα 
παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών χαρακτηρίζεται υπέρβαρο ή παχύσαρκο (Krassas et. 
al. 2001, COSI 2010, Μοσχανδρέα & συν., 2003). Τα παχύσαρκα παιδιά τείνουν 
να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να εµφανίσουν 
καρδιαγγειακά νοσήµατα, διαβήτη και καρκίνο (Krebs-Smith et. al. 1996, Magarey 
et. al. 2003). Αυτές οι καταλυτικές επιπτώσεις των διατροφικών συνηθειών 
οδηγούν σε µια συνεχή διερεύνηση των παραγόντων που τις διαµορφώνουν ώστε 
να υπάρχει ανάλογη πολύ-επίπεδη κοινωνική πρόληψη.  

Η διαµόρφωση της διατροφικής συµπεριφοράς στα παιδιά, σύµφωνα µε την 
κοινωνικο-γνωστική θεωρία του Bandura και το µοντέλο του τριαδικού αµοιβαίου 
καθορισµού της συµπεριφοράς του ατόµου, η διατροφική συµπεριφορά είναι 
αποτέλεσµα της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος (κοινωνικού και 
φυσικού) µε το άτοµο (γνώσεις, χαρακτήρας, ατοµικοί µηχανισµοί αυτορρύθµισης 
της συµπεριφοράς κα) και τη συµπεριφορά του (λεκτικές απαντήσεις, κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις κα) (Bandura 1999). Περιβάλλον, άτοµο και συµπεριφορά 
αλληλεπιδρούν δυναµικά σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, όπως για παράδειγµα 
στην κατηγορία του περιβάλλοντος µπορεί να περιληφθεί ο γονικός έλεγχος στη 
διατροφή, η εκπαιδευτική παρέµβαση ενός προγράµµατος αγωγής υγείας στο 
σχολείο, αλλά και οι διαφηµίσεις προϊόντων διατροφής στην τηλεόραση. Η 
επίδραση των γονέων στην κατανάλωση του φαγητού του παιδιού τους είναι ένα 
πολύπλοκο θέµα που µπορεί να περιλαµβάνει: τα πρότυπα της διατροφικής 
συµπεριφοράς των γονέων που βλέπει το παιδί (π.χ. ποιο φαγητό αρέσει στο 
γονέα), τις τεχνικές που εφαρµόζει ο γονέας για να διαµορφώσει τις διατροφικές 
συνήθειες του παιδιού του (π.χ. αυστηρή επιβολή διατροφικών κανόνων), αλλά και 
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τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων απέναντι στη διατροφή (π.χ. ποιο µέγεθος 
µερίδας ή ποιο φαγητό θεωρεί υγιεινό για το παιδί του ο γονέας) (Cullen et. al. 
2001, Patrick & Nicklas 2005). 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρείται να αποτυπωθούν οι 
διατροφικές συνήθειες των µαθητών σε ένα ∆ηµοτικό Σχολείο της Αττικής και να 
διερευνηθεί η σχέση αυτών των συνηθειών µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατός τους 
(∆ΜΣ). Επίσης επιχειρείται να διερευνηθεί η σχέση του γονικού ελέγχου στην 
παιδική διατροφή µε το ∆ΜΣ και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Σε κάθε 
περίπτωση η έρευνα δεν αποσκοπεί να γενικεύσει τα συµπεράσµατά της, αλλά 
βρίσκεται σε µια πιλοτική φάση και προσπαθεί να απαντήσει µε επιστηµονικό 
τρόπο σε ερωτήµατα που προβληµατίζουν τη σύγχρονη σχολική ζωή.  

Μέθοδος 
∆είγµα 

Στην έρευνα πήραν µέρος 26 µαθητές της ∆΄ και Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου «Άγιος Ανδρέας» Νέας Σµύρνης για την οποία οι γονείς έδωσαν την 
έγγραφη συγκατάθεσή τους. Στους περιορισµούς θα πρέπει να αναφέρουµε τον 
µικρό αριθµό των συµµετεχόντων, αλλά και το ότι η έρευνα γενικεύει τα 
συµπεράσµατά της µόνο σε σχολικό – τοπικό επίπεδο, όπου το δείγµα αποτελεί το 
18.5% του συνολικού πληθυσµού, γεγονός που προσδίδει ένα αυξηµένο εξωτερικό 
κύρος στην έρευνα (∆ηµητρόπουλος 1999).  

∆ιαδικασίες 

Οι µαθητές των τάξεων συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο 18 ερωτηµάτων 
τα οποία αναφέρονται στη µέθοδο που χρησιµοποιούν οι γονείς για να 
υποστηρίξουν ή να τροποποιήσουν τη διατροφική συµπεριφορά των παιδιών τους. 
Αξιολογείται, δηλαδή, η συµπεριφορά των γονέων σχετικά µε τη διαµόρφωση των 
παιδικών διατροφικών συνηθειών. Οι γονείς συµπλήρωσαν έναν κατάλογο 
εικοσιτετράωρης καταγραφής πρόληψης τροφής του παιδιού τους, ακολουθώντας 
τις οδηγίες του ενηµερωτικού φυλλαδίου που συνόδευε τον κατάλογο, ώστε να 
µπορούν να υπολογίζουν τις µερίδες του φαγητού και να καταγράφουν σωστά τα 
υλικά µε τα οποία παρασκευάστηκε η τροφή. Τέλος, υπολογίστηκε ο ∆είκτης 
Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) των µαθητών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Οι 
σωµατοµετρήσεις (µέτρηση βάρους και ύψος) πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα 
πρότυπα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, µε τους µαθητές ντυµένους ελαφρά 
λόγω καλοκαιριού WHO (2013). Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο ∆ΜΣ σύµφωνα µε 
τον τύπο ∆ΜΣ = ΒΑΡΟΣ * (ΥΨΟΣ)2 και οι µαθητές κατατάχτηκαν ανάλογα σε 
τέσσερις κατηγορίες ανάλογα τις σωµατοµετρικές καµπύλες αύξησης που 
περιλαµβάνονται στα παιδικά βιβλιάρια υγείας (Χρούσος et. al. 2001).  



 623

Ερευνητικά Εργαλεία - Μετρήσεις 

Το ερωτηµατολόγιο του διατροφικού ελέγχου από τους γονείς στηρίζεται στο 
Authoritative Parenting Index (API), ένα ερωτηµατολόγιο πεντάβαθµης κλίµακας 
Linkert που αξιολογεί τη γνώµη και τις ιδέες των παιδιών σχετικά µε τη 
συµπεριφορά των γονέων τους. Έχει τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να εξετάζει 
τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνουν οι γονείς τις διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών τους (Cullen et. al. 2001). Όλες οι µετρήσεις έγιναν µε τη βοήθεια του 
ελεύθερου λογισµικού PSPP.  

Ανάλυση ∆εδοµένων 

Κατ’ αρχήν διεξήχθη ανάλυση παραγόντων µε περιστροφή Varimax στο 
ερωτηµατολόγιο καταγραφής του γονικού ελέγχου στην παιδική διατροφή. Ο 
αριθµός των παραγόντων που εξήχθησαν ήταν έξι (6) οι οποίοι ήταν εµφανείς και 
στο διάγραµµα ιδιοτιµών (scree plot). Από αυτούς µόνο δύο είχαν κοινούς 
παράγοντες (communalities) µε βαθµό πάνω από 0.7. Αυτοί οι παράγοντες 
µπορούν να ονοµαστούν ο ένας ως «Συνεχής επίβλεψη της παιδικής διατροφής από 
το γονέα» και ο άλλος ως «Ανεκτική συµπεριφορά των γονέων απέναντι στην 
παιδική διατροφή». 

Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι µερίδες που κατανάλωσε ο κάθε µαθητής και 
κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε: πρωτεΐνες ζωικής 
προέλευσης, πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, υδατάνθρακες, λίπη και έλαια, 
διαιτητικές ίνες και γαλακτοκοµικά προϊόντα (FSA 2013). Οι κατηγορίες αυτές 
δηµιουργήθηκαν µε κριτήριο την ιδιαιτερότητα της περιεκτικότητας της παιδικής 
διατροφής και την ποικιλία των χηµικών ενώσεων (συστατικών) που περιέχουν οι 
τροφές τους. Έγινε συσχέτιση Pearson των τροφικών δεδοµένων µε το ∆ΜΣ καθώς 
πρόβλεψη του ∆ΜΣ µε απλή παλινδρόµηση από το είδος των τροφών. Τέλος 
ακολούθησε συσχέτιση των τροφικών οµάδων µε τις µεταβλητές του γονικού 
ελέγχου στην παιδική διατροφή. 

Αποτελέσµατα 

Στο δείγµα µας το 11,5% των συµµετεχόντων µαθητών είχαν οριακά 
λιποβαρές βάρος και ένα αντίστοιχο ποσοστό µαθητών 11,5% ήταν παχύσαρκοι. 
Το 57,7% είχαν κανονικό βάρος, ενώ το 19,2% ήταν υπέρβαροι. Κατά µέσο όρο τα 
αγόρια είχαν µεγαλύτερο ∆ΜΣ (Μ = 20.00, SE = 3.03) από τα κορίτσια (Μ = 
18.61, SE = 3.25), αλλά αυτή η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική t(24) = 
0.64, p>.05. Επίσης, ο µέσος όρος του ∆ΜΣ των µαθητών της ∆΄ τάξης (Μ = 
19.66, SE = 1.02) δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντικά διαφορετικός από αυτόν των 
µαθητών της Ε΄ τάξης (Μ = 18.96, SE = 0.73) µε t(24) = 0.20, p > .05.  

Η εξέταση των συντελεστών συσχέτισης των τροφικών οµάδων µεταξύ τους 
και µε το ∆ΜΣ διαµόρφωσαν και την εικόνα για τις διατροφικές συνήθειες των 
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µαθητών. Ο ∆ΜΣ συσχετίζεται θετικά µε την κατανάλωση πρωτεϊνών ζωικής 
προέλευσης, r = .48, µε την κατανάλωση υδατανθράκων , r = .47, µε την 
κατανάλωση λίπους και ελαίων , r = .43, και γαλακτοκοµικών προϊόντων , r = .42, 
ενώ συσχετίζεται αρνητικά µε την κατανάλωση διαιτητικών ινών , r = -.45 (όλα µε 
p< .05). Η κατανάλωση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης συσχετίζεται αρνητικά µε 
την κατανάλωση πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης, r = - .46, και διαιτητικών ινών , r 
-.40, ενώ συσχετίζεται θετικά µε την κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων , r 
= .40 (όλα µε p< .05). Τέλος, υπάρχει µια σηµαντική αρνητική σχέση ανάµεσα 
στην κατανάλωση διαιτητικών ινών και γαλακτοκοµικών προϊόντων, r = - .64, p 
(two – tailed)< .001.  

Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης µε τη µέθοδο stepwise (βηµατική 
διαδικασία), οι πιθανές µεταβλητές πρόβλεψης του ∆ΜΣ που εξήχθησαν είναι οι 
µερίδες κατανάλωσης των ζωικών πρωτεϊνών, οι υδατάνθρακες και οι διαιτητικές 
ίνες. Η τιµή του συντελεστή R2 βρέθηκε .228 για την κατανάλωση των ζωικών 
πρωτεϊνών, και ανεβαίνει στο .482 όταν το µοντέλο περιλαµβάνει τις τιµές των 
µεταβλητών των ζωικών πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των διαιτητικών ινών. 
Αυτό σηµαίνει ότι η κατανάλωση αυτών των τριών τροφικών οµάδων ευθύνεται 
για τη διαµόρφωση του 48% του ∆ΜΣ του δείγµατος. Η τιµή b για τις µερίδες 
κατανάλωσης ζωικών πρωτεϊνών είναι 1.588, για τις µερίδες των υδατανθράκων 
2.041 και για τις µερίδες διαιτητικών ινών -2.416. Από αυτό το τελικό µοντέλο 
προκύπτει ότι όταν η κατανάλωση των ζωικών πρωτεϊνών αυξάνεται κατά µία 
µερίδα, τότε ο ∆ΜΣ αναµένεται να αυξηθεί κατά 1.58 µονάδες και ότι όταν η 
κατανάλωση των υδατανθράκων αυξάνεται κατά µία µερίδα, τότε ο ∆ΜΣ 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2.04 µονάδες, αλλά η αύξηση της κατανάλωσης 
διαιτητικών ινών κατά µία µερίδα µειώνει το ∆ΜΣ κατά 2.41 µονάδες.  

Από την ανάλυση παραγόντων στις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου που 
αφορά το γονικό έλεγχο στην παιδική διατροφή εξήχθησαν 6 παράγοντες από τους 
οποίους µόνο 2 περιέχουν ερωτήµατα – µεταβλητές που πληρούν επαρκώς το 
κριτήριο Kaiser και γι αυτό δεν παραθέτουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. 
Μπορούµε όµως να αναφέρουµε ότι η πρώτη οµάδα παραγόντων που ονοµάσαµε 
«Συνεχής επίβλεψη για τη διαµόρφωση καλών συνηθειών παιδικής διατροφής από 
το γονέα» εξηγεί το 21% της διακύµανσης µε υψηλό δείκτη αξιοπιστίας (α= .83), 
ενώ η δεύτερη οµάδα που ονοµάστηκε «Ανεκτική συµπεριφορά των γονέων 
απέναντι στη διαµόρφωση της παιδικής διατροφής» εξηγεί το 15% της 
διακύµανσης µε σχετικά µικρή αξιοπιστία (α=.68). Έτσι, µπορούµε να 
αναφέρουµε ότι διαπιστώθηκαν δύο στυλ διαµόρφωσης της παιδικής διατροφής 
από τους γονείς: ένα στυλ περισσότερο αυστηρό έως αυταρχικό το οποίο 
πλειοψηφεί και ένα ανεκτικό που φτάνει στα όρια της υποχωρητικότητας και 
µειοψηφεί (Field 2009). 

Υπάρχει µια σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του ∆ΜΣ και της ανοχής του 
γονιού στην επιλογή του µεσηµεριανού φαγητού από το παιδί (r = .42, p < .05). Το 
ίδιο σηµαντική θετική σχέση υπάρχει µεταξύ του ∆ΜΣ και της ανοχής στου γονιού 
στην επιλογή του διαθέσιµου πρωινού φαγητού από το παιδί (r = .51, p < .01). Ο 
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έλεγχος της υγιεινής διατροφής του παιδιού διαµορφώνεται από την αρνητική 
σχέση µε την ελευθερία της επιλογής από το παιδί των µικρογευµάτων στη 
διάρκεια της ηµέρας (r = - .44, p < .05), αλλά και από τη θετική σχέση στον έλεγχο 
των γευµάτων από το γονέα που προσφέρονται στο κυλικείο του σχολείου (r = .84, 
p < .001). ∆εν υπάρχει σχέση της απόφασης από το γονέα για το είδος της τροφής 
µε καµία άλλη µεταβλητή – ερώτηµα. Η εκµάθηση καλών τρόπων συµπεριφοράς 
κατά τη διάρκεια του φαγητού είναι αρνητικά συσχετισµένη µε την προετοιµασία 
και το στρώσιµο του τραπεζιού το µεσηµέρι (r = - .64, p < .001) και την ελευθερία 
στην επιλογή των καθηµερινών µικρογευµάτων (r = - .65, p < .001), ενώ είναι 
θετικά συσχετισµένη µε τη συνήθεια να τρώει όλη η οικογένεια µαζί το βράδυ (r = 
.45, p < .05), µε τον έλεγχο του φαγητού που έφαγε το παιδί και προσφέρεται από 
το κυλικείο (r = .66, p < .001). Υπάρχει µια ισχυρή θετική συσχέτιση ανάµεσα 
στην ελευθερία που έχει το παιδί στην επιλογή του πρωινού που πρόκειται να φάει 
και στα διαθέσιµα τρόφιµα που υπάρχουν για το σκοπό αυτό στο σπίτι (r = .46, p 
< .05). Η παρασκευή του φαγητού που γίνεται το βράδυ συσχετίζεται θετικά µε τη 
συνήθεια να κάθεται όλη η οικογένεια µαζί στο βραδινό τραπέζι (r = .49, p < .05). 
Η ανοχή του γονέα στην επιλογή καθηµερινών µικρογευµάτων από το παιδί 
συσχετίζεται αρνητικά µε τον έλεγχο των τροφών που επιλέγει το παιδί από το 
κυλικείο (r = - .41, p < .05), αλλά και µε τη συζήτηση για µε το παιδί σχετικά µε 
την επιλογή του αυριανού φαγητού (r = - .49, p < .05). Η συνήθεια να τρώει όλη η 
οικογένεια µαζί στο βραδινό φαγητό είναι θετικά συσχετισµένη µε την απόφαση 
για το αυριανό φαγητό (r = .61, p < .001) και τη συµµετοχή του παιδιού στη λήψη 
αυτής της απόφασης (r = .69, p < .001). Η ελευθερία του παιδιού να επιλέγει το 
πρωινό που θα φάει συσχετίζεται θετικά µε την ύπαρξη στο σπίτι των αγαπηµένων 
φαγητών του παιδιού (r = .42, p < .05). Μια ανάλογη σχέση υπάρχει ανάµεσα στην 
ελευθερία του παιδιού να επιλέγει τα καθηµερινά µικρογεύµατα που θα φάει µε 
την ύπαρξη στο σπίτι των αγαπηµένων του φαγητών (r = .42, p < .05). Τέλος, η 
απόφαση για το αυριανό φαγητό συσχετίζεται θετικά και µε τη συζήτηση της 
µητέρας σχετικά µε το φαγητό που αρέσει στο παιδί (r = .61, p < .001), αλλά και 
µε την ύπαρξη των αγαπηµένων φαγητών του παιδιού στο σπίτι (r = .52, p < .005).  

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 

Από τα περιγραφικά στοιχεία του δείγµατος παρατηρούµε ότι η κατανοµή 
τους στις τέσσερεις οµάδες ανάλογα µε το βάρος τους είναι κανονική. Η 
πλειοψηφία των µαθητών έχει κανονικό βάρος µε µεγάλα ποσοστά ακραίων τιµών, 
αφού οι οριακά λιποβαρείς και οι παχύσαρκοι αποτελούσαν το 11,5% αντίστοιχα, 
ενώ οι υπέρβαροι άγγιζαν το 20%. Σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή του ∆ΜΣ 
ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά και του ∆ΜΣ των µαθητών των δύο 
τάξεων (10 και 11 ετών αντίστοιχα) δεν υπάρχουν.  

Η κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπών και ελαίων και 
γαλακτοκοµικών έχουν θετική επίδραση στο ∆ΜΣ, αλλά η κατανάλωση 
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διαιτητικών ινών έχει αρνητική. Οι µαθητές που καταναλώνουν ζωικές πρωτεΐνες 
δεν καταναλώνουν πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και διαιτητικές ίνες, αλλά 
καταναλώνουν γαλακτοκοµικά προϊόντα. Επίσης οι µαθητές που καταναλώνουν 
γαλακτοκοµικά προϊόντα δεν καταναλώνουν διαιτητικές ίνες. Σε µια 
συµπερασµατική εικόνα από τις διατροφικές συνήθειες των µαθητών θα πρέπει να 
πούµε ότι στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, 
υδατάνθρακες και γαλακτοκοµικά προϊόντα και πολύ λιγότερο σε τρόφιµα µε 
διαιτητικές ίνες, στο λίπος και τα έλαια καθώς και στις πρωτεΐνες φυτικής 
προέλευσης.  

Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόµησης βλέπουµε ότι 
η κατανάλωση τροφής διαµορφώνει µόνο το µισό µοντέλο δηµιουργίας του ∆ΜΣ. 
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που διαµορφώνουν 
το ∆ΜΣ των µαθητών, όπως το ενεργειακό ισοζύγιο κάθε παιδιού, η βιολογική του 
ιδιαιτερότητα κλπ. Η αύξηση του ∆ΜΣ οφείλεται κατά ένα σχετικά µικρό ποσοστό 
στην κατανάλωση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, αλλά κατά κύριο λόγο στην 
κατανάλωση υδατανθράκων σε συνδυασµό µε πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης. 

Ο έλεγχος των γονέων στη διαµόρφωση των διατροφικών συνηθειών των 
παιδιών διαχωρίστηκε σε ένα µοντέλο επίβλεψης και συνδιαµόρφωσης της 
διατροφικής συµπεριφοράς του παιδιού από τους γονείς και σε ένα µοντέλο ανοχής 
και ελευθερίας απέναντι στη διατροφική συµπεριφορά του παιδιού. Οι γονείς οι 
οποίοι επιβλέπουν στενά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού τους καθορίζουν 
τα µικρογεύµατα που τρώει κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ελέγχουν τα τρόφιµα 
που καταναλώνει το παιδί από το κυλικείο του σχολείου. Η απόφαση για το 
αυριανό φαγητό συναποφασίζεται µε το παιδί και του παρέχεται η δυνατότητα να 
επιλέγει πολλές εναλλακτικές λύσεις για το πρωινό του. Οι καλοί τρόποι 
διατροφικής συµπεριφοράς περιλαµβάνουν το κοινό οικογενειακό βραδινό τραπέζι 
και το στρώσιµο του τραπεζιού από έναν ενήλικα που συνήθως παρασκευάζει και 
το φαγητό. Το φαγητό της επόµενης ηµέρας παρασκευάζεται συνήθως το 
απόγευµα – βράδυ και συνδυάζεται µε το βραδινό φαγητό. Στο µοντέλο της 
επίβλεψης της διατροφικής συµπεριφοράς επικρατεί µια εικόνα συνδιαµόρφωσης 
των διατροφικών συνηθειών και η ύπαρξη στο σπίτι πολλών τροφίµων τα οποία 
είναι αρεστά στο παιδί. 

Από την άλλη µεριά, στο ανεκτικό µοντέλο διαµόρφωσης της παιδικής 
διατροφής, ο γονέας δεν ελέγχει τα καθηµερινά µικρογεύµατα του παιδιού 
συµπεριλαµβανοµένων του πρωινού και αυτών που αγοράζει το παιδί από το 
κυλικείο. Επίσης η απόφαση για το αυριανό φαγητό δεν λαµβάνεται µαζί µε το 
παιδί αλλά χωρίς αυτό. Τα παιδιά της οµάδας αυτής δεν πιστεύουν ότι οι γονείς 
τους ελέγχουν την ποιότητα του φαγητού τους, όπως επίσης δεν τα µαθαίνουν να 
έχουν συγκεκριµένους, καλούς τρόπους όταν τρώνε στο οικογενειακό τραπέζι.  

Η διατροφή των µαθητών του σχολείου µας χαρακτηρίζεται από την 
κατανάλωση τροφικών οµάδων που η υπερκατανάλωσή τους µπορεί να οδηγήσει 
αργότερα σε προβλήµατα υγείας. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά αποτελούν 
το 1/3 του δείγµατος, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό στο γενικό σύνολο. Οι 
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περισσότεροι γονείς προσπαθούν να διαµορφώσουν καλές διατροφικές συνήθειες 
για τα παιδιά τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υποκύπτουν στις παιδικές 
απαιτήσεις. Υπάρχει µάλιστα και ένα ποσοστό γονέων το οποίο είναι ιδιαίτερα 
ανεκτικό σε κάθε απαίτηση των παιδιών χωρίς να ακολουθεί κάποια ιδιαίτερη 
διατροφική αγωγή. Οι διατροφικές συνήθειες δεν διαµορφώνονται όµως µόνο από 
το γονικό έλεγχο σύµφωνα µε τη θεωρία του Bandura. Απαιτείται λοιπόν µια 
διεξοδικότερη έρευνα σχετικά µε την επίδραση και άλλων παραγόντων 
(διατροφικά γονικά πρότυπα, διατροφικές συνήθειες συµµαθητών κα.) οι οποίοι 
συνδιαµορφώνουν τις διατροφικές παιδικές συνήθειες. Τέλος, ένας σηµαντικός 
παράγοντας του οποίου η επίδραση απαιτείται επίσης να διερευνηθεί είναι και η 
επίδραση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στη διαµόρφωση µιας υγιεινής 
διατροφικής συνείδησης. 
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Abstract 

Our age is characterized by a dramatic change in eating habits which were followed 
for centuries. This fact has led the World Health Organization (WHO) to talk about 
childhood obesity epidemic in the European Union. The formation of eating habits in 
children depends on many social factors and not an individual decision. Parental control of 
child nutrition is one of these social actors as parents are a powerful pattern which model 
eating habits. At the same time, their own opinions on diet (as they applied at home 
cooking) are the ones that ultimately create a positive or negative child's body image and 
self-efficacy. In our research we gave a 24hours-record of childhood nutrition to parents of 
primary pupils of our school and then we measured the BMI of these pupils. Then the 
students completed a questionnaire on parental control in their diet. After statistical analysis 
we found that although the percentage of obese students is small, their diet is based on 
eating mainly animal proteins with similar result in underconsumption of other food 
groups. It was also found that parental control in child feeding liable to a satisfactory level 
for these eating habits and to the proportional consumption of the percentages of the 
various food groups. 
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1. Εισαγωγή 

Η «εργασία», ως έννοια, υπέστη µεγάλη επαναξιολόγηση στην ιστορία του 
δυτικού κόσµου (Beck, 2005). Η εποχή της πλήρους απασχόλησης έχει πλέον 
αντικατασταθεί από τις λεγόµενες µορφές «ευέλικτης» εργασίας (Θεοχαράκης, 
2002). Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής εντάχθηκε και η ιδέα της δια βίου 
εκπαίδευσης η οποία, πλέον, δυστυχώς, τείνει να χάνει τον αρχικό σκοπό της και 
καταλήγει να υπογραµµίζει την προσωρινότητα και την εναλλαγή επαγγελµατικής 
ταυτότητας των ανθρώπων (Ταµπάκης, 2012).  

2. Αγορά Εργασίας  

Η αγορά εργασίας είναι «ο χώρος µέσα στον οποίο παράγονται, αποκτώνται, 
διατίθενται κ.α. προϊόντα και υπηρεσίες», όπως αναφέρεται και στο σχολικό βιβλίο 
του καθηγητή του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Γκιάστας κ.α., 2007). Στη 
χώρα µας η αγορά εργασίας προσδιορίζεται από το κράτος και τις πολιτικές που σε 
αυτό εφαρµόζονται (Ευστράτογλου, 2006).Επιπλέον, στις µέρες µας, αν θέλαµε να 
ερευνήσουµε τους παράγοντες που διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στο πεδίο της 
αγοράς εργασίας, οπωσδήποτε θα έπρεπε να λαµβάναµε υπόψη την ανώτατη 
εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό δεδοµένο, που αποδεικνύει τη σχέση ανώτατης 
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, είναι τα αποτελέσµατα της έκθεσης για τη 
παγκόσµια ανταγωνιστικότηταi. Η Ελλάδα κατέχει την 46η θέση στην τοµέα της 
Ανωτάτης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Higher Education and Training) και τη 
126η στον τοµέα της αποτελεσµατικότητας της αγοράς εργασίας (Labor Market 
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Efficiency) σε σύνολο 142 χωρών. Το συγκεκριµένο πόρισµα σχετίζεται άµεσα µε 
τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, που θεωρούνται υψηλά. Πρόσφατα η 
Adecco πραγµατοποίησε έρευνα για τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς 
εργασίας (Adecco,2011) και τη διάθεση των εργαζοµένων να προχωρήσουν σε 
προσωπικές θυσίες, χρόνου και αµοιβών, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη 
βιωσιµότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και κατά επέκταση στη δική 
τους επαγγελµατική σταθερότητα.  

3. Στοχοθεσία  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να σκιαγραφήσουµε το επαγγελµατικό 
τοπίο εκτιµώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών.  

Οι επιµέρους στόχοι µας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά: α) µε τις µελλοντικές συνθήκες εργασίας, β) µε την αναγκαιότητα του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και γ)τους επαγγελµατικούς ορίζοντες. 

4. Μεθοδολογία 

Η έρευνα έλαβε χώρα το διάστηµα Οκτώβριος 2012-Φεβρουάριος 2013 µε 
εργαλείο ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. Το δείγµα της έρευνας ήταν 315 
συµµετέχοντες των επιστηµονικών σεµιναρίων/ηµερίδων της εταιρείας EMPLOY 
σε θεµατικές σχετικές µε την εκπαίδευση. Ως εκ τούτου οι συµµετέχοντες ήταν 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί και συγκεκριµένα 293 γυναίκες 
(93%) και 22 άντρες (7%). 

∆ΕΙΓΜΑ 

Πίνακας 1 

Φύλο Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 

Γυναίκες 293 93,0 

Άνδρες 22 7,0 

 

ΣΥΝΟΛΟ 315 100,0 

Αναφορικά µε την ειδικότητα των συµµετεχόντων µε βάση το πτυχίο τους, 
διαπιστώνουµε ότι το 30,5% αποτελούν οι πτυχιούχοι φιλολογικών τµηµάτων ενώ 
ακολουθούν οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και 
Προσχολικής Εκπαίδευσης µε 26 και 16 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. 
Παρατηρώντας επίσης τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνει κανείς ότι οι υπόλοιπες 
ειδικότητες κινούνται σε µονοψήφια ποσοστά. 
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Πίνακας 2 

ΠΤΥΧΙΟ 
 

Συχνότητα 
Ποσοστό επί του 
συνόλου (%) 

ΠΤ∆Ε 82 26,0 
ΠΤΠΕ 52 16,5 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΦΠΨ 96 30,5 
ΞΕΝΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ 26 8,3 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 6 1,9 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 17 5,4 
∆.Α. 1 0,3 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 0,3 
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ 1 0,3 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 5 1,6 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 1,0 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΓΩΓΗ 3 1,0 
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 0,3 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 7 2,2 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 0,3 
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 2 0,6 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ 1 0,3 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 1,0 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 1 0,3 
ΦΥΣΙΚΗ 3 1,0 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ 2 0,6 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 315 100,00 

Από τα υποκείµενα του δείγµατος, το 37,1% ήταν εργαζόµενοι και το 35,2% 
άνεργοι, ενώ το 27,6% συνέχιζε τις προπτυχιακές του σπουδές. Από την 
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων προκύπτει ότι το ποσοστό των ατόµων που 
είχαν µεταπτυχιακό ήταν αρκετά µικρό, ήτοι 11,4%, γεγονός που µπορεί να 
αποδοθεί σε δυο συνιστώσες. Η πρώτη είναι ότι αρκετοί ήταν οι φοιτητές και η 
δεύτερη το αυξηµένο ποσοστό ανεργίας.  

Πίνακας 3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΟΧΙ 276 87,6 
ΝΑΙ 36 11,4 
∆.Ξ./∆.Α. 3 0,9 
ΣΥΝΟΛΟ 315 100,0 
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5. Πορίσµατα 

Στο ερώτηµα « πότε θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα;», 
κατόπιν της στατιστικής επεξεργασίας, διαπιστώνουµε ότι η πλειονότητα του 
δείγµατος πιστεύει ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο µετά από δέκα 
χρόνια (σε ποσοστό 61,3%) ενώ το 34% των ερωτηθέντων, θεώρει ότι θα υπάρξει 
ανάκαµψη µετά από πέντε χρόνια. Οι αισιόδοξες απαντήσεις που χρονικά 
ερµηνεύονται από 2 έως 5 χρόνια αντιστοιχούσαν ποσοστιαία µόλις στο 4,1% του 
δείγµατος. 

Πίνακας 4 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ 6 1,9 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 7 2,2 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
∆ΕΚΑΕΤΙΑ 

107 34,0 

ΣΥΝΟΛΟ 193 61,3 

Σηµαντικό είναι να τονιστεί, ότι µετά από τον στατιστικό έλεγχο «t-test» 
διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα άτοµα 
που είναι εργαζόµενα ή άνεργα σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα βελτίωσης της 
κατάστασης στην αγορά εργασίας. (t-test, Leneve sig.= 0,336 άρα έχουµε ίσες 
διακυµάνσεις και αποδεχόµαστε τα αποτελέσµατα της πρώτης γραµµής, όπου 
sig.(2-tailed)= 0,730 µεγαλύτερο του 0,05. Αποδεχόµαστε την υπόθεση των ίσων 
µέσων τιµών). 

Στο ερώτηµα « ποιος κλάδος θα έχει απορρόφηση µελλοντικά; » λάβαµε 
πολλές απαντήσεις στις οποίες όµως κυριαρχούσε ο κλάδος της πληροφορικής µε 
ποσοστό 41,26% (συµπεριλαµβάνονται και οι πολλαπλές απαντήσεις). Αξίζει να 
επισηµανθεί και η απαισιοδοξία των ερωτηθέντων που εκφράστηκε µέσω και 
της δεύτερης σε συχνότητα απάντηση ήταν «κανένας» και ακολουθούσε ο 
κλάδος του τουρισµού µε 14,3 ποσοστιαίες µονάδες. Περίπου στο 8% ήταν οι 
κλάδοι της υγείας και της εκπαίδευσης. Μέσα από τον περαιτέρω στατιστικό 
έλεγχο, διαπιστώνουµε ότι οι πιο απαισιόδοξοι που απάντησαν «κανένας» ήταν οι 
φιλόλογοι µε 23%, ακολουθούµενοι από τους δασκάλους µε 19,3%, τους 
νηπιαγωγούς µε 12,3%, τους αποφοίτους ξένων φιλολογιών µε 6,2% και τους 
βρεφονηπιοκόµους µε 4,1%. Μάλιστα µέσα από τον έλεγχο του pearson (r=0,106), 
διαπιστώσαµε ότι η ειδικότητα επηρεάζει την απάντηση του δείγµατος όσον αφορά 
τον κλάδο που θα έχει απορρόφηση. 
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Πίνακας 5 

ΠΟΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 Συχνότητα Ποσοστό 
∆Ξ/∆Α 1 0,3 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 120 38,1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20 6,3 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 24 7,6 
ΥΓΕΙΑ 18 5,7 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 45 14,3 
ΚΑΝΕΝΑΣ 75 23,8 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 1,0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ 5 1,6 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1 0,3 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1 0,3 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-
ΥΓΕΙΑ 

1 0,3 

Total 314 99,7 
Missing System 1 0,3 
ΣΥΝΟΛΟ 315 100,0 

Στο ερώτηµα « κρίνεται απαραίτητο τον επαγγελµατικό προσανατολισµό; » η 
συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος απάντησε θετικά σε ποσοστό 93,7%. Οι 
λίγες αποφατικές απαντήσεις προέρχονται κυρίως από φιλολόγους, δασκάλους και 
νηπιαγωγούς. Από αυτούς 5 ήταν φοιτητές, 4 εργαζόµενοι και 3 άνεργοι. Ο 
στατιστικός έλεγχος που διεξήχθη µε pearson, απέδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση 
ανάµεσα στην επαγγελµατική κατάσταση και στη θέση των ερωτηθέντων για την 
αναγκαιότητα του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Άνεργοι, εργαζόµενοι και 
φοιτητές πιστεύουν στην αναγκαιότητα του επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

Πίνακας 6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 Συχνότητα Ποσοστό % 
ΟΧΙ 12 3,8 
ΝΑΙ 295 93,7 
∆Ξ 8 2,5 
ΣΥΝΟΛΟ 315 100,0 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτηµα « ποιο είναι 
το σηµαντικότερο στην εργασία; ». Παρά την ποικιλία των απαντήσεων, θα 
σταθούµε στο ότι τα υποκείµενα του δείγµατος υποστήριξαν ότι το πιο σηµαντικό 
είναι η «δυνατότητα εξέλιξης» σε ποσοστό 52,7%. Η δεύτερη σε συχνότητα 
απάντηση, ήταν η µονιµότητα (σε ποσοστό 24,4%) ενώ οι «αποδοχές» παίζουν 
ρόλο για το 9,8% του δείγµατος. Υπήρχαν και άλλοι που έδωσαν πολλαπλές 
απαντήσεις όπως µονιµότητα – αποδοχές – εξέλιξη. Από τη στατιστική 



 634

επεξεργασία διαπιστώνουµε ότι το 51,7% των εργαζοµένων θεωρούν σηµαντική τη 
δυνατότητα εξέλιξης, ενώ και οι άνεργοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη είναι 
σηµαντική σε ποσοστό 50,9%. Ενώ το ποσοστό για τους φοιτητές που τη θεωρούν 
σηµαντική είναι 59%. Μάλιστα µέσα από τον στατιστικό έλεγχο Fisher exact test 
(sig=0,396, >0,05) διαπιστώνουµε ότι οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Πίνακας 7 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 
 Συχνότητα Ποσοστό % 
ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 77 24,4 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 31 9,8 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 166 52,7 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 1,3 
MONIMOTHTA-ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 6 1,9 
ΟΛΑ 9 2,9 
ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-
ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 1,3 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 0,3 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-ΩΡΕΣ 1 0,3 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-ΕΞΕΛΙΞΗ 9 2,9 
ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΞΕΛΙΞΗ 4 1,3 
ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-
ΩΡΕΣ 

1 0,3 

Total 313 99,4 
Missing System 2 0,6 
ΣΥΝΟΛΟ 315 100,0 

Στο ερώτηµα « είστε ικανοποιηµένοι από την εργασία σας; » «µερικώς» 
απάντησε το 39%, «όχι» το 22,4% και «ναι» µόλις το 11,4%. Το ερώτηµα αυτό 
πρέπει να συνδεθεί άµεσα µε το ερώτηµα « ποιό είναι το πρόβληµα στην εργασία 
τους;». 

Πίνακας 8 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΧΙ 70 22,2 27,9 27,9 
ΝΑΙ 36 11,4 14,3 42,2 
ΜΕΡΙΚΩΣ 122 38,7 48,6 90,8 
∆Ξ/∆Α 23 7,3 9,2 100,0 
Total 251 79,7 100,0  
Missing 
System 

64 20,3   

ΣΥΝΟΛΟ 315 100,0   
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Όπως λοιπόν διαπιστώνεται και από τον πίνακα το µεγαλύτερο πρόβληµα 
είναι η αβεβαιότητα 60,4% (131 εµφανίσεις συµπεριλαµβανοµένων των 
πολλαπλών απαντήσεων), η έλλειψη προοπτικής 20,7% και οι αποδοχές που τις 
θεωρεί ως πρόβληµα το 21,65%. Τέλος το αντικείµενο απασχόλησης έχει ποσοστό 
εµφάνισης 7,4%.  

Πίνακας 9 

ΑΝ ΟΧΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 118 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 30 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 36 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 4 
ABEBAIOTHTA-ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 9 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 

4 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 1 
Total 217 
Missing System 98 
ΣΥΝΟΛΟ 315 

6. Συµπεράσµατα 

Από την παραπάνω έρευνα διαπιστώνουµε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι οι εργασιακές συνθήκες δεν θα βελτιωθούν άµεσα. Πιστεύεται ότι ο 
κλάδος της πληροφορικής θα έχει στο µέλλον τις περισσότερες ευκαιρίες για 
απασχόληση αν και αρκετοί από τους δασκάλους, φιλολόγους και νηπιαγωγούς 
έχουν την πεποίθηση σε κανέναν κλάδο δεν διαφαίνεται θετική προοπτική στον 
ορίζοντα. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός σε ποσοστό της τάξεως του 94%, 
θεωρείται αναγκαίος από εργαζόµενους και ανέργους. Όσον αφορά την επιθυµία 
για εργασία στο εξωτερικό, παρατηρείται ότι πολλοί θα το επέλεγαν, ωστόσο 
αρκετοί είναι και αυτοί που δηλώνουν ότι το εξωτερικό φαντάζει ως ύστατη λύση. 
Εδώ αξίζει να σηµειωθεί πως ακόµη και εργαζόµενοι και όχι µόνο άνεργοι, θα 
επέλεγαν τη φυγή στο εξωτερικό. 

Αναλύοντας επίσης τα αποτελέσµατα της έρευνας, διαπιστώνουµε ότι η 
πλειονότητα του δείγµατος δηλώνει ότι η δυνατότητα εξέλιξης είναι το 
σηµαντικότερο στην εργασία, ενώ τα προβλήµατα των δυσαρεστηµένων από την 
εργασία τους εντοπίζονται στην αβεβαιότητα και την έλλειψη δυνατότητας 
εξέλιξης. Γενικότερα η παντελής έλλειψη προοπτικής και και η αβεβαιότητα 
επισκιάζουν σε µεγάλο βαθµό το σύνολο των απαντήσεων 

Όλα τα παραπάνω δεδοµένα συνηγορούν µε τον πλέον σαφή τρόπο ότι 
αρχίζει να διαφοροποιείται και η στοχοθεσία των ατόµων που εργάζονται ή 
αναζητούν εργασία. Σταθµίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση, οι ερωτηθέντες 
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ορίζουν πως η µονιµότητα δεν είναι το κυρίαρχο ζητούµενο αλλά µάλλον το πλέον 
δυσπρόσιτο. Αντ’ αυτού επιθυµούν να τους παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης. 
Επιπλέον αποτυπώνεται ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν πλέον 
συνειδητοποιήσει ότι το δηµόσιο έχει «κλείσει», ενώ διακατέχονται από µια 
απαισιοδοξία καθώς θεωρούν ότι δεν θα ανατραπεί άµεσα η δυσµενής κατάσταση 
στον εργασιακό τοµέα, που αποτυπώνεται στις στατιστικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και του Υπουργείου Εργασίας αλλά και στην σύγχρονη 
καθηµερινότητα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε µε βασικό σκοπό τη διερεύνηση των θέσεων 
και των απόψεων που σχηµατίζουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά µε επίκαιρα θέµατα αγοράς 
εργασίας και εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 315 
εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2012 έως 
Φεβρουάριος 2013, µε την διανοµή γραπτών ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας κατέληξαν πως το σύνολο των ερωτηθέντων παρουσιάζεται απαισιόδοξο όσον 
αφορά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη χώρα και την απορρόφηση στο δηµόσιο 
τοµέα. Επιπλέον, διακρίνεται, από τις απαντήσεις, ένα κλίµα αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας τους, µε έντονη την επιθυµία τους για 
επαγγελµατική εξέλιξη. Παράλληλα, οι συµµετέχοντες φαίνεται να εκτιµούν αναγκαίο τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό σε συντριπτικό ποσοστό. 
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Εισαγωγή  

H εργασία ασχολείται µε την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη σφαίρα της αξιολόγησης της σχολικής µάθησης.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στις κοινωνίες της γνώσης είναι καίριος. Η 
αρχική κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς συνεχώς ξεπερνιέται. Τα παραπάνω 
δικαιολογούν τους εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης θεσµών που έχουν σχέση 
µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση της σχολικής µάθησης 
όµως δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα στα προγράµµατα εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών (Stiggins 2000). 

Στη σφαίρα της αξιολόγησης των µαθητικών επιδόσεων έχει συσσωρευτεί 
σειρά προβληµάτων και αντικρούσεων που οφείλονται σε ελλείψεις της αρχικής 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ελλιπή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, 
στερεότυπα κατά την αξιολόγηση στο σχολείο, επιλεκτική και όχι παιδαγωγική 
λειτουργία της αξιολόγησης. Η επίλυση αυτών των προβληµάτων απαιτεί 
συντονισµένες προσπάθειες στην κατεύθυνσης της ανάπτυξης της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών στη σφαίρα αυτή της παιδαγωγικής γνώσης.  

1. Ανάγκη για ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη 
σφαίρα της αξιολόγησης της σχολικής µάθησης 

Η ανάγκη για ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, ειδικότερα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γίνεται άµεσα 
εµφανής, εάν ληφθούν υπόψη παράγοντες που αφορούν:  

• την αρχική παιδαγωγική εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, 
• την ανοµοιογένεια του µαθητικού δυναµικού,  
• τις νέες παιδαγωγικές ιδέες για την αξιολόγηση, 
• την είσοδο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
• το ρόλο της αξιολόγησης για την εισαγωγή των µαθητών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, 

• την επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
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Ως προς τα παραπάνω έχει διαπιστωθεί ότι (Charisis 2012):  

-ως προς την αρχική παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη σφαίρα 
της αξιολόγησης, η παιδαγωγική-διδακτική κατάρτιση στις περισσότερες σχολές 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σήµερα υστερεί.  

-ως προς τη µαζικότητα της φοίτησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το 
µαθητικό δυναµικό είναι πλέον ανοµοιογενές από κοινωνικοοικονοµική ή 
ψυχοπαιδαγωγική άποψη κι αυτό απαιτεί προσαρµογές και στο σύστηµα 
αξιολόγησης των µαθητών.  

-ως προς τις νέες παιδαγωγικές ιδέες στη σφαίρα της αξιολόγησης στο 
σχολείο, οι σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής στην αξιολόγηση απαιτούν 
ενηµέρωση, εξειδίκευση, κριτική και υπεύθυνη στάση από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών. 

-ως προς την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία εκπαίδευσης, η 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και οι δυνατότητες χρήσης τους 
στην αξιολόγηση της σχολικής µάθησης απαιτούν επιπλέον κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών.  

-ως προς τη διαδικασία εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η 
επιλεκτικότητα µέσω της αξιολόγησης έχει τώρα µεταφερθεί στις εξετάσεις για την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Αυτό επηρεάζει την αξιολόγηση της µάθησης σ’ όλη τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

-ως προς την επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, οι καινούργιοι ρόλοι 
που αναλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί στην καριέρα τους απαιτούν και διαφορετική 
οπτική της αξιολόγησης της µάθησης.  

Όλα τα παραπάνω απαιτούν ενηµέρωση, εξειδίκευση, κριτική και υπεύθυνη 
στάση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, που ο ρόλος τους για τα σχολεία του 
21ου αιώνα αλλάζει.  

2. Το µοντέλο ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην 
αξιολόγηση και οι θεµατικοί άξονες 

Το µοντέλο ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη σφαίρα της 
αξιολόγησης της µάθησης που προτείνεται έχει συνοπτικά τα εξής χαρακτηριστικά 
(Charisis 2012): 

-Ως προς την οργανωτική δοµή βασικό σηµείο του µοντέλου είναι ότι από 
άποψη οργάνωσης-διοίκησης-χρηµατοδότησης είναι αποκεντρωµένο µε 
στρατηγικό µάνατζερ το υπουργείο παιδείας που καθορίζει βασικές αρχές και 
στόχους σε συνεργασία µε τα Ινστιτούτα επιµόρφωσης που λειτουργούν σε 
περιφερειακό επίπεδο.  
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-Ως προς το σκοπό, τους στόχους και τους θεµατικούς άξονες των 
προγραµµάτων κατάρτισης στο προτεινόµενο µοντέλο γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις οργανώθηκαν σε 8 θεµατικούς άξονες.  

-Ως προς τα χρονικά περιθώρια του µοντέλου επιµόρφωσης, µπορεί να είναι 
από 60 ώρες έως 480 ώρες. 

-Ως προς την επιλογή εκπαιδευτών στο προτεινόµενο πρόγραµµα εµπλέκονται 
εκπαιδευτές από διάφορους φορείς (Πανεπιστηµιακοί καθηγητές, Σχολικοί 
Σύµβουλοι κ.ά.).  

-Ως προς τις µεθόδους εκπαίδευσης προτείνεται η εφαρµογή ποικιλίας 
µεθόδων, κατάλληλων για τη δια βίου εκπαίδευση (παρουσίασης, ανακάλυψης, 
καθοδήγησης). 

-Και τέλος, ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του 
µοντέλου προτείνεται η αξιολόγηση να είναι εσωτερική και εξωτερική µε στόχο 
την κυκλική ανατροφοδότηση και το µετασχηµατισµό.  

Αναλυτικότερα, βασικός σκοπός του προτεινόµενου µοντέλου επιµόρφωσης 
είναι ο εµπλουτισµός των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο µε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την αξιολόγηση της 
µάθησης, ώστε να επιτύχουν έγκυρη, αντικειµενική, αξιόπιστη, αλλά παράλληλα 
ευέλικτη και τελικά δίκαιη αξιολόγηση των µαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός που θα επιδιώξουµε να καταρτίσουµε µέσα από ένα τέτοιο 
µοντέλο, ως ο καθοριστικότερος παράγοντας στη διαδικασία της διδασκαλίας, θα 
εκπαιδευτεί ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για να καταστεί αποτελεσµατικός αρωγός, 
διευκολυντής, εµψυχωτής, συνεργάτης, κριτικός φίλος στη διαδικασία της 
µάθησης του κάθε µαθητή είτε ως µεµονωµένη προσωπικότητα είτε ως µέλος της 
κοινωνικής οµάδας, όπως είναι η κάθε σχολική τάξη.  

Οι επιµέρους στόχοι των προγραµµάτων εξαρτώνται άµεσα από το βασικό 
σκοπό. Ο επιµερισµός τους σε τρία επίπεδα, γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, δεν 
αποτελεί αξιολογική κατηγοριοποίηση, αφού και τα τρία επίπεδα είναι 
αλληλένδετα και απαραίτητα στην επιµόρφωση του εκπαιδευτικού. Για 
παράδειγµα, για να αποκτήσει κανείς γνώσεις πάνω στην αξιολόγηση µε Νέες 
Τεχνολογίες θα πρέπει να έχει θετική στάση για να εντάξει τις Νέες Τεχνολογίες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριµένες 
δεξιότητες, ώστε να µπορεί να κάνει χρήση των Νέων Τεχνολογιών µέσα στην 
τάξη για να αξιολογήσει τους µαθητές.  

Στο προτεινόµενο µοντέλο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οργανώθηκαν σε 
8 θεµατικούς άξονες:  

1. Βασικές έννοιες της αξιολόγησης 

2. Παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης 

3. Αντικειµενικά τεστ 
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4. Εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης 

5. Λειτουργίες της αξιολόγησης 

6. Ταξινοµίες των παιδαγωγικών στόχων και αξιολόγηση 

7. Χρήση των νέων τεχνολογιών στην αξιολόγηση 

8. Αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

Η επιλογή του πρώτου άξονα έγινε µε την πεποίθηση ότι η γνώση και 
κατανόηση της έννοιας της αξιολόγησης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για να 
στηριχτούν και οι υπόλοιπες γνώσεις και δεξιότητες. Η γνώση της σχέσης της 
αξιολόγησης µε τη µέτρηση, η γνώση των ειδών της αξιολόγησης και των 
χαρακτηριστικών της θα κάνει πιο αποτελεσµατικό το έργο του εκπαιδευτικού 
στην τάξη σε σχέση µε την αξιολόγηση, αφού θα συνειδητοποιήσει τους 
παράγοντες που µπορούν να πλήξουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την 
αντικειµενικότητά της.  

Η γνώση των παραδοσιακών τρόπων προφορικής εξέτασης και γραπτών 
εξετάσεων µε ερωτήσεις τύπου δοκιµίου θεωρείται απαραίτητη, γιατί συνδέεται µε 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντικειµενικότητα είτε κατά την προφορική 
εξέταση είτε κατά τη διόρθωση γραπτών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να µπορούν 
να συνειδητοποιούν τους παράγοντες αυτούς και να αναπτύξουν τέτοιες στάσεις, 
ώστε να εκµεταλλεύονται την παραδοσιακή αξιολόγηση αποφεύγοντας το σκόπελο 
της αποµνηµόνευσης. Έτσι θα καθιστούν την αξιολόγηση ευκαιρία ενεργητικής 
και βιωµατικής µάθησης, συνεργατικής και οµαδικής διδασκαλίας, συµµετοχής 
των µαθητών στις αξιολογικές διαδικασίες, επιδίωξης ενεργοποίησης ανώτερων 
µορφών σκέψης όπως η κριτική και δηµιουργική σκέψη µέσα από διαλογικές 
µορφές εξέτασης.  

Η γνώση της ποικιλίας και των χαρακτηριστικών των αντικειµενικών τεστ, η 
δυνατότητα κατασκευής τους από τον εκπαιδευτικό και η διάθεση για αξιοποίησή 
τους στην πράξη επιβάλλονται από την ίδια την αναγκαιότητα για αντικειµενική 
αξιολόγηση. Η σχετική βιβλιογραφία έχει αναδείξει την αξία των αντικειµενικών 
τεστ και τη χρησιµότητά τους για το έργο της µέτρησης της επίδοσης του µαθητή. 
Η χρήση τους είναι απαραίτητη, εξαιτίας της ακρίβειας των µετρήσεων που 
παρέχουν, που σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία και εναλλακτικές µορφές 
αξιολόγησης συµβάλλουν στη σφαιρική αξιολόγηση.  

Στις εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης µπορούν να συµπεριληφθούν οι 
καινοτοµίες στην αξιολόγηση που προτείνονται από την Παιδαγωγική και 
υιοθετούνται από την Πολιτεία, ιδίως σε περιόδους εισαγωγής µεταρρυθµίσεων. 
Για να επιτύχουν οι καινοτοµίες αλλά και να εδραιωθούν στην εκπαίδευση προς 
όφελος όλων των µαθητών οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γίνουν θετικοί σ’ αυτές 
και να επιµορφωθούν σχετικά (Παµουκτσόγλου 2005). 

Η συνειδητοποίηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού των λειτουργιών της 
αξιολόγησης και η έµφαση στη διαµορφωτική της διάσταση προστατεύουν την 
αξιολόγηση από το να αποτελεί µηχανισµό ελέγχου, επιλογής και αναπαραγωγής 
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των κοινωνικών ανισοτήτων. Γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις γύρω από την 
παιδαγωγική και κοινωνική λειτουργία της αξιολόγησης µπορεί να µην 
αποκαθιστούν την κοινωνική αδικία µα σίγουρα δεν επιτρέπουν και την ασύδοτη 
αύξησή της.  

Η γνώση ότι η αξιολόγηση αποτελεί ασφαλές κριτήριο για τον βαθµό 
επίτευξης των σκοπών της διδασκαλίας απαιτεί και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ώστε να καταστεί ικανός ο εκπαιδευτικός να θέτει αρχικά τους κατάλληλους 
στόχους, για να µπορεί να προβεί στους σχετικούς ελέγχους. Η ενηµέρωση για την 
ταξινοµία των διδακτικών στόχων αποτελεί χρήσιµο οδηγό προς αυτή την 
κατεύθυνση και προϋπόθεση για ολόπλευρη αξιολόγηση της γνωστικής, 
συναισθηµατικής και ψυχοκινητικής εξέλιξης του µαθητή.  

Επιπλέον, σε µια εποχή που οι τεχνολογίες έχουν εισβάλλει παντού ο 
εκπαιδευτικός καλείται όχι µόνο να κατέχει γνώσεις σε σχέση µε αυτές µα και να 
αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις για την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση της 
σχολικής µάθησης. Όχι µόνο γιατί οι νέες τεχνολογίες επιλύουν προβλήµατα µε 
ταχύτατο τρόπο µα και γιατί η χρήση τους έχει εφαρµογές στη διδασκαλία και 
κυρίως στην αξιολόγηση της µάθησης, αρκεί βέβαια να τηρούνται οι παιδαγωγικοί 
όροι στη χρήση και αξιοποίησή τους.  

Η παραγωγικότητα, η αποτελεσµατικότητα, η ποιότητα τείνουν να 
κυριαρχήσουν σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δράσης αλλά και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (OECD 1996). Η σχέση της αξιολόγησης της µάθησης µε ό,τι 
αντιπροσωπεύουν οι όροι αυτοί στην εκπαίδευση είναι αναπόφευκτο να εξεταστεί 
µε παιδαγωγικούς όρους. Από τη στιγµή που το έργο του εκπαιδευτικού 
αξιολογείται, είναι φυσικό µέσα σε όλη τη διαδικασία να συµπεριλαµβάνεται και η 
αξιολόγησή του πάνω σε θέµατα αξιολόγησης των µαθητών του. Έτσι χρειάζεται ο 
εκπαιδευτικός να επιµορφώνεται και σε θέµατα αξιολόγησης της µάθησης των 
µαθητών όχι µόνο γιατί η αξιολόγηση της µάθησης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της διδασκαλίας και µάθησης µα και γιατί µια άρτια αξιολόγηση του έργου του 
εκπαιδευτικού περιλαµβάνει ασφαλώς και αυτήν. Αυτό είναι πιο έντονο, όταν 
γίνεται λόγος για αυτή την ίδια την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ιδίως σε θέµατα 
επιστηµονικής και παιδαγωγικής ετοιµότητας και επάρκειας. Αν µάλιστα τεθεί και 
το θέµα σε σχέση µε την αξιολόγηση του έργου της σχολικής µονάδας και ακόµη 
περισσότερο µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, τότε η σηµασία 
της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση είναι σηµαντική από 
παιδαγωγική άποψη.  

3. Η οπτική των µαθητών για την αξιολόγηση στο σχολείο 

H εµπειρική έρευνα (Charisis 2012), που πραγµατοποιήθηκε το 2006, 
αποτελούσε µικρής κλίµακας επισκόπηση. Υποκείµενα της έρευνας ήταν 200 
µαθητές τεσσάρων ελληνικών γυµνασίων Β΄ και Γ’ τάξης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.  
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Βασικός σκοπός της εµπειρικής έρευνας ήταν να εξεταστεί αν το µοντέλο 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που προτείνεται µπορεί να αξιοποιηθεί στην 
πράξη ιδίως στο επίπεδο των στόχων και των περιεχοµένων. Αυτό έγινε εφικτό µε 
τη διερεύνηση των πρακτικών ενδοσχολικής αξιολόγησης, έτσι όπως τις βιώνουν 
οι µαθητές της δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Επιµέρους στόχοι της εµπειρικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν το µοντέλο 
επιµόρφωσης µπορεί να ανταποκριθεί και να συµβάλλει πάνω στα βασικά 
ερωτήµατα που αφορούν την αξιολόγηση στη διδακτική πράξη, σε αντιστοιχία µε 
τους 8 θεµατικούς άξονες του µοντέλου. Το ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε µε 
βάση τους στόχους της εµπειρικής έρευνας και αναπτύχθηκε σε 8 θεµατικές 
ενότητες που αφορούν και τους 8 θεµατικούς άξονες του µοντέλου.  

Τα βασικά αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας µπορούν να συνοψιστούν 
ως εξής:  

1. Οι µαθητές αντιλαµβάνονται την αξιολόγηση της σχολικής µάθησης ως 
µια διαδικασία που διατρέχει όλη τη διδακτική ώρα.  

2. Σε επίπεδο παραδοσιακής ενδοσχολικής αξιολόγησης ο έλεγχος 
αποστήθισης γνώσεων κατέχει τον πρώτο ρόλο.  

3. Σε επίπεδο χρήσης αντικειµενικών τεστ οι µαθητές δηλώνουν ότι τις 
προτιµούν κυρίως για ευκολία.  

4. Σε επίπεδο χρήσης εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν τις χρησιµοποιούν αρκετά. 

5.  Σε επίπεδο λειτουργιών της αξιολόγησης οι µαθητές γνωρίζουν τόσο την 
επιλεκτική της λειτουργία όσο και την παιδαγωγική. ∆εν διακρίνουν όµως 
προσπάθεια να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα µε βάση το πώς 
αξιολογούνται.  

6. Σε επίπεδο σκοποθεσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία οι µαθητές δεν 
αντιλαµβάνονται σε µεγάλο ποσοστό ότι οι εκπαιδευτικοί θέτουν στόχους 
και σκοπούς και ότι τους γνωστοποιούν στους µαθητές.  

7. Σε επίπεδο χρήσης των Τ.Π.Ε. στην αξιολόγηση παρατηρείται ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες στην αξιολόγηση στην 
τάξη παρόλο που τα 2/3 των µαθητών γνωρίζουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. και 
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. 

8. Τέλος, σε επίπεδο αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου οι 
µαθητές δηλώνουν ότι θέλουν να εµπλακούν στη συζήτηση µε 
εκπαιδευτικούς φορείς για θέµατα σχετικά µε την αξιολόγησή τους, 
κυρίως για να βελτιωθεί το σύστηµα της αξιολόγησης.  
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4. Συµπεράσµατα 

Το µοντέλο το οποίο κατασκευάστηκε έχει χαρακτηριστικά ευελιξίας και 
µετασχηµατισµού (Kennedy 2005). Ως προς τους θεµατικούς άξονες ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει είτε έναν που τον 
ενδιαφέρει, είτε περισσότερους είτε και όλους. Με βάση και τη µελέτη της 
βιβλιογραφίας, αλλά και τις απόψεις των µαθητών που αποτυπώνουν µια 
αυθεντική εικόνα της ενδοσχολικής αξιολόγησης, το µοντέλο ως προς τους 
θεµατικούς άξονες µπορεί να είναι χρήσιµο στην πράξη. Κι αυτό γιατί µπορεί να 
συµβάλλει µέσω εξειδικευµένων γνώσεων στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην 
αλλαγή στάσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Πραγµατικές αλλαγές στην 
εκπαίδευση απαιτούν και αλλαγές που αφορούν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
σε θέµατα συµπεριφοράς, στάσεων, πεποιθήσεων και πρακτικών. Οποιοσδήποτε 
εκπαιδευτικός σχεδιασµός οφείλει να λαµβάνει υπόψη αυτούς που θα υλοποιήσουν 
τα νέα µέτρα, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, και να τους προετοιµάζει µε συνεχή 
επιµορφωτική διαδικασία ώστε να εµπλουτίζουν τις γνώσεις και τις 
επαγγελµατικές τους δεξιότητες.  

Έτσι λοιπόν, µε βάση την εικόνα της αξιολόγησης στο γυµνάσιο, όπως 
αποτυπώθηκε στην έρευνα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το προτεινόµενο 
µοντέλο επιµόρφωσης µπορεί στο σύνολό του να αποδειχτεί χρήσιµο στην πράξη 
για τους εξής λόγους:  

1. Μπορεί να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε 
να καταστήσουν την αξιολόγηση της µάθησης µια λειτουργική διαδικασία της 
διδασκαλίας που να αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό τµήµα κάθε φάσης 
της διδασκαλίας. 

2. Μπορεί να εφοδιάσει µε γνώσεις, να καλλιεργήσει δεξιότητες και να 
αναπτύξει στάσεις στους εκπαιδευτικούς ώστε κατά την παραδοσιακή 
αξιολόγηση, προφορική ή γραπτή, να µπορούν: α. να απεγκλωβιστούν από 
την κυριαρχία της αποστήθισης β. να αξιολογούν ολόπλευρα τους τοµείς 
ανάπτυξης των µαθητών γ. να συνειδητοποιούν και να ελέγχουν τους 
παράγοντες που µπορούν να τους επηρεάσουν κατά την αξιολόγηση και να 
πλήξουν την αντικειµενικότητα δ. να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τις 
εργασίες στο σπίτι.  

3. Μπορεί να εµπλουτίσει τους εκπαιδευτικούς µε τα κατάλληλα εφόδια ώστε 
να χρησιµοποιούν σωστά τα αντικειµενικά τεστ και να αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήµατά τους κατασκευάζοντας ερωτήσεις που θα απευθύνονται µε 
ουσιαστικό τρόπο σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης των µαθητών. 

4. Μπορεί να ενηµερώσει τους εκπαιδευτικούς για νέους εναλλακτικούς 
τρόπους αξιολόγησης και να τους ενθαρρύνει να τους χρησιµοποιούν στη 
διδακτική πράξη, εµπλέκοντας όλο και περισσότερο τους µαθητές στην 
αξιολόγηση, ιδίως στο γυµνάσιο όπου δεν είναι τόσο έντονη η επιλεκτική 
λειτουργία της αξιολόγησης.  
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5. Μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν σε βάθος τις 
λειτουργίες της αξιολόγησης, να τις ιεραρχήσουν, λαµβάνοντας υπόψη και τα 
συναισθήµατα των µαθητών τους και να αξιοποιήσουν την αξιολόγηση 
ανατροφοδοτικά για τη βελτίωση της διδασκαλίας.  

6. Μπορεί να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στον ορισµό των στόχων του 
µαθήµατος, στα κριτήρια αξιολόγησης των στόχων, στην εµπλοκή των 
µαθητών στη στοχοθεσία, στην αξιολόγηση των στόχων µε τις κατάλληλες 
ερωτήσεις. 

7. Μπορεί να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην αξιολόγηση τη στιγµή που οι 
περισσότεροι µαθητές είναι γενικά εξοικειωµένοι στη χρήση τους. 

8. Μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι πρόθυµοι να 
συµµετέχουν σε ουσιαστικές και συστηµατικές προσπάθειες αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου µε κριτήριο την αξιολόγηση της µάθησης, σε µια εποχή 
που η κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα µεταβάλλεται ταχύτατα 
και απαιτούνται αναπροσαρµογές.  

Έτσι η αξιολόγηση, που διατρέχει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, θα 
βελτιωθεί, ώστε να απαγκιστρωθεί από την αποστήθιση. Θα αξιοποιεί µε 
κατάλληλο τρόπο αντικειµενικά εργαλεία, νέες τεχνολογίες και εναλλακτικούς 
τρόπους για την καλλιέργεια ανώτερων µορφών σκέψης. Παράλληλα, θα γίνει 
ευέλικτη, ώστε να προσαρµόζεται σε κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα, µε 
αναπροσαρµογή των στόχων της διδασκαλίας και µε την εµπλοκή των ίδιων των 
µαθητών τόσο στην κατανόησή τους, όσο και στην αξιολόγησή τους.  
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Abstract 

Evaluation is an integral function of each learning and education process. It is 
structurally linked with pedagogical training and teaching competence of teachers, as 
provided or should be provided in both basic and lifelong training for teachers. The purpose 
of this paper is to present the thematic axes of a transformational model of in-service 
teacher training in assessment. Refreshing existing knowledge, enrichment with new 
knowledge, improvement of existing skills and acquisition of new ones, redefinition of 
attitudes and adoption of new ones are the levels on which the eight thematic axes are 
presented. Thorough conquest of the above axes from the teachers’ side may promote 
assessment to the dimension primarily intended to serve, that is no other but its pedagogical 
function. This approach is also an effort to highlight the importance of educator training in 
the field of assessment. This is at the same time being assisted by the results of an empirical 
research on the pupils’ perspective of assessment, as practiced in their schools. 
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Εισαγωγή 

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών προβλέπει για τη διδασκαλία του 
γλωσσικού µαθήµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο την ισότιµη ενασχόληση των 
µαθητών µε το λεξιλόγιο (το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό της γλώσσας για 
την ανάπτυξη της γλωσσικής παραγωγής - προφορικής και γραπτής) και τη 
γραµµατική (η οποία αποτελεί το σύστηµα των κανόνων που διέπει τη χρήση του 
λεξιλογίου).Το σχολείο, εποµένως, έχει την υποχρέωση, µέσα από τα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών, να βοηθήσει τους µαθητές αφενός να αποκτήσουν τις 
γλωσσικές δοµές, πάνω στις οποίες θα αναπτύξουν το κατάλληλο λεξιλόγιο και 
αφετέρου να κατακτήσουν τις τεχνικές εµπλουτισµού και συνεχούς επέκτασής του 
(Κατσιµπάρδης, 2005).  

Η κειµενοκεντρική προσέγγιση των νέων Α.Π.Σ. αναγορεύει το κείµενο σε 
σηµείο εκκίνησης και πλαίσιο οργάνωσης της γλωσσικής διδασκαλίας και 
µάθησης. Οι Γεωργακοπούλου και Γούτσος (2008) παρατηρούν ότι το κάθε 
επιµέρους γραµµατικό, συντακτικό ή λεξικό φαινόµενο πρέπει να διδάσκεται µέσα 
από το κείµενο, συνδεδεµένο µε συγκεκριµένες περικειµενικές προϋποθέσεις 
(δηµιουργούς, αποδέκτες, λειτουργίες). Η Μπακάκου – Ορφανού (2005) 
προσπαθεί να συνδέσει τη σχέση της λέξης µε το κείµενο, να αποσαφηνίσει τη 
σχέση της µε αυτό και να αναδείξει τη σηµασία της στη δόµηση και οργάνωση του 
περιεχοµένου. Κατηγοριοποιεί τις σχέσεις της λέξης µε το κείµενο σε δύο οµάδες: 
α. στην κατανοµή του λεξιλογίου, στο είδος και τον αριθµό των διαφορετικών 
σηµασιών σε ένα κείµενο (η σχέση θεωρείται εξωτερική ή καθαρά σηµασιολογική) 
και β. στην οργανωτική λειτουργία της λέξης στο κείµενο (η σχέση θεωρείται 
εσωτερική ή κειµενική). 

Οι µαθητές εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους όταν εξασκούνται στην 
κατανόηση της σηµασίας και της µορφής κάθε λέξης και όχι όταν προβαίνουν σε 
απλή αποµνηµόνευση και ανάκληση στη µνήµη των νέων λέξεων. Με την 
εκµάθηση της µορφής της λέξης οι µαθητές κατακτούν την ορθογραφία της. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να µάθουν να παράγουν συνώνυµα, αντίθετα, παράγωγα 
και σύνθετα µιας λέξης και να προσπαθήσουν µέσα από κατάλληλα παραδείγµατα 
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σε πραγµατικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα να κατανοήσουν τη διαχρονική της 
διάσταση. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διδάσκουν ορισµούς και 
αφηρηµένες λέξεις µέσα από το ειδικό λεξιλόγιο, ώστε να κατανοήσουν κοινωνικά 
και φυσικά φαινόµενα (Ζερδελή & Σαραφίδου, 2010).  

Έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατέδειξαν την εξής αντίφαση: ενώ 
οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι εύκολο να µάθει κανείς τις λέξεις και γι’ αυτό 
θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητη η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου, οι 
µαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο και είναι πιο πρόθυµοι να µάθουν λεξιλόγιο 
παρά γραµµατική (Παραδιά κ.ά., 2012). Εφόσον οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 
δώσουν έµφαση στο λεξιλόγιο, τέσσερα είναι τα βασικά ερωτήµατα που τους 
απασχολούν: α. τι λεξιλόγιο θα διδαχθεί - selection (Nation, 2001), β. ποια είναι η 
δοµή του (Μπακάκου-Ορφανού, 2005), γ. ποιες είναι οι ενδεδειγµένες αρχές και 
µέθοδοι της διδασκαλίας του - techniques (Γούτσος, 2006) και δ. αν χρειάζεται να 
διδάσκεται συστηµατικά το λεξιλόγιο – vocabulary learning, vocabulary teaching. 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχετικά µε 
την επιλογή συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας (µε το αντίστοιχο λεξιλόγιο), η 
οποία θα τους κατευθύνει ως προς το ποιο γραµµατικό φαινόµενο είναι πρόσφορο 
να διδαχθεί. Ακόµα τους απασχολεί πώς θα αντιµετωπίσουν το «παράδοξο» των 
αρχαρίων, ότι δηλαδή για να µάθει ο µαθητής λέξεις πρέπει να διαβάσει, ενώ 
ταυτόχρονα για να διαβάσει µε επιτυχία πρέπει να κατέχει ήδη έναν σηµαντικό 
αριθµό λέξεων (Κατσιµαλή, 2001).  

Σχετικά µε τη συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου, ο Ellis (1995) θεωρεί 
ότι οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά, σχηµατίζουν ένα συνεχές. Ξεκινάει 
από τη θέση της εξ ολοκλήρου µη συνειδητής υπόθεσης µάθησης (strong implicit 
learning hypothesis), που υποστηρίζει ότι ο µαθητής αρκεί να εκτεθεί αρκετά σε 
γλωσσικά δεδοµένα και θα αποκτήσει το λεξιλόγιο µη συνειδητά και καταλήγει 
στην εξ ολοκλήρου συνειδητή υπόθεση µάθησης (a strong explicit learning 
hypothesis), σύµφωνα µε την οποία όσο πιο ενδελεχής είναι η νοητική διεργασία 
του λεξιλογίου, τόσο πιο µακροχρόνια και σταθερή είναι η µάθησή του.  

Στο ερώτηµα ποιες λέξεις πρέπει να διδαχθούν οι µαθητές, η συνήθης 
απάντηση είναι απλές, χρηστικές, βασικές λέξεις. Όµως, ο ορισµός του βασικού 
λεξιλογίου ως κατάλογος λέξεων που εµφανίζονται στατιστικά συχνότερα στο 
λόγο (προφορικό και γραπτό) αποδυναµώνεται από την κριτική που έχει 
αναπτυχθεί σχετικά µε την αντικειµενικότητα του όποιου corpus και των τεχνικών 
ληµµατογράφησης.  

Σχετικά µε τους τρόπους διδασκαλίας του λεξιλογίου, ο Seal (1991) αναφέρει 
ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να διασφαλίσει τα 3Cs (Convey, Check, Consolidate 
meaning), τα οποία στα ελληνικά µπορούν να αποδοθούν ως τα 3Ε (Ερµηνεύω, 
Ελέγχω, Επεκτείνω). Συγκεκριµένα, πρέπει να ερµηνεύσει τη σηµασία στους 
µαθητές µε οπτικά (εξεικόνιση στον πίνακα) και κινητικά µέσα (µίµηση), να 
ελέγξει την κατανόηση της λέξης µε ερωτήσεις, συµπλήρωση κενών, αντιστοίχιση 
ζευγών, συµπλήρωση σχηµάτων κ.τ.λ. και να επεκτείνει τη γνώση µε παραγωγή 
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λόγου (αφήγηση, διάλογο, δραµατοποίηση, µε επίλυση προβληµάτων, 
επιχειρηµατολόγηση κ.ά.). 

Με τον όρο «λεξιλόγιο» αναφερόµαστε στις λέξεις που χρειάζεται να ξέρουµε 
για να επικοινωνήσουµε αποτελεσµατικά. Λέξεις που προφέρουµε (εκφραστικό – 
ενεργητικό – παραγωγικό λεξιλόγιο) και λέξεις που προσλαµβάνουµε και 
κατανοούµε (δεκτικό – παθητικό – προσληπτικό λεξιλόγιο) (Οικονοµίδης, 2001). 
Η καλλιέργεια του δεκτικού και του εκφραστικού λεξιλογίου µπορεί να 
παροµοιαστεί µε τις λειτουργίες της ανάκλησης και της αναγνώρισης.  

Η εκµάθηση του λεξιλογίου είναι µια διαδικασία που κατακτάται σταδιακά 
από τους µαθητές, ενώ ο εµπλουτισµός του διαρκεί εφ’ όρου ζωής (Κατή, 1992). Ο 
εµπλουτισµός και η τελειοποίηση του λεξιλογίου συνεπάγεται µια ολοένα πιο 
σαφή και ακριβή γνώση της σηµασίας των γνωστών λέξεων και τη µάθηση της 
σηµασίας καινούριων. Κατοχή δε της σηµασίας µίας λέξης σηµαίνει όχι µόνο το 
άτοµο να την κατανοεί, αλλά και να είναι ικανό να τη χρησιµοποιεί συνειδητά 
στον προφορικό και γραπτό λόγο (Βάµβουκας, 1994).  

Στόχοι και υπόθεση έρευνας 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να παρουσιάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τη σηµασία της διδασκαλίας του λεξιλογίου 
στην καθηµερινή σχολική πράξη και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.) 
στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Καταλήξαµε στη διατύπωση των παρακάτω 
ερευνητικών ερωτηµάτων, τα οποία προέκυψαν από την επισκόπηση των ερευνών: 
α. Πόσο σηµαντική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τη διδασκαλία του λεξιλογίου; β. 
Για ποιους λόγους διδάσκουν λεξιλόγιο; γ. Πόσο συχνά διδάσκουν λεξιλόγιο; δ. 
∆ιδάσκουν λεξιλόγιο και σε άλλα µαθήµατα πλην της Γλώσσας; ε. Χρησιµοποιούν 
τα βιβλία των λεξικών; στ. Σχεδιάζουν τη διδασκαλία του λεξιλογίου µε τη χρήση 
των Τ.Π.Ε.; ζ. Γνωρίζουν και ποια ηλεκτρονικά λεξικά; Η υποδηλούµενη υπόθεση, 
µε βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διδάσκουν 
συστηµατικά λεξιλόγιο σε σχέση, µάλιστα, µε τη διδασκαλία της δοµής 
(γραµµατική – συντακτικό) και δεν γνωρίζουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία του λεξιλογίου.  

Μεθοδολογία 

∆εοντολογικά ζητήµατα έρευνας 

Θέµατα δεοντολογίας αποτέλεσαν αναπόσπαστο κοµµάτι στη σχεδίαση και 
πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας (Cohen & Manion, 1997; Kumar, 1999). 
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Το δείγµα της έρευνας 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στα ελληνικά δηµόσια σχολεία 
υπηρετούν συνολικά 60.405 εκπαιδευτικοί (18.634 άνδρες – 31% και 41.771 
γυναίκες 69%). Στο νοµό Αχαΐας υπηρετούν 1.804 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 
523 είναι άνδρες (29%) και οι 1.281 γυναίκες (71%). Το δείγµα της έρευνάς µας 
ήταν 125 εκπαιδευτικοί 35 (28.5%) άνδρες και 88 (71.5%) γυναίκες, 
ακολουθώντας τα γενικά ποσοστά, επιβεβαιώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει 
ανοίξει η ψαλίδα ανδρών και γυναικών, εις βάρος των ανδρών.  

Σχετικά µε τις σπουδές, 82 εκπαιδευτικοί (69.5%), είναι απόφοιτοι 
Παιδαγωγικού Τµήµατος και µόνο το 30.5% (36) είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας. Αρκετοί έχουν και επιπλέον σπουδές. Το 9.7% έχει µεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης, το 8.1% έχει παρακολουθήσει διετή επιµόρφωση 
(διδασκαλείο), το 6.5% έχει παρακολουθήσει το πρόγραµµα εξοµοίωσης των 
πτυχίων, και το 4% κατέχει και άλλο πτυχίο. 

Όσον αφορά επιπλέον εξειδικευµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά µε τη 
γλώσσα και τη διδακτική της, 72 εκπαιδευτικοί (57.6% ) απάντησαν θετικά στην 
ερώτηση αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο. Οι περισσότεροι (70.2%) 
έχουν παρακολουθήσει τα σεµινάρια που διοργανώνουν οι σχολικοί σύµβουλοι, το 
14.9% την εισαγωγική επιµόρφωση στα ΠΕΚ, και ένα ίδιο ποσοστό (14.9%), 
κάποιο πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο. 

Τέλος, αναφορικά µε τη συνολική υπηρεσία τους στην εκπαίδευση, οι 
περισσότεροι (33.9%) ανέφεραν 11-15 έτη υπηρεσίας. Ένα ποσοστό 25.8% 
ανέφερε 21 έτη και άνω, το 22.6% 6-10 έτη υπηρεσίας, το 17.7% 16-20 έτη, ενώ 
κανένας δε δήλωσε 0-5 χρόνια υπηρεσίας. Ο Μέσος Όρος των χρόνων υπηρεσίας 
είναι 3.47, δηλαδή περίπου στα 15 χρόνια υπηρεσίας. Πρόκειται για ανθρώπινο 
δυναµικό το οποίο είναι έµπειρο και ταυτόχρονα σε παραγωγική ηλικία. 

Ερωτηµατολόγιο έρευνας 

Το τελικό ερωτηµατολόγιο καταρτίστηκε µε βάση τα ευρήµατα ελληνικών 
και διεθνών ερευνών. Ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του (Faulkner et 
al., 1999). Περιλαµβάνει 30 ερωτήσεις. Οι πρώτες έξι (6) αφορούν στα κοινωνικά 
και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Από τις υπόλοιπες, δώδεκα 
(12) είναι κλειστές (πολλαπλών επιλογών και της µορφής ΝΑΙ - ΟΧΙ) και δώδεκα 
(12) ανοικτές. Οι κύριοι άξονες της έρευνάς µας αφορούσαν στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε την χρησιµότητα της διδασκαλίας του λεξιλογίου 
(Άξονας Ι), και τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην καθηµερινή σχολική πράξη (Άξονας II). 

Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε βάση τη δειγµατοληψία κατά στρώµατα. Τα 
δηµοτικά σχολεία του Νοµού Αχαΐας υπάγονται σε εννέα εκπαιδευτικές 
περιφέρειες. Επιλέξαµε δύο από αυτές και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 
συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Για την επεξεργασία των ερωτήσεων του 
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ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήσαµε το στατιστικό πακέτο SPSS 20, ενώ για την 
επεξεργασία των ανοικτών ερωτήσεων την τεχνική της ανάλυσης περιεχοµένου 
(Weber, 1994). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα ευρήµατα στις ερωτήσεις στις 
οποίες υπήρχε στατιστική σηµαντικότητα. 

Αποτελέσµατα 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τους λόγους που επιλέγουν να 
διδάξουν το λεξιλόγιο ποικίλουν. ∆ήλωσαν ότι διδάσκουν λεξιλόγιο για να 
βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο των µαθητών τους. Ένα µεγάλο µέρος 
του δείγµατος (64 εκπαιδευτικοί) δήλωσε ότι προσπαθεί µέσω της διδασκαλίας του 
λεξιλογίου να βοηθήσει τους µαθητές να βελτιώσουν τις ορθογραφικές τους 
ικανότητες. Επίσης να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους µε τη σηµασία και την 
ερµηνεία νέων λέξεων(37 εκπαιδευτικοί). 

Ένα µικρό µέρος του δείγµατος φαίνεται να συνδέει τη διδασκαλία του 
λεξιλογίου µε τη γραµµατική, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες, 
κυρίως στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Παραδιά κ.ά., 2012).  

Η συντριπτική πλειοψηφία (46.7%) θεωρεί ότι το λεξιλόγιο δεν έχει θέση 
περιφερειακή και επεξηγηµατική στη γλωσσική διδασκαλία, αλλά αντίθετα 
κεντρική, όπως βέβαια και η διδασκαλία της γραµµατικής. Οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών κυµαίνονται ανάµεσα στο «ΠΟΛΥ» και «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ» (22.1%) 
µε µέσο όρο 3.89. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σηµαντική τη διδασκαλία του 
λεξιλογίου γενικότερα για τους µαθητές. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 
απάντησαν στην κλίµακα «ΠΟΛΥ» αγγίζει το 47.5% και 34.4% στην κλίµακα 
«ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ». Ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι πολύ υψηλός, 4.16.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι η διδασκαλία του λεξιλογίου 
είναι σηµαντική για τη βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (67 
εκπαιδευτικοί – 55%), την ανάπτυξη των ορθογραφικών ικανοτήτων (18 
εκπαιδευτικοί – 15%), τον εµπλουτισµό της γλώσσας και του λεξιλογίου (18-15%) 
αλλά και την καλύτερη κατανόηση των κειµένων (18-15%). 

Ακόµα, οι περισσότεροι (91.2%) πιστεύουν ότι η συστηµατική διδασκαλία 
του λεξιλογίου είναι απαραίτητη και επιβάλλεται στα πλαίσια της γλωσσικής 
διδασκαλίας.  

Αναφέρουν ως σηµαντικότερους λόγους το ότι βελτιώνει τον προφορικό και 
γραπτό λόγο των µαθητών (29 εκπαιδευτικοί) και τις ορθογραφικές τους 
ικανότητες (11 εκπαιδευτικοί). Στην ερώτηση αυτή όµως φαίνεται να συνδέουν τη 
συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου µε τη γραµµατική. Φαίνεται ότι 
διδάσκουν συστηµατικά το λεξιλόγιο, διότι θεωρούν ότι βελτιώνει και υποβοηθά 
τη διδασκαλία της δοµής (γραµµατική – συντακτικό). Η άποψη αυτή δεν ενισχύει 
σε καµία περίπτωση την αξία της γραµµατικής σε σχέση µε το λεξιλόγιο. 
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Αντίθετα, υπογραµµίζει τη σύνδεση µεταξύ των διαφόρων πτυχών της γλωσσικής 
διδασκαλίας.  

Τέλος, ρωτήθηκαν εάν διδάσκουν λεξιλόγιο µόνο στη γλώσσα ή και κατά τη 
διάρκεια και άλλων µαθηµάτων. Έδωσαν συνολικά 314 απαντήσεις. ∆ιδάσκουν 
λεξιλόγιο κυρίως στο µάθηµα της Ιστορίας (79), στη Μελέτη (50), στα 
Θρησκευτικά (34), στη Γεωγραφία (23). Επιπλέον, 35 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 
διδάσκουν λεξιλόγιο σε όλα τα µαθήµατα, σε κάθε ευκαιρία. Υψηλά σε 
απαντήσεις είναι τα Μαθηµατικά και η Φυσική, όπου φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
διδάσκουν ειδικό λεξιλόγιο για την κατανόηση προβληµάτων και φυσικών 
φαινοµένων.  

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν εάν ενθαρρύνουν τους µαθητές 
τους να χρησιµοποιούν το λεξικό. Έδωσαν 218 απαντήσεις. Μόνο οι 19 
απάντησαν ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν το λεξικό σε κάθε ευκαιρία. Οι 
περισσότεροι απάντησαν ότι ενθαρρύνουν τους µαθητές να χρησιµοποιούν το 
λεξικό όταν συναντούν άγνωστες λέξεις στο κείµενο, όταν θέλουν να εντοπίσουν 
τη σηµασία τους, να βρουν την ετυµολογία της, γενικότερα για να εµπλουτίσουν 
το λεξιλόγιό τους (92-42%). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί προτρέπουν τους µαθητές να 
χρησιµοποιούν το λεξικό για να ελέγξουν την ορθογραφία µιας λέξης (18%), να 
βρουν συνώνυµα ή αντίθετα και να δηµιουργήσουν οικογένειες λέξεων (13%). 
Κάποιοι απάντησαν ότι ζητούν από τους µαθητές να χρησιµοποιούν τα λεξικά 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου (7%).  

Οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν χρησιµοποιούν πολύ συχνά τις Τ.Π.Ε. 
στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, το 36.1% απαντά ότι τις 
χρησιµοποιεί «ΛΙΓΟ» και το 31.1% «ΚΑΘΟΛΟΥ». ∆ηλαδή περίπου 2 στους 3 
εκπαιδευτικούς δεν εντάσσουν το ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διδασκαλία του 
λεξιλογίου.  

Από αυτούς που απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση, περίπου οι 
µισοί (40-48%) ανέφεραν ότι τις χρησιµοποιούν ως υποστηρικτικό εργαλείο. 
∆ηλαδή, ζητούν από τους µαθητές να διαβάζουν ορισµούς, να εντοπίζουν ή να 
συµπληρώνουν λέξεις σε κείµενο, να κάνουν ορθογραφική διόρθωση, να 
δηµιουργούν κείµενα, να δουν videos µε γράµµατα (κυρίως για την Α΄ τάξη). 
Πολλοί απάντησαν ότι χρησιµοποιούν τα λογισµικά του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου για τη Γλώσσα (15-18%). Επίσης, χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για να παίζουν οι µαθητές διάφορα γλωσσικά παιχνίδια (κυρίως 
σταυρόλεξα) ή να κάνουν διάφορες αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Μόνο 10 
απάντησαν ότι χρησιµοποιούν τα ηλεκτρονικά λεξικά, ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία, το 89.5%, δεν γνωρίζει πώς να τα χρησιµοποιήσει. Όταν ζητήσαµε να 
αναφέρουν ποια ηλεκτρονικά λεξικά χρησιµοποιούν, οι περισσότεροι ανέφεραν 
τον Κόµβο, την Πύλη για την ελληνική γλώσσα, τα λεξικά του Κριαρά, του 
Μπαµπινιώτη, του Τριανταφυλλίδη, την Τοµή. Τρεις ανέφεραν ως λεξικό την 
Wikipedia. 

Κατόπιν, τους ζητήσαµε να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο εντάσσουν 
τα ηλεκτρονικά λεξικά στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Συνήθως τα χρησιµοποιούν 
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για να ανακαλύπτουν την ετυµολογία, σηµασία και ερµηνεία των λέξεων, τα 
συνώνυµα και αντίθετα, να διορθώνουν µια λέξη. Κάποιες φορές φωτοτυπούν τις 
σελίδες που έχουν βρει και τις δίνουν για επεξεργασία στους µαθητές. 

Άραγε, πότε οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία του λεξιλογίου ως 
πετυχηµένη; Πήραµε 168 απαντήσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό (67% - 113 
απαντήσεις) ανέφεραν γενικά ότι η διδασκαλία είναι πετυχηµένη όταν οι µαθητές 
κατανοούν τη χρήση της λέξης στα κείµενα ή τις προτάσεις, κατά την παραγωγή 
γραπτού λόγου, όταν είναι ακριβείς στις προτάσεις τους και µπορούν να αποδίδουν 
σωστά το νόηµα, όταν τις χρησιµοποιούν εύστοχα στον προφορικό λόγο. Κάποιοι 
συνέδεσαν την επιτυχηµένη διδασκαλία του λεξιλογίου µε την κατανόηση της 
σωστής σηµασίας της λέξης (22-13%), την ορθογραφία (19-11%) και τη 
γραµµατική (14-9%).  

Συζήτηση – συµπεράσµατα 

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διδάσκουν το λεξιλόγιο για 
να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο των µαθητών τους. Αποσκοπούν 
να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ακρίβεια στο λόγο τους και να αναπτύξουν την 
εκφραστική τους ικανότητα. Θεωρούν ότι οι µαθητές θα βελτιώσουν τη γραπτή 
τους έκφραση χρησιµοποιώντας εµπλουτισµένο λεξιλόγιο. Ακόµα, θα συντάσσουν 
ευκολότερα δικά τους κείµενα, εκφράζοντας µε σαφήνεια αυτό που θέλουν να 
πουν. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ο λόγος τους εύστοχος, θα εκφράζει τις απόψεις 
και συναισθήµατά τους και θα επικοινωνούν στο µέλλον, ως ενήλικες, αρτιότερα. 
Με τη διδασκαλία του λεξιλογίου, οι εκπαιδευτικοί αποσκοπούν και στη βελτίωση 
της ορθογραφίας. Τέλος, στις απαντήσεις τους συχνά αναφέρουν ότι διδάσκουν 
λεξιλόγιο για να µπορούν να δηµιουργούν οι µαθητές οικογένειες λέξεων, να 
βρίσκουν συνώνυµες και αντίθετες λέξεις, να ερνηνεύουν και να κατανοούν 
προτάσεις και κείµενα, να αναπτύσουν τη φαντασία τους και µε αυτόν τον τρόπο 
να µαθαίνουν εύκολα και ευχάριστα µέσα στο πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος.  

Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν στο 
λεξιλόγιο περιφερειακό και επεξηγηµατικό ρόλο σε σχέση µε τη διδασκαλία της 
γραµµατικής. Το διδάσκουν συστηµατικά γιατί θεωρούν πως υπάρχει άµεση σχέση 
των δύο πτυχών της γλωσσικής διδασκαλίας. Ξεφεύγουν δηλαδή από την 
παραδοσιακή προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία κεντρική σηµασία στη 
διδασκαλία είχε η γραµµατική, ενώ οι µαθητές διδάσκονταν το βασικό λεξιλόγιο 
µιας ενότητας αποστηθίζοντας καταλόγους λέξεων. 

Σχετικά µε την αξία της διδασκαλίας του λεξιλογίου, οι διδάσκοντες 
ανέφεραν ότι οι µαθητές καταφέρνουν, όταν διδάσκονται λεξιλόγιο, να 
δηµιουργούν µεστά κείµενα, γεµάτα ενδιαφέρον, να αναλύουν τα επιχειρήµατά 
τους και να κινούνται άνετα γλωσσικά σε διαφορετικές επικοινωνιακές 
περιστάσεις. Για πολλούς από αυτούς όπως χαρακτηριστικά έγραψαν, «το 
λεξιλόγιο αντιµετωπίζεται ως ο πυρήνας της γλώσσας», «είναι η βάση που βοηθάει 
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τους µαθητές να κατανοούν τον κόσµο γύρω τους καλύτερα και βαθύτερα, το 
περιβάλλον τους και να αµβλύνουν τις διαφορές», αφού µε τον τρόπο αυτό 
«καταπολεµάται η λεξιπενία σε επίπεδο κοινωνίας». 

Όσον αφορά στη χρήση του λεξικού, τα ευρήµατα είναι µάλλον 
αποθαρρυντικά. Το λεξικό έχει µεγάλη σηµασία ως βιβλίο αναφοράς, αφού είναι 
ένα εργαλείο έρευνας στα χέρια του µαθητή, που αποτελεί το κατάλληλο «όπλο» 
εναντίον των άγνωστων λέξεων και της ορθογραφικής ανασφάλειας 
(Αναστασιάδη, 1997). Στην έρευνά µας εντοπίσαµε περιορισµένη χρήση του 
σχολικού λεξικού από τους εκπαιδευτικούς και αφορά µόνο στον ορθογραφικό 
έλεγχο και στην εύρεση της σηµασίας άγνωστων λέξεων. Λόγω της σπουδαιότητας 
της χρήσης του λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη 
γλωσσική διδασκαλία, είναι ανάγκη τα πανεπιστηµιακά τµήµατα εκπαίδευσης να 
εφαρµόζουν προγράµµατα επιµόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, στα οποία 
οι τελευταίοι θα ενηµερώνονται για τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης των 
λεξικών.  

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν εάν εντάσσουν τις 
Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία του λεξιλογίου, µε ποιον τρόπο, καθώς και εάν 
γνωρίζουν και χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά λεξικά. ∆υστυχώς, µόνο ένα πολύ 
µικρό ποσοστό εντάσσει τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι λόγοι που 
ανέφεραν είναι η έλλειψη γνώσεων για τη χρήση του διαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών λογισµικών και η απουσία κατάλληλου εξοπλισµού. Επιπλέον, από 
τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 
διαδίκτυο, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τον θεωρούν ως υποστηρικτικό εργαλείο, 
µε το οποίο οι µαθητές αναζητούν ορισµούς άγνωστων λέξεων, πραγµατοποιούν 
ορθογραφικό έλεγχο και συµπληρώνουν ασκήσεις κυρίως πολλαπλής επιλογής και 
συµπλήρωσης κενού. Κάποιοι γνωρίζουν µόνο τα λογισµικά του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και µια µικρή µερίδα παροτρύνει τους µαθητές να βλέπουν videos µε 
γράµµατα και να παίζουν λεξιλογικά παιχνίδια (σταυρόλεξα, κρεµάλα κ.ά.). 
Ελάχιστοι γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και την αξιοποίησή τους 
στην διαδικτική πράξη. Τα συνηθέστερα ηλεκτρονικά λεξικά που χρησιµοποιούν 
είναι ο Κόµβος, η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, τα λεξικά του Κριαρά, του 
Μπαµπινιώτη, του Τριανταφυλλίδη, την Τοµή και κάποιοι ανέφεραν τη Wikipedia.  

Τέλος, θελήσαµε να διαπιστώσουµε πότε θεωρούν ότι η διδασκαλία του 
λεξιλογίου είναι πετυχηµένη. Γνωρίζουµε ότι η καλή γνώση µιας γλώσσας δεν 
εξαρτάται από το πόσες λέξεις γνωρίζει κάποιος, αλλά από το πόσο 
αποτελεσµατικά τις χρησιµοποιεί, προκειµένου να επιτύχει έναν συγκεκριµένο 
επικοινωνιακό στόχο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να στοχεύουν στην εκτίµηση του 
βαθµού ανταπόκρισης των µαθητών στις συνολικές απαιτήσεις της εκάστοτε 
γλωσσικής δραστηριότητας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να περιοριστούν σε 
δοκιµασίες επικοινωνιακού χαρακτήρα, απορρίπτοντας τις παραδοσιακές που 
εστιάζουν στη χρήση και στη γνώση των λέξεων ως µεµονωµένων 
σηµασιολογικών µονάδων. Η βέλτιστη αξιολογική πρακτική συνδυάζει τόσο τις 
επικοινωνιακές όσο και τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, κατά τρόπο που να 
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αλληλοσυµπληρώνονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε διδακτικού 
στόχου (Παραδιά κ.ά., 2012).  

Οι εκπαιδευτικοί, µε βάση τις απαντήσεις τους, φαίνεται να προτιµούν τη 
µεµονωµένη αξιολόγηση, αφού ελέγχουν τη γνώση της σηµασίας µέσα από απλού 
τύπου ασκήσεις (συµπλήρωση κενών, αντιστοίχιση κ.ά.) αλλά και την εξαντλητική 
αξιολόγηση, όπου οι µαθητές καλούνται να εντάξουν τη λέξη σε δραστηριότητες 
κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Αντίθετα, η 
αξιολόγηση της διδασκαλίας του λεξιλογίου µε βάση το περικείµενο δε φαίνεται 
να προτιµάται ιδιαίτερα, γεγονός που καταδεικνύει το δισταγµό των εκπαιδευτικών 
απέναντι στη στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου µε βάση τα συµφραζόµενα.  

Τα πορίσµατα της έρευνας είναι ενδιαφέροντα, αφού δείχνουν την άµεση 
ανάγκη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να διδάσκουν µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το λεξιλόγιο. Επιπλέον, κατάλληλη κρίνεται όχι µόνο η προσαρµογή 
των θεωρητικών βοηθηµάτων των εκπαιδευτικών, αλλά και των διδακτικών 
υλικών που χρησιµοποιούν στην τάξη. Εποµένως, θα πρέπει να διερευνήσουµε τις 
στρατηγικές διδασκαλίας που χρησιµοποιούν στη διδασκαλία του λεξιλογίου, να 
τις εµπλουτίσουµε και να τις παρουσιάσουµε σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και 
βιωµατικό.  
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Abstract 

This research aims to present the views of primary school teachers about the 
importance of teaching vocabulary in everyday school practice and the use of New 
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Technologies (ICT - Information Technology and Communications) in the teaching of 
vocabulary. 125 teachers of two teachers’ regions in Achaia answered a questionnaire. 

The findings showed that teachers teach vocabulary systematically in order to 
improve the speaking and writing skills of their students. They do not give vocabulary a 
regional role in relation to the teaching of grammar. In our research we found that the use 
of school dictionary by teachers is limited only to spell checking and finding the meaning 
of unknown words. Unfortunately, it is also only a very small percentage that includes ICT 
in teaching vocabulary, mainly due to lack of knowledge on the use of electronic software 
and necessary equipment as well. 
 
 



 657

Οι απόψεις των φιλολόγων για τις µαθησιακές δυσκολίες και 
η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση για όλους 

Αγγελική Θανοπούλου1, Γεωργία Γκανάτσιου2, 

1MSc Φιλόλογος, aggelikithan@hotmail.com 
2MSc Νηπιαγωγός, ganatsiou.georgia@gmail.com 

Εισαγωγή 

Οι µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα αρκετά συχνό φαινόµενο της 
σχολικής πραγµατικότητας. Η παρουσία τους λαµβάνεται ως πρόκληση από τους 
εκπαιδευτικούς, καθότι τα παιδιά παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλες 
διαφοροποιήσεις ως προς την αφοµοίωση της µάθησης (Χατζηχρήστου, 2009). Ο 
όρος µαθησιακές δυσκολίες περιγράφει µία συγκεκριµένη οµάδα παιδιών, εφήβων 
και ενηλίκων που έχουν προβλήµατα µάθησης. Τα προβλήµατα αυτά εστιάζονται 
κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή, στο συλλαβισµό, και στα µαθηµατικά. Μιας 
και υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δε συνδέονται 
µε συγκεκριµένο ηλικιακό και κοινωνικό-οικονοµικό φάσµα, δηλαδή µπορούν να 
κάνουν την εµφάνισή τους σε οποιοδήποτε παιδί και σε οποιαδήποτε ηλικία. 
Ακόµη, δεν σχετίζονται µε τη νοητική καθυστέρηση, µε προβλήµατα 
συναισθηµατικά και συµπεριφοράς, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις, που 
συνυπάρχουν τέτοια ζητήµατα, οι µαθησιακές δυσκολίες θεωρούνται ως 
δευτερεύοντες παθήσεις. Συνήθως γίνονται αντιληπτές όταν το παιδί παρουσιάζει 
µια ασυµµετρία µεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου (Nakra, 2003). Η 
πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι µαθησιακές δυσκολίες από τη φύση τους, 
µιας και δεν οφείλονται σε µία και µοναδική αιτία, τις κάνουν άλλες φορές 
εντοπίσιµες και άλλες φορές µη εντοπίσιµες από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, 
πολλές φορές κυριαρχεί µία σύγχυση γύρω από τι είναι, προκαλώντας διαφωνίες 
ακόµη και ανάµεσα σε ειδικούς (Χατζηχρήστου, 2009). Το σχολείο αποτελεί έναν 
πολύ σηµαντικό παράγοντα έγκαιρου εντοπισµού των µαθησιακών δυσκολιών, 
µιας και το παιδί καλείται να αναπτύξει και να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένες 
δεξιότητες. Μια πρόωρη παρέµβαση θα µπορέσει να λειτουργήσει ως προληπτικός 
παράγοντας για πολλά προβλήµατα που µπορούν να αναπτυχθούν και να 
εξελιχθούν στο µέλλον. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο θέµα αυτό, 
τόσο από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές καθυστερούν αρκετά να αποδεχθούν 
το πρόβληµα, όσο και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι µπορεί να έχουν ελλιπείς 
γνώσεις πάνω στον εντοπισµό των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών (Nakra, 
2003). 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Croll & Mose φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 
αποδίδουν τις µαθησιακές δυσκολίες: σε εγγενείς παράγοντες -IQ/ικανότητα-, στη 



 658

στάση του παιδιού ως προς τη συγκέντρωση και σε οικογενειακές περιστάσεις. Με 
αυτό τον τρόπο αφήνουν εκτός αιτίες που µπορεί να περιλαµβάνουν π.χ. το 
αναλυτικό πρόγραµµα ή τις δραστηριότητες της τάξης. Κάτι που επιβεβαιώνεται 
και σε µία άλλη έρευνα σχετικά µε τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα αίτια των 
µαθησιακών δυσκολιών, που έγινε σε 199 σχολεία στην Αυστραλία, και η οποία 
αποδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε το ίδιο το παιδί και το 
οικογενειακό περιβάλλον ενώ µόλις το 8% τα αναλυτικό πρόγραµµα. Ακόµη, µια 
σύγκριση µεταξύ Αυστραλών και Ιαπώνων ανέδειξε µια σηµαντική διαφορά. Οι 
Αυστραλοί εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι οι λόγοι των µαθησιακών δυσκολιών 
σχετίζονταν µε τα χαρακτηριστικά των παιδιών, ενώ οι Ιάπωνες πίστευαν ότι η 
κατανόηση των γονιών και οι δεξιότητες των δασκάλων ασκούσαν µεγαλύτερη 
επιρροή. Συγκεκριµένα, κάποιοι λόγοι αφορούσαν τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ήταν πολύ απασχοληµένοι, δεν είχαν χρόνο για 
απασχόληση µε κάθε µαθητή ατοµικά καθώς και η εκπαίδευση και η 
επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Kataoka et al., 2004). Επιπλέον, σε µια έρευνα, 
όπου συµµετείχαν 16 εκπαιδευτικοί σε πόλη της πολιτείας του Παρανά, µετά από 
την ανάλυση των συνεντεύξεων ο χαρακτηρισµός και προσδιορισµός του µαθητή 
µε µαθησιακές δυσκολίες ήταν κυρίως γνωστικής πηγής, δηλαδή περιγράφονται ως 
µαθητές αργοί, απρόσεκτοι και µε πιθανή γνωστική εξασθένηση, ως άτοµα µε 
γενικότερα συµπεριφοριστικά προβλήµατα και µε δυσκολίες προσοχής και πιθανές 
ελλείψεις στην προηγούµενη ανάπτυξη. Ακόµη, η συντριπτική πλειοψηφία των 
συµµετεχόντων ανέφεραν το κοινωνικό-οικογενειακό περιβάλλον ως αιτία, µε 
έµφαση στην έλλειψη υποστήριξης και κινήτρων και εστιάζοντας στις 
οικογενειακές ευθύνες. Ανέφεραν, βέβαια, και κληρονοµικούς παράγοντες, αλλά η 
οικογένεια είχε ένα ορισµένο ποσοστό ενοχής για τις δυσκολίες του παιδιού. 
Επιπλέον, οι δηλώσεις σχετίζονταν µε θέµατα που αφορούσαν το σχολείο και το 
δάσκαλο, όπως η έλλειψη δέσµευσης και οι δυσκολίες µε τις µεθόδους 
διδασκαλίας. Τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των 
επαγγελµατιών και των εκπαιδευτικών, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία 
µιας διεπιστηµονικής οµάδας στο σχολείο (Oliveira et al., 2012). 

Σε έρευνα των Brady και Woolfson, όσον αφορά στη σταθερότητα και την 
ικανότητα ελέγχου, θεωρούν ότι οι µαθησιακές δυσκολίες είναι σταθερές και δεν 
µπορούν να ελεγχθούν. Επιπλέον, µέσα από µια άλλη έρευνα οι δάσκαλοι 
ρωτήθηκαν για τη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε δυσκολίες λόγου. Παρότι η 
στάση τους έµοιαζε να είναι θετική, σε µια πιο προσεκτική εξέταση κάποια από τα 
θετικά συναισθήµατα συνοδεύονταν από αρνητικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, 
µία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι θα ήταν θετική σε ένα τέτοιο παιδί, αλλά 
χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του παιδιού, τη φύση και 
την αιτία της δυσκολίας και ειδική εκπαίδευση. Άλλοι ανέφεραν τον 
προβληµατισµό τους µε το τι θα γινόταν µε τα άλλα παιδιά στην τάξη. Υπήρχε µια 
ανησυχία σχετικά µε το αν ένιωθε πιεσµένο το παιδί µε τη δουλειά που θα γινόταν 
στην τάξη, ενώ κάποιος άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε ότι δεν ήταν εκπαιδευµένος 
να αντιµετωπίσει κάτι τέτοιο (Marshall et al., 2002). Σχετικές έρευνες που 
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διεξήχθησαν απέδειξαν ότι η γνώση τους είναι ανεπαρκής και ότι οι ειδικοί 
παιδαγωγοί είναι πιο ανεκτικοί και κατανοούν περισσότερο τα παιδιά αυτά. Το 
13% θεωρούσε ότι οι µαθησιακές δυσκολίες οφείλονται στη «φθορά» των γονιών 
και 9% σε διατροφικές συνήθειες (Brook et al., 2000). Αντίστοιχα, σε έρευνα στην 
Αυστραλία βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
αντιλαµβάνονταν τις µαθησιακές δυσκολίες σαν µια ανεξέλεγκτη, σταθερή αιτία 
αποτυχίας. Χαµηλή ικανότητα και χαµηλή προσπάθεια ήταν ξεκάθαρες αιτιακές 
εξηγήσεις για την αποτυχία των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. Ακόµη, οι 
πεποιθήσεις ότι η ικανότητα των παιδιών αυτών είναι µειωµένη, έδειξε να 
ανεβάζουν τα επίπεδα συµπόνιας και να αυξάνεται η προσδοκία µελλοντικής 
αποτυχίας των παιδιών αυτών (Murphy, 1995). 

Όσον αφορά τη σχολική ένταξη, ο πιο σύγχρονος όρος που χρησιµοποιείται 
είναι αυτός της εκπαίδευσης χωρίς φραγµούς- inclusion. Ο όρος inclusion ήρθε να 
αντικαταστήσει τον όρο ένταξη σε σχέση µε την εκπαίδευση των παιδιών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας έµφαση στην αναδιαµόρφωση του 
σχολείου µε σκοπό την προσαρµογή στις ανάγκες όλων των µαθητών πέρα από 
ικανότητα ή ανικανότητα (Avramidis et al., 2000 στο Ray et al., 2010). Η 
εκπαίδευση χωρίς φραγµούς αναφέρεται στην πεποίθηση ότι δοµικές αλλαγές και 
τεχνολογική υποστήριξη είναι τώρα διαθέσιµες να διευκολύνουν όλους τους 
µαθητές στα σχολεία και τις τάξεις (Lindsey et al., 2000). Η εκπαίδευση για όλους 
ορίζεται ως η αλλαγή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε όλα τα παιδιά 
να µπορούν να συµµετέχουν και να φτάσουν σε όλο το δυναµικό τους, όλα τα 
παιδιά αξίζουν ισότιµα και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες στο σχολείο. Η 
εκπαίδευση για όλους είναι κάτι παραπάνω από ένταξη, εκπαίδευση για όλους 
σηµαίνει να είσαι µέρος του ακαδηµαϊκού και κοινωνικού σχολικού περιβάλλοντος 
κι όχι απλώς να είσαι παρόν σε αυτό (Τhomas, 1997 στο Coutsocostas et al., 
2010).  

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαίδευση χωρίς φραγµούς 
ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, η εµπειρία 
και η ηλικία των δασκάλων (Silva et al., 2004). Άλλη έρευνα αποδεικνύει ότι η 
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαίδευση για όλους ήταν θετική και 
σχετιζόταν µε τη σειρά µαθηµάτων που είχαν διδαχθεί στο πανεπιστήµιο και το αν 
είχαν δουλέψει σε ενταξιακά προγράµµατα, ενώ δε βρέθηκε σχέση µεταξύ των 
χρόνων εµπειρίας και του αριθµού των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που δίδαξαν (Lindsey et al., 2000). Tα αποτελέσµατα αυτά έρχεται να 
επιβεβαιώσει και άλλη έρευνα που αποδεικνύει ότι δάσκαλοι µε εµπειρία σε 
σχολεία µε ενταξιακές µονάδες ήταν πιο θετικοί σε σχέση µε συναδέλφους που 
είχαν µικρή ή καθόλου εµπειρία από ένταξη. Ακόµη όσοι είχαν περισσότερη 
εκπαίδευση σε ειδικές ανάγκες ήταν πιο θετικοί και κυρίως αυτοί µε µακρόχρονης 
διάρκειας επαγγελµατική ανάπτυξη (Avramidis & Kalyva, 2007). Άλλοι 
παράγοντες που σχετίζονται µε τη στάση των δασκάλων απέναντι στην ένταξη 
αποτελεί κυρίως η φύση και η σοβαρότητα της δύσκολης κατάστασης που τους 
παρουσιάζεται. Συγκεκριµένα, παιδιά µε δυσκολίες που δεν απαιτούν επιπλέον 
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διδακτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης από τους δασκάλους τα έβλεπαν 
πιο θετικά ως υποψηφίους για την ένταξη από ότι παιδιά µε πολλαπλά προβλήµατα 
(σοβαρές πνευµατικές ανικανότητες και συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά 
προβλήµατα). Παράγοντες σχετιζόµενοι µε τον εκπαιδευτικό αποτελούν το φύλο, 
όπου οι γυναίκες είναι πιο θετικές και δεκτικές από τους άντρες, το επίπεδο της 
τάξης που διδάσκουν, όσο µεγαλώνουν ηλικιακά τα παιδιά η στάση των δασκάλων 
είναι λιγότερο θετική. Όσον αφορά την εµπειρία επαφής, δάσκαλοι που υλοποιούν 
προγράµµατα τα οποία είναι προσεκτικά σχεδιασµένα και υποστηριζόµενα είναι 
πιο θετικοί, καθώς και δάσκαλοι µε εκπαίδευση σε προ και ενδο- υπηρεσιακή 
εκπαίδευση. Επιπλέον, οι πεποιθήσεις των δασκάλων σχετικά µε το αν η 
δυσκολία-αναπηρία είναι εγγενής καθώς και οι κοινωνικοπολιτικές απόψεις τους 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη στάση τους καθώς και το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον που αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται µε θετικές απόψεις. 
Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη διαθεσιµότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών στην 
τάξη και το σχολείο όπως η φυσική υποστήριξη (πηγές, διδακτικό υλικό, 
εξοπλισµός) και η ανθρώπινη υποστήριξη (βοηθοί, ειδικοί παιδαγωγοί, 
λογοθεραπευτές) (Avramidis et al., 2002). 

Η συγκεκριµένη έρευνα σκοπό έχει να ερευνήσει τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε τις µαθησιακές δυσκολίες, την εκπαίδευση τους στο 
θέµα αυτό και τη στάση τους απέναντι στην ένταξη. Συµφωνά µε τη θεωρία, οι 
αντιλήψεις των δασκάλων για τη συµπεριφορά των µαθητών µπορεί να επηρεάσει 
τις µελλοντικές προσδοκίες και αποκρίσεις στους µαθητές. Καθορίζοντας την αιτία 
για την αποτυχία του µαθητή, οι δάσκαλοι συχνά χρησιµοποιούν την προηγούµενη 
γνώση τους για το µαθητή και ψάχνουν για αιτία µέσα στο άτοµο. Αναγνωρίζοντας 
την αιτία της αποτυχίας µέσα στο ίδιο το άτοµο, οι εκπαιδευτικοί δε χρειάζεται να 
δαπανούν συναισθηµατική ενέργεια ή να αισθάνονται υπεύθυνοι για την αποτυχία 
του µαθητή (Murphy, 1995). 

Μέθοδος 

Η καταγραφή όλων των παραπάνω έγινε µέσα από ποιοτική έρευνα, η οποία 
στηρίχθηκε σε προσωπικά βιώµατα και εµπειρίες των εκπαιδευτικών και η οποία 
µας δίνει µια πιο συνολική εικόνα για το κοινωνικό πλαίσιο. Πραγµατοποιήθηκε 
µέσα από ατοµικές συνεντεύξεις και ένα συγκεκριµένο πλαίσιο ερωτήσεων που 
είχαν προαποφασιστεί από τις ερευνήτριες (το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο 
παράρτηµα). Για τις συνεντεύξεις χρησιµοποιήθηκε µαγνητόφωνο έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ακέραιες οι απαντήσεις των συµµετεχόντων. Στην έρευνα 
συµµετείχαν τέσσερις γυναίκες φιλόλογοι, οι οποίες επιλέχθηκαν τυχαία και το 
ηλικιακό τους φάσµα κυµαίνονταν από τα 23 έως τα 46 χρόνια. Η µία είχε 17χρονη 
επαγγελµατική εµπειρία στη δηµόσια γενική εκπαίδευση, η δεύτερη εξαµηνιαία 
εργασιακή εµπειρία σε φροντιστήριο και οι άλλες δύο ήταν φοιτήτριες 
µεταπτυχιακού. Οι δύο από τις τέσσερις είχαν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήµιο 
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Αθηνών, ενώ οι άλλες δύο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και 
από το Πανεπιστήµιο Βόλου αντίστοιχα. Οι πέντε συνεντεύξεις κινήθηκαν γύρω 
από τον ίδιο κορµό ερωτήσεων µε στόχο να εκµαιεύσουν από τους εκπαιδευτικούς 
τα απαραίτητα στοιχεία για τη συγκρότηση ενός προφίλ. 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν τα εξής: 

Α) Τον τρόπο εντοπισµού ενός παιδιού µε µαθησιακές δυσκολίες  
-επαφή µε παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες 
-περιγραφή κάποιου συγκεκριµένου παραδείγµατος 

Β) Τα αίτια και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις µαθησιακές δυσκολίες 

Γ) Την άποψή τους για την εκπαίδευση χωρίς φραγµούς 

Μέσα λοιπόν από τα συγκεκριµένα θέµατα που τέθηκαν στους 
εκπαιδευτικούς, στόχος ήταν να εκφράσουν οι ίδιοι τον τρόπο µε τον οποίο 
εντοπίζουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες καθώς και το πού τις αποδίδουν. 
Επίσης, ιδιαίτερης σηµασίας αποτελούσε η οπτική τους για τη σχολική ένταξη των 
παιδιών αυτών και την εκπαίδευση για όλους, καθώς και το ρόλο που 
διαδραµατίζει ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία των παιδιών µε µαθησιακές 
δυσκολίες. 

Όλες οι συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνήθηκαν και έγινε κωδικοποίηση αυτών. 
Η κωδικοποίηση εφαρµόστηκε σε τµήµατα αλλά και στο σύνολο του κειµένου, 
όπου κρίθηκε ότι έχει νόηµα και ήταν απαραίτητο για την ανάλυση. Το επόµενο 
βήµα που ακολούθησε ήταν η οργάνωση των θεµάτων, µέσα από τη συγκέντρωση 
των κοινών στοιχείων που εµφανίζονταν και τον διαχωρισµό τους σε κατηγορίες. 
Στη συνέχεια από τα τµήµατα του κειµένου καταγράφηκαν τα κυρίαρχα και 
σηµαντικά θέµατα. Τα θέµατα αυτά ήταν ποικίλα και περιλάµβαναν ιδέες που 
βρίσκονταν σε διάφορα τµήµατα του κειµένου. Από όλα τα θέµατα 
πραγµατοποιήθηκε η επιλογή των βασικών τα οποία αποτέλεσαν τη βάση των 
νοηµάτων του κειµένου.Τα βασικά θέµατα που επιλέχθηκαν ήταν ως επι το 
πλείστον κοινά για τις τέσσερις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 
βασικό θέµα και τα στοιχεία που δίνει για το εκάστοτε θέµα ο κάθε εκπαιδευτικός. 

Αποτελέσµατα 

Μετά την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν από τις 
ερωτώµενες, έγινε συσχετισµός αυτών µε προηγούµενες έρευνες και ευρήµατα. Η 
ανάλυση αυτή έδειξε οτι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα αίτια και τους παράγοντες 
των µαθησιακών δυσκολιών σε εγγενείς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς 
παράγοντες, γεγονός που επιβεβαιώνεται απο έρευνα των Croll & Moose σύµφωνα 
µε την οποία οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην ικανότητα και το IQ του παιδιού 
καθώς και σε οικογενειακές περιστάσεις. Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και 
απο έρευνα των Kataoka et al. όπου τα αίτια εστιάζουν στο ίδιο το παιδί καθώς και 
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µε τους Brady & Woolfson όπου οι αιτίες αποδίδονται στο παιδί και την 
οικογένεια. 

Όσον αφορά στους παράγοντες εντοπισµού των µαθησιακών δυσκολιών 
κάποιοι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν προβλήµατα στον προφορικό και το γραπτό 
λόγο, χαρακτηριστικό που στην έρευνα του Nakra αναφέρεται ως ασυµµετρία 
µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου κι όχι ως αποµονωµένα χαρακτηριστικά. 
Απο την άλλη πλευρά η πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι µαθησιακές 
δυσκολίες απο τη φύση τους, τις κάνουν άλλες φορές εντοπίσµες και άλλες φορές 
µη εντοπίσιµες απο τους εκπαιδευτικούς, όπως αναφέρεται σε έρευνα των Kevin & 
Tony. 

Επιπροσθέτως, η στάση των φιλολόγων απέναντι στην εκπαίδευση για όλους 
αποδεικνύεται να επηρεάζεται απο την εµπειρία και την ηλικία των εκπαιδευτικών 
όπως αναφέρεται και απο τους Silva et al., καθώς η φιλόλογος µε µεγαλύτερη 
εργασιακή εµπειρία και ηλικιακά µεγαλύτερη είχε πιο θετική και υποστηρικτική 
στάση στην «inclusion». Ακόµη η σειρά µαθηµάτων που είχαν διδαχθεί στο 
πανεπιστήµιο ή κάποια επιµορφωτικά - σεµιναριακά προγράµµατα διαδραµάτισε 
επιδραστικό παράγοντα στη στάση τους καθώς η εκπαιδευτικός µε µηδαµινή 
επιµόρφωση αναφέρθηκε στην άποψη του διαχωρισµού τυπικών και µη µαθητών, 
ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ήταν σχετικά θετικοί. Έρευνα που επιβεβαιώνει το 
γεγονός αυτό είναι των Avramidis & Kalyva, όπου όσοι είχαν περισσότερη 
εκπαίδευση σε ειδικές ανάγκες ήταν πιο θετικοί στην ένταξη. 

Τέλος, παρά το γεγονός οτι οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στον πρωτεύοντα 
ρόλο του καθηγητή και τον επιδραστικό παράγοντα της θέσης του στη µείωση του 
άγχους, την αυτοπεποίθηση και την ενθάρρυνση ανάπτυξης της προσωπικότητας 
των µαθητών, ωστόσο η όποια δυσκολία του µαθητή αποδιδόταν σε εσωτερικούς 
παράγοντες, όπου συµφωνα µε την έρευνα των Brady et al. µπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσµα το παιδί να νιώσει ενοχές ή ντροπή και να βιώσει χαµηλή 
αυτοεκτίµηση. 

Συµπεράσµατα 

Η µελέτη των τεσσάρων συνεντεύξεων έδωσε µια πρώτη εικόνα για τον 
τρόπο εντοπισµού των µαθησιακών δυσκολιών και την απόδοση των αιτιών και 
παραγόντων καθώς και τη στάση τους απέναντι στην ένταξη. Η εικόνα που 
αναδύθηκε δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Φαίνεται οι παράγοντες να εστιάζουν στο 
ίδιο το παιδί και το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ πρακτικές που αφορούν το 
σχολείο, το αναλυτικό πρόγραµµα και τη διαχείριση της τάξης δεν αναφέρονται. 

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που κυριαρχούν δείχνουν και την εικόνα 
της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, καθώς αυτές είναι που 
επηρεάζουν τις δράσεις των ανθρώπων. Όµοια οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 
για τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους στην 
καθηµερινή τους πρακτική. Έτσι λοιπόν, οι στάσεις που εκφράστηκαν στην 
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παρούσα εργασία δεν εκφράζουν τις σύγχρονες τάσεις που θέλουν όλα τα παιδιά 
να µπορούν να συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να φτάσουν σε όλο το 
δυναµικό τους. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα πρώτο βήµα στην εξέταση και τον 
προβληµατισµό πάνω στη στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στις µαθησιακές 
δυσκολίες και την ένταξη. Θα ήταν χρήσιµο η έρευνα να επεκταθεί σε µεγαλύτερο 
δείγµα για να προκύψει µια σφαιρικότερη εικόνα, ωστόσο έρχεται να καλύψει ένα 
σηµαντικό κενό που αφορά τις απόψεις των φιλολόγων απέναντι στις µαθησιακές 
δυσκολίες, καθώς οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα φιλολόγων απέναντι στις 
µαθησιακές δυσκολίες και την ένταξη. Στην έρευνα συµµετείχαν τέσσερις γυναίκες 
φιλόλογοι, οι οποίες επιλέχθηκαν τυχαία και το ηλικιακό τους φάσµα κυµαινόταν από 23 
έως τα 46 χρόνια. Πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές συνεντεύξεις οι οποίες 
αποµαγνητοφωνήθηκαν και ακολούθησε κωδικοποίηση τους. Η ανάλυση των 
συνεντεύξεων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα αίτια και τους παράγοντες των 
µαθησιακών δυσκολιών σε αίτια που εστιάζουν στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια του, 
ενώ ο εντοπισµός των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες έγκειται κυρίως σε προβλήµατα 
στο γραπτό και τον προφορικό λόγο. Από την άλλη πλευρά, η στάση των φιλολόγων 
απέναντι στην εκπαίδευση για όλους φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 
εργασιακή εµπειρία, η ηλικία και η µετεκπαίδευση. Μία πρώτη εικόνα αποδεικνύει ότι οι 
στάσεις που εκφράστηκαν έρχονται σε αντίθεση µε τις σύγχρονες στάσεις που δίνουν 
έµφαση σε πρακτικές που αφορούν το σχολείο, το αναλυτικό πρόγραµµα και τη διαχείριση 
της τάξης καθώς και τη συµµετοχή όλων των παιδιών σε µια εκπαίδευση χωρίς φραγµούς.  
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Αντιλήψεις µελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά µε τους 
παράγοντες επίτευξης της πειθαρχίας των µαθητών 
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Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., andreadellieleni@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Η σχολική πειθαρχία αποτελεί τόσο αντικείµενο µάθησης όσο και 
προϋπόθεση επίτευξης των στόχων της αγωγής. Μέσω της πειθαρχίας το σχολείο, 
όπως κάθε θεσµός κοινωνικής οργάνωσης, εξασφαλίζει την αποδοχή και τήρηση 
των κανόνων, προκειµένου να πετύχει την εύρυθµη λειτουργία του. Ιδιαίτερα στη 
σχολική τάξη οι πειθαρχικοί κανόνες ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικού 
και µαθητών και µεταξύ µαθητών και διαµορφώνουν τον χαρακτήρα και το κλίµα 
της σχολικής τάξης, ώστε να διεξαχθεί απρόσκοπτα η διδασκαλία 
(Αναγνωστοπούλου, 2008:17). Παράλληλα, η πειθαρχία ως µέσο αγωγής 
συµβάλλει στην οµαλή κοινωνική ένταξη των νέων πολιτών, µε αποτέλεσµα να 
τους διευκολύνει στην τήρηση των επιταγών της δηµοκρατικής πολιτείας. 
Ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζει η τήρηση των πειθαρχικών κανόνων της τάξης στη 
διασφάλιση του κύρους του εκπαιδευτικού και στην ενίσχυση της αυτοεικόνας του 
ως επιτυχηµένου επαγγελµατία (Χατζηδήµου, 2010:99). Κατά κοινή οµολογία, οι 
περισσότερες έρευνες τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη αλλά και στην 
Ελλάδα κατατάσσουν την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να επιβάλλει την 
πειθαρχία στην τάξη ανάµεσα στις κυριότερες πηγές άγχους του, ενώ ο έλεγχος της 
συµπεριφοράς των µαθητών αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς ως ο 
σηµαντικότερος παράγοντας αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του έργου 
τους (Yuanshan, 2011:456, Βεργίδης, 2008:7, McNally et al., 2005:169). 

Ο καταλυτικός ρόλος της πειθαρχίας στο σχολείο και στη σχολική τάξη 
επιβάλλει την ερµηνεία της απείθαρχης συµπεριφοράς των µαθητών µέσα από την 
αναζήτηση των αιτιών που ευθύνονται για τη γένεση ή την εκδήλωσή της, ώστε να 
είναι δυνατή η πρόβλεψη της εκδήλωσής τους και ο έλεγχός τους. Κατά την 
τελευταία δεκαετία οι προβληµατικές συµπεριφορές στον χώρο του σχολείου, που 
συνοδεύονται από εκδηλώσεις βίας, επιθετικότητας και παραβατικότητας, 
παρουσιάζουν έξαρση. Το φαινόµενο της απείθαρχης συµπεριφοράς των µαθητών 
είναι πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο, γι’ αυτό η επιστηµονική µελέτη των 
αιτιών του καταλήγει σε µια σειρά ταξινοµήσεων, οι οποίες αναφέρονται σε 
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ευρύτερες ή µερικότερες οµαδοποιήσεις των παραγόντων. Συνήθως, η µελέτη της 
απειθαρχίας γίνεται µε βάση το αιτιοκρατικό µοντέλο και οι αιτίες διακρίνονται σε 
δύο οµάδες: α) τα ατοµικά χαρακτηριστικά και β) το περιβάλλον. Τόσο οι ατοµικοί 
δηλαδή οι ενδογενείς παράγοντες όσο και οι περιβαλλοντικοί δηλαδή οι επίκτητοι 
βρίσκονται σε µία δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Όµως, στις νέες 
θεωρητικές και επιστηµολογικές προσεγγίσεις των διαφόρων µορφών παραβατικής 
συµπεριφοράς των µαθητών αναγνωρίζεται η καταλυτική σηµασία του κοινωνικού 
πλαισίου, ιδιαίτερα του οικογενειακού και του σχολικού, στην εκδήλωση, 
διατήρηση, επιδείνωση ή µείωση αλλά και στην αντιµετώπιση αυτών των µορφών 
(Θάνος, 2011: 90). Το κοινωνικό σύστηµα της σχολικής τάξης στηρίζεται στην 
αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και µαθητή, η οποία προκαλεί αµοιβαίες επιδράσεις 
στους δύο πόλους της. Τα προβλήµατα απειθαρχίας αποτελούν εκφράσεις της 
δυναµικής της τάξης και στην πραγµατικότητα απεικονίζουν τις συσχετίσεις 
µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών αλλά και µεταξύ των µαθητών (Μπίκος, 
2011:26-27). 

Συνάγεται, λοιπόν, ότι η επιβολή της πειθαρχίας εξειδικεύεται στον έλεγχο 
της σχολικής τάξης, όπου φυσικός ηγέτης είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος 
εξασφαλίζει την ύπαρξη και τη συνέχειά της (Κυρίδης, 1999:55-56). Ένας καίριος 
παράγοντας που µπορεί να συµβάλλει στην αποτροπή της απειθαρχίας είναι η 
παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, η οποία του εξασφαλίζει τις 
απαραίτητες δεξιότητες και τις αναγκαίες τεχνικές για την πρόληψη, τη διαχείριση 
ή την αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς. Επιπλέον, η επαρκής 
εκπαίδευση συντελεί στη διαµόρφωση της παιδαγωγικής συµπεριφοράς του 
εκπαιδευτικού, µε την οποία µπορεί να αναπτύξει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις 
µε τους µαθητές και να δηµιουργήσει το κατάλληλο ψυχολογικό κλίµα στην τάξη, 
ώστε να ωθήσει τους µαθητές στον πειθαρχηµένο τρόπο συµπεριφοράς 
(Χατζηδήµου, 2010:111-114). Ιδιαίτερο ρόλο στην επιβολή της πειθαρχίας 
διαδραµατίζει η επιµεληµένη και συστηµατική προετοιµασία της διδασκαλίας από 
τον εκπαιδευτικό σε συνάρτηση µε την εφαρµογή της οµαδικής διδασκαλίας που 
αυξάνει το ενδιαφέρον των µαθητών, διαµορφώνει τη θετική στάση τους απέναντι 
στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό, µε αποτέλεσµα να αποτρέπεται η διάσπαση 
της προσοχής τους, η αδιαφορία και η απειθαρχία (Χατζηδήµου & 
Αναγνωστοπούλου, 2011:12-28). Ειδικότερα, ένα αποτελεσµατικό µέσο επιβολής 
της πειθαρχίας αποτελεί η θεσµοθέτηση κανόνων από τον εκπαιδευτικό και τους 
µαθητές. Η θέσπιση των κανόνων θέτει τα όρια της δράσης και αλληλεπίδρασης 
των µελών της σχολικής τάξης, εντείνει τη συνοχή της οµάδας και δηµιουργεί 
δηµοκρατικό κλίµα και αίσθηση δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, η διαδικασία της 
άσκησης πειθαρχίας εκλογικεύεται και τα πειθαρχικά παραπτώµατα περιορίζονται 
ή εξαλείφονται (Κυρίδης, 1999:86) Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να διαπιστώσει 
κανείς ότι τα µέσα επιβολής της πειθαρχίας αφορούν στην πρόληψη της 
απείθαρχης συµπεριφοράς, που τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για 
τους παιδαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς της πράξης. Οι σύγχρονες 
παιδαγωγικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ότι η πρόληψη της απειθαρχίας είναι πιο 
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σηµαντική από την αντιµετώπισή της, γι’ αυτό το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει 
µετατοπιστεί πλέον από την αναζήτηση τεχνικών καταστολής της απείθαρχης 
συµπεριφοράς στην εξεύρεση προληπτικών στρατηγικών της απειθαρχίας 
(Χατζηδήµου, 2010:49). 

2. Εµπειρική έρευνα 

2.1.Σκοπός, µεθοδολογία και δείγµα της έρευνας 

Κεντρικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι 
στάσεις των µελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά µε τους παράγοντες που 
συµβάλλουν στην επίτευξη της πειθαρχίας στο σχολείο και στη σχολική τάξη. 
Επιµέρους στόχοι ήταν: α) να ανιχνευθεί ποια είναι η άποψη των υποκειµένων για 
τη σηµασία της πειθαρχίας στο σχολείο και στη σχολική τάξη, β) να εξεταστεί 
κατά πόσο η τήρηση των κανόνων της σχολικής τάξης είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση του διδακτικού έργου από τον εκπαιδευτικό, γ) να διερευνηθούν οι 
αιτίες της απειθαρχίας και δ) να εξακριβωθεί αν ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά 
του εκπαιδευτικού συντελούν στην πειθαρχία των µαθητών. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε η µέθοδος της 
επισκόπησης και το ερωτηµατολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο. Περιλαµβάνει 33 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο και διήρκησε έως τον ∆εκέµβριο του 2012. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 
419 ερωτηµατολόγια. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το 
πρόγραµµα SPSS – Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήµες (Version 
20.0). Η στατιστική επεξεργασία κινείται στο πλαίσιο της περιγραφικής και 
επαγωγικής στατιστικής και έγινε µε τη µέθοδο της ανάλυσης παραγόντων (factor 
analysis). 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούν φοιτητές του τµήµατος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., του τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Τµήµατος Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού του Α.Π.Θ., του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
δηλαδή οι φοιτητές προέρχονται από πανεπιστηµιακά τµήµατα σχολών 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και αποτελούν εν δυνάµει µελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς. Η επιλογή του συγκεκριµένου δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο των 
µη πιθανοτήτων. 

2.2. Παρουσίαση των πορισµάτων της έρευνας  

Στη συγκεκριµένη έρευνα εφαρµόζεται η ανάλυση κυρίων συνιστωσών 
(PCA), µε σκοπό την αναζήτηση των οµάδων των ερωτήσεων του 
ερωτηµατολογίου, που αποτελούν τους έγκυρους δείκτες του ίδιου παράγοντα 
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προς µέτρηση. Για την εξαγωγή των συνιστωσών χρησιµοποιήθηκε περιστροφή 
Varimax, ενώ το πλήθος των οµάδων που δηµιουργήθηκαν είναι εκείνο στο οποίο 
οι ιδιοτιµές (eigenvalues) ξεπερνούν τη µονάδα και τα φορτία των µεταβλητών 
είναι µεγαλύτερα του +0,30 (Howitt & Cramer, 2010:277-279). Εφαρµόστηκαν 
δύο αναλύσεις PCA σε δύο οµάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ανάλυση αναφέρεται 
στον τρόπο που τα υποκείµενα του δείγµατος της έρευνας κατανοούν την έννοια 
πειθαρχία και η δεύτερη αφορά τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού, που συντελούν στην πειθαρχία των µαθητών, τις αιτίες της 
απειθαρχίας των µαθητών και τους παράγοντες διατήρησης της πειθαρχίας στη 
σχολική τάξη. 

Από την πρώτη ανάλυση προέκυψαν τέσσερις κύριες συνιστώσες-παράγοντες 
(πίν. 1), οι οποίες ερµηνεύουν το 57.71% της συνολικής διακύµανσης, ενώ ο 
βαθµός εγκυρότητας είναι ικανοποιητικός (δείκτης KMO = 0,81). Ο πρώτος 
παράγοντας αντιστοιχεί στη διάσταση του περιεχοµένου της πειθαρχίας. 
Συγκεκριµένα, η πειθαρχία σχετίζεται µε την υπακοή των µαθητών σε ένα σύνολο 
κανόνων που ρυθµίζουν την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου, τη θεληµατική 
αποδοχή και εφαρµογή των κανονιστικών αρχών του σχολείου από τους µαθητές 
και την αποδοχή των κανόνων που ορίζουν τις υποχρεώσεις εκπαιδευτικών και 
µαθητών. Ταυτόχρονα, η έννοια της πειθαρχίας συνδέεται µε τον σεβασµό των 
µαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών προς τους µαθητές, τον 
σεβασµό των µαθητών µεταξύ τους και τον σεβασµό των κανόνων της σχολικής 
τάξης από τους µαθητές. 

Ο δεύτερος παράγοντας αντιστοιχεί στη διάσταση της αναγκαιότητας της 
πειθαρχίας. Η πειθαρχία δηλαδή θεωρείται απαραίτητη στο σχολείο για την 
καλλιέργεια της ευθύνης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ κρίνεται 
αναγκαία στη σχολική τάξη για την οµαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας, την 
επίτευξη των στόχων της µάθησης, την επικοινωνία των µαθητών µεταξύ τους και 
τη θετική επικοινωνία εκπαιδευτικού και µαθητών. 

Ο τρίτος παράγοντας συνδέει την πειθαρχία µε τον εκπαιδευτικό. Έτσι, η 
επίτευξη της πειθαρχίας στη σχολική τάξη γίνεται αντιληπτή ως διασφάλιση του 
επαγγελµατικού κύρους του εκπαιδευτικού και ως κριτήριο αποτελεσµατικότητάς 
του. Ο τέταρτος παράγοντας αντιστοιχεί στη διάσταση της εξουσίας. Οι 
µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο αυταρχικός χαρακτήρας της πειθαρχίας 
αποσυνδέεται από το περιεχόµενο της έννοιας. 

Από τη δεύτερη ανάλυση προέκυψαν έξι ακόµη παράγοντες (πίν. 2), οι οποίοι 
ερµηνεύουν το 59,99% της συνολικής διακύµανσης, ενώ ο έλεγχος εγκυρότητας 
είναι ικανοποιητικός (δείκτης KMO = 0,76). Ο πρώτος παράγοντας αντιστοιχεί 
στη διάσταση της λειτουργίας του σχολείου. Συγκεκριµένα, η λειτουργία του 
σχολείου αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µε 
τους γονείς, στην αξιοποίηση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού του σχολείου και 
στην εφαρµογή σύγχρονων µορφών µάθησης, µε απώτερο σκοπό την επίτευξη της 
πειθαρχίας. 
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Ο δεύτερος παράγοντας αναδεικνύει την αντιπαιδαγωγική συµπεριφορά του 
εκπαιδευτικού ως αιτία της απειθαρχίας των µαθητών. Στην τρίτη διάσταση της 
ανάλυσης παραγόντων, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών µεταξύ τους 
και του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές φαίνεται ότι συµβάλλουν καθοριστικά στη 
διατήρηση της πειθαρχίας στη σχολική τάξη. Ο τέταρτος παράγοντας συνδέει την 
εξασφάλιση της πειθαρχίας µε τη γνωστική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. 

Σύµφωνα µε τον πέµπτο παράγοντα, η παιδαγωγική κατάρτιση του 
εκπαιδευτικού ευνοεί τη συµµετοχή των µαθητών στη θέσπιση των σχολικών 
κανόνων, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για την επίτευξη της πειθαρχίας. Τέλος, 
από τον έκτο παράγοντα φανερώνεται ότι η χρήση των ποινών αποτελεί µέσο 
επιβολής της πειθαρχίας, που συσχετίζεται µε την ικανότητα του διευθυντή του 
σχολείου. 

3. Συµπεράσµατα 

Με βάση τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, οι µελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται την πειθαρχία ως ηθεληµένη υπακοή των µαθητών 
στους κανόνες του σχολείου και ως αµοιβαίο σεβασµό εκπαιδευτικών και 
µαθητών, απορρίπτοντας τον καταναγκαστικό και καταπιεστικό χαρακτήρα της 
παραδοσιακής έννοιας της πειθαρχίας. Όµως, αναγνωρίζουν ότι ο διευθυντής της 
σχολικής µονάδας ως φορέας εξουσίας µπορεί να επιβάλλει ποινές στους µαθητές, 
για να αντιµετωπίσει την απείθαρχη συµπεριφορά τους. Φαίνεται ενδεχοµένως ότι 
ορισµένα στοιχεία του αυταρχικού τρόπου επιβολής της πειθαρχίας διατηρούνται 
στο σηµερινό σχολείο, τα οποία τα υποκείµενα του δείγµατος της έρευνας έχουν 
εσωτερικεύσει κατά τη µαθητική τους πορεία και αναπαράγουν κατά τη φοίτησή 
τους στο Πανεπιστήµιο (Haroun & O’Hanlon, 1997:239-240).  

Σύµφωνα µε τις απόψεις των φοιτητών, η πειθαρχία στοχεύει, αφενός στην 
κοινωνικοποίηση των µαθητών, αφετέρου στη θετική επικοινωνία εκπαιδευτικού 
και µαθητών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της µάθησης. Αναγνωρίζεται δηλαδή 
ότι ο σκοπός του σχολείου δεν περιορίζεται στη µετάδοση γνώσεων, αλλά 
επεκτείνεται στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης των 
µελλοντικών πολιτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα άλλων 
ερευνών (Κυριακίδης, 1998:216, Αναγνωστοπούλου, 2008:124). 

Επιπρόσθετα, οι αντιλήψεις των µελλοντικών εκπαιδευτικών συµπίπτουν µε 
τις απόψεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, 
σχετικά µε τη σηµασία της πειθαρχίας στη διασφάλιση του κύρους του 
εκπαιδευτικού. Έτσι, η διαχείριση των προβληµάτων πειθαρχίας κρίνει την 
ικανότητα του εκπαιδευτικού και καθορίζει την επαγγελµατική του επιτυχία 
(Stoughton, 2007:1025, Lewis et al., 2005:731). Συνακόλουθα, η συµπεριφορά του 
εκπαιδευτικού θεωρείται η σηµαντικότερη αιτία της απειθαρχίας των µαθητών. 
Αναδεικνύεται ότι η µονότονη διδασκαλία, η ανάθεση υπερβολικού αριθµού κατ’ 
οίκον εργασιών και η άδικη βαθµολόγηση των µαθητών χαρακτηρίζουν την 
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αντιπαιδαγωγική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, στην οποία ενδεχοµένως 
οφείλεται η απειθαρχία των µαθητών (Πηγιάκη, 1996:87). Ειδικότερα, οι 
αρνητικές αξιολογικές κρίσεις και οι αποδοκιµαστικοί χαρακτηρισµοί του 
εκπαιδευτικού, κυρίως προς τους µαθητές «χαµηλής σχολικής επίδοσης», οδηγούν 
στην έλλειψη σεβασµού προς αυτόν, εποµένως στη µαθητική αντίδραση. 
Παράλληλα, η ανεπαρκής προετοιµασία του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία και 
η ελλιπής κατάρτισή του στο γνωστικό αντικείµενο συνδέεται µε την εκδήλωση 
της απείθαρχης συµπεριφοράς από την πλευρά των µαθητών. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιβολή της πειθαρχίας στη σχολική τάξη διαδραµατίζει 
η λειτουργία του σχολείου. Από τα στοιχεία του παράγοντα αυτού διαφαίνεται ότι 
η πειθαρχία είναι συνδεδεµένη µε την επικοινωνία του διδακτικού προσωπικού µε 
τους γονείς, τον εξοπλισµό της σχολικής µονάδας µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα 
διδασκαλίας και την εφαρµογή βιωµατικών µορφών µάθησης. Οι µορφές αυτές 
µάθησης, όπως είναι η οµαδική διδασκαλία, το σχέδιο εργασίας και οι οµάδες 
εργασίας, προάγουν την αυτενέργεια και τη συνεργασία των µαθητών, όπως 
επιβεβαιώνουν ανάλογα ερευνητικά δεδοµένα (Συγκολλίτου, 1997:44). 
Ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι η εµφάνιση των διαπροσωπικών σχέσεων ως 
ανεξάρτητου παράγοντα, γεγονός που µπορεί να ερµηνευτεί σε συνάρτηση µε την 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Ενδεχοµένως να δείχνει ότι οι καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και µαθητών και των µαθητών µεταξύ τους 
δεν καλλιεργούνται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να επηρεάζονται τα συναισθήµατα και 
η συµπεριφορά του µαθητή και να αποτρέπονται οι συγκρούσεις. Η ενίσχυση των 
διαπροσωπικών σχέσεων και η αυτοεπιβεβαίωση που παίρνουν οι µαθητές από 
αυτές τις σχέσεις είναι παράγοντες που µπορούν να προλάβουν ή να µειώσουν τις 
παραβατικές συµπεριφορές των µαθητών (Κουρκούτας, 2011:84).  

Καταληκτικά, η έρευνα αυτή ανέδειξε ότι η επίτευξη της πειθαρχίας 
εξαρτάται πρωτίστως από την προσωπικότητα και τις ενέργειες του εκπαιδευτικού. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν τη 
σπουδαιότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης, γεγονός που ίσως προβληµατίσει 
τους αρµόδιους φορείς για τα εκπαιδευτικά πράγµατα της χώρας, ώστε να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού 
έργου. 

Πίνακας 1: Φορτία, ιδιοτιµές και διακύµανση των τεσσάρων παραγόντων 

Παράγοντες  

Περιεχόµενο 
πειθαρχίας 

Αναγκαιό- 
τητα 

πειθαρχίας 

Σχέση µε 
τον 

εκπαιδευ-
τικό 

εξουσία 

Σεβασµός των µαθητών προς τους εκπαιδευτικούς 
και των εκπαιδευτικών προς τους µαθητές  

,831    

Σεβασµός των µαθητών µεταξύ τους  ,792    
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Σεβασµός εκ µέρους των µαθητών των κανόνων της 
τάξης  

,749    

Υπακοή των µαθητών σε ένα σύνολο κανόνων που 
ρυθµίζουν την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου  

,585    

Αποδοχή κανόνων που ορίζουν τις υποχρεώσεις 
εκπαιδευτικών και µαθητών  

,553    

Θεληµατική εφαρµογή των κανονιστικών αρχών του 
σχολείου από τους µαθητές  

,541    

Επικοινωνία των µαθητών µεταξύ τους   ,764   

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων   ,736   

Θετική επικοινωνία εκπαιδευτικού και µαθητών   ,730   

Επίτευξη των στόχων της µάθησης   ,725   

Καλλιέργεια ευθύνης   ,673   

Οµαλή διεξαγωγή διδασκαλίας   ,425   

Αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικού    ,842  

Κύρος εκπαιδευτικού    ,788  

Μηχανισµός επιβολής της εξουσίας του σχολείου     ,808 

Συµµόρφωση των µαθητών µε τις εντολές του 
εκπαιδευτικού  

   ,620 

Cumulative percent 28.368 42.169 50.478 57.718 

eigenvalues  4.53 2.20 1.33 1.15 

Πίνακας 2: Φορτία, ιδιοτιµές και διακύµανση των έξι παραγόντων 

Παράγοντες  

Λειτουργία 
σχολείου 

Συµπεριφορά 
εκπαιδευτικού 

∆ιαπροσωπικ
ές σχέσεις 

Γνωστική 
κατάρτιση 

Παιδαγωγική 
κατάρτιση 

Μηχανισµός 
επιβολής 
ποινών 

Υλικοτεχνικός εξοπλισµός  ,771      
Χρήση εποπτικού υλικού  ,667      

Αισθητική σχολικής τάξης  ,638      
Βιωµατικές µορφές µάθησης  ,601      
Συνεργασία εκπαιδευτικών µε τους γονείς  ,481  ,479    
Άδικη βαθµολόγηση των µαθητών από τον 
εκπαιδευτικό  

 ,743     

Μονότονη διδασκαλία   ,734     
Ανάθεση υπερβολικού αριθµού κατ’ οίκον 
εργασιών  

 ,727     

Αντιπαιδαγωγική συµπεριφορά 
εκπαιδευτικού  

 ,539     

Καλές διαπροσωπικές σχέσεις 
εκπαιδευτικών και µαθητών  

  ,803    

 Καλές διαπροσωπικές σχέσεις των 
µαθητών µεταξύ τους  

  ,801    

Ελλιπής γνωστική κατάρτιση     ,785   
Επαρκής γνωστική κατάρτιση     ,743   
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Ανεπαρκής προετοιµασία του 
εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία  

   ,596   

Συµµετοχή των µαθητών στη θέσπιση των 
σχολικών κανόνων  

    ,627  

Ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση      ,580  
Επαρκής παιδαγωγική κατάρτιση      ,543  

Επιβολή ποινών       ,837 
Ικανός διευθυντής       ,606 
Cumulative percent 22.43 32.59 40.98 48.01 54.22 59.99 

Eigenvalues  4.26 1.93 1.59 1.33 1.18 1.09 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών σχετικά µε τους παράγοντες που συµβάλλουν στην επίτευξη της πειθαρχίας 
στο σχολείο και στη σχολική τάξη. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ως 
ερευνητικό εργαλείο το ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπληρώθηκε από 419 φοιτητές / 
τριες. Τα πορίσµατα της έρευνας αναδεικνύουν ότι ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού συντελούν στην εξασφάλιση της σχολικής πειθαρχίας, στην εύρεση των 
κατάλληλων µέσων επίτευξής της και των λόγων της απειθαρχίας των µαθητών. 
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Αντιλήψεις δωδεκαετών Ελλήνων για την ύπαρξη φιλικών και 
εχθρικών προς την Ελλάδα χωρών, στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα. 

Βασίλη Ζ. Καρναβά 

Eκπαιδευτικός-Ερευνητής, Msc, PhD 
basilisikaria@hotmail.com 

1. Στοιχεία µεθοδολογίας έρευνας 

1.1 Επιλογή Ερευνητικών Ερωτηµάτων / Ερευνητικό υπόδειγµα 

Το γενικό ζητούµενο της έρευνας επιµερίστηκε σε δύο ευρείες συνθήκες: 
Άτοµο και Κοινωνία, Άτοµο και Πολιτεία. Στη δεύτερη περιλήφθηκαν οι αντιλήψεις 
για των Εθνικό Άλλο στον οποίο εντάχθηκε και η θεώρηση για ύπαρξη φιλικών-
εχθρικών χωρών. Εξετάζονται οι κύριες καταγραφές επιπλέον, σε σχέση µε το 
φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή των γονέων των µαθητών, το οικογενειακό 
µοντέλο εξουσίας, το µορφωτικό και επαγγελµατικό επίπεδο των γονέων τις 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και τις προτιµήσεις τηλεοπτικών 
προγραµµάτων στην προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν ισχυρές συµµεταβολές.  

Στο πλαίσιο του ερευνητικού υποδείγµατος, ως εργαλείο χρησιµοποιήθηκε 
ερωτηµατολόγιο µια και τα προς καταγραφή δεδοµένα µπορούσαν να υπαχθούν 
στις κατηγορίες: γεγονότα, γνώσεις, γνώµες, επιθυµίες (Claude Javeau, 2000, 46-
47).  

1.2 Πληθυσµός 

Ο γενικός πληθυσµός ήταν τα παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα, και κατά 
το χρόνο της έρευνας ήταν 12 ετών (6 χρόνια πριν να κληθούν να ασκήσουν για 
πρώτη φορά το δικαίωµα του εκλέγειν) ενώ το δειγµατοληπτικό πλαίσιο 
περιορίστηκε στα παιδιά που ήταν την περίοδο της δειγµατοληψίας καταγραµµένα 
ως µαθητές της τελευταίας τάξης του ελληνικού δηµόσιου δηµοτικού σχολείου. 

Ως µέθοδος δειγµατοληψίας επιλέχτηκε µια µορφή στρωµατοποιηµένης 
πολυσταδικής σε συµφωνία µε τον τρόπο που οµαδοποιεί τα στοιχεία της η ΕΣΥΕ.  

2. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

2.1 Ύπαρξη φιλικής χώρας 

Ερώτηµα: 
«Νοµίζεις ότι υπάρχουν χώρες που είναι φιλικές προς την Ελλάδα;» 
«Αν ναι, ποια είναι η πιο φιλική;» 
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Πίνακας 1α: Ύπαρξη φιλικής χώρας 

Πίνακας 1.β: Η πιό φιλική χώρα 

Χώρες Γνώµες µαθητών Γνώµες δασκάλων 

Συχνότητες Ποσοστά % Συχνότητες 
Ποσοστά 

% 
∆Ξ / ∆Α 817 52,4 19 27,5 

∆εν υπάρχει φιλική χώρα 146 9,4 16 23,2 

Κύπρος 131 8,4 12 17,4 

Ρωσία 114 7,3 2 2,9 

Γαλλία 63 4,0 9 13,0 

Απροσδιόριστη επιλογή 45 2,9 0 0 

Ηνωµένο Βασίλειο 42 2,7 0 0 

Αλβανία 39 2,5 0 0 

Ιταλία 30 1,9 3 4,3 

Γερµανία 26 1,7 0 0 

ΗΠΑ 24 1,5 0 0 

Άλλε ς Χώρες 21 1,3 6 8,7 

Βουλγαρία 12 ,8 0 0 

Ελλάδα 12 ,8 0 0 

ΕΕ 9 ,6 0 0 

Ρουµανία 6 ,4 0 0 

Κίνα 6 ,4 0 0 

Σερβία 5 ,3 2 2,9 

Τουρκία 5 ,3 0 0 

Ισπανία 5 ,3 0 0 
Σύνολα 1558 100,0 69 100 

Γνώµες µαθητών Γνώµες δασκάλων 

Συχνότητες Ποσοστά % Συχνότητες Ποσοστά % 

∆Ξ/∆Α 807 51,8 13 18,8 

Υπάρχουν φιλικές χώρες 587 37,7 40 58,0 
∆εν υπάρχουν φιλικές 
χώρες 145 9,3 16 23,2 

Απροσδιόριστη επιλογή 19 1,2 0 0 

Σύνολα 1558 100,0 69 100,0 
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2.1.1 Ύπαρξη φιλικής χώρας* σηµαντικά συσχετιζόµενες µεταβλητές  

Πίνακας 1.γ: Ύπαρξη φιλικής χώρας * σηµαντικά συσχετιζόµενες µεταβλητές 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ύπαρξη εχθρικής χώρας  

Ερώτηµα. :.  
«Νοµίζεις ότι υπάρχουν χώρες που είναι εχθρικές προς την Ελλάδα;» 
«Αν ναι, ποια είναι η πιο εχθρική;» 

Πίνακας 2.α: Ύπαρξη εχθρικής χώρας 

 Γνώµες µαθητών Γνώµες δασκάλων 

Συχνότητες Ποσοστά % Συχνότητες Ποσοστά % 

∆Ξ / ∆Α 714 45,8 14 20,3 

Υπάρχουν εχθρικές χώρες 691 44,4 44 63,8 

∆εν υπάρχουν εχθρικές 
χώρες 147 9,4 11 15,9 

Απροσδιόριστη επιλογή 6 ,4 0 0 

Σύνολα 1558 100,0 69 100,0 

Πίνακας 2.β: Η πιο εχθρική χώρα 

 Γνώµες µαθητών Γνώµες δασκάλων 

Χώρα Συχνότητες Ποσοστά % Συχνότητες Ποσοστά % 

∆Ξ/∆Α 720 46,2 18 26,1 

Τουρκία 482 30,9 28 40,6 

∆εν υπάρχουν εχθρ 
χώρες 143 9,2 11 15,9 

Σκόπια 72 4,6 3 4,3 

ΗΠΑ 43 2,8 5 7,2 

 Asymp.Sig df Cramers V Cont. 
Coeff 

Ύπαρξη φιλικής χώρας * φύλο  <0,001 2 0,139 0,137 
Ύπαρξη φιλικής χώρας * µορφ 
επίπεδο µητέρας  

<0,001 8 0,133 0,185 

Ύπαρξη φιλικής χώρας * µορφ 
επίπεδο πατέρα  <0,001 8 0,109 0,153 

Ύπαρξη φιλικής χώρας * 
επάγγελµα µητέρας  0,019 8 0,078 0,109 

Ύπαρξη φιλικής χώρας * 
επάγγελµα πατέρα  

0,045 8 0,073 0,103 
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Απροσδιόριστηi  (3)        35 2,2 0 0 

Άλλες χώρες 19 1,2 2 2,9 

Αλβανία 16 1,0 0 0 

Ρωσία 14 ,9 0 0 

Γερµανία 9 ,6 0 0 

Βουλγαρία 5 ,3 0 0 

Ηνωµένο Βασίλειο 0 0 2 2,9 

Σύνολα 1558 100,0 69 100 

2.2.1. Ύπαρξη εχθρικής χώρας* σηµαντικά συσχετιζόµενες µεταβλητές 

Πίνακας 2.γ: Ύπαρξη εχθρικής χώρας * σηµαντικά συσχετιζόµενες µεταβλητές 

3. Ερµηνεία - Σχολιασµός ευρηµάτων 

Σύνηθες πεδίο διερεύνησης για τους επιστήµονες που ασχολούνται µε 
διαστάσεις του εθνικού εαυτού είναι οι αντιλήψεις των παιδιών για άλλους 
εθνικούς εαυτούς στις οποίες µπορεί να ενταχθεί και η αντίληψη για ύπαρξη 
φιλικών-εχθρικών χωρών. Από τις πιο γνωστές έρευνες είναι του Jahoda (Gustav 
Jahoda, 1962 σελ. 91-108) η οποία βέβαια διερευνά αντιλήψεις και απόψεις 
παιδιών απ’ τη Σκοτία για άλλες χώρες, σύµφωνα µε ιδιαίτερα βιώµατα και 
στερεότυπα που έχουν τα συγκεκριµένα παιδιά.(4) Την αντίληψη για άλλες χώρες 
έχει περιλάβει και ο Piaget (Piajet J. & Weil A.M., 1951, σελ. 561-578) και έχει 
διαπιστώσει ότι είναι µια διαδικασία που εξελίσσεται από την «εγωκεντρικότητα» 
(egocentrity) στην «αµοιβαιότητα» (reciprocity). (5)   

Σε ότι αφορά τη δική µας χώρα, στο µεγαλύτερο µέρος του τελευταίου αιώνα 
και λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ισορροπιών στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν εξαλείφθηκε ποτέ η αντίληψη ότι 

                                            
i  

 Asymp.Sig df Cramers V Cont. 
Coeff 

Ύπαρξη εχθρικής χώρας * φύλο  <0,001 2 0,132 0,131 

Ύπαρξη εχθρικής χώρας * µορφ 
επίπεδο πατέρα  <0,001 8 0,116 0,162 

Ύπαρξη εχθρικής χώρας * µορφ 
επίπεδο µητέρας  <0,001 8 0,112 0,157 

Ύπαρξη εχθρικής χώρας * επάγγελµα 
πατέρα  0,004 8 0,087 0,122 
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βρισκόµαστε µεταξύ µη φιλικών γειτόνων και πρέπει να έχουµε διαρκή εγρήγορση 
για την αποτροπή εδαφικών απειλών. (6) Στην παρούσα έρευνα αναδείχτηκε αυτό 
το στοιχείο, αφού οι µαθητές (αλλά και οι δάσκαλοί τους) είχαν µεγαλύτερη 
δυσκολία να υποδείξουν φιλική παρά εχθρική χώρα.  

Τη γενικότερη δυσκολία των παιδιών να απαντήσουν παρόµοιες ερωτήσεις 
δείχνει και το 51,8% του δείγµατος που επιλέγει ∆Ξ/∆Α για την ύπαρξη φιλικής χώρας 
και 45,8%για την ύπαρξη εχθρικής. Θεωρούµε αυτά τα ποσοστά µη απάντησης υψηλά, 
συγκρινόµενα και µε το µέσο όρο της επιλογής ∆Ξ/∆Α από τους µαθητές στο σύνολο 
του ερωτηµατολογίου που είναι µόλις 11,7%. Το ίδιο ισχύει και στους δασκάλους 
όπου ο µέσος όρος της επιλογής ∆Ξ/∆Α στο σύνολο του ερωτηµατολογίου είναι µόλις 
5,1% ενώ στην επιλογή φιλικής χώρας ανεβαίνει στο 18,8% και εχθρικής στο 20,3%. 

Περισσότεροι µαθητές δηλώνουν θετικά ότι υπάρχουν εχθρικές χώρες απ’ 
αυτούς που δηλώνουν ότι υπάρχουν φιλικές. Στην πρώτη τριάδα φιλικών χωρών 
είναι η Κύπρος, η Ρωσία και η Γαλλία ενώ στην πρώτη πεντάδα µόνο µε δύο χώρες 
έχουµε κοινά σύνορα Στις τελευταίες θέσεις µαζί µε την Τουρκία βρίσκονται 
χώρες όπως η Σερβία, η Ρουµανία και η Κίνα. Οι δάσκαλοι επίσης έχουν στις δύο 
από τις τρεις πρώτες θέσεις την Κύπρο και τη Γαλλία περνώντας όµως στην τρίτη 
την Ιταλία οπότε η Ρωσία περνάει στην τέταρτη θέση µαζί µε την οµόδοξη Σερβία. 

Σε ότι αφορά τις εχθρικές χώρες την πρώτη θέση και σε παιδιά και σε 
δασκάλους καταλαµβάνει στερεοτυπικά η Τουρκία και έπονται τα Σκόπια και οι 
ΗΠΑ. (7)  Στην έρευνα της Μ. Παντελίδου (Παντελίδου-Μαλούτα, 1987, σελ.370-
393) ως πιο φιλικές χώρες αναφέρονται κατά σειρά Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία 
αφήνοντας τη Ρωσία (που άλλοτε αναφέρεται ακόµα ως ΕΣΣ∆ και άλλοτε ως 
Ρωσία) στην έβδοµη θέση µετά από ΗΠΑ και Βουλγαρία. Στις εχθρικές χώρες 
πρώτη θέση έχει κι εδώ η Τουρκία και ακολουθείται από ΗΠΑ και Ρωσία. Μια 
δεκαετία αργότερα, στην έρευνα της Π. Καλογιαννάκη (Καλογιαννάκη, 1993, σελ 
62-64) µαθητές δηµοτικού, δηλώνουν ως πιο φιλικές τις χώρες της ΕΟΚ 
ακολουθούµενες από τις ΗΠΑ και από χώρες της ανατολικής Ευρώπης ενώ ως πιο 
εχθρικές την Τουρκία, τις Αραβικές χώρες και τις χώρες της ΕΟΚ. Κι εδώ 
εµφανίζεται το φαινόµενο µεγαλύτερο ποσοστό να δυσκολεύεται να υποδείξει 
φιλική χώρα (∆Ξ/∆Α=40,5%) παρά εχθρική (∆Ξ/∆Α=31,7%) 

Το φύλο, ανάµεσα στις µεταβλητές που εξετάστηκαν, αναδεικνύεται στον 
παράγοντα µε την ισχυρότερη συµµεταβολή µε τις επιλογές των παιδιών. Κι εδώ 
όπως και στην πλειοψηφία των ερωτήσεων του γενικού ερωτηµατολογίου, τα 
αγόρια απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό τις ερωτήσεις ενώ επίσης σε µεγαλύτερο 
ποσοστό αναγνωρίζουν φιλικές και εχθρικές χώρες.  

Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων όπως εκφράζεται από το 
µορφωτικό και το επαγγελµατικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας φαίνεται να 
συµµεταβάλλεται θετικά και µε το ποσοστό των παιδιών που απαντούν αλλά και 
µε την αντίληψη για ύπαρξη φιλικής ή εχθρικής χώρας. Θεωρούµε ότι το 
υψηλότερο επίπεδο κοινωνικού περιβάλλοντος που συνήθως αντιστοιχεί σε 
οικογένειες µε υψηλότερο µορφωτικό-επαγγελµατικό επίπεδο δηµιουργεί 
συνθήκες ευνοϊκές για την καλύτερη κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και την 
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πρόσληψη περισσότερης πληροφορίας που το βοηθάει να ταυτιστεί σε υψηλότερο 
βαθµό µε τους κώδικες της κοινωνικής του οµάδας. Επιπλέον του παρέχει 
περισσότερη αυτοπεποίθηση και υψηλότερη διάθεση εξωτερίκευσης της γνώµης 
του. (8)  

Θεωρούµε ότι η αντιλήψεις των δωδεκαετών Ελλήνων µαθητών του 2010 
περί ύπαρξης εχθρικών-φιλικών χωρών σε µεγάλο βαθµό ευθυγραµµίζονται µε 
την, και εκφρασµένη διαχρονικά τοποθέτηση ότι η χώρα µας είναι µάλλον 
«ανάδελφος» (9)  Παρά τη διατήρηση κάποιων αρνητικών στερεοτύπων, οι 
απόψεις των παιδιών για τις φιλικές ή εχθρικές χώρες (όπως και άλλες πολιτικές 
απόψεις τους), σε µεγάλο βαθµό φαίνεται ότι καθορίζονται και από τη χρονική 
συγκυρία και σχεδόν ταυτίζονται µ’ αυτές των δασκάλων τους αν και τους χωρίζει 
τουλάχιστον µια γενιά. Μεγαλύτερη πρακτική αξία ίσως έχει η άποψη των παιδιών 
για χώρες κοντινές και µε κοινά σύνορα παρά για χώρες που γνωρίζουν το όνοµά 
τους µόνο από τη γεωγραφία. (10)  

Η εκτίµησή µας για τη στάση αυτή των παιδιών είναι ότι αντανακλά 
απολύτως τη στάση του σχολικού, οικογενειακού και κατ’ επέκταση ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντός τους, και όπως παρουσιάζεται αποτελεί µάλλον 
στοιχείο αρνητικό για την µελλοντική «πολιτική» ανάπτυξή τους. Πέρα από το 
ποσοστό ρεαλισµού που µπορεί να περιέχει, η µεγαλύτερη δυσκολία να υποδειχθεί 
φιλική παρά εχθρική χώρα, εµφανίζει υψηλό βαθµό καχυποψίας χαρακτηριστικό 
που δεν το θεωρούµε θετικό για έναν νέο πολίτη της Ευρώπης και του κόσµου. 
Ιδιαίτερα στην εποχή όπου η αλληλεξάρτηση µεταξύ των χωρών (µε την καλή ή 
την κακή έννοια) εξελίσσεται σε τόσο υψηλό βαθµό που ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε 
στην ιστορία του ανθρώπου. 

Σηµειώσεις 

(1) Ενώ ο µαθητής σηµείωνε την ύπαρξη φιλικής χώρας η επόµενη επιλογή του δεν ήταν 
σαφής ως προς το ποια χώρα θα µπορούσε να είναι αυτή. 

(2) Στον πίνακα, σαν όριο για να εµφανιστεί µια κατηγορία θέσαµε το ποσοστό 0,3% ή 
αλλιώς να εµφανίζεται κατά απόλυτη τιµή τουλάχιστο περίπου 5 φορές στις 
προτιµήσεις των µαθητών. Στην επιλογή Άλλες χώρες έχουµε τις χώρες που συνήθως 
εµφανίζονται µια φορά µόνο. 

(3) Ενώ σηµειώνεται η ύπαρξη εχθρικής χώρας, δεν αναφέρεται κάποια συγκεκριµένη ή 
αναφέρεται κάποιο µέρος της Ελλάδας. 

(4) Εκτός από την ειδική µοναδική σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε δύο λαούς και από ένα 
σηµείο και µετά δηµιουργεί τα αναπόφευκτα στερεότυπα, σε κάθε διερεύνηση τέτοιου 
είδους είναι σκόπιµο κατά τη γνώµη µας να λαµβάνουµε υπόψη και τη χρονική 
συγκυρία που διενεργείται διότι µε την ταχύτατη διάχυση της πληροφορίας, ειδικά 
σήµερα, πολιτικές ή άλλες σκοπιµότητες µεταβάλλουν ταχύτατα το τοπίο. (O Jahoda 
πιστεύει ότι επειδή την εποχή που έκανε την έρευνα, υπήρχε ακόµα ο απόηχος από την 
εκτόξευση του Sputnik, αυτό επηρέασε τις αντιλήψεις των µαθητών για τη Ρωσία) 
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(5) H έρευνα του Piaget έγινε σε ευρύτερο πλαίσιο και σαν συνέχεια αυτής για την 
εµφάνιση και την εξέλιξη της έννοιας της πατρίδας. ∆εν αναφέρεται µόνο σε σχέσεις µε 
άλλες χώρες αλλά και στους ανθρώπους τους, στις εθνικότητες κλπ. 

(6) Ο Ροζάκης θεωρεί την «αποτροπή εδαφικής απειλής» ως έναν από τα τέσσερα 
στερεότυπα της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας τα τελευταία 150 χρόνια και την 
συγκεκριµενοποιεί τον τελευταίο αιώνα ως αίσθηµα απειλής από τους βόρειους αλλά 
και από τους ανατολικούς γείτονες., συνεπεία των πολιτικών-πολεµικών γεγονότων 
στην περιοχή. Η τεκµηρίωση αυτού του στερεοτύπου συµβάλλει στην περαιτέρω 
ενίσχυση της καχυποψίας προς άλλα κράτη. 

(7) Ενδιαφέρον έχει σ’ αυτό το σηµείο να ιδεί κανείς πως θεωρούν οι ενήλικες τη θέση των 
ΗΠΑ σε σχέση µε την ΕΕ σε διάφορα θέµατα στο σχετικά πρόσφατο Ευρωβαρόµετρο 
του φθινοπώρου του 2003. Καταγράφεται έντονα αρνητική γνώµη των Ελλήνων για τις 
ΗΠΑ σχετικά µε το ρόλο τους σε διεθνή θέµατα σε αντίθεση µε τη θετική γνώµη που 
εκφράζουν για την ΕΕ.  
Standard Eurobarometer 60.1, Autumn 2003, European Opinon Research Group EEIG, 
σελ. 29 

(8) Τα προηγούµενα συµπεράσµατα προέρχονται όχι µόνον από τη µελέτη του 
συγκεκριµένου πεδίου αλλά από τη µελέτη των απαντήσεων στο σύνολο των 
ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

(9) Λόγια του πρώην προέδρου της δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη σε δηµόσια 
οµιλία σε στρατιωτικές µονάδες, Πάσχα 1985. Από τότε ο όρος έχει εισαχθεί ευρέως 
στο πολιτικό λεξιλόγιο 

(10) Ενδιαφέρον για την προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία αξιολογούν τα παιδιά ειδικά 
ευρωπαϊκές χώρες έχει κατά τη γνώµη µας η έρευνα των ∆. Γεώργα, Κ. Μυλωνά, Α. 
Χαντζή κ.α, Στάσεις απέναντι στην Ευρώπη και Εθνική Ταυτότητα, Ψυχολογία, vol. 11, 
1, 2004, σελ. 87-105 
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∆ιερεύνηση της σχέσης της γονεϊκής εµπλοκής µε τη σχολική 
επίδοση και τη συµµέτοχη των µαθητών σε 

οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες 

Καρούµπαλης Σπύριδων 

∆/ντης ∆ηµοτικού Σχολείου «Άγιος Ανδρέας» Νέας Σµύρνης, Μ∆Ε στην 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης  

Εισαγωγή 

Η γονεϊκή εµπλοκή στη µαθησιακή διαδικασία είναι ένας σοβαρός 
παράγοντας που επηρεάζει τη σχολική επίδοση των µαθητών αλλά και ολόκληρη 
τη συµπεριφορά τους µιας και η στήριξη που τους παρέχεται οδηγεί σε αυξηµένο 
βαθµό της αυτό-αποτελεσµατικότητάς τους (Bandura 1997). Από τη βοήθεια στις 
εργασίες στο σπίτι έως την ενηµερωτική επίσκεψη στο σχολείο, είναι σε κάθε 
περίπτωση θετικά συνδεδεµένη µε τις ακαδηµαϊκές επιτυχίες των µαθητών, όπως 
αποτυπώνεται από ένα πλήθος εµπειρικών ερευνών (Sheldon & Epstein, 2005; 
Domina, 2005). Όµως υπάρχουν σηµαντικές πλευρές της γονεϊκής εµπλοκής που 
επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο την ακαδηµαϊκή επίδοση από αυτόν που 
υποστηρίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα, αποδεικνύοντας ότι η σχέση αυτή είναι 
περίπλοκη και πολυπαραγοντική (Fan, 2001 ; Tan & Goldberg, 2009).  

Η παρέµβαση των γονέων στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού 
και στον έλεγχο της εξωσχολικής συµπεριφοράς του, η πίεση από µέρους τους για 
όλο και καλύτερες σχολικές επιδόσεις, η παροχή όσο το δυνατών περισσότερων 
εξωσχολικών ευκαιριών για µάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων και η συχνή επαφή 
µε το σχολείο είναι συνήθεις πρακτικές που πιστεύεται ότι αυξάνουν τη σχολική 
επίδοση στα Μαθηµατικά και τα γλωσσικά µαθήµατα (Gonzalez & Blanco1991; 
Jeynes, 2005). Εξίσου ισχυρά εδραιωµένη είναι η άποψη ότι η γονεϊκή εµπλοκή 
διαφέρει ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό στάτους της οικογένειας, το 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων και την ηλικία των µαθητών (Eagle 1989; McNeal 
2001). Η γονεϊκή εµπλοκή είναι συνδεδεµένη µε τη γενικότερη συµπεριφορά του 
µαθητή στο σχολείο, αλλά πολύ λιγότερες είναι οι έρευνες που διερευνούν τη 
σχέση της γονεϊκής εµπλοκής µε τη συµµετοχή του µαθητή στις οµαδικές εργασίες 
που πραγµατοποιούνται στο σχολείο (Feuerstein 2000).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η διαφορά στη γονεϊκή 
εµπλοκή ανάµεσα σε οµάδες του µαθητικού πληθυσµού του δηµοτικού σχολείου 
µε διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Επίσης να εξεταστεί η σχέση 
παραγόντων της γονεϊκής εµπλοκής µε την επίδοση των µαθητών στα Μαθηµατικά 
και τη Γλώσσα. Τέλος, θα εξεταστεί η σχέση των παραγόντων αυτών µε τη 
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συµµετοχή των µαθητών στις µαθητικές εργασίες που πραγµατοποιούνται στην 
τάξη. 

Γονεϊκη εµπλοκή και δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Η γονεϊκή εµπλοκή γενικά αναφέρεται ως η συµµετοχή των γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους µε σκοπό την προώθηση της ακαδηµαϊκής και της 
κοινωνικής επιτυχίας τους (Fishel & Ramirez, 2005). Η συµµετοχή αυτή διαφέρει 
στην ποσότητα αλλά και στο είδος της γονεϊκής παρέµβασης ανάµεσα στις οµάδες 
που αποτελούν το µαθητικό πληθυσµό. Οι γονείς των αγοριών εµπλέκονται σε 
µεγαλύτερο βαθµό στους παράγοντες που συντελούν σε καλύτερες σχολικές 
επιδόσεις από ότι των κοριτσιών, ενώ οι γονείς των µικρότερων µαθητών 
εµπλέκονται περισσότερο από αυτούς των παιδιών των µεγαλύτερων τάξεων. 
Τέλος, αντιθετικά είναι τα ευρήµατα των ερευνών σχετικά µε την επίδραση της 
µόρφωσης των γονέων σε σχέση µε την εµπλοκή τους στις σχολικές επιτυχίες των 
παιδιών (Stevenson & Baker 1987; Kohl & Lengua & McMahon 2000; Jeynes 
2005; Tan & Goldberg 2009). Εξίσου αντιθετικά είναι τα ευρήµατα των ερευνών 
σχετικά µε τη διαφορά της γονεϊκής εµπλοκής ανάµεσα σε µαθητές διαφορετικής 
εθνικότητας (Klugman & Lee & Nelson, 2012).  

Γονεϊκη εµπλοκή, σχολική επίδοση και συµµέτοχη στις οµαδικές 
εργασίες 

Η εµπλοκή των γονέων έχει γενικά συσχετισθεί θετικά µε τη σχολική επίδοση 
των µαθητών στο σχολείο (Hara & Burke 1998). Ειδικότερα για τα Μαθηµατικά 
τις θετικές επιστήµες αλλά και τα γλωσσικά µαθήµατα, η πλειοψηφία των ερευνών 
δείχνει ότι η γονεϊκή βοήθεια στο σπίτι είναι ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση (Van Voorhis 2001). Όµως, ο όρος «βοήθεια 
στο σπίτι» περιλαµβάνει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από τους γονείς οι 
οποίοι κατανοούν διαφορετικά το ρόλο τους και άρα αυτή η βοήθεια δεν είναι 
πάντα θετικά συσχετισµένη µε καλές σχολικές επιδόσεις. 

Η εποπτεία και ο έλεγχος από τους γονείς της συµπεριφοράς του µαθητή στο 
σπίτι είναι ένας παράγοντας της γονεϊκής εµπλοκής που έχει συσχετισθεί λιγότερο 
µε τη σχολική επίδοση (Fan & Chen 2001). Σε κάποιες έρευνες µάλιστα δεν 
εµφανίζεται να αποτελεί αίτιο καλής σχολικής επίδοσης (Γεωργίου 2000). Ο 
έλεγχος αφορά κυρίως το χρόνο που διαθέτει ο µαθητής για την τηλεόραση και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και δεν αφορά τη διαχείριση των πραγµάτων, της υγιεινής 
και του φαγητού του µαθητή (Fan 2001). 

Οι υψηλές απαιτήσεις των γονέων από το παιδί τους σύµφωνα µε µερίδα 
ερευνών επιδρούν αρνητικά στη σχολική τους επίδοση, ενώ λιγότερες έρευνες 
καταλήγουν στο αντίθετο συµπέρασµα (Halle et al. 1997). Οι καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις ανάµεσα στους γονείς και τον εκπαιδευτικό συσχετίζονται 
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συνήθως θετικά µε τη σχολική επιτυχία και την καλή συµπεριφορά του µαθητή 
στην τάξη (Izzo et al. 1999).  

Μεθοδος  

Στην έρευνα πήραν µέρος 44 παιδιά από τα 139 του ∆ηµοτικού Σχολείου 
«Άγιος Ανδρέας» Νέας Σµύρνης και οι γονείς τους. Οι µαθητές ανήκαν στην Α΄, 
Γ΄, ∆΄ και Ε΄ τάξεις και επιλέχθηκαν τυχαία. Οι γονείς των µαθητών συµπλήρωσαν 
την Κλίµακα Γονεϊκής Εµπλοκής των Campbell, Connolly και Mandel ένα 
ερωτηµατολόγιο 30 ερωτηµάτων τροποποιηµένο από τον Γεωργίου (Γεωργίου 
2000). Στα δηµογραφικά στοιχεία των µαθητών συµπεριλαµβάνονται το 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η εθνικότητα, το φύλο και η ηλικία. Η βαθµοί των 
µαθητών στα Μαθηµατικά και την Ελληνική Γλώσσα είναι ο µέσος όρος που 
προέκυψε από τα γραπτά tests και από τη συνολική βαθµολογία τους, ενώ για τη 
µέτρηση της συµµετοχής τους στις σχολικές εργασίες χρησιµοποιήθηκε 
ερωτηµατολόγιο τύπου κλίµακας Linkert που κατασκευάστηκε µε βάση τις 
απαιτήσεις του ∆ΕΠΠΣ και το οποίο έδειξε υψηλό δείκτη αξιοπιστίας (α = 
0,9428). Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα SPSS 13, όπου 
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων στην Κλίµακα Γονεϊκής Εµπλοκής 
(ΚΓΕ) και στη συνέχεια συσχέτιση Pearson της ΚΓΕ µε τη βαθµολογία στα 
Μαθηµατικά, την Ελληνική Γλώσσα και τη συµµετοχή των µαθητών στις 
µαθητικές εργασίες. Για τη διαπίστωση διαφορών στη γονεϊκή εµπλοκή ανάµεσα 
στις δηµογραφικές οµάδες πραγµατοποιήθηκε έλεγχος t µη συσχετισµένων τιµών. 

Στους περιορισµούς της έρευνας θα πρέπει να αναφερθεί ότι α) το δείγµα 
αποτελούνταν από µαθητές µιας µικρής περιοχής της Αθήνας β) Στην ανάλυση 
παραγόντων φάνηκε η ανεπάρκεια του µικρού δείγµατος (KMO = .36). Όµως έγινε 
εξαγωγή πέντε παραγόντων µε βάση το διάγραµµα των ιδιοτιµών τους (scree plot) 
και το ποσοστό της διακύµανσης που εξηγούν. Οι παράγοντες αυτοί είναι: η 
βοήθεια στο σπίτι, ο έλεγχος και η εποπτεία της εξωσχολικής συµπεριφοράς του 
µαθητή, η πίεση για υψηλότερες µαθητικές επιδόσεις, η ανάπτυξη ενδιαφερόντων 
και εξωσχολικών δραστηριοτήτων και η επικοινωνία µε το σχολείο.  

Μετρήσεις 

Ο έλεγχος της συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών της γονεϊκής εµπλοκής 
και της επίδοσης στα Μαθηµατικά έδειξε ότι δύο µεταβλητές οι οποίες ανήκουν 
στον παράγοντα της βοήθειας στις κατ’ οίκον εργασίες έχουν θετική σχέση. Ο 
παράγοντας αυτός αποτελείται από άλλες τρεις (3) µεταβλητές και σύµφωνα µε 
τον Γεωργίου εξηγεί το 18,5% της διακύµανσης σε δική του έρευνα (Γεωργίου 
2000). Ένας ακόµη παράγοντας ο οποίος έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται θετικά µε 
καλή επίδοση στα Μαθηµατικά είναι και η διαχείριση του χρόνου µέσα στον οποίο 
θα έχει τελειώσει τις εργασίες του ο µαθητής. Αντίθετα οι υψηλές απαιτήσεις των 
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γονέων απέναντι στις επιδόσεις των παιδιών τους έχουν αρνητική σχέση µε την 
επίδοση στα Μαθηµατικά. Καµιά σχέση δεν βρέθηκε να υπάρχει ανάµεσα στον 
έλεγχο του ελεύθερου χρόνου και της εξωσχολικής συµπεριφοράς µε την επίδοση 
στα Μαθηµατικά, γεγονός που όπως φαίνεται και από άλλες έρευνες ο παράγοντας 
αυτός παίζει µικρότερης σηµασίας ρόλο στις σχολικές επιτυχίες. Καµία σχέση δεν 
βρέθηκε επίσης ανάµεσα στην επίδοση στα Μαθηµατικά µε τη συνεργασία και τις 
καλές προσωπικές σχέσεις των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς κάτι που δεν 
φαίνεται να συµφωνεί µε την πλειοψηφία των ερευνητικών δεδοµένων (Hara & 
Burke 1998, Epstein 1995).  

Ανάλογες θετικές συσχετίσεις βρίσκονται ανάµεσα στη γονεϊκή βοήθεια που 
δίνεται στο σπίτι και στην επίδοση στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας. Ο 
γονεϊκός έλεγχος στη διαχείριση του χρόνου του παιδιού δεν συσχετίζεται µε την 
επίδοση στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας. Οι συσχετίσεις µε τη γονεϊκή πίεση 
για καλύτερες σχολικές επιδόσεις στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας είναι και 
στην περίπτωση αυτή αρνητικά συσχετισµένες. Τέλος, η ενθάρρυνση για 
εξωσχολικές δραστηριότητες συσχετίζεται και εδώ θετικά µε τις επιδόσεις στο 
µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας. Όπως και µε την επίδοση στα Μαθηµατικά, δεν 
βρέθηκε (και στην περίπτωση της Ελληνικής Γλώσσας) σχέση µε τις καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών. Εδώ, θα πρέπει να λάβουµε 
υπόψη τα δεδοµένα της έρευνας του Γεωργίου, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις 
γονέων και εκπαιδευτικών οµαδοποιούνται στον παράγοντα των επαφών γονέων 
και σχολείου, ενός παράγοντα που ο συγκεκριµένος συγγραφέας δεν τον θεωρεί 
ιδιαίτερα αξιόπιστο. Επίσης δεν θεωρεί ότι ο παράγοντας αυτός έχει αιτιακή σχέση 
µε τη σχολική επίδοση, παρά την αντίθετη άποψη των περισσότερων ερευνών 
(Γεωργίου 2000).  

Η εστίαση του µαθητή στο στόχο της σχολικής εργασίας είναι θετικά 
συσχετισµένη µε δύο µεταβλητές που αφορούν την ανάµειξη και τις επαφές του 
γονέα µε τη σχολική κοινότητα. Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή στις εκδηλώσεις 
του συλλόγου γονέων και η προσφορά αντικειµένων στο σχολείο είναι οι 
µεταβλητές που έχουν θετική σχέση µε τις επαφές του γονέα µε το σχολείο.  

Οι συνήθειες εργασίας του µαθητή κατά τη διάρκεια της οµαδικής εργασίας 
στο σχολείο είναι θετικά συσχετισµένες µε το γονεϊκό έλεγχο στη διαχείριση του 
χρόνου του µαθητή στον ελεύθερο χρόνο του. Επίσης υπάρχει θετική συσχέτιση 
της µεταβλητής αυτής µε τις καλές προσωπικές σχέσεις που έχει ο γονέας µε τον 
εκπαιδευτικό της τάξης και µε τα πράγµατα που πηγαίνει στο σχολείο. Οι καλές 
σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς και γενικότερα η καλή επικοινωνία 
µεταξύ τους επιδρά στην ύπαρξη ενός δηµιουργικού κλίµατος στην τάξη που µε τη 
σειρά του έχει θετικές επιπτώσεις στις οµαδικές εργασίες που πραγµατοποιούνται 
εκεί (Izzo et al., 1999).  

Η ικανότητα του µαθητή για συνεργασία δεν συσχετίζεται µε καµιά άλλη 
µεταβλητή παρά µόνο µε αυτή του γονεϊκού ελέγχου του χρόνου που περνάει ο 
µαθητής µπροστά στην τηλεόραση.  
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Η δυνατότητα του µαθητή να συγκεντρώνει πληροφορίες που είναι σχετικές 
µε τους στόχους της οµαδικής εργασίας και να προσφέρει χρήσιµες ιδέες για 
συζητήσεις συσχετίζεται θετικά µε το παιχνίδι στο σπίτι µε τους γονείς και τις 
καλές διαπροσωπικές σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικού. Η προσπάθεια του 
µαθητή να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση της οµαδικής εργασίας 
οφείλεται στο εσωτερικό κίνητρο που τον ωθεί να δηµιουργήσει µια καλή αυτό - 
εικόνα στην τάξη (Fan & Williams 2009).  

Τέλος, η προσπάθεια που κάνει ο µαθητής να επιλύσει προβλήµατα που 
αφορούν την οµαδική εργασία συσχετίζεται θετικά και µε τη γονεϊκή βοήθεια στο 
σπίτι και µε την αποστολή υλικών στο σχολείο.  

Οι διαφορές ανάµεσα στις δηµογραφικές οµάδες συµφωνούν σε γενικές 
γραµµές µε αυτές της διεθνούς βιβλιογραφίας. Έτσι, κατά µέσο όρο, οι γονείς των 
παιδιών που γνωρίζουν σε ποιο σηµείο του βιβλίου βρίσκονται τα αγόρια (Μ 
=4.60 , SE = 0.23), σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι για τα κορίτσια (M = 4.20 , SE 
=0.20), µε σηµαντική διαφορά t(42) = 1.15 , p<.05. Επίσης, κατά µέσο όρο, οι 
γονείς των αγοριών ελέγχουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις διορθωµένες εργασίες που 
φέρνουν στο σπίτι (Μ =4.30 , SE = 0.26), από ότι στα κορίτσια (Μ =4.70 , SE = 
0.26), µε στατιστικά σηµαντική διαφορά t(42) = -1.22 , p<.05. Ο µέσος όρος της 
παρεχόµενης βοήθειας στο σπίτι στα αγόρια (Μ =4.95 , SE =5) είναι σηµαντικά 
υψηλότερος (t(42) = 1.26 , p<.005), από αυτόν στα κορίτσια (Μ =4.75 , SE 
=0.13). Τέλος, υπάρχει σηµαντική διαφορά (t(42) = -1.81 , p<.05) ανάµεσα στους 
γονείς που λένε τη γνώµη τους για την εξωτερική εµφάνιση των αγοριών (Μ 
=4.30, SE = 0.21) και την αντίστοιχη των κοριτσιών (Μ =4.70 , SE = 9.47). 

Σχετικά µε τις ηλικιακές διαφορές, οι γονείς των µαθητών µικρότερης ηλικίας 
κάθονται περισσότερη ώρα για διάβασµα µε το παιδί (Μ =3.37 , SE = 0.48) από 
τους γονείς παιδιών µεγαλύτερης ηλικίας (Μ =3.00 , SE = 0.25) µε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά t(42) = 0.75 , p<.005. Κατά µέσο όρο, οι γονείς των 
µικρότερων µαθητών εποπτεύουν περισσότερο τις κατ’ οίκον εργασίες των 
παιδιών (Μ =7.50 , SE = 3.17) από ότι οι γονείς των παιδιών των µεγαλύτερων 
τάξεων (Μ =4.21 , SE = 0.21) µε στατιστικά σηµαντική διαφορά t(42) = 1.37 , 
p<.05.  

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας συµφωνούν σε γενικές γραµµές µε αυτά 
των διεθνών ερευνών. Η σχολική επίδοση έχει µεγάλη σχέση µε τη βοήθεια που 
προσφέρουν οι γονείς στο σπίτι. Η βοήθεια αυτή δεν είναι ακριβώς διευκρινισµένη 
στην ερώτηση – µεταβλητή αλλά εστιάζεται περισσότερο στις µαθητικές εργασίες 
στο σπίτι. Η αρνητική σχέση των υπερβολικών απαιτήσεων και των επιδόσεων στα 
Μαθηµατικά και την Ελληνική Γλώσσα δείχνουν ότι οι συγκεκριµένοι γονείς είναι 
ιδιαίτερα αγχωµένοι µε την επίδοση των παιδιών τους. ∆είγµα του µεγάλου 
ελέγχου που ασκούν στις εργασίες που γίνονται στο σπίτι είναι το γεγονός ότι 
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γνωρίζουν σε ποιο σηµείο του βιβλίου βρίσκονται οι µαθητές. Εκτός από την 
ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουν στη βοήθεια στις κατ’ οίκον εργασίες των 
µαθητών, οι γονείς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών τους µε θετική επίδραση στην ακαδηµαϊκή τους 
απόδοση στα Μαθηµατικά και την Ελληνική Γλώσσα.  

Η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου δεν συσχετίζεται µε τη σχολική επίδοση των µαθητών. Το ίδιο συµβαίνει 
και µε τη σχέση της σχολικής επίδοσης µε τον έλεγχο του εξωσχολικού χρόνου του 
µαθητή, όπου και εδώ δεν εµφανίζεται να υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα τους. Η 
µικρή σηµασία που δίνουν οι γονείς στην επικοινωνία µε το σχολείο συνδέεται µε 
την άποψη τους ότι η µηνιαία ενηµέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς είναι 
επαρκής, αφού αφορά κυρίως την ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών τους. Οι 
γονείς περιορίζουν το ρόλο τους µόνο στη βελτίωση της απόδοσης των παιδιών 
τους στο ακαδηµαϊκό αντικείµενο, κάτι που είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος (∆οδοντσάκης 2001).  

Ο έλεγχος του εξωσχολικού χρόνου έχει συσχετισθεί θετικά µε τις καλές 
συνήθειες εργασίας µέσα στην οµάδα της τάξης και την αυξηµένη ποιότητα στη 
συνεργασία µε τους συµµαθητές στην οµάδα όπου συµµετέχει ο µαθητής. Οι 
κανόνες ελέγχου στο σπίτι βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της 
αυτορρύθµισης της συµπεριφοράς του παιδιού, οπότε και η ικανότητά του να δρα 
µε πνεύµα συνεργασίας και να ακολουθεί τους κανόνες που θέτει ο εκπαιδευτικός 
είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Το παιχνίδι των γονέων µε το µαθητή στο σπίτι και 
η καλή επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών βοηθούν τους µαθητές στην έρευνα 
και τη συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των οµαδικών εργασιών στην 
τάξη. Σαν κατακλείδα διαπιστώνουµε ότι η καλή επικοινωνία στο σπίτι, αλλά και η 
ποιοτική επικοινωνία γονέων και σχολείου βοηθά το µαθητή να είναι 
δηµιουργικότερος στις οµαδικές εργασίες της τάξης µένοντας επικεντρωµένος 
στους στόχους της οµάδας.  

Οι διαφορές ανάµεσα στη γονεϊκή εµπλοκή στα δυο φύλα είναι σηµαντικές, 
µε τους γονείς να βοηθούν περισσότερο τα αγόρια από ότι τα κορίτσια, να ασκούν 
µεγαλύτερο έλεγχο στις κατ’ οίκον εργασίες τους και να έχουν µεγαλύτερο άγχος 
για τη σχολική τους επίδοση. Σηµαντικές είναι και οι διαφορές ανάµεσα στην 
εµπλοκή των γονέων των µικρότερων µαθητών από των µεγαλύτερων. Οι γονείς 
των πρώτων κάθονται περισσότερες ώρες δίπλα τους για να τους βοηθήσουν και 
ελέγχουν σε µεγαλύτερο βαθµό την απόδοσή τους. Η εξάρτηση που έχουν οι 
µικρότεροι µαθητές από τους γονείς τους επηρεάζει σηµαντικά και το ρόλο που 
έχουν αναλάβει οι τελευταίοι. Όσο περισσότερο θεωρούν εξαρτηµένα τα παιδιά 
τους από τους ίδιους, τόσο επεµβαίνουν στις σχολικές τους εργασίες.. 
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Abstract 

Parental involvement is a powerful environmental factor shaping students’ 
performance. Yet, as school performance, we cannot define only the academic 
achievements in courses, but also a number of important skills acquired by students in 
school. One of these is the participation of the student at teamwork in the classroom, an 
important skill that is developed within the contemporary collaborative learning 
environments. On the other hand, the types of parental involvement are quite diverse with 
many similarities and differences between the different educational systems. In the present 
study investigated the relationship between six (6) factors of parental involvement firstly 
with academic achievements of students in the courses of Greek Language and 
Mathematics and secondly with their participation in teamwork in the classroom. The latter 
relationship has been explored much less than the first, which is the specificity of our 
research. It also examines the extent to which some demographic characteristics differ from 
factors of parental involvement. The statistical findings show that some of the factors of 
parental involvement correlated positively but also negatively with academic achievements 
and with the participation of students in teamwork in the classroom. 
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υποστήριξη της µάθησης και της επικοινωνίας 
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Εµµανουήλ Ριτσατάκης,  
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Πειραµατικό Γυµνάσιο Αναβρύτων, Μαρούσι Αττικής 

E-mail: manosrits@yahoo.gr 

1. Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
διαδικτύου προσφέρει µεγάλες δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η 
εκπαίδευση των µαθητών του Γυµνασίου µπορεί να εµπλουτιστεί µε την παροχή 
πληροφοριών για το καθηµερινό µάθηµα µε τη χρήση ιστολογίου και µε την 
επικοινωνία του µαθητή µε τον καθηγητή και του καθηγητή µε τους γονείς των 
µαθητών του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτή η µορφή εκπαίδευσης 
εµπίπτει στην κατηγορία της υποβοηθούµενης µέσω διαδικτύου µάθησης (Sloan 
Consortium, 2007): ‘Εκπαίδευση που χρησιµοποιεί βασισµένη στο διαδίκτυο 
τεχνολογία για να ενισχύσει τη διαπροσωπική διδασκαλία’. 

2. Το σκεπτικό 

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 δίδαξα Γεωγραφία και Βιολογία στην Α’ 
τάξη και Φυσική και Χηµεία στη Γ’ τάξη του Προτύπου Πειραµατικού Γυµνασίου 
των Αναβρύτων. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα πανεπιστηµιακά διαδικτυακά 
µαθήµατα. Από αυτήν την εµπειρία, θεώρησα ότι κάποιοι µαθητές µπορούν να 
ωφεληθούν εάν επαναλάβουν µε τον δικό τους ρυθµό την παράδοση του 
µαθήµατος, να δουν παλαιότερες παραδόσεις και λύσεις ασκήσεων, να δουν ξανά 
τις εργασίες των συµµαθητών τους και γενικά να έχουν πρόσβαση σε (σχεδόν) ότι 
έγινε µέσα στην τάξη. Σηµαντική θεώρησα και τη δυνατότητα που δίδεται στον 
µαθητή να επικοινωνεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ασύγχρονα) ή skype 
(σύγχρονα) µε τον καθηγητή του και να ρωτά για κάτι που δεν κατάλαβε ή δεν 
σηµείωσε. 

Οι γονείς χρειάζεται να είναι ενηµερωµένοι για την πρόοδο του παιδιού τους 
και όλα τα άλλα θέµατα της λειτουργίας του σχολείου. Ο καθηγητής καλό είναι να 
ξέρει για τον µαθητή, τις ασχολίες και την οικογένειά του. Η σηµερινή λειτουργία 
του σχολείου δεν ευκολύνει αυτήν την πληροφόρηση. Το ηλεκτρονικό 
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ταχυδροµείο είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας που µπορεί να 
ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ γονέα και καθηγητή. 

Η µετακίνηση ενός καθηγητή σε ένα άλλο σχολείο είναι κάτι αρκετά συχνό. 
Επιλέχτηκαν εργαλεία τα οποία είναι δωρεάν και δεν εξαρτώνται από την υποδοµή 
του συγκεκριµένου σχολείου. 

3. Το χρονικό 

Με αυτές τις σκέψεις και προσδοκίες δηµιουργήθηκε ένα ιστολόγιο όπου 
κάθε απόγευµα γινόταν ανάρτηση του µαθήµατος της ηµέρας για κάθε τµήµα. Στο 
µέσον της σχολικής χρονιάς µοιράστηκε στους µαθητές ένα ερωτηµατολόγιο µε 
την παράκληση να το συµπληρώσουν για να καταγραφούν οι απόψεις τους για το 
ιστολόγιο µε σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωσή του. 

4. Το πλαίσιο 

Σε σχεδόν κάθε αίθουσα του σχολείου υπήρχε διαδραστικός πίνακας. Σχεδόν 
όλοι οι µαθητές διέθεταν πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο και είχαν τις 
βασικές δεξιότητες χρήσης της σχετικής τεχνολογίας (περισσότερο οι µαθητές της 
Γ Γυµνασίου και λιγότερο οι µαθητές της Α). Το γεγονός ότι το σχολείο είναι 
Πρότυπο Πειραµατικό διευκόλυνε τον πειραµατισµό µε νέες πρακτικές. 

5. Το ιστολόγιο 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες αναρτήσεις από το ιστολόγιο 
που θα βρείτε στη διεύθυνση: http://manosritsanavrita.blogspot.gr/ 
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Η επισκεψιµότητα του ιστολογίου είναι περίπου 50 προβολές την ηµέρα όπως 

φαίνεται από το παρακάτω απόσπασµα. 
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6. Το ερωτηµατολόγιο 

Για τη διερεύνηση των απόψεων των µαθητών για το ιστολόγιο 
κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Οι µαθητές 
το συµπλήρωσαν µέσα στην τάξη τους  κατά τη διάρκεια της ώρας του µαθήµατος. 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BLOG 
‘manosritsanavrita.blogspot.com’ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13 

Αγαπητοί µου µαθητές. Σας ζητώ να συµπληρώσετε αυτό το ερωτηµατολόγιο 
µε σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού blog και την καλύτερη κατανόηση 
των αναγκών σας για ενηµέρωση και επικοινωνία. Θέλω την άποψή σας χωρίς να 
νοιάζεστε εάν αυτή θα ευχαριστήσει ή όχι. 

Παρακαλώ να συµπληρώσετε ή να κυκλώσετε κατάλληλα 

1. Μπορώ να χρησιµοποιώ υπολογιστή 
1.1. καθηµερινά 
1.2. 3 – 4 φορές τη βδοµάδα 
1.3. 1 - 2 φορές τη βδοµάδα 
1.4. ποτέ 

2. Ο υπολογιστής που χρησιµοποιώ είναι 
2.1. δικός µου 
2.2. των γονέων µου 
2.3. αδελφού/ής µου 
2.4. κάποιου άλλου (εξηγήστε) ……………………………………………. 

3. Σηµειώστε έως 3 πράγµατα για τα οποία χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή 
σας 
3.1. …………………………………………………………. 
3.2. ………………………………………………………… 
3.3. ………………………………………………………… 

4. Το blog το διαβάζω 
4.1. καθηµερινά 
4.2. 3 – 4 φορές τη βδοµάδα 
4.3. 1 – 2 φορές τη βδοµάδα 
4.4. ποτέ 

5. Εάν δεν το διαβάζετε, σηµειώστε έως 3 λόγους 
5.1. ………………………………………………………………… 
5.2. …………………………………………………………………. 
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5.3. ………………………………………………………………… 
6. Εάν το διαβάζετε, σηµειώστε έως 3 λόγους 

6.1. ……………………………………………………………. 
6.2. ……………………………………………………………. 
6.3. ……………………………………………………………. 

7. Εάν το διαβάζετε, τι σας αρέσει; 
7.1. ……………………………………………………………. 
7.2. ……………………………………………………………. 
7.3. ……………………………………………………………. 

8. Εάν το διαβάζετε, τι δεν σας αρέσει; 
8.1. ……………………………………………………………. 
8.2. ……………………………………………………………. 
8.3. ……………………………………………………………. 

9. Εάν το διαβάζετε, τι βελτιώσεις έχετε να προτείνετε; 
9.1. ……………………………………………………………. 
9.2. ……………………………………………………………. 
9.3. ……………………………………………………………. 

10. Θα θέλατε να υπάρχουν blog και σε άλλα µαθήµατα και αν ναι σε ποια;  
…………………………………………………………………. 

11. Σας αρέσει το σχολείο; 
11.1. λίγο 
11.2. αρκετά 
11.3. πολύ 

12. Ποια µαθήµατα σας αρέσουν περισσότερο; 
12.1. ……………………………………………………….. 
12.2. ………………………………………………………… 
12.3. …………………………………………………………. 

13. Μήπως έχετε ερωτήσεις ή σχόλια που θέλετε να κάνετε; 

Αυτό το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε την 
………………………………………. από τον/ην µαθητή/τρια 
………………………………………………………………………….. της 
……………. τάξης 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας στην έρευνα 
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7. Οι απαντήσεις των µαθητών 

Σε σύνολο 81 µαθητών απαντήθηκαν 76 ερωτηµατολόγια. Υπήρχαν απόντες 
µαθητές. 

Καθημερινά

63%

Συχνά

22%

Σπάνια

15%

Ποτέ

0%

 
Γράφηµα 6:  Συχνότητα χρήσης υπολογιστή 

Οι περισσότεροι µαθητές χρησιµοποιούσαν συχνά ή καθηµερινά υπολογιστή 
που ανήκε σε αυτούς ή την οικογένειά τους. 

Μαθητής

52%Γονείς

21%

Αδελφός/ή

3%

Άλλου

0%

Οικογένεια

24%

 
Γράφηµα 7:   Ιδιοκτήτης υπολογιστή 
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Γράφηµα 8 Χρήσεις υπολογιστή 

Οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τον υπολογιστή κυρίως για ψυχαγωγία και 
κοινωνική δικτύωση. Η χρήση του για το σχολείο ήταν σηµαντική (τρίτη επιλογή). 

Καθημερινά

10%

Συχνά

34%Σπάνια

45%

Ποτέ

11%

 
Γράφηµα 9 Συχνότητα ανάγνωσης Ιστολογίου 

Ο ένας στους δέκα µαθητές δεν παρακολουθούσε το ιστολόγιο. Συχνά και 
πολύ συχνά το παρακολουθούσαν οι µισοί περίπου ενώ σπάνια οι υπόλοιποι. 
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Χρόνος

71%

Κατανόηση
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Τεχνικές 
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10%

Δυσκολία 

εύρεσης 
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Γράφηµα 10 Λόγοι µη Ανάγνωσης 

Ο συνηθέστερος λόγος µη ανάγνωσης ή σπάνιας ανάγνωσης του ιστολογίου 
δηλώθηκε ότι ήταν η έλλειψη χρόνου. Ένας στους δέκα δήλωσε ότι είχε τεχνικές 
δυσκολίες και ένας στους πέντε ότι δυσκολευόταν να βρει τις πληροφορίες ή δεν 
καταλάβαινε. 
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Γράφηµα 11 Λόγοι ανάγνωσης - Τι αρέσει 

Οι περισσότεροι µαθητές παρακολουθούσαν το ιστολόγιο για να 
ενηµερώνονται για τη µελέτη τους και να ξαναδούν την παράδοση.  
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Γράφηµα 12 Οι µαθητές θα ήθελαν να υπάρχουν ιστολόγια στα εξής µαθήµατα 

Οι µαθητές θα ήθελαν να υπάρχουν ιστολόγια και σε άλλα µαθήµατα κυρίως 
στα µαθηµατικά. 

8. Σύνοψη 

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνούµε, σχετιζόµαστε, 
διδασκόµαστε και διδάσκουµε. Ο τρόπος που το σχολείο πληροφορεί τους µαθητές 
και έρχεται σε επικοινωνία µαζί τους και µε τους γονείς είναι ανεπαρκής. Η 
τεχνολογία δεν είναι πανάκεια, ούτε αυτοσκοπός, µπορεί όµως να βοηθήσει σε 
αυτούς τους τοµείς. 

Οι µαθητές θεωρούν ότι η πληροφόρησή τους για τα µαθήµατα, τους βοηθά 
και τους ευκολύνει. 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστώ κατ’ αρχήν τους µαθητές µου για τις απαντήσεις στο 
ερωτηµατολόγιο και την ενθάρρυνσή τους, τους γονείς για τα καλά τους σχόλια, 
τους συναδέλφους µου για την αλληλεγγύη τους και τη διευθύντρια για την 
παρότρυνση και υποστήριξή της. 
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Περίληψη 

Η τεχνολογία παρέχει δυνατότητες σε όλους τους τοµείς και στην εκπαίδευση. Ο 
καθηγητής µπορεί να φέρνει σχετικά εύκολα µέσα στην τάξη εικόνες και βίντεο, να εκτελεί 
εικονικά πειράµατα και να υποστηρίζει την παράδοση µε οπτικοακουστικό υλικό. Οι 
µαθητές και γονείς έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που δηµοσιεύεται 
από τον διδάσκοντα και µπορούν να επικοινωνούν µαζί του στο διαδίκτυο. 

Το άρθρο περιγράφει µια προσπάθεια υποστήριξης της µάθησης στο Γυµνάσιο µε την 
καθηµερινή ανάρτηση σε ιστολόγιο του µαθήµατος της ηµέρας (παράδοση, λύση 
ασκήσεων, απάντηση ερωτήσεων, θέµατα γραπτής εξέτασης, πλήρεις απαντήσεις στη 
γραπτή εξέταση, προαιρετικές ερωτήσεις και ασκήσεις, επιπλέον πληροφορίες, βίντεο, 
οδηγίες και φυλλάδια). Οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα του σχολιασµού ή της υποβολής 
ερωτήσεων προς τον διδάσκοντα. 

Μετά την παρέλευση του µεγαλύτερου µέρους της σχολικής χρονιάς, οι µαθητές 
συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο για την χρήση του ιστολογίου. Οι περισσότεροι µαθητές 
χρησιµοποίησαν το ιστολόγιο για την ενηµέρωσή τους στα µαθήµατα, για να καταλάβουν 
καλύτερα την παράδοση, για να ξαναδούν τις εικόνες και τις εργασίες των συµµαθητών 
τους, να διαβάσουν πλήρεις απαντήσεις σε γραπτές αξιολογήσεις, ερωτήσεις και ασκήσεις 
και για να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό. Το ιστολόγιο συνέβαλε θετικά 
στην εικόνα του διδάσκοντος και στη σχέση του µε τους µαθητές και γονείς. 

Το ιστολόγιο δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισµό, δεν κοστίζει και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε σχολείο. Επικουρεί τη διαδικασία του µαθήµατος χωρίς να 
είναι απαραίτητο στον µαθητή. 
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Eπαγγελµατικές προσδοκίες µαθητών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Κιτσάκη Βασιλική 

Σχολική Σύµβουλος 
kitsakivasiliki@yahoo.gr 

Ορισµός της έννοιας των επαγγελµατικών προσδοκιών  

Eπαγγελµατικές προσδοκίες είναι οι πεποιθήσεις που διατηρεί το άτοµο ότι οι 
επιλογές του στο εργασιακό πεδίο µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Περιλαµβάνουν 
τις εκτιµήσεις των ικανοτήτων του ατόµου, αλλά και δυνητικές επιδράσεις και 
πιέσεις που πιθανόν να ασκηθούν από εξωγενείς ή εσωγενείς παράγοντες, όπως 
βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επαγγελµατικές τάσεις για αλλαγές ως προς τις 
επιλογές, που πρέπει να συνεκτιµηθούν (Vroom, 1964). Οι προσδοκίες 
περιλαµβάνουν πεποιθήσεις ως προς τις φαντασιακές συνέπειες που θα επέλθουν 
από τη τέλεση συγκεκριµένων πράξεων και απαντούν στην ερώτηση: «Αν 
προσπαθήσω να κάνω αυτό τι θα συµβεί;» (Brown & Lent, 2005, p.104). 
Λειτουργούν συνεπώς προβλέποντας µια µορφή σύνδεσης ανάµεσα στην 
αυτοαποτελεσµατικότητα και τις µελλοντικές πράξεις. Αξιόλογη ερευνητική 
µελέτη κατέθεσαν και οι Siegel, Galassi & Ware (1988 στο Lent & Hackett, 1987, 
p.358) όπου και σύγκριναν εναλλακτικά θεωρητικά µοντέλα µε σκοπό την 
ενσωµάτωση της µέτρησης των προσδοκιών. Όρισαν τις προσδοκίες ως την 
«έκταση στην οποία τα υποκείµενα πιστεύουν ότι η παράστασή τους κατά την 
εκτέλεση ενός έργου είναι µια λειτουργία των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους 
ενάντια σε τυχαίες καταστάσεις». Ο Perkins (1994, p.24) εισάγει την έννοια των 
«εξοµαλυσµένων προσδοκιών», ορίζοντας τες ως προσδοκίες που τίθενται εκ νέου, 
αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια και οι κρίσεις που βιώνει το άτοµο.  

Η επιλεγείσα θεωρία του Vroom – Η θεωρία της προσδοκίας  

Τα αποτελέσµατα που ένα πρόσωπο επιτυγχάνει εξαρτώνται όχι µόνο από τις 
επιλογές που κάνει αλλά και από γεγονότα που βρίσκονται πέρα και έξω από τον 
έλεγχό του. Το σύνολο αυτών των πεποιθήσεων και αντιλήψεων του ατόµου 
σχετικά µε τα πιθανά µελλοντικά αποτελέσµατα συγκροτούν τις «προσδοκίες» 
ή τις «υποκειµενικές πιθανότητες» στο χώρο της ψυχολογίας (Tolman, 1959. 
Rotter, 1955. Atkinson, 1958b. Edwards, 1954 στο Vroom, 1964, p.17). Συνεπώς 
η προσδοκία ορίζεται σαν µια στιγµιαία πεποίθηση που σχετίζεται άµεσα µε 
τη πιθανότητα ότι µια συγκεκριµένη πράξη θα ακολουθηθεί από ένα 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Το µέγιστο σθένος καταδεικνύεται από την 
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υποκειµενική βεβαιότητα ότι η πράξη θα ακολουθηθεί µε ισχυρή πιθανότητα από 
ένα αποτέλεσµα, ενώ το ελάχιστο ή µηδενικό σθένος καταδεικνύεται από την 
υποκειµενική βεβαιότητα ότι η πράξη δεν θα ακολουθηθεί από το επιθυµητό 
αποτέλεσµα (Vroom, 1964, p.17). Η προσδοκία είναι συνεπώς µια δρώσα 
συσχέτιση πιθανών αποτελεσµάτων.  

Έρευνα 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει, στα πλαίσια µιας αρχικής 
εµπειρικής διερεύνησης, να µελετήσει τις επαγγελµατικές προσδοκίες των 
Ελλήνων µαθητών και να προσδιορίσει τις σχέσεις µεταξύ αυτών και µιας σειράς 
ατοµικών και δηµογραφικών στοιχείων. Η µελέτη αυτή θεµελιώθηκε θεωρητικά 
στη θεωρία προσδοκίας του Vroom (1964). Ερευνήσαµε και καταδείξαµε τις 
συσχετίσεις ανάµεσα στα ατοµικά – δηµογραφικά στοιχεία και στις εργασιακές 
προσδοκίες και στη βάση των ιεραρχικών παλινδροµικών αναλύσεων µελετήσαµε 
την προγνωστική ισχύ της αυτοαντίληψης και των επαγγελµατικών αξιών στην 
υπό µελέτη έννοια των επαγγελµατικών προσδοκιών. Ως διαµορφωτικοί 
παράγοντες των εργασιακών προσδοκιών εκτιµήθηκαν: το φύλο, η ηλικία, το 
οικογενειακό περιβάλλον, ο τόπος διαµονής (αστικές, ηµι-αστικές, αγροτικές 
περιοχές), οι σηµαντικοί άλλοι, η εκπαιδευτική κοινότητα και η σχολική επίδοση. 
Χορηγήθηκαν αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο επαγγελµατικών προσδοκιών, 
ερωτηµατολόγιο αυτοαντίληψης και ερωτηµατολόγιο εργασιακών αξιών. 

Μέθοδος κύριας έρευνας - Χαρακτηριστικά και τρόπος επιλογής του 
δείγµατος 

Το δείγµα της πιλοτικής έρευνας αποτέλεσαν 250 µαθητές και µαθήτριες 
γυµνασίων και λυκείων του νοµού Αττικής και νοµών της περιφέρειας, ενώ το 
δείγµα της κύριας έρευνας αποτέλεσαν 1020 µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, που 
φοιτούσαν στην Αττική και σε επαρχιακά γυµνάσια και λύκεια, από τους οποίους 
οι 524 ήταν κορίτσια (51,6%) και οι 491 (48,4%) αγόρια. Ο τρόπος επιλογής του 
δείγµατος της κύριας έρευνας, όπως και της πιλοτικής ήταν η «κατά συστάδες» 
τυχαία δειγµατοληψία, η οποία αφορά σε µια ολόκληρη οµάδα ατοµικών 
περιπτώσεων, εν προκειµένω µαθητών φοιτούντων στην ίδια σχολική τάξη. Η 
τελική διαµόρφωση του δείγµατος ακολούθησε την σχετική άδεια του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τη δυνατότητα εισόδου στις αντίστοιχες σχολικές 
µονάδες.  
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Ερωτηµατολόγιο επαγγελµατικών προσδοκιών - Κατασκευή της 
κλίµακας 

Το ερωτηµατολόγιο επαγγελµατικών προσδοκιών κατασκευάστηκε στα 
πλαίσια της παρούσας έρευνας µε πρότερο στόχο τη µέτρηση των επαγγελµατικών 
προσδοκιών των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και τη 
διαλεύκανση της σχέσης της αυτοαντίληψης, των εργασιακών αξιών και των 
προσδοκιών στη ζωή των εφήβων. Κατασκευάστηκε µε στόχο την καθαρότητα του 
εννοιολογικού κριτηρίου ώστε να συµβάλλει, στο µέτρο του εφικτού, στην 
διαλεύκανση της εννοιολογικής σύγχυσης των εννοιών των εργασιακών αξιών και 
των επαγγελµατικών προσδοκιών, όπως αυτή απαντάται στη βιβλιογραφία και 
κυρίως στην ερευνητική διαδροµή των µελετητών. Θεωρητική βάση της παρούσας 
έρευνας και της κατασκευής του σχετικού ερωτηµατολογίου αποτέλεσαν οι 
θεωρητικές θέσεις των Vroom (1964), Dawis & Lofquist (1984) και Brown & 
Associates (2002, p.467) που διαχωρίζουν τις δύο έννοιες, εκτιµώντας τις αξίες ως 
πιο συµπαγείς και δυνατές κατασκευές, που µόνο κατ’ εξαίρεση υπόκεινται σε 
αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν τις προσδοκίες, ως πιο ρευστές και 
ευµετάβλητες θεωρητικές κατασκευές που εξαρτώνται κατά κανόνα από τις 
πεποιθήσεις του ατόµου για την επιτυχή κατάληξη των ενεργειών του.  

Για την αξιολόγηση των εργασιακών προσδοκιών των µαθητών του δείγµατος 
χρησιµοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ψυχοµετρικό µέσο, το οποίο βασίστηκε σε 
διεθνή και ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τις επαγγελµατικές 
προσδοκίες (Vroom, 1964. Brown & Associates, 2002) καθώς και στο αυτοσχέδιο 
ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα των Κατσίκη, ∆. και 
Συγκολλίτου, Ε. µε θέµα «Λήψη αποφάσεων καριέρας – σταδιοδροµίας. 
Αντιλαµβανόµενα από τους εφήβους εµπόδια σε σχέση µε τα µελλοντικά τους 
σχέδια και πιθανοί διαµεσολαβητικοί παράγοντες» (Κατσίκης & Συγκολλίτου, 
2005). Το αυτοσχέδιο Ερωτηµατολόγιο Εργασιακών Προσδοκιών που 
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να χορηγηθεί σε µαθητές 
ηλικίας 13 έως 18 ετών. Αποτελείται από 52 προτάσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν µε 
σκοπό να διερευνηθούν οι προσδοκίες που έχουν οι µαθητές από το επάγγελµα που 
πρόκειται να ασκήσουν στο µέλλον. Οι µαθητές που πήραν µέρος στην πιλοτική 
έρευνα µπορούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις χρησιµοποιώντας µια 
πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert που εκτείνεται από το 1 (δεν ισχύει καθόλου) 
έως το 5 (ισχύει πάρα πολύ).  

Για την ανάλυση του Ερωτηµατολογίου Εργασιακών Προσδοκιών έγινε 
χρήση της µεθόδου ανάλυσης κυρίως συνιστωσών (principal components) µε 
ορθογώνια περιστροφή επί του συνόλου του δείγµατος της έρευνας αυτής 
(Ν=1.270). Η ανάλυση αποκάλυψε τρεις παράγοντες που ερµηνεύουν το 35,2% 
της συνολικής διακύµανσης. Το κριτήριο για τη διατήρηση των ερωτήσεων σε 
κάθε παράγοντα ήταν τιµή φόρτισης µεγαλύτερη του 0,40. Η εσωτερική αξιοπιστία 
(Cronbach α) των παραγόντων βρέθηκε υψηλή και ήταν για τον πρώτο παράγοντα 
0,92, για τον δεύτερο 0,86 και για τον τρίτο παράγοντα 0,87.  
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Οι τρεις παράγοντες του Ερωτηµατολογίου Εργασιακών Προσδοκιών 
ήταν:  

1) Ανάπτυξη: ο παράγοντας αυτός αξιολογεί την προσδοκία του ατόµου για 
επαγγελµατική και προσωπική εξέλιξη, µέσω της οποίας θα αντλεί ικανοποίηση 
και θα οδηγείται σε εσωτερική ολοκλήρωση. Η ανάπτυξη τόσο στο εργασιακό όσο 
και στο προσωπικό πεδίο απαιτεί την κοινωνικότητα του ατόµου, την αποφυγή της 
µονοτονίας, την δηµιουργικότητα, την ποικιλία των δραστηριοτήτων, την διάθεση 
συνεισφοράς στο κοινό καλό, την διαρκή επιµόρφωση σε εργασιακά θέµατα, το 
έντονο και συνεχές ενδιαφέρον, τη διάθεση συνεργασίας, την αυτονοµία και την 
αυτογνωσία, ως εξελικτικά προαπαιτούµενα (23 ερωτήµατα). 2) Ασφάλεια – 
Σταθερότητα: ο παράγοντας αυτός αξιολογεί την προσδοκία του ατόµου για τη 
δηµιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού και µόνιµου οικογενειακού πλαισίου, στο 
οποίο θα µπορεί να αφιερώνει χρόνο και θα είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του, αλλά και τη προσδοκία του ατόµου για ένα αντίστοιχο 
εργασιακό πλαίσιο, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, απότοµες αλλαγές και άγχος που 
θα του εξασφαλίζει τα προς το ζην (17 ερωτήµατα). 3) Καταξίωση: ο παράγοντας 
αυτός αξιολογεί τη προσδοκία του ατόµου για την κατάκτηση θέσεων ηγεσίας, την 
απόκτηση γοήτρου, δόξας και κύρους, την εξοικονόµηση κέρδους, την εξασφάλιση 
της επιτυχίας και τη συνεχή εξέλιξη µέσω της οποίας θα είναι ικανό να υλοποιεί 
υψηλούς στόχους (12 ερωτήµατα). 

Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης 

Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (µέθοδος stepwise) 
για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης του παράγοντα «Ανάπτυξη» από 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ως µεταβλητές πρόβλεψης 
χρησιµοποιήθηκαν: ο τόπος φοίτησης, η ηλικία, το φύλο, η βαθµίδα φοίτησης, οι 
δέκα παράγοντες εργασιακών αξιών και οι δέκα παράγοντες αυτοαντίληψης. Ο 
δείκτης πολλαπλής συνάφειας είναι ίσος µε 0,77 και ο προσαρµοσµένος 
συντελεστής προσδιορισµού R2 είναι ίσος µε 0,59. ∆ηλαδή, 59% της διασποράς 
του παράγοντα «Ανάπτυξη» µπορεί να ερµηνευθεί από την επίδραση των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. Η κλίση της γραµµής παλινδρόµησης είναι σηµαντικά 
διαφορετική του µηδενός, F (7, 1007) = 209,01, p < 0,001. Από την επισκόπηση 
των συντελεστών παλινδρόµησης διαπιστώνουµε ότι επτά (από τις είκοσι έξι) 
ανεξάρτητες µεταβλητές συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης: 
«∆ηµιουργικότητα, Καινοτοµία» (β = 0,42, t = 17,02, p < 0,001), «Επαφή µε 
ανθρώπους» (β = 0,30, t = 12,25, p < 0,001), «Περιβάλλον εργασίας» (β = 0,18, t = 
7,05, p < 0,001), «Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα» (β = 0,07, t = 3,31, p < 
0,01), «Ελεύθερος χρόνος» (β = -0,06, t = -2,64, p < 0,01), «∆ιαγωγή – 
συµπεριφορά» (β = 0,05, t = 2,44, p < 0,05) και «Μετακινήσεις, Ταξίδια» (β = 
0,05, t = 2,15, p < 0,05) (βλ. Πίνακα 1). 
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Πίνακας 1: Ανάλυση παλινδρόµησης για τη στατιστική πρόβλεψη του παράγοντα 
«Ανάπτυξη» από ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Ν = 1014) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ ΠΡΌΒΛΕΨΗΣ Β SE B BETA 

∆ηµιουργικότητα, Καινοτοµία 0,94 0,06 0,42*** 

Επαφή µε ανθρώπους 1,21 0,10 0,30***  

Περιβάλλον εργασίας 0,58 0,08 0,18***  

Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα 1,05 0,32 0,07**  

Ελεύθερος χρόνος -0,11 0,04 -0,06**  

∆ιαγωγή – συµπεριφορά 1,09 0,45 0,05* 

Μετακινήσεις, Ταξίδια 0,13 0,06 0,05* 

Σηµείωση: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.  
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Ανάπτυξη (µέθοδος stepwise). R2 = 0,59, F (7, 1007) = 209,01, p < 0,001.  

Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (µέθοδος stepwise) 
για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης του παράγοντα «Ασφάλεια – 
σταθερότητα» από ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ως µεταβλητές 
πρόβλεψης χρησιµοποιήθηκαν: ο τόπος φοίτησης, η ηλικία, το φύλο, η βαθµίδα 
φοίτησης, οι δέκα παράγοντες εργασιακών αξιών και οι δέκα παράγοντες 
αυτοαντίληψης. Ο δείκτης πολλαπλής συνάφειας είναι ίσος µε 0,70 και ο 
προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιορισµού R2 είναι ίσος µε 0,49. ∆ηλαδή, 49% 
της διασποράς του παράγοντα «Ασφάλεια – σταθερότητα» µπορεί να ερµηνευθεί 
από την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών. Η κλίση της γραµµής 
παλινδρόµησης είναι σηµαντικά διαφορετική του µηδενός, F (9, 1005) = 107,98, p 
< 0,001. Από την επισκόπηση των συντελεστών παλινδρόµησης διαπιστώνουµε ότι 
εννιά (από τις είκοσι έξι) ανεξάρτητες µεταβλητές συµβάλλουν σηµαντικά στην 
πρόβλεψη της εξαρτηµένης: «Ελεύθερος χρόνος» (β = 0,33, t = 12,10, p < 0,001), 
«Περιβάλλον εργασίας» (β = 0,26, t = 8,93, p < 0,001), «Οικονοµικές απολαβές» 
(β = 0,21, t = 8,06, p < 0,001), «Μετακινήσεις, Ταξίδια» (β = -0,17, t = -7,51, p < 
0,01), «∆ιαγωγή - συµπεριφορά» (β = 0,09, t = 4,05, p < 0,01), «Επαφή µε 
ανθρώπους» (β = 0,08, t = 3,22, p < 0,01), «Φοίτηση σε σχολείο της επαρχίας» (β 
= 0,06, t = 2,50, p < 0,05), «Αγόρι» (β = -0,06, t = -2,48, p < 0,05) και 
«Ανεξαρτησία» (β = 0,05, t = 2,00, p < 0,05). (βλ. Πίνακα 2) 
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Πίνακας 2: Ανάλυση παλινδρόµησης για τη στατιστική πρόβλεψη του παράγοντα 
«Ασφάλεια – σταθερότητα» από ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Ν = 1014) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ ΠΡΌΒΛΕΨΗΣ Β SE B BETA 

Ελεύθερος χρόνος 0,45 0,04 0,33***  

Περιβάλλον εργασίας 0,58 0,06 0,26***  

Οικονοµικές απολαβές 0,51 0,06 0,21***  

Μετακινήσεις, Ταξίδια -0,33 0,04 -0,17***  

∆ιαγωγή – συµπεριφορά 1,41 0,35 0,09***  

Επαφή µε ανθρώπους 0,24 0,07 0,08**  

Φοίτηση σε σχολείο της επαρχίας 1,11 0,44 0,06* 

Αγόρι -1,13 0,46 -0,06* 

Ανεξαρτησία 0,11 0,05 0,05* 

Σηµείωση: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.  
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Ασφάλεια – σταθερότητα (µέθοδος stepwise). R2 = 0,49, F (9, 1005) = 
107,98, p < 0,001 

Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (µέθοδος stepwise) 
για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης του παράγοντα «Καταξίωση» από 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ως µεταβλητές πρόβλεψης 
χρησιµοποιήθηκαν: ο τόπος φοίτησης, η ηλικία, το φύλο, η βαθµίδα φοίτησης, οι 
δέκα παράγοντες εργασιακών αξιών και οι δέκα παράγοντες αυτοαντίληψης. Ο 
δείκτης πολλαπλής συνάφειας είναι ίσος µε 0,81 και ο προσαρµοσµένος 
συντελεστής προσδιορισµού R2 είναι ίσος µε 0,66. ∆ηλαδή, 66% της διασποράς 
του παράγοντα «Καταξίωση» µπορεί να ερµηνευθεί από την επίδραση των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. Η κλίση της γραµµής παλινδρόµησης είναι σηµαντικά 
διαφορετική του µηδενός, F (9, 1005) = 217,47, p < 0,001. Από την επισκόπηση 
των συντελεστών παλινδρόµησης διαπιστώνουµε ότι εννιά (από τις είκοσι έξι) 
ανεξάρτητες µεταβλητές συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης: 
«∆όξα, Φήµη, Γόητρο» (β = 0,41, t = 17,09, p < 0,001), «Ηγεσία, ∆ιοίκηση» (β = 
0,34, t = 14,72, p < 0,001), «Οικονοµικές απολαβές» (β = 0,14, t = 6,00, p < 0,01), 
«∆ηµιουργικότητα, Καινοτοµία» (β = 0,06, t = 2,80, p < 0,01), «Αθλητική 
ικανότητα» (β = 0,04, t = 1,86, p < 0,05), «Περιβάλλον εργασίας» (β = 0,07, t = 
3,11, p < 0,01), «Αγόρι» (β = 0,06, t = 2,87, p < 0,01), «Μετακινήσεις, Ταξίδια» (β 
= 0,06, t = 2,74, p < 0,01) και «Γενική σχολική ικανότητα» (β = 0,05, t = 2,57, p < 
0,05) (βλ. Πίνακα 3). 
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Πίνακας 3: Ανάλυση παλινδρόµησης για τη στατιστική πρόβλεψη του παράγοντα 
«Καταξίωση» από ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Ν = 1014) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ ΠΡOΒΛΕΨΗΣ Β SE B BETA 

∆όξα, Φήµη, Γόητρο 0,44 0,03 0,41*** 

Ηγεσία, ∆ιοίκηση 0,67 0,05 0,34***  

Οικονοµικές απολαβές 0,32 0,05 0,14***  

∆ηµιουργικότητα, Καινοτοµία 0,09 0,03 0,06**  

Αθλητική ικανότητα 0,40 0,22 0,04* 

Περιβάλλον εργασίας 0,14 0,05 0,07**  

Αγόρι 1,06 0,37 0,06**  

Μετακινήσεις, Ταξίδια 0,10 0,04 0,06**  

Γενική σχολική ικανότητα 0,58 0,22  

Σηµείωση: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.  
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Καταξίωση (µέθοδος stepwise). R2 = 0,66, F (9, 1005) = 217,47, p < 0,001 

Οι προγνωστικοί παράγοντες των επαγγελµατικών προσδοκιών  

Κατά την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (µέθοδος stepwise) και 
προκειµένου να ελεγχθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν και προβλέπουν τις 
επαγγελµατικές προσδοκίες των µαθητών συµπεριλήφθησαν υποκλίµακες της 
αυτοαντίληψης και υποκλίµακες των εργασιακών αξιών των µαθητών. Αναµέναµε 
ότι η αυτοαντίληψη, οι εργασιακές αξίες και µέρος των ατοµικών / δηµογραφικών 
παραγόντων θα αναδειχθούν σε προβλεπτικούς παράγοντες των επαγγελµατικών 
προσδοκιών των µαθητών. Τα ερευνητικά ευρήµατα κατέδειξαν ότι οι εργασιακές 
αξίες αποτελούν ισχυρότερους προβλεπτικούς παράγοντες των επαγγελµατικών 
προσδοκιών των µαθητών συγκριτικά µε την αυτοαντίληψη, ενώ µικρό µέρος των 
ατοµικών και δηµογραφικών µεταβλητών που εξετάστηκαν συµµετέχουν 
προβλεπτικά στην τριµερή αυτή σχέση. Ειδικότερα καταδείχτηκε ότι οι εργασιακές 
αξίες και οι επαγγελµατικές προσδοκίες των µαθητών συντονίζονται στην ίδια 
εξωγενή ή εσωγενή κατεύθυνση και µοιράζονται κοινό προσανατολισµό στο 
εργασιακό πεδίο. Οι εργασιακές αξίες αποτελούν τα «ιδεολογικά οχήµατα» πάνω 
στα οποία κινούνται και διαµορφώνονται οι επαγγελµατικές προσδοκίες, αλλά 
ταυτόχρονα αποτελούν ανθεκτικότερες, διαχρονικότερες και λιγότερο 
ευµετάβλητες κατασκευές. Η αυτοαντίληψη αναδεικνύεται ασθενέστερος 
προβλεπτικός παράγοντας των επαγγελµατικών προσδοκιών στη τριµερή αυτή 
σχέση, αν και ερευνητικές µελέτες έχουν καταδείξει ότι οι δύο έννοιες 
(αυτοαντίληψη και επαγγελµατικές προσδοκίες) σχετίζονται ισχυρά, όταν δεν 
παρεµβάλλεται άλλη µεταβλητή (Department of Education - Office of Educational 
Research and Improvement, Federal, 1991. Mitchell & Krumboltz, 1990). 
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Πιθανολογούµε ότι η προγνωστική ισχύς της αυτοαντίληψης αποδυναµώνεται 
όταν µια µεταβλητή πυρηνικής προγνωστικής ισχύος και συγγενέστερης 
εννοιολογικής συγκρότησης, όπως οι εργασιακές αξίες παρεµβάλλεται. ∆εν ανήκε 
στον ερευνητικό σχεδιασµό της παρούσας έρευνας η αιτιολόγηση της 
προαναφερθείσας σχέσης.  

Σε ερευνητικό επίπεδο έχουν διατυπωθεί και αντίθετες απόψεις που 
υποστηρίζουν την προβλεπτική ανεπάρκεια της αυτοαντίληψης για την πρόγνωση 
των επαγγελµατικών προσδοκιών (Rojewski, 1995. Gottfredson & Becker, 1981).  

Αξιοπρόσεκτο εύρηµα αποτελεί η προβλεπτική ισχύς συγκεκριµένων 
υποκλιµάκων της αυτοαντίληψης σχετικά µε τις επαγγελµατικές προσδοκίες, που 
σχετίζονται κυρίως µε αντιλήψεις του ατόµου ως προς τις ικανότητες που διαθέτει.  

Ειδικότερα ως προγνωστικοί παράγοντες των επαγγελµατικών προσδοκιών 
αναδείχτηκαν η γενική σχολική ικανότητα, η ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα 
και η αθλητική ικανότητα. Ο µόνος παράγοντας της αυτοαντίληψης που δεν 
αναφερόταν σε πεδίο ικανοτήτων και αποδείχτηκε προβλεπτικός για τις 
επαγγελµατικές προσδοκίες ήταν της διαγωγής / συµπεριφοράς. Πιθανολογούµε 
ότι η προβλεπτική ισχύς της αυτοαντίληψης δεν διατηρείται και ενίοτε ενδέχεται 
και να αποδυναµωθεί, όταν στο ερευνητικό έλεγχο παρεµβάλλονται και άλλες 
προγνωστικές µεταβλητές, που θεωρητικά και ερευνητικά διατηρούν εγγύτερη 
σχέση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή. Τέλος σηµαντικότατο εύρηµα της παρούσας 
µελέτης αποτελεί η ανάδειξη των επαγγελµατικών προσδοκιών σε αυτόνοµη 
θεωρητική κατασκευή µέσα από τις αντίστοιχες παραγοντικές αναλύσεις και η 
κατάδειξη της µη ταύτισης της έννοιας αυτής µε τις εργασιακές αξίες (Vroom, 
1964. Brown & Associates, 2002. Rokeach, 1973). Η πιθανή ταύτιση των δύο 
εννοιών θα λειτουργούσε βοηθητικά αφενός σε µια πιθανή από – 
ιδεολογικοποίηση της επαγγελµατικής επιλογής του εφήβου, εφόσον οι εργασιακές 
αξίες αποτελούν τα ιδεολογικά – οδηγητικά οχήµατα στη βάση των οποίων 
δηµιουργούνται οι επαγγελµατικές προσδοκίες που ενσωµατώνουν την πιθανή 
έλευση του επιθυµητού εργασιακού αποτελέσµατος και αφετέρου σε µια 
συρρίκνωση της επαγγελµατικής επιλογής στο πεδίο του συνειδητού, του εφικτού, 
του αµειβόµενου (έστω και µε µεταϋλικό χαρακτήρα), του προσδοκώµενου.  

Θα εξαιρούνταν ο τοµέας του µη συνειδητού που λειτουργεί µέσω της 
παρουσίας των αξιών, εφόσον οι αξίες παραµένουν βέβαια «αόρατες», κινούµενες 
στο χώρο του ιδεατού ή φαντασιακού, µέχρι να µετατραπούν σε απόδειξη ή 
ανθρώπινη συµπεριφορά (Hofstede, 2001, p.10) και θα περιοριζόταν η όποια 
επαγγελµατική σχεδίαση στο τοµέα του εφικτού, µέσω της ικανοποίησης της 
αντίστοιχης επαγγελµατικής προσδοκίας. H αυτοαντίληψη συµπληρώνει ένα 
µεγάλο εύρος προσωπικών µεταβλητών που επηρεάζουν την επιλογή της 
σταδιοδροµίας των εφήβων, τα κίνητρά τους που σχετίζονται µε την επίτευξη 
στόχων καθώς και τη διαµόρφωση των εργασιακών τους προσδοκιών (Fitzgerald 
& Betz, 1983). Η αυτοαντίληψη µετατρέπεται σε σηµαντικό ρυθµιστή για την 
ανθρώπινη συµπεριφορά και η συνολική δοµή του εαυτού στο ψυχολογικό πεδίο 
οργανώνει τις επιµέρους µεταφράσεις του ατόµου για τον εαυτό του και τον κόσµο 
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(Markus & Nurius, 1986, p.955). Αναφορικά µε τα ατοµικούς και δηµογραφικούς 
παράγοντες το φύλο (υπέρ των αγοριών) αναδείχτηκε σε στατιστικά σηµαντικό, 
προγνωστικό παράγοντα για την «Ασφάλεια και τη σταθερότητα», ενώ η φοίτηση 
σε σχολείο της περιφέρειας προβλέπει τον ίδιο παράγοντα σε στατιστικά 
σηµαντικά αλλά ασθενή επίπεδα.  

Αναλυτικότερα τα αγόρια βρέθηκαν να ενδιαφέρονται λιγότερο για το 
παράγοντα της «Ανάπτυξης και της σταθερότητας» πιστοποιώντας την 
οµοφωνία των ευρηµάτων µε πλείστες έρευνες που καταδεικνύουν ότι σηµειώνεται 
διαφοροποίηση των επαγγελµατικών προσδοκιών των εφήβων αναλογικά µε το 
φύλο τους. Οι προσδοκίες των εφήβων, αγοριών και κοριτσιών και ο 
προσανατολισµός τους για την οικοδόµηση του µέλλοντός τους αντανακλούν µια 
βαθύτερη ανησυχία τους για το «πως» η καριέρα και η οικογενειακή ζωή θα 
αλληλοεπηρεαστούν και θα συνυπάρχουν και τους ωθούν στην αναζήτηση 
λειτουργικών λύσεων αναλογικά µε το φύλο τους (Brown & Associates, 2002. 
Martin, 2000. Mortimer & Johnson, 1999. Moreti & Wiebe, 1999. Βrewster & 
Rindfiss, 2000. Arbona, 2000. Bielby & Bielby, 1992. Farmer, 1987). Οι Super & 
Culha (1976) εισάγοντας τον όρο «δέσµευση σπιτιού» σηµατοδοτούν το 
ενδιαφέρον ενός ατόµου για να αποκτήσει σπίτι και οικογένεια αλλά και την 
πιθανή ικανοποίηση που αντλεί από τις αντίστοιχες δραστηριότητες που αφορούν 
στο σπίτι και την οικογένειά του. Ενώ οι έρευνες κυρίως προσανατολίζονται στις 
γυναικείες προσδοκίες, εν τούτοις η καριέρα των ανδρών και οι προσδοκίες τους 
επηρεάζονται µε αυξανόµενους ρυθµούς από την ανάµιξή τους στον οικογενειακό 
ρόλο (Gerson, 1993). Τις διαφυλικές διαφορές των επαγγελµατικών προσδοκιών 
υποστήριξε σε ερευνητικές µελέτες της η Farmer (1987) και απέδωσε τη 
διαφοροποίηση αυτή στη διαφορετική γονική και εκπαιδευτική στήριξη, που 
σηµατοδοτεί την ενσωµάτωση διαφορετικών, κυρίαρχων κοινωνικών 
στερεότυπων. Παρά ταύτα διατυπώνει τις επιφυλάξεις της σηµειώνοντας ότι «οι 
προσδοκίες µε βάση το ρόλο του φύλου και του γένους σήµερα, παραµένουν 
ασαφείς και η κοινωνικοποίηση των αγοριών και των κοριτσιών οδηγεί σε 
προσδοκίες ενός κοινωνικού κατ’ ουσία ρόλου και σχετίζεται µε συµπεριφορές 
που επιφέρουν ως αποτέλεσµα διαφορές γένους και φύλου ως προς τις προσδοκίες, 
τα επιτεύγµατα και τα κίνητρά τους» (Farmer, 1987, p.8). Οι Maines & Hardesty 
(1987) κατέδειξαν µετά από µακροχρόνια έρευνα ότι τα αγόρια και τα κορίτσια 
διαφέρουν στο τρόπο που σχεδιάζουν να συνδυάσουν την επαγγελµατική τους 
σταδιοδροµία και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν µετά την απόκτηση 
οικογένειας σε µέλλοντα χρόνο (όπως προείπαµε η απόκτηση σταθερού και 
ασφαλούς οικογενειακού πλαισίου συµµετέχει στο παράγοντα της ασφάλειας και 
της σταθερότητας). Οι Atkinson & Raynor (1978) σηµείωσαν την ανταγωνιστική 
φύση και την αρνητική επίδραση των δραστηριοτήτων που απορρέανε από το σπίτι 
και τα ενδιαφέροντα της οικογένειας στην προσδοκία για επαγγελµατική δέσµευση 
και για σχεδίαση καριέρας µεγάλου εύρους. Σηµαντική στατιστική σχέση 
θεωρείται από σειρά ερευνητικών µελετών η σχέση ανάµεσα στην αντίληψη που 
διατηρεί το ίδιο το άτοµο για τις ευκαιρίες που του προσφέρονται από το 
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περιβάλλον του και σχετίζονται µε τις προσδοκίες και τα επιτεύγµατα που µπορεί 
να επιτύχει και στην επιλογή της σταδιοδροµίας του, αλλά και στη δέσµευσή του 
στις οικογενειακές του υποχρεώσεις (Farmer, 1980a, 1980b. Rooney, 1983. 
Tinsley & Faunce, 1980). Ο Raynor (1978) κατέδειξε µετά από σηµαντικότατη 
ερευνητική µελέτη ότι σηµειώνεται ισχυρή διάσταση ανάµεσα σε ρόλους που 
παραδοσιακά θεωρούνται ανταγωνιστικοί, όπως της οικιακής και οικογενειακής 
δέσµευσης και στην προσδοκία για δέσµευση και απόκτηση καριέρας. Κατέληξε 
επίσης στη διαπίστωση ότι υπάρχει σηµαντικότατη επίδραση του φύλου, του 
ρόλου των προτεραιοτήτων του κάθε ατόµου και των προσωπικών του αξιών στην 
δέσµευσή του και την προσδοκία του για απόκτηση καριέρας. Ο Rooney (1982) 
επισήµανε ότι οι συνοδευτικές συνέπειες που ακολουθούν κάθε ρόλο που 
αποφασίζει να αναλάβει το άτοµο αναλογικά µε το φύλο του (π.χ. το χρόνο που θα 
ξοδεύει στην εργασία και στο σπίτι για οικιακές δουλειές, το χρόνο που θα 
χρειάζεται για τη στήριξη της καριέρας του) και οι προτεραιότητες που το άτοµο 
θέτει αποτελούν σηµαντικούς προγνώστες και προφητικούς παράγοντες για τη 
διαµόρφωση των επιθυµιών, των προσδοκιών, των κινήτρων και της συνολικής 
καριέρας που θα ακολουθήσει. 

Σε στατιστικά σηµαντικό προβλεπτικό παράγοντα της «Ασφάλειας - 
σταθερότητας» αναδείχτηκε από το κύκλο των ατοµικών / δηµογραφικών 
στοιχείων, η φοίτηση σε σχολείο της επαρχίας. Ο τόπος διαµονής, που ταυτίζεται 
συνήθως µε το τόπο φοίτησης των µαθητών και θεωρητικά κατηγοριοποιείται σε 
αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού πληθυσµού δείκτες βρέθηκε Στη παρούσα 
µελέτη εκτιµήθηκε ότι η κατηγοριοποίηση έπρεπε να ακολουθήσει το σχήµα 
Αττική – λοιπή Ελλάδα, εξαιτίας του ιδιαίτερα πυκνού ερευνητικού σχεδιασµού 
που δεν θα επέτρεπε µεγαλύτερη περιπτωσιολογία, η οποία ούτως ή άλλως δεν θα 
αποδεικνυόταν ιδιαίτερα λειτουργική ως προς την εξυπηρέτηση των ερευνητικών 
ερωτηµάτων.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε οι Lam, Chan, Parker & Carter (1987) διερευνώντας 
τις επαγγελµατικές προσδοκίες των µαθητών των αστικών κέντρων και των 
αγροτικών περιοχών κατέδειξαν ότι οι µαθητές που φοιτούν και διαµένουν σε 
αγροτικές περιοχές τείνουν να βρίσκονται σε µειονεκτικότερη θέση τόσο σε 
οικονοµικό και εκπαιδευτικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο και επίπεδο 
προσδοκιών, συγκριτικά µε τους µαθητές που ζουν και φοιτούν σε µεγάλα αστικά 
κέντρα. Αιτιολογούν το προαναφερθέν εύρηµα αναφερόµενοι στις ελλιπείς 
ευκαιρίες και εµπειρίες του αγροτικού περιβάλλοντος που έχουν ως αποτέλεσµα ο 
πληθυσµός του να εµφανίζεται µε χαµηλότερες επαγγελµατικές προσδοκίες. Σε 
παλαιότερη ερευνητική µελέτη οι Sewell & Hauser (1975) κατέδειξαν ερευνητικά 
ότι οι έφηβοι των αγροτικών περιοχών σηµειώνουν χαµηλότερα εκπαιδευτικά και 
επαγγελµατικά επίπεδα επιθυµιών και προσδοκιών σταδιοδροµίας συγκριτικά µε 
τους εφήβους που διαµένουν και φοιτούν σε αστικές περιοχές.  

Σε ανάλογο συµπέρασµα καταλήγει και ερευνητική µελέτη της Farmer 
(1987), καταδεικνύοντας ότι η τοποθεσία που βρίσκεται η σχολική µονάδα 
επηρεάζει µε ευθύ και άµεσο τρόπο τις επαγγελµατικές προσδοκίες. Οι Cobb, 



 711

McIntire & Pratt (1989) καταδεικνύουν µε τη σειρά τους ότι οι επαγγελµατικές 
προσδοκίες των εφήβων των αγροτικών περιοχών κινούνται σε αισθητά 
χαµηλότερα επίπεδα από αυτές των συνοµηλίκων τους των µη- αγροτικών 
περιοχών. Προσθέτουν ακόµα ότι οι έφηβοι των αγροτικών περιοχών προσδοκούν 
εντονότερα από τους αστούς εφήβους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αµέσως 
µετά την αποφοίτησή τους από την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο Bogie (1976) 
συνεξετάζοντας τις µεταβλητές του τόπου φοίτησης και του φύλου ως 
προγνωστικούς παράγοντες των προσδοκιών κατέδειξε ότι τα κορίτσια που 
βρίσκονταν στην εφηβική περίοδο και ζούσαν σε αγροτικές περιοχές διατηρούσαν 
χαµηλότερες επαγγελµατικές προσδοκίες από τους συνοµηλίκους τους αγόρια. 
Συµπέρανε ότι τα κοινωνικά και δοµικά όρια σχετιζόµενα µε την κοινωνική και 
οικονοµική τάξη και το φύλο ήταν οι κυρίαρχες λογικές εξηγήσεις για να 
παρατηρήσεις και να µελετήσεις τις αποστάσεις επιθυµίας και προσδοκίας στο 
όποιο ερευνητικό πληθυσµό, άρα και στους πληθυσµούς των αστικών, ηµιαστικών 
και αγροτικών περιοχών. Οι παράγοντες της αυτοαντίληψης που βρέθηκαν να 
προβλέπουν τον παράγοντα της επαγγελµατικής προσδοκίας για «Καταξίωση» 
ήταν εκείνοι της αθλητικής ικανότητας και της γενικής σχολικής επίδοσης. Οι δύο 
αυτοί προβλεπτικοί παράγοντες βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικοί αλλά µε 
ασθενή ισχύ πρόβλεψης. H Farmer (1987) σε ερευνητική της µελέτη σε δείγµα 
1.863 µαθητών Γυµνασίου, κατέδειξε ότι η αυτοαντίληψη, όπως την όρισε µέσω 
του πολυπαραγοντικού µοντέλου της, σχετίζεται σηµαντικά µε τη διαµόρφωση και 
την εξέλιξη των επαγγελµατικών προσδοκιών των µαθητών της ύστερης εφηβείας. 
Η αυτοαντίληψη επιβεβαιώνει τον προγνωστικό της ρόλο στις επαγγελµατικές 
προσδοκίες του δείγµατος και σε προγενέστερη έρευνα της Farmer (1980b) και σε 
µελέτες των Parsons & Goff (1980) και Bernard (1981). Παρά ταύτα έχει 
διατυπωθεί ερευνητικά και η άποψη που εισηγείται την ερευνητική αντιµετώπιση 
της αυτοαντίληψης ως εξαρτηµένης µεταβλητής και των προσδοκιών ως 
ανεξάρτητης µεταβλητής που λειτουργεί προβλεπτικά για την πρώτη 
(Coopersmith, 1967, p.23). Στη σχετική ερευνητική µελέτη εκτιµάται ότι οι 
προσδοκίες λειτουργούν ως αίτιο και η αυτοαντίληψη ως αποτέλεσµα στην σχέση 
που αναπτύσσεται µεταξύ τους. Σηµειώνεται ότι «προσδοκίες επιτυχίας 
καταλήγουν στη δηµιουργία µιας κατάστασης αυτοπεποίθησης και αντίστοιχα 
προσδοκίες αποτυχίας και οι συνακόλουθοι φόβοι απόρριψης δηµιουργούν αγωνία, 
ανησυχία και έλλειψη επιµονής για την επίτευξη του στόχου. Η πιθανότητα της 
επιτυχίας ή της αποτυχίας αντανακλά την βαθύτερη πεποίθηση του κάθε ατόµου 
ότι είναι ικανό ή ανίκανο να αντιµετωπίσει και να επιλύσει τις προβληµατικές 
καταστάσεις που συναντά. Τα άτοµα που εκτιµούν αρνητικά τους εαυτούς τους 
είναι κατά κανόνα πιο παθητικά στις απαιτήσεις τους από τα πρόσωπα του 
περιβάλλοντός τους όπως και πιο αδύναµα στην αντιµετώπιση των πιέσεων που 
υφίσταται. Τέλος άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλή αυτοαντίληψη υιοθετούν 
κατά κανόνα και µια πιο ενεργητική, δραστήρια και θετική στάση στην υλοποίηση 
των προσδοκιών τους». Επισηµαίνουµε ότι στη συγκεκριµένη µελέτη η 
αυτοαντίληψη εκτιµάται µέσω του µονοδιάστατου µοντέλου, ως ενιαία κατασκευή, 
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χωρίς επιµέρους υποκλίµακες. Σηµειώνουµε τέλος ότι η αυτοαντίληψη και η 
αυτοεκτίµηση στο µονοδιάστατο µοντέλο δεν θεωρούνται απλώς συγγενείς 
κατασκευές, αλλά ταυτόσηµες στο βαθµό που σηµατοδοτούν την ίδια έννοια, 
χωρίς η αυτοεκτίµηση να αποτελεί υποκλίµακα της αυτοαντίληψης, όπως στο 
πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter. Τέλος ως στατιστικά σηµαντικός 
προβλεπτικός παράγοντας της επαγγελµατικής προσδοκίας για «Καταξίωση» 
αναδείχτηκε και το φύλο των εφήβων (υπέρ των αγοριών) µε παροµοίως ασθενή 
ισχύ. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε σειρά ερευνητικών ευρηµάτων που 
αναδεικνύουν τον διαφυλικό παράγοντα ως προγνωστικό παράγοντα των 
επαγγελµατικών προσδοκιών οι οποίες αφορούν σε εξωγενείς προσανατολισµούς 
και στην κατάκτηση θέσεων ηγεσίας, δύναµης, κύρους, γοήτρου και εξουσίας. Ο 
Rojewski (1995, p.37) διενεργώντας έρευνα την άνοιξη του 1993, σε δείγµα 129 
µαθητών, εκ των οποίων οι 78 ήταν κορίτσια και οι 51 αγόρια, ηλικίας 14 έως και 
18 ετών κατέδειξε ότι καταγράφεται σηµαντική στατιστική διαφορά µόνο ανάµεσα 
σε αγόρια και κορίτσια ως προς την προσδοκία για απόκτηση γοήτρου στο πεδίο 
των επαγγελµατικών προσδοκιών (Rojewski, 1995, p.42), ενώ καταγράφεται µη 
σηµαντική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο φύλο του δείγµατος και τις συνολικές 
επαγγελµατικές του προσδοκίες. Οι διαφορές που καταγράφηκαν στις 
επαγγελµατικές προσδοκίες και επιθυµίες ως προς τα επίπεδα κύρους που 
προσδοκούσε να κατακτήσει το δείγµα ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες για τα αγόρια 
συγκριτικά µε τις εφήβους του δείγµατος (Rojewski, 1995, p.43). 
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1. Εισαγωγή  

Ο ψηφιακές εφαρµογές αποτελούν µέρος της καθηµερινότητας των 
σύγχρονων ατόµων και η τεχνολογία έχει αναδιαµορφώσει τον τρόπο πρόσληψης 
και ερµηνείας όλων των πολιτισµικών πεδίων, της λογοτεχνίας 
συµπεριλαµβανοµένης. Τα περιοδικά, ως ευαίσθητοι δέκτες των νέων µηνυµάτων, 
πρωτοπορούν στην προσαρµογή τους για να καλύψουν τις δηµιουργηθήσες 
ανάγκες και να προσφέρουν στους αναγνώστες τους «παράλληλα µε την ωφέλιµη, 
και τερπνή ύλη» (Χατζηδηµητρίου-Παράσχου 2002). Ασκούν ιδιαίτερη επίδραση 
στους αναγνώστες τους και αποτελούν προνοµιακό πεδίο εφαρµογής της άτυπης 
αγωγής του ατόµου. Ως άτυπη αγωγή ορίζεται «η διαδικασία µε την οποία κάθε 
άτοµο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, µαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, 
δεξιότητες-ικανότητες και γνώσεις από την καθηµερινή του εµπειρία και τις 
επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του (οικογένεια, γειτονιά, εργασία, 
βιβλιοθήκες, µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.α.)» (Ξωχέλλης 2007). Επειδή φέρει τον 
χαρακτήρα προαιρετικής δραστηριότητας που σχετίζεται µε εξωσχολικές και 
εξωοικογειακές επιρροές θεωρείται ότι είναι αποτελεσµατικότερη για να 
διαµορφωθούν συµπεριφορές στα παιδιά και, κυρίως, στους εφήβους 
(∆ορµπαράκης et al (επιµ.) 1989: 65). Συνακόλουθα, η επενέργεια των περιοδικών, 
ως ισόβιων φορέων µάθησης, είναι εξαιρετικά σηµαντική. 

2. ∆ιαδικτυακά περιοδικά και αναγνωστικές συµπεριφορές 

Οι ρυθµοί της έντυπης ανάγνωσης φθίνουν συνεχώς, ιδιαίτερα, στους 
νεότερους, όπως καταδεικνύεται από τα ερευνητικά δεδοµένα (ΕΚΕΒΙ 2010) ενώ η 
ενασχόληση µε τα ψηφιακά µέσα είναι απολύτως ενταγµένη στην καθηµερινότητά 
τους. Τα αποτελέσµατα ερευνών υποδηλώνουν ότι η αναγνωσιµότητα των έντυπων 
εκδόσεων θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία, αντιθέτως οι εφηµερίδες και τα 
περιοδικά, ενδέχεται να βρουν ένα βιώσιµο µοντέλο δηµοσίευσης του 
περιεχοµένου τους στο διαδίκτυο (Bohn & Short 2009). Το στοιχείο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον, σχετικά µε το θέµα της παρούσας µελέτης, είναι ότι η 
αναγνωστική επιλογή των περιοδικών έρχεται πρώτη στις προτιµήσεις των 
αναγνωστών, σε περιστάσεις ανάγνωσης µε σκοπό την τέρψη, χωρίς να 
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αποβλέπουν στην απόκτηση γνώσεων στις οποίες θα εξεταστούν. Μάλιστα, η 
ανάγνωση περιοδικών καταλαµβάνει την υψηλότερη θέση στις αναγνωστικές 
συµπεριφορές, ανεξαρτήτως άλλων παραµέτρων, όπως το φύλο ή ο τόπος 
καταγωγής. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί λόγω της ποικιλίας των θεµατικών τους οι 
οποίες καλύπτουν όλο το φάσµα των ενδιαφερόντων, της προσβασιµότητας και 
του, συγκριτικά, χαµηλότερου κόστους τους (Μουράτογλου & Τσιουπλή 2012).  

Τα περιοδικά εντάσσονται στις σηµαντικότερες πηγές για το ιδεολογικό και 
πολιτισµικό παρελθόν µίας κοινωνίας, αποτελώντας σηµαντικό κοµµάτι της 
γραπτής της παράδοσης, είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας και ένα µέσο ανταλλαγής 
γεγονότων, ιδεών και οραµάτων. Ως εκφραστές του ιστορικο-κοινωνικού 
γίγνεσθαι µέσα στο οποίο δηµιουργούνται αντανακλούν τις υφιστάµενες στάσεις 
και αντιλήψεις, ειδικότερα, όταν πρόκειται για περιοδικά που ασχολούνται για 
παιδιά και νέους, εκφράζουν τις επιθυµίες και προσδοκίες για την ανάπτυξη των 
νεότερων µελών. Στα περιοδικά, όπως και στα βιβλία, υπάρχουν δύο µορφές, η 
έντυπη και η ηλεκτρονική. Ως ψηφιακά περιοδικά δεν ορίζονται οι 
ψηφιοποιηµένες αναπαραγωγές (alter ego) των έντυπων µορφών τους, η φύση τους 
είναι διαδραστική και, εξ αρχής, σε µία ψηφιακή πλατφόρµα (διαδίκτυο, ιδιωτικά 
δίκτυα, iPad κ.ά.). Η σηµερινή εποχή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί υβριδική, 
λόγω της συνύπαρξης των έντυπων και των ηλεκτρονικών περιοδικών (Leu et al. 
2004). Οι συνηθέστεροι τύποι ψηφιακών περιοδικών είναι: 

� Ψηφιακά περιοδικά που δεν βασίζονται στην έντυπη εκδοχή τους. 

� Περιοδικά αµιγώς ψηφιακά. 

� Εφαρµογές για περιοδικές εκδόσεις για iPad, Android ή iPhone. 

� Αναπαραγωγές σε pdf έντυπων εκδόσεων (ψηφιοποιηµένα περιοδικά) 

� Εφαρµογές για Kindle ή Sony eReader (Santos Silva 2011).  

Η παιγνιώδης µορφή ανάγνωσης, η παιγνιολογία (ludology), συνιστά µία 
ακόµη παράµετρο της ηλεκτρονικής ανάγνωσης, η οποία υποδηλώνει τον 
συσχετισµό στοιχείων των κειµένων µε τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 
περιπέτειας, θέτοντας στο επίκεντρο της προβληµατικής τις απρόβλεπτες χρήσεις 
από τον αναγνώστη του κείµενου-εργαλείου και τη στάση του απέναντι σ’ αυτό 
(Eskelinen 2004). Η παιγνιολογία, στα διαδικτυακά περιοδικά είναι, εν πολλοίς, 
επιθυµητή και επιδιωκόµενη, καθώς η διαδραστική φύση τους προσδίδει 
προστιθέµενη αξία στην αναγνωστική διαδικασία, αυτό, βέβαια, έχει ως συνέπεια 
να περιορίζεται η γραµµικότητα της. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν 
σε έρευνες και δηµοσκοπήσεις σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων τους και να υποβάλλουν τις δικές τους ιστορίες, τα καλλιτεχνήµατα 
ή τα τεχνουργήµατα τους, ώστε να δηµοσιευτούν ψηφιακά. Μπορούν να 
επικοινωνήσουν µε ειδικούς, θέτοντας ερωτήµατα για ένα ευρύ φάσµα θεµατικών, 
να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια, να παρακολουθήσουν ακουστικό ή οπτικό 
υλικό και να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες για θέµατα που τους 
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απασχολούν, ακολουθώντας υπερδεσµούς (Johnson 2004). Αυτή η φιλοσοφία είναι 
απολύτως σύµφωνη µε την έννοια της εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment: 
education και entertainment), ένα υβριδικό σύνολο, το οποίο βασίζεται πάρα πολύ 
σε οπτικό υλικό, σε αφηγηµατικές ή παιγνιώδεις µορφές και σε έναν πιο άτυπο 
διδακτικό τρόπο (Buckingham & Scanlon 2001). 

3. Μελέτη περίπτωσης: Το διαδικτυακό περιοδικό bookbook 

Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας, διεθνούς (π.χ. Mahr 2012: 852) και 
ελληνικής (π.χ. Χατζηδηµητρίου-Παράσχου όπ.π.:19-20) προκύπτει το εξής 
παράδοξο: ενώ αναγνωρίζεται η σηµαντικότητα των περιοδικών ως ένα από τα 
µακροβιότερα και σηµαντικότερα µέσα µαζικής ενηµέρωσης το ερευνητικό 
ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει είναι δυσανάλογα µικρό. Για τα ψηφιακά 
διαδικτυακά περιοδικά, που συνιστούν την σύγχρονη απάντηση του είδους στις 
τεχνολογικές εξελίξεις και, ταυτόχρονα, την ανανέωση του σε µορφή, περιεχόµενο 
και αλληλεπίδραση µε τους αναγνώστες, τα ερευνητικά δεδοµένα είναι 
περιορισµένα και λιγοστεύουν, ακόµη περισσότερο, όταν συγκεκριµενοποιούνται 
στα διαδικτυακά περιοδικά που ασχολούνται µε τη λογοτεχνία. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε ένα, αµιγώς, διαδικτυακό 
περιοδικό που ασχολείται µε την καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση και τη 
λογοτεχνία σε παιδιά και νέους, το bookbook. Είναι ένα περιοδικό το οποίο 
συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που βοηθούν στη διερεύνηση των 
νέων, ψηφιακών µορφών που µπορεί να λάβει η σχέση του αναγνώστη µε το 
βιβλίο και η γνώση. ∆ιατηρεί συγγενείς ιστοσελίδες στα σηµαντικότερα 
ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας το εύρος των επιλογών 
επικοινωνίας που παρέχει το διαδίκτυο και προβάλλει το περιεχόµενο και το έργο 
του µε ποικίλους τρόπους.  

Το περιοδικό απευθύνεται, κυρίως, σε ενήλικες που ασχολούνται µε την 
λογοτεχνική αγωγή των παιδιών (γονείς, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόµους κ.ά.). 
Στο περιεχόµενο του, βέβαια, εντοπίζονται σηµαντικά ανοίγµατα και προς τους 
αναγνώστες µικρότερων ηλικιών. Ένα µεγάλο κοµµάτι της ύλης του αφορά σε 
δραστηριότητες που απευθύνονται σε αυτούς (οµαδική συγγραφή, παιχνίδια που 
βασίζονται σε βιβλία κ.ά.). Υπάρχει διαθέσιµο ένα σώµα κειµένων ή 
αποσπασµάτων λογοτεχνικών έργων σε πολυµεσική µορφή, από το οποίο οι 
χρήστες µπορούν να επιλέξουν αν θα ακούσουν ή θα «ξεφυλλίσουν», ηλεκτρονικά, 
ένα βιβλίο. Ο ιστότοπος λειτουργεί και ως δίαυλος επικοινωνίας για εργαστήρια 
στα οποία τα παιδιά µπορούν να συµµετέχουν διά ζώσης και έχουν σχέση µε το 
βιβλίο. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας, το διαδικτυακό περιοδικό δεν 
φιλοξενούσε στο περιεχόµενο του διαφηµιστικές καταχωρήσεις, αυτό ενισχύει την 
ανεξαρτησία των απόψεων του, άρα το καθιστά ιδανικά περίπτωση µελέτης για τα 
κριτήρια επιλογής του περιεχοµένου του και των αξιολογικών του κρίσεων για την 
τρέχουσα βιβλιοπαραγωγή. 
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Για να προσεγγιστεί το υλικό του bookbook χρησιµοποιήθηκε η παρατήρηση 
των δραστηριοτήτων σε όλους τους διαδικτυακούς διαύλους επικοινωνίας του, για 
το χρονικό διάστηµα(Νοεµβρίου 2012 – Σεπτεµβρίου 2013). Για την αποτύπωση 
του χάρτη περιεχόµενων του bookbook επιλέχθηκε η µέθοδος της ποιοτικής 
θεµατικής ανάλυσης (qualitative thematic analysis). Προτιµήθηκε η συγκεκριµένη 
µέθοδος, έναντι άλλων, για τα εξής πλεονεκτήµατα: είναι συστηµατική και 
«ξεκάθαρη» (transparent), µπορεί να διατηρεί τη σηµαντικότητα των θεµάτων 
χωρίς να θυσιάζει την ανάλυση σε βάθος, διαµορφώνει τη βάση για περαιτέρω 
ερευνητική εργασία και προσπαθεί να προσφέρει την πιο συστηµατική µορφή 
αυτής της βάσης (Joffe 2012). Τα θέµατα και τα υπο-θέµατα του bookbook 
αναπαριστώνται στον Θεµατικό χάρτη 1. 

Θεµατικός χάρτης 1. Θεµατικός χάρτης των περιεχοµένων 
του διαδικτυακού περιοδικού bookbook 

Από τη µελέτη του θεµατικού χάρτη προκύπτει ότι έχουν υιοθετηθεί πολλές 
από τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Η έλλειψη περιορισµών στην 
ποσότητα της ύλης που µπορεί να φιλοξενηθεί σε έναν δικτυακό τόπο, οι 
δυνατότητες τροποποίησης και επικαιροποίησης των περιεχοµένων και οι, 
δυνητικά, απεριόριστες θεµατικές ενότητες, καθιστούν το διαδικτυακό περιοδικό, 
έναν προνοµιακό χώρο ενηµέρωσης, αναζήτησης πληροφοριών και ψυχαγωγίας. Η 
ευελιξία και η απελευθέρωση από τους υλικούς περιορισµούς λειτουργεί προς 
όφελος της ποικιλίας των θεµατικών και της συνολικής θεώρησης του 
περιεχοµένου. Οι ισχυροί συσχετισµοί µεταξύ των διαφόρων θεµάτων 
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υλοποιούνται µε τη χρήση εσωτερικών υπερσυνδέσµων και την οργάνωση του 
υλικού γύρω από θεµατικούς άξονες, υποστηρικτικά των οποίων λειτουργούν οι 
υπερσυνδέσεις µε παρεµφερείς ιστοσελίδες από το σύνολο του διαδικτύου. 

Με επίκεντρο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η ύλη του περιοδικού 
διακλαδώνεται σε άρθρα και κείµενα σχετικά µε την ανάγνωση και τη θεωρητική 
υποστήριξη των διαµορφωµένων θεµατικών, σε αξιολογικές προσεγγίσεις της 
τρέχουσας βιβλιοπαραγωγής, στην θεµατική οργάνωση των βιβλίων που 
παρουσιάζονται και σε αναγνωστικές αναφορές και δράσεις στα βιβλία ποίησης, 
λογοτεχνίας και γνώσεων. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες εστιάζουν στην 
οµαδική συγγραφή κειµένων από νεαρούς χρήστες, µε την καθοδήγηση 
καταξιωµένων συγγραφέων και σε διαδικτυακά παιχνίδια (edutainment) που έχουν 
σηµείο αναφοράς γνωστά λογοτεχνικά έργα. Οι επικοινωνιακές επαφές µε το 
αναγνωστικό κοινό συµβαίνουν µε διττό τρόπο, δια ζώσης, µέσω εργαστηρίων 
σχετικών µε τον ευρύτερο χώρο του βιβλίου και ηλεκτρονικά µε όλους τους 
προσφερόµενου διαδικτυακούς διαύλους επικοινωνίας.  

3.1 Απόψεις των νεαρών χρηστών για το διαδικτυακό περιοδικό 

Το δείγµα της έρευνας για τη µελέτη του βαθµού αποδοχής του περιοδικού 
από τα παιδιά, αποτελούσαν 34 µαθητές της Α’ Γυµνασίου (16 αγόρια και 21 
κορίτσια, 13 ετών). Επιλέχθηκε η σκόπιµη δειγµατοληψία, εφόσον οι µαθητές θα 
έπρεπε να προέρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο θα είχαν στη 
διάθεσή τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάποιον 
επιτρεπόµενο χρόνο για την περιήγησή τους σ’ αυτό, διαφορετικά δε θα 
µπορούσαν να µελετηθούν οι πιθανές σχέσεις που θα ανέπτυσσαν µε το bookbook. 
Για να συγκεντρωθούν τα δεδοµένα κατασκευάστηκαν, ως ερευνητικά εργαλεία, 
δύο ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, τα οποία 
διανεµήθηκαν στους µαθητές σε δύο φάσεις. Η πρώτη υλοποιήθηκε στο διάστηµα 
11-13 Μαρτίου 2013, όπου στο πλαίσιο του µαθήµατος της Πληροφορικής ήρθαν 
σε επαφή µε το διαδικτυακό περιοδικό και η δεύτερη, λίγες εβδοµάδες αργότερα, 
στο διάστηµα 22-24 Απριλίου 2013 ώστε οι µαθητές να έχουν αρκετό χρόνο στη 
διάθεσή τους να επισκεφτούν ξανά τον ιστότοπο, αν το επιθυµούσαν.  

3.2 Αποτελέσµατα της έρευνας σε νεαρούς χρήστες 

Ο αριθµός βιβλίων που διάβαζουν σε ετήσια βάση τα παιδιά είναι «Κανένα» 
το 2,7%, «1-3» 43,2%, «4-6» 18,9%, «7-10» 24,3% και περισσότερα από 10 το 
10,8%. Η πλειονότητα των παιδιών διαβάζει, σε ετήσια βάση 1-3 βιβλία, γεγονός 
που συνάδει και µε παλαιότερες έρευνες ( π.χ. Αργυροπούλου 2009: 67). 

Από τις απαντήσεις, προέκυψε ότι όλοι οι µαθητές διαθέτουν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους. Το είδος των ιστοσελίδων 
που επισκέπτονται είναι στην πλειονότητα τους σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
(64,9%), σελίδες µε παιχνίδια 54,1% ενώ οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες 
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συγκεντρώνουν το 32,4%, ίσο ποσοστό µε εκείνο των ιστοσελίδων που 
σχετίζονται µε τα σχολικά τους µαθήµατα. Στην ανοικτή επιλογή «Άλλες» οι 
µαθητές που απάντησαν δήλωσαν ότι συνήθως επισκέπτονται ιστοσελίδες που 
έχουν σχέση µε τη µουσική και τις κινηµατογραφικές ταινίες. 

Τα περισσότερα παιδιά, δήλωσαν ότι τους άρεσε η ιδέα των διαδικτυακών 
περιοδικών, Πίνακας 3. Πιο συγκεκριµένα το 18,9% δήλωσε ότι τους άρεσε 
«Πολύ», «Αρκετά» το 45,9% ενώ «Λίγο» το 16,2%. Ότι δεν τους ενδιέφερε και 
δεν τους άρεσε καθόλου ανέφεραν το 8,1% και το 10,8% αντιστοίχως 
  

  

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Επίσκεψη ξανά στο bookbook 

Το bookbook επισκέφτηκαν «Συχνά» και «Πολύ συχνά», το 13, 5% των 
µαθητών ενώ λιγότερες φορές το 21,6%. «Σπάνια» (1-2 φορές) ξαναµπήκε στη 
σελίδα το 32,4% και καθόλου δεν πήγε στην ιστοσελίδα µετά την παράδοση του 
µαθήµατος το 27,0% (Πίνακας1). 

Στα στοιχεία του Πίνακα 2 αποτυπώνονται οι προτιµήσεις των µαθητών για 
τις επιµέρους ενότητες του περιοδικού. Οι εφαρµογές των βιβλίων που ξεφεύγουν 
από την συνήθη αναγνωστική πρακτική συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
των παιδιών. Τα Βιβλία που ξεφυλλίζονται και τα Βιβλία που διαβάζονται 
συγκεντρώνουν τους υψηλότερους βαθµούς προτίµησης των νεαρών µαθητών µε 
35,1% και 40,5% αντιστοίχως. Τα Αφιερώµατα επέλεξε το 32,4% των παιδιών. Τα 
βιβλία µε αφορµή ένα θέµα συγκεντρώνουν πάνω από το µισό των προτιµήσεων 
τους σε βαθµό «Αρκετά» και «Πολύ». Η θεµατική η οποία είχε τον µικρότερο 
βαθµό στις προτιµήσεις τους ήταν εκείνη της δραστηριότητας Βαλίτσες της 
ποίησης.  

Πίνακας 5. Τι άρεσε στα παιδιά από τις ενότητες του bookbook 
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Λίγο 18,9% 18,9% 27,0% 21,6% 45,9% 8,1% 13,5% 

Αδιάφορο 8,1% 10,8% 13,5% 16,2% 5,4% 8,1% 13,5% 

Καθόλου 5,4% 8,1% 24,3% 5,4% 13,5% 13,5% 16,2% 

∆/Α 13,5% 10,8% 16,2% 8,1% 10,8% 5,4% 8.1% 

 

3.3 Σχολιασµός αποτελεσµάτων 

Οι µαθητές ασχολούνται µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για κάποιες ώρες την 
εβδοµάδα στο σπίτι τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ιστοσελίδες των 
επιλογών τους είναι εκείνες της κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως το facebook) και οι 
ιστοσελίδες διαδικτυακών παιχνιδιών. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε εκείνα 
παλαιότερων ερευνών για το χρόνο παραµονής στο διαδίκτυο και το είδος των 
ιστοσελίδων που επισκέπτονται παιδιά των πρώτων τάξεων Γυµνασίου (για 
παράδειγµα Τσαλίκη & Χρονάκη 2012).  

Κανένας από τους συµµετέχοντες στην έρευνα δεν γνώριζε τον ιστότοπο, πριν 
την παρουσίαση του. ∆ήλωσαν, όµως, στη δεύτερη φάση της διεξαγωγής της 
έρευνας ότι η ιδέα των διαδικτυακών περιοδικών τους άρεσε «Πολύ» και 
«Αρκετά», κάτι που µπορεί να συνδεθεί µε τον τρόπο παρουσίασης του υλικού, 
που απαιτεί ενεργητική συµµετοχή εκ µέρους τους. Το γεγονός ότι τα δύο τρίτα 
των παιδιών επισκέφτηκαν ξανά το περιοδικό, αποδεικνύει ότι τους άρεσε και ότι 
το περιεχόµενο του εντάσσεται στη σφαίρα των ενδιαφερόντων τους. 

Οι ενότητες του ιστοτόπου δεν έτυχαν της ίδιας υποδοχής, γεγονός 
αναµενόµενο, και οι προτιµήσεις των παιδιών εµφανίζονται µε σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις. Τα κείµενα τα οποία αποµακρύνονται από τη συνηθισµένη 
µορφή βιβλίου αλλά διατηρούν το ενδιαφέρον περιεχόµενο µίας ιστορίας ή ενός 
παραµυθιού είναι εκείνα που ενθουσίασαν περισσότερο τα παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια. Η ιδέα να «ξεφυλλίσουν» ηλεκτρονικά ένα βιβλίο ή να τεθούν στη θέση 
του ακροατή µίας ιστορίας τους φάνηκε ιδιαίτερα ελκυστική. Ειδικά το 
«ηλεκτρονικό ξεφύλλισµα» ήταν κάτι που αρκετοί το είδαν για πρώτη φορά.  

4. Συνολική θεώρηση 

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς των γενικεύσεων που ενέχει κάθε 
ερευνητική µέθοδος, µπορεί να ειπωθεί ότι από τα στοιχεία διαφαίνεται πως τα 
διαδικτυακά περιοδικά εν γένει, και εκείνα που ασχολούνται µε τη λογοτεχνία 
ειδικότερα αποτελούν την εξέλιξη και την ανανέωση του κειµενικού είδους. 
Βρίσκονται στο µέσο ενός συνεχούς, από τη µία πλευρά αξιοποιούν τις σχεδόν 
απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου για τις µορφές παρουσίασης των 
περιεχοµένων τους και τους διαύλους επικοινωνίας µε τους αναγνώστες και από 
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την άλλη υπερασπίζονται µε πάθος και προβάλλουν την ανάγνωση και τα έντυπα, 
κυρίως, βιβλία, αξιολογώντας ως ιδιαίτερα σηµαντική την αναγνωστική απόλαυση. 

Ως προς τη µορφή έχουν υιοθετήσει πολλές από τις δυνατότητες που µπορεί 
να προσφέρει το διαδίκτυο. Η έλλειψη περιορισµών στην ποσότητα της ύλης που 
µπορεί να φιλοξενηθεί σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, οι δυνατότητες 
τροποποίησης και επικαιροποίησης των περιεχοµένων, τα καθιστούν έναν 
προνοµιακό χώρο ενηµέρωσης, αναζήτησης πληροφοριών και ψυχαγωγίας. Αυτή η 
ευελιξία και η απελευθέρωση από τους υλικούς περιορισµούς λειτουργεί προς 
όφελος της ποικιλίας και της συνολικής θεώρησης των θεµάτων, και αυξάνει την 
πληρότητα κάλυψης των ζητηµάτων στα οποία αναφέρονται. 

Τα διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά, διαφαίνεται ότι, σε µεγάλο βαθµό, 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να προωθήσουν την αγάπη για την ανάγνωση και 
να αποτελέσουν φορέα ενηµέρωσης για τα τεκταινόµενα στο χώρο του βιβλίου. Το 
αναγνωστικό κοινό λειτουργεί ενισχυτικά των προσπαθειών αυτών, µε τη 
συµµετοχή και την αποδοχή του. Οι τρόποι µε τους οποίους προσεγγίζονται τα 
θέµατα, είναι επικουρικοί της καλλιέργειας των νέων γραµµατισµών, πέραν των 
αναγνωστικών και συγγραφικών δεξιοτήτων. Η πολυτροπικότητα των κειµένων 
και οι νέες µορφές εξερεύνησης του περιεχοµένου, ταυτίζονται, σε µεγάλο 
ποσοστό, µε τις οικείες δραστηριότητες των νεαρών αναγνωστών στο χώρο του 
διαδικτύου καθιστώντας τα ελκυστικό τρόπο επαφής µε τη λογοτεχνία.  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των διαδικτυακών 
λογοτεχνικών περιοδικών, ως φορέων άτυπης εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της 
φιλαναγνωσίας και της επαφής των νέων, κυρίως, ατόµων µε τη λογοτεχνία. Η ερευνητική 
πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας έγκειται στην προσπάθεια προσδιορισµού των 
αλλαγών που επέφερε η ψηφιακή ανάγνωση στην παρουσίαση του λογοτεχνικού 
φαινοµένου και των νέων τύπων γραµµατισµού που απαιτούνται για την κατανόηση των 
περιεχοµένων, µέσα από τη µελέτη περίπτωσης ενός διαδικτυακού λογοτεχνικού 
περιοδικού.  
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∆ιερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών ∆ηµοτικού για τα 
ηλικιωµένα άτοµα και οι συνθήκες διαφοροποίησής τους 

π. Χρίστος Μιχαηλίδης 

Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 
chrmicha@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Η έννοια του γήρατος είναι µία κατά βάση χρονολογική έννοια, µε έναρξη 
συµβατικά καθορισµένη και διαφορετική στις διάφορες εποχές και κοινωνίες.  
Παρόλο που ακόµα δεν έχει διατυπωθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της 
γήρανσης και υπάρχει διαφωνία ως προς το ποιος θωρείται ηλικιωµένος, τα 
ιατρικά και όχι µόνο επιτεύγµατα, έχουν καταστήσει την πραγµατικότητα του 
γήρατος κάτι που εν δυνάµει αφορά όλους µας. Εάν όµως η παράταση του χρόνου 
της ζωής σηµαίνει παράταση της εξαθλίωσης, της υποτίµησης, της 
περιθωριοποίησης και της αποµόνωσης, τότε ο θρίαµβος της επιστήµης 
µετατρέπεται σε τραγωδία. Η διατήρηση της ποιότητας της ζωής στη µεγάλη 
ηλικία είναι µια υποχρέωση και µια πρόκληση στην οποία όλοι πρέπει να 
ανταποκριθούµε (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011).   

Το 2012 καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και 
Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της 
Κύπρου έθεσε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και σεβασµό των παιδιών απέναντι 
στα ηλικιωµένα άτοµα. Πριν όµως επιχειρηθεί η οποιαδήποτε παρέµβαση, οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να εστιάσουν στην ουσιαστική κατανόηση των αντιλήψεων 
των παιδιών για τους ηλικιωµένους (Gilbert & Ricketts, 2008). 

Οι αντιλήψεις ενός ατόµου είναι ουσιαστικά µια γνωστική διεργασία µε την 
οποία ταξινοµεί πράγµατα, καταστάσεις, άτοµα ή οµάδες ατόµων σε κατηγορίες, 
βάση των προσωπικών του εµπειριών µε αυτά ή βάση πληροφοριών από άλλες 
πηγές.  «Η αντίληψη για τα πρόσωπα, το πώς δηλαδή αντιλαµβανόµαστε τα άλλα 
πρόσωπα που αποτελούν τον περίγυρό µας, αναφέρεται στο πιο σηµαντικό, το πιο 
συνηθισµένο, το πιο χαρακτηριστικό αντικείµενο της καθηµερινής απασχόλησης 
του ανθρώπου – το συνάνθρωπό του.» (Γεώργας, 1990,  σελ.193). 

Όπως συµβαίνει µε τις έννοιες «φυλή» και «φύλο», η «ηλικία» είναι µία από 
τις αυτόµατες διαστάσεις βάση της οποίας κατηγοριοποιούµε τους άλλους 
ανθρώπους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη γνωστική επεξεργασία των 
εισερχοµένων πληροφοριών (Nelson, 2005). Ενώ όµως υπάρχει εκτεταµένη έρευνα 
και βιβλιογραφία σχετικά µε το ρατσισµό (φυλή) και το σεξισµό (φύλο), δεν 
παρατηρείται κάτι αντίστοιχο και µε τις δυσµενείς ηλικιακές διακρίσεις προς τους 
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ηλικιωµένους (ageism).  Αν γίνει σήµερα αναζήτηση στο διαδίκτυο µε τη χρήση 
των τριών πιο πάνω όρων θα πάρουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

•  «racism» 72,500,000 αποτελέσµατα 
• «sexism» 12,400,000 αποτελέσµατα 
• «ageism»   1,940,000 αποτελέσµατα 
Όπως αναφέρει ο Slater (2003), το Αµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο για 

τη Γήρανση συγκέντρωσε ορισµένα από τα πιο κοινά στερεότυπα για τους 
ηλικιωµένους, βάσει των οποίων όλοι είναι ίδιοι, φτωχοί, άρρωστοι, 
καταθλιπτικοί, βάρος και ανίκανοι να ανταποκριθούν στην κοινωνία, 
ανίκανοι να ζήσουν µόνοι τους, πεθαίνουν σε ιδρύµατα και πάσχουν από 
άνοια. ∆ιάφορες έρευνες ζήτησαν από παιδιά όλων των ηλικιών να 
χαρακτηρίσουν µε όποια επίθετα ήθελαν τους ηλικιωµένους.  Τα παιδιά 
συχνά περιέγραφαν τα ηλικιωµένα άτοµα µε αρνητικό τρόπο, 
χρησιµοποιώντας τα επίθετα «άρρωστος», «κουρασµένος», «άσχηµος», 
«αβοήθητος», «πεισµατάρης» και «ξεχασιάρης». Τα αρνητικά επίθετα που 
χρησιµοποιούν τα παιδιά στην περιγραφή τους τείνουν περισσότερο να 
περιγράφουν τη φυσική-σωµατική γήρανση (Lynott & Merola, 2007). 

Οι Bousfield και Hutchison (2010), έχουν υποστηρίξει ότι οι αρνητικές 
αντιλήψεις των νεαρότερων προς τους ηλικιωµένους, είναι η πιο συνηθισµένη 
βιωµένη µορφή προκατάληψης. Υπάρχει εποµένως ανάγκη για έγκαιρη και 
συστηµατική εκπαίδευση των παιδιών σε θέµατα σχετικά µε την γήρανση, η οποία 
προϋποθέτει τη διερεύνηση των όποιων υφιστάµενων αντιλήψεών τους για τα 
άτοµα της τρίτης ηλικίας (Gilbert & Ricketts, 2008).   

2. Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι από τη µια η διερεύνηση των 
αντιλήψεων των µαθητών Ε΄τάξης δηµοτικού σχολείου στην Κύπρο απέναντι στα 
ηλικιωµένα άτοµα και από την άλλη η εξέταση του κατά πόσον αυτές οι 
αντιλήψεις µεταβάλλονται κάτω από κάποιες συνθήκες.   

Το δείγµα της έρευνας αποτελούσαν 38 παιδιά δύο τµηµάτων Ε΄τάξης ενός 
δηµοτικού σχολείου της Λευκωσίας, µε µέσο όρο ηλικίας τα 11 έτη.  Από αυτά, τα 
22 ήταν αγόρια (58%) και τα 16 κορίτσια (42%).   

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκε ένα απλό 
ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελείται από 36 διαφορετικά επίθετα.  Τα 17 από 
αυτά παρουσιάζουν µε ένα θετικό τρόπο τους ηλικιωµένους και τα υπόλοιπα 19 µε 
αρνητικό τρόπο.   

Τα 17 «θετικά» επίθετα είναι τα πιο κάτω: 
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Καλόκαρδοι Ορεξάτοι Συµπονετικοί Βοηθητικοί Ήρεµοι 

Έξυπνοι Ευγενικοί Ευχάριστοι Αξιαγάπητοι Υποµονετικοί 

Φιλικοί Εργατικοί Συµπαθητικοί Καλόψυχοι Σοφοί 

Χαρούµενοι Έµπειροι  

Τα 19 επίθετα που παρουσιάζουν τα ηλικιωµένα άτοµα µε ένα αρνητικό 
τρόπο είναι τα ακόλουθα:   

Λυπηµένοι Ταλαιπωρηµένοι Απρόσεκτοι Κουρασµένοι Εγωιστές 

Ιδιότροποι Ενοχλητικοί Άσχηµοι Εχθρικοί Άχρηστοι 

Ακατάστατοι Μελαγχολικοί Γκρινιάρηδες Τροµαχτικοί Ξεροκέφαλοι 

Φοβισµένοι Αντιπαθητικοί Απογοητευµένοι ∆υστυχισµένοι  

Κάθε ένα από τα 36 επίθετα βρίσκεται σε µια πεντάβαθµη κλίµακα τύπου 
Likert, µε το ένα άκρο να αντιστοιχεί στη δήλωση «Συµφωνώ απόλυτα» και το 
άλλο στη δήλωση «∆ιαφωνώ απόλυτα». Η αξιοπιστία κάθε µιας από τις δύο 
οµάδες επιθέτων ελέγχθηκε στατιστικά. Το Cronbach's a για τα θετικά επίθετα 
ήταν 0.86, ενώ για τα αρνητικά επίθετα 0.67. 

Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει κατά πόσον οι 
αντιλήψεις των µαθητών διαφοροποιούνταν ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων 
συνθηκών που προηγούνταν της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου.  Έτσι σε µια 
πρώτη φάση (pretest), οι µαθητές κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 
χωρίς να προηγηθεί τίποτα. Σε µια δεύτερη φάση θα  έβλεπαν κάποιες 
φωτογραφίες που παρουσίαζαν µε θετικό τρόπο τους ηλικιωµένους και µετά θα 
συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο. Σε µια τρίτη φάση θα έβλεπαν κάποιες 
φωτογραφίες που παρουσίαζαν µε αρνητικό τρόπο τους ηλικιωµένους και µετά θα 
συµπλήρωναν πάλι το ερωτηµατολόγιο και τέλος σε µια τέταρτη φάση θα έβλεπαν 
κάποιες φωτογραφίες που παρουσίαζαν µε ουδέτερο τρόπο τους ηλικιωµένους πριν 
συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο.   

Αναφορικά µε τη Β΄, Γ΄ και ∆΄ φάση της έρευνας, κάθε φορά πριν από τη 
χορήγηση του ερωτηµατολογίου γινόταν προβολή των αντίστοιχων 10 εικόνων σε 
γιγαντοοθόνη µε τη χρήση βιντεοπροβολέα, για δέκα δευτερόλεπτα. Για την 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν απαιτήθηκαν περισσότερα από 7-10 λεπτά.  
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS (SPSS 
17.0). 

3. Αποτελέσµατα 

Μια πρώτη γενική διαπίστωση από την ανάλυση των δεδοµένων είναι ότι τα 
παιδιά στη συντριπτική τους πλειονότητα βλέπουν θετικά τους ηλικιωµένους. 
Περισσότερο από το 70% των παιδιών του δείγµατος συµφωνεί απόλυτα ή αρκετά, 
µε το ότι οι ηλικιωµένοι είναι «καλόψυχοι», «καλόκαρδοι», «έµπειροι», «φιλικοί», 
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«ευγενικοί», «χαρούµενοι», «ήρεµοι», «συµπαθητικοί», «βοηθητικοί», 
«ευχάριστοι» και «συµπονετικοί». Μόνο σε 3 από τα συνολικά 17 θετικά επίθετα 
(«εργατικοί», «ορεξάτοι» και «έξυπνοι»), τα παιδιά παρουσιάζονται να έχουν 
κάποιες αµφιβολίες. 

Τα ποσοστά στο επίθετο «εργατικοί» είναι χαµηλά πιθανώς γιατί τα παιδιά 
συνδέουν το επίθετο «εργατικοί» µε τη δουλειά. Οι ηλικιωµένοι όµως δεν 
δουλεύουν πλέον -τουλάχιστον όχι µε το αυστηρό εργασιακό πρόγραµµα των 
γονιών τους- εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί. Αναφορικά µε το επίθετο «έξυπνοι», 
παρόλο που το 44,8% των παιδιών συµφωνεί σε κάποιο βαθµό ότι αυτό 
ανταποκρίνεται στους ηλικιωµένους, ένα ποσοστό 44,7% δηλώνει ότι δεν είναι 
σίγουρο. Και σε αυτό όµως το επίθετο τα παιδιά δεν είναι αρνητικά, εφόσον µόνο 
4 διαφωνούν αρκετά µε το ότι οι ηλικιωµένοι είναι έξυπνοι.   

Πίνακας 1: Ποσοστά συµφωνίας-διαφωνίας µε τα θετικά επίθετα (pretest) 

Θετικά 
επίθετα 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
αρκετά 

∆εν είµαι 
σίγουρος-η 

∆ιαφωνώ 
αρκετά 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

 
Ν               
% 

Ν                
% 

Ν             
% 

Ν             
% 

Ν            
% 

Καλόψυχοι 29     
76,3% 

5       
13,2% 

4     
10,5% 

----        
---- 

----       
---- 

Καλόκαρδοι 26     
68,4% 

10     
26,3% 

1       
2,6% 

1       
2,6% 

----       
---- 

Έµπειροι 21     
55,3% 

5       
13,2% 

10   
26,3% 

2       
5,3% 

----       
---- 

Φιλικοί 20     
52,6% 

11     
28,9% 

5     
13,2% 

----        
---- 

2      
5,3% 

Ευγενικοί 20     
52,6% 

9       
23,7% 

7     
18,4% 

2       
5,3% 

----       
---- 

Χαρούµενοι 20     
52,6% 

9       
23,7% 

4     
10,5% 

4     
10,5% 

1      
2,6% 

Ήρεµοι 20     
52,6% 

8       
21,1% 

7     
18,4% 

2       
5,3% 

1      
2,6% 

Συµπαθητικοί 19        
50% 

11     
28,9% 

7     
18,4% 

1       
2,6% 

----       
---- 

Βοηθητικοί 18     
47,4% 

11     
28,9% 

4     
10,5% 

2       
5,3% 

3      
7,9% 

Ευχάριστοι 18     
47,4% 

9       
23,7% 

5     
13,2% 

4     
10,5% 

2      
5,3% 

Συµπονετικοί 16     
42,1% 

13     
34,2% 

6     
15,8% 

3       
7,9% 

----       
---- 

Σοφοί 16     
42,1% 

7       
18,4% 

10   
26,3% 

3       
7,9% 

2      
5,3% 

Υποµονετικοί 16     
42,1% 

5       
13,2% 

10   
26,3% 

4     
10,5% 

3      
7,9% 

Αξιαγάπητοι 13     9       12   4     ----       



 728

34,2% 23,7% 31,6% 10,5% ---- 
Εργατικοί 9       

23,7% 
5       

13,2% 
7     

18,4% 
8     

21,1% 
9    

23,7% 
Ορεξάτοι 7       

18,4% 
5       

13,2% 
16   

42,1% 
7     

18,4% 
3      

7,9% 
Έξυπνοι 5       

13,2% 
12     

31,6% 
17   

44,7% 
4     

10,5% 
----       

---- 

Αναφορικά µε τις επιλογές των παιδιών στα αρνητικά επίθετα, η συντριπτική 
πλειονότητα των παιδιών (ποσοστό 73,7% µε 86,9% των παιδιών) διαφωνεί είτε 
αρκετά είτε απόλυτα µε τη θέση ότι οι ηλικιωµένοι είναι «αντιπαθητικοί», 
«εχθρικοί», «εγωιστές», «τροµαχτικοί» ή «άχρηστοι». ∆ιαφωνούν επίσης, αλλά σε 
µικρότερο ποσοστό, µε τον χαρακτηρισµό των ηλικιωµένων ως «γκρινιάρηδες», 
«ξεροκέφαλοι», «ακατάστατοι», «άσχηµοι» και «ενοχλητικοί».   

Η πλειονότητα των παιδιών φαίνεται να συµφωνεί ότι τα επίθετα 
«κουρασµένοι» και «ταλαιπωρηµένοι» χαρακτηρίζουν την οµάδα των 
ηλικιωµένων, επίθετα όµως που δεν χαρακτηρίζουν αρνητικά τους ηλικιωµένους 
ως πρόσωπα.   

Από τον Πίνακα 2 που ακολουθεί, φαίνεται επίσης ότι τα περισσότερα από τα 
παιδιά του δείγµατος δεν είναι σίγουρα αν τα επίθετα «φοβισµένοι», 
«δυστυχισµένοι», «λυπηµένοι», «µελαγχολικοί» και «απογοητευµένοι», 
χαρακτηρίζουν τους ηλικιωµένους.   

Όσον αφορά τα «αρνητικά» επίθετα, εκείνα µε τα οποία συµφωνούν σε 
µεγαλύτερο βαθµό τα παιδιά είναι το επίθετο «κουρασµένοι», καθώς και το 
εννοιολογικά παρόµοιό του το επίθετο «ταλαιπωρηµένοι». Και τα δύο όµως 
φαίνεται να χαρακτηρίζουν περισσότερο µια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 
ηλικιωµένοι παρά ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους.  Τα παιδιά ίσως 
υιοθετούν τα συγκεκριµένα επίθετα βασιζόµενα στην προσωπική τους εµπειρία µε 
ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία λόγω ηλικίας δεν είναι τόσο ευκίνητα και δεν 
µπορούν να συµµετέχουν στις δραστηριότητες νεαρότερων ατόµων δίνοντας έτσι 
την εντύπωση του «κουρασµένου» και «ταλαιπωρηµένου».  

Το επίθετο µε το οποίο διαφωνούν εντονότερα και σχεδόν απόλυτα είναι το 
επίθετο «άχρηστοι». Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά στην παρούσα 
έρευνα, σε αντίθεση µε όσα αναφέρονται στη γενικότερη βιβλιογραφία, δεν 
υιοθετούν τα επίθετα που αναφέρονται στην εµφάνιση των ηλικιωµένων. Τα 
παιδιά παρουσιάζονται να διαφωνούν µε τα επίθετα «»τροµακτικοί», 
«αντιπαθητικοί» και «άσχηµοι», τα οποία σχετίζονται κυρίως µε την εξωτερική 
εµφάνιση των ηλικιωµένων ατόµων.   
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Πίνακας 2: Ποσοστά συµφωνίας-διαφωνίας µε τα αρνητικά επίθετα (pretest) 

Αρνητικά 
επίθετα 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
αρκετά 

∆εν είµαι 
σίγουρος-η 

∆ιαφωνώ 
αρκετά 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

 Ν          
% 

Ν              
% 

Ν            
% 

Ν          
% 

Ν          
% 

Κουρασµένοι 
13     

34,2% 
16     

42,1% 
8      

21,1% 
----       

---- 
1      

2,6% 

Ταλαιπωρηµένοι 
8       

21,1% 
11     

28,9% 
12    

31,6% 
2      

5,3% 
5    

13,2% 

Απρόσεχτοι 
4       

10,5% 
9       

23,7% 
8      

21,1% 
9    

23,7% 
8    

21,1% 

Ιδιότροποι 
4       

10,5% 
7       

18,4% 
12    

31,6% 
5    

13,2% 
10  

26,3% 

Γκρινιάρηδες 
4       

10,5% 
5       

13,2% 
7      

18,4% 
7    

18,4% 
15  

39,5% 

Φοβισµένοι 
3         

7,9% 
6       

15,8% 
14    

36,8% 
5    

13,2% 
10  

26,3% 

∆υστυχισµένοι 
3         

7,9% 
6       

15,8% 
13    

34,2% 
5    

13,2% 
11  

28,9% 

Λυπηµένοι 
2         

5,3% 
10     

26,3% 
17    

44,7% 
4    

10,5% 
5    

13,2% 

Μελαγχολικοί 
2         

5,3% 
6       

15,8% 
17    

44,7% 
6    

15,8% 
7    

18,4% 

Ξεροκέφαλοι 
2         

5,3% 
4       

10,5% 
11    

28,9% 
5    

13,2% 
16  

42,1% 

Ακατάστατοι 
2         

5,3% 
4       

10,5% 
8      

21,1% 
6    

15,8% 
18  

47,4% 

Άσχηµοι 
2         

5,3% 
4       

10,5% 
6      

15,8% 
8    

21,1% 
18  

47,4% 

Ενοχλητικοί 
1         

2,6% 
6       

15,8% 
8      

21,1% 
9    

23,7% 
14  

36,8% 

Απογοητευµένοι 
1         

2,6% 
5       

13,2% 
16    

42.1% 
9    

23,7% 
7    

18,4% 

Αντιπαθητικοί 
1         

2,6% 
2         

5,3% 
7      

18,4% 
7    

18,4% 
21  

55,3% 

Εχθρικοί 
----          

---- 
1         

2,6% 
8      

21,1% 
2      

5,3% 
27  

71,1% 

Εγωιστές 
----          

---- 
1         

2,6% 
4      

10,5% 
6    

15,8% 
27  

71,1% 

Τροµαχτικοί 
----          

---- 
----          

---- 
6      

15,8% 
5    

13,2% 
27  

71,1% 

Άχρηστοι 
----          

---- 
----          

---- 
5      

13,2% 
1      

2,6% 
32  

84,2% 
 



 730

Τα πιο πάνω ευρήµατα µπορούν να εξηγηθούν εν µέρει µε αναφορά 
στην πολιτιστική πραγµατικότητα της κυπριακής κοινωνίας. Στην Κύπρο, οι 
περισσότερες οικογένειες έχουν ακόµη τα ηλικιωµένα άτοµα κοντά τους –
τουλάχιστον όσα δεν εµπίπτουν στην κατηγορία της παθολογικής γήρανσης. 
Πολλές φορές οι παππούδες και οι γιαγιάδες αναλαµβάνουν το µεγάλωµα 
των εγγονιών αλληλεπιδρώντας επί καθηµερινής βάσεως µαζί τους. Αυτό 
ίσως συµβάλλει στη διαµόρφωση πιο θετικών αντιλήψεων για τους 
ηλικιωµένους στο σύνολό τους.   

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν και η 
διερεύνηση του κατά πόσον οι αντιλήψεις των µαθητών διαφοροποιούνταν 
ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων συνθηκών που προηγούνταν της 
συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 
µαθητές παρουσίαζαν θετικότερες αντιλήψεις προς τους ηλικιωµένους όταν 
του ερωτηµατολογίου προηγούνταν οι εικόνες που παρουσίαζαν µε θετικό 
τρόπο τους ηλικιωµένους. 

Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 1, ο µέσος όρος των 17 θετικών 
επιθέτων στο αρχικό τεστ (pretest) είναι 32,77 (εύρος 17-85). Ο χαµηλός 
µέσος όρος δείχνει ότι τα παιδιά γενικά φαίνεται να συµφωνούν και να 
υιοθετούν θετικούς χαρακτηρισµούς-επίθετα προς τα ηλικιωµένα άτοµα.   

∆ιάγραµµα 1: Μέσος όρος των θετικών επιθέτων στις 4 συνθήκες 
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Στη συνθήκη όπου τα παιδιά πριν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
βλέπουν τις 10 θετικές για τους ηλικιωµένους εικόνες, ο µέσος όρος πέφτει στο 
29,86, κάτι που δείχνει ότι περισσότερα παιδιά συµφωνούν και υιοθετούν ακόµα 
πιο θετικούς χαρακτηρισµούς. Οι εικόνες που παρουσιάζουν µε ένα θετικό τρόπο 
τους ηλικιωµένους, όταν προηγούνται της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, 
ωθούν τα παιδιά να συµφωνήσουν σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό µε τα επίθετα που 
χαρακτηρίζουν µε ένα θετικό τρόπο τα ηλικιωµένα άτοµα. Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (Ρ=0,005). 

Όταν του ερωτηµατολογίου προηγείται η προβολή των 10 αρνητικών 
εικόνων, ο µέσος όρος ανέρχεται στο 31,87.  Τα παιδιά δε φαίνεται να 
επηρεάζονται από την  προβολή των εικόνων που παρουσιάζουν µε αρνητικό 
τρόπο τους ηλικιωµένους. Τέλος, όσον αφορά τη συνθήκη κατά την οποία της 
συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου προηγείται η προβολή των 10 εικόνων που 
παρουσιάζουν µε ένα ουδέτερο τρόπο τους ηλικιωµένους, ο µέσος όρος βρίσκεται 
στο 31,73.  Ο µέσος όρος πλησιάζει τόσο το µέσο όρο του pretest όσο και αυτόν 
τις συνθήκης µε τις αρνητικές εικόνες, αλλά είναι ελαφρός χαµηλότερος. Τα 
παιδιά, µετά την προβολή των ουδέτερων εικόνων συµφωνούν και υιοθετούν πιο 
θετικούς χαρακτηρισµούς προς τα ηλικιωµένα άτοµα (σε σύγκριση µε το pretest 
και τη συνθήκη στην οποία προηγούνται οι αρνητικές εικόνες). 

Από την άλλη, η προβολή αρνητικών εικόνων πριν από τη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου δε φαίνεται να οδηγεί τα παιδιά στην υιοθέτηση αρνητικών 
επιθέτων στο χαρακτηρισµό των ηλικιωµένων ατόµων. 

∆ιάγραµµα 2: Μέσος όρος των αρνητικών επιθέτων στις 4 συνθήκες 

 



 732

Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω διάγραµµα, ο µέσος όρος των 19 αρνητικών 
επιθέτων στο αρχικό τεστ (pretest) είναι 65,80 (εύρος 19-95).  Ο ψηλός µέσος όρος 
δείχνει ότι τα παιδιά γενικά διαφωνούν και δεν υιοθετούν τους αρνητικούς 
χαρακτηρισµούς-επίθετα προς τα ηλικιωµένα άτοµα. Όταν του ερωτηµατολογίου 
προηγείται η προβολή των 10 θετικών εικόνων, ο µέσος όρος είναι 68,54. Ο µέσος 
όρος έχει αυξηθεί σε σχέση µε το pretest, υποδεικνύοντας ότι τα παιδιά διαφωνούν 
ακόµη περισσότερο και δεν υιοθετούν τους αρνητικούς χαρακτηρισµούς προς τα 
ηλικιωµένα άτοµα. Αυτή η διαφορά, όπως έδειξε η στατιστική ανάλυση (paired 
samples t-test) είναι στατιστικά σηµαντική (Ρ=0,048).   

4. Συνοψίζοντας 

Ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από τις τέσσερις διαφορετικές 
συνθήκες χορήγησης του ίδιου ερωτηµατολογίου, είναι ότι οι θετικές εικόνες και 
όχι τόσο οι αρνητικές (εν µέρει και οι ουδέτερες στη συνθήκη µε τα αρνητικά 
επίθετα), είναι αυτές που ουσιαστικά επηρεάζουν προς το θετικό και οδηγούν σε 
διαφοροποίηση των αντιλήψεων των µαθητών. Η προβολή των εικόνων που 
παρουσιάζουν µε αρνητικό τρόπο τους ηλικιωµένους, παρόλο που δεν οδηγεί σε 
υιοθέτηση αρνητικότερων αντιλήψεων, δεν οδηγεί ούτε σε σηµαντική 
διαφοροποίηση των αντιλήψεων των παιδιών προς το θετικότερο. Εποµένως εάν 
το επιθυµητό είναι τα παιδιά να υιοθετήσουν θετικές στάσεις προς τους 
ηλικιωµένους ή να αλλάξουν προς το θετικότερο τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις 
τους, εκείνο που θα βοηθήσει είναι η προβολή των θετικών στοιχείων των 
ηλικιωµένων ατόµων και όχι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των παιδιών µέσω 
της προβολής των αρνητικών τους χαρακτηριστικών και της διαδικασίας λύπησής 
τους. 

Υπάρχει ανάγκη για έγκαιρη εκπαίδευση των παιδιών σε θέµατα σχετικά µε 
την γήρανση (Gilbert & Ricketts, 2008). Μια σωστά σχεδιασµένη εκπαίδευση για 
τα γηρατειά µπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισορροπηµένων αντιλήψεων για 
τα ηλικιωµένα άτοµα, να προωθήσει υγιείς τρόπους ζωής και να προετοιµάσει τα 
παιδιά να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τα γηρατειά των παππούδων και 
των γονιών τους, καθώς και άλλα συναφή θέµατα που µπορεί να προκύψουν 
(Laney, Wimsatt, Moseley, 1999). Άλλωστε, όπως σχολίασε κάποτε εύστοχα ο 
Γάλλος συγγραφέας André Maurois, το πραγµατικό κακό των γηρατειών δεν είναι 
η αδυναµία του σώµατος, είναι η αδιαφορία της ψυχής. 
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Περίληψη:   

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των µαθητών Ε΄ 
δηµοτικού στην Κύπρο για τους ηλικιωµένους και η προσπάθεια διαφοροποίησής τους 
µέσω τριών διαφορετικών συνθηκών που προηγούνται ενός ερωτηµατολογίου (προβολή 
εικόνων που παρουσιάζουν µε θετικό, αρνητικό και ουδέτερο τρόπο τους ηλικιωµένους).  
Η αναγνώριση των αντιλήψεων απέναντι στους ηλικιωµένους είναι το πρώτο βήµα στο 
σχεδιασµό δραστηριοτήτων για αλλαγή τυχών αρνητικών συµπεριφορών.  Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στην πλειονότητά τους τα παιδιά διάκεινται θετικά 
απέναντι στους ηλικιωµένους.  Φάνηκε επίσης ότι εάν στόχος είναι η διαφοροποίηση των 
αντιλήψεών τους προς το θετικότερο, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την προβολή θετικών 
στοιχείων των γηρατειών.  Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των παιδιών εστίασης στα 
αρνητικά χαρακτηριστικά των ηλικιωµένων ή µέσω προσπάθειας λύπησής τους δεν έχουν 
σηµαντικά αποτελέσµατα.   

Το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισορροπηµένων 
αντιλήψεων για τους ηλικιωµένους και να προετοιµάσει τα παιδιά να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικότερα τα γηρατειά των παππούδων και των γονιών τους. 
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1. Introduction & Literature Review 

In today’s globalised environment, the high degree of competition between 
countries in all aspects of economic activity has seriously affected the agricultural 
profession. It has become apparent that those working in the field need to possess 
the knowledge, skills and attitude which will increase their ability to produce 
quality products at a small cost. In that respect, farmers need to receive up to date 
and ongoing training in modern agricultural methods and practices.  

Although it is difficult to argue against the necessity of systematic agricultural 
training, in some countries this type of training has not been very popular within 
agricultural population. For example, it has been estimated that only 4.5% of the 
Greek farmers have attended at least one training course on agricultural-related 
subjects. This poor result could be attributed to many reasons: lack of information 
diffusion among agricultural population, lack of motivation to train and change 
“established” practices (Van den Ban & Hawkins, 1996), difficulties in accessing 
training programmes, courses with insufficient/irrelevant training content etc. It is 
evident that the low participation in training courses in the recent years needs to be 
investigated and addressed by Greek authorities (especially the Greek Ministry of 
Agricultural Development and Food). Moreover, agricultural training needs should 
be thoroughly explored, so farmers would be encouraged/motivated to participate 
in training programmes (Chasapis, 2000) which aim at addressing and remedying 
possible “gaps” of their knowledge/skills background (Armstrong, 2000).  

Young farmers (those below the age of 40) appear to form a very dynamic 
part of the agricultural population (Villa, 1999) because they seem to have some 
quality characteristics, e.g. better understanding of agricultural economy and 
competitiveness, adaptability, receptiveness of new ideas etc. (Folinas & Lioutas, 
2008). Consequently, they should be at the forefront of efforts aiming at a) 
improving and putting into practice new agricultural methods and b) diversifying 
agricultural economy. As a result, researchers are interested in relevant issues, for 
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example regarding young peoples’ lives in agricultural areas (Jones, 1999; Helve, 
2001; Leyshon, 2002), the effect of location and gender on their socio-economic 
position (FAO, 1998; Verstand, 1999; Shucksmith, 2004) and the role of 
interventional policy measures aiming at encouraging young people into the 
profession (Gidarakou, 1999).  

With regards to the present research, which took place in the Cycladic islands 
of Greece, it is important for the reader to have in mind the term “insularity”. This 
term is used in order to describe the social and economic characteristics of the 
islands: e.g. distance at least 1 km from mainland, population of more than 50 
people, the existence of permanent residents and economic activities etc. These 
characteristics are attributed to the geographic discontinuity from mainland 
(Eurisles, 2002). This kind of “distance”, has often a negative result on the 
effectiveness of measures taken by central and local authorities in order to increase 
economic growth (Biggi, 2000) e.g. on production cost, markets, labor etc. 
Consequently, all training programs targeted to farmers living in islands, should 
take into consideration those local parameters. This is why, according to the 
researchers, this research is very interesting. 

2. Objectives & research questions 

The aim of the research is to shed some light on agricultural training in 
Greece, outlining the needs and views of young farmers (aged below 40). This 
particular age group was chosen for the following reasons: 

• As explained earlier, young farmers are usually more receptive to adopting 
new techniques and practices, which would correspond to a new agricultural 
production model. 

• A big part of young farmers in Greece have participated in the past, in an 
E.U. subsidised training programme called “Young farmers” (organised by state 
agricultural training organisation “Demetra”, with 150 hours of training). Having 
attended such a programme, the participants should be able to reflect on their past 
training experience and provide important information on the subjects researched.  

More specifically, the researchers focused on the Cyclades islands. Apart 
from agricultural training and needs, the researchers investigated the role of 
Information Technology in agricultural production and training. The decision to 
investigate this issue arose, while the researchers were delving into the official 
development plans and proposals of Greek authorities regarding the agricultural 
sector. According to the National Strategic Plan on Agricultural Development 
(ESSAA, 2006), the induction of Information Technology into agricultural 
production has been proposed as a measure which will help reconstruct traditional 
production methods and develop rural areas in Greece. It is believed that the 
research’s results will help Greek authorities plan and organise agricultural training 
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programmes, which will address the needs of the farmers, while increasing the 
“attractiveness” of such programmes to agricultural population.  

The research has been developed in order to explore the following research 
questions: 

Question 1: What are the views of young farmers in Cyclades with regards to 
agricultural training in general? 

Question 2: What are the main characteristics and the subjects of an 
agricultural training program they wish/have the need to attend?  

Question 3: What is the importance of Information Technology and Internet in 
agricultural production and training?  

3. Methodology 

As mentioned earlier, the research was based on young farmers (less than 40 
years old) in Cyclades islands. All participants were managers in agricultural 
businesses (operating in the production of agricultural products and/or livestock). 
There were 160 questionnaires sent via email and postal services for completion; 
129 were returned (response rate 80.6%). The sample represented 7% of the total 
population (according to the Greek National Statistical Office, in year 2001, there 
were 1,825 farmers in Cyclades islands under the age of 40). It is believed that the 
sample consisted of a valid representation of the total population (all farmers in 
Cyclades under the age of 40), therefore, one could argue that the research results 
outline a precise picture of agricultural training and needs in the Cyclades islands. 

The researchers followed a quantitative approach with the use of a 
questionnaire, which consisted of 33 items (31 closed questions, 2 open). The 
questionnaire has four parts: 

• Part A explored demographic data of the respondents (gender, age, 
location, educational level, marital status, annual income, type and size of 
agricultural business). 

• Part B explored the views of the respondents (positive or negative) 
regarding agricultural training in general (question 1) e.g. their willingness to 
participate in training courses in agriculture, their motives to participate in such 
programmes, the relevance of the courses they have attended to their needs etc. 

• Part C examined the views of the respondents regarding issues such as the 
“ideal” type (general/specialised), structure (subjects taught) and length of an 
agricultural training course they would like to attend (question 2). 

• Part D examined issues related to the use of Information Technology and 
the Internet, in relevance to improvements in agricultural production and training 
(question 3).  
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The items of the questionnaire were derived from previous researches in the 
Greek agricultural sector (Klavdianou-Papadaki, 2006; Folinas & Lioutas, 2008; 
Alexopoulos et. al., 2008) and were adapted accordingly to the requirements of the 
present research. The data were processed through the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS), EVIEWS και STATA.  

4. Key findings - Discussion 

The majority of the respondents who participated in the research (69.77%) 
expressed a positive view regarding agricultural training in general. When taking 
into account only those who have attended training courses in the past, the positive 
views reached a respectable 79.17%. However, there is almost one in three 
respondents (34.72%) not expressing favourable views towards agricultural 
training, so there is definitely space for improvement.  

The respondents also expressed a high degree of willingness to participate in 
future agricultural training courses (81.40%), which, for start, is a very positive 
result. However, the motives which would make them participate on future training 
programmes were not 100% “educational”. As appears on Table 1, there was a 
respectable 27.13%, who would participate in a programme because of the money 
they would get paid during their attendance. This manifests a deep problem in the 
way Greek agricultural economy was structured after joining the E.U., as 
production was developed around subsidies instead of real local and national long-
term needs. Therefore, it came as no surprise that 79% of the respondents were not 
willing to pay in order to participate in an agricultural training programme. This 
might also be –partially- attributed to the current difficulties of the Greek economy. 

Motive Percentage 
To get general information on the agricultural subject. 15.35 
To get information on specific new developments/practices 
on agricultural production. 

18.91 

To improve my competitiveness in the agricultural field and 
the job market. 

26.87 

To receive subsidy for attending the programme. 27.13 
Positive comments I have heard from other 
participants/colleagues. 

11.74 

Table 1: Motivators for participating in training programme 

With regards to the training programmes the participants have attended, there 
was a 65.27% of farmers who expressed a favourable view (programmes being 
evaluated very good or above average), and the remaining 34.73% provided 
evaluations below average. This result requires further investigation on behalf of 
the training programmes’ organisers. The respondents have also prioritised the 
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actions/measures which should be taken in order to improve quality of agricultural 
training (see Table 2). 

Actions Percentage 
Content should be specialised according to local agricultural needs. 30.13 
Specialised trainers.  21.81 
Content should aim at improving the quality of agricultural life. 19.38 
Modern and up-to-date knowledge and skills, which address current 
production problems. 

21.14 

Programmes should be evaluated after completion. 7.54 

Table 2: Proposed actions for improvement in agricultural training 

With regards to the second research question, the majority of the participants 
(84.5%) agreed on the statement that “an agricultural training course should be 
addressing specific issues on agricultural production, instead of dealing with 
general agricultural policies and practices”. They have also agreed (84.5%) on the 
importance of linking local characteristics and needs with the training content. The 
young farmers of the sample have also showed their unwillingness to participate in 
programmes whose main content will be the management of agricultural units 
(50.39% were against participating in such programmes, 34.88% were in favour of 
such programmes and 14.73% were not sure).  

With regards to the length of an “ideal” agricultural training programme, the 
respondents expressed their preference towards programmes of 60-150 hours 
(80.64%). This outcome (farmers preferring to attend short to medium length 
courses), can be explained by the fact that they probably do not have more time to 
“sacrifice”. In particular, there is often urgent work in the fields which needs to be 
done and it will prevent farmers from being in a classroom for a prolonged period 
of time. This is something that future training organisers should take into account.  

Another important issue is the content (subjects) of agricultural training 
programmes. The respondents’ views have been outlined in Table 3 (for those 
cultivating agricultural products) and Table 4 (for those working within the 
livestock field). 

Agriculture 

Subjects Rank of importance 

Plant protection 1 

Pests and diseases 2 

Cultivation practices 3 

Fertilisation 4 

Irrigation 5 

Sowing or planting system 6 

Maturation & harvest 7 

Selection of plant capital 8 

Table 3: Training content (production of agricultural products)  
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Livestock 

Subjects Rank of importance 
Animal care & handling 1 

Feeding 2 

Veterinary check & care 3 

Farming systems 4 

Animal stables 5 

Health & Safety – livestock products 6 

Diseases transmitted from animals to humans 7 

Selection of livestock capital 8 

Table 4: Training content (livestock)  

Another interesting issue that came up was the implementation of newfound 
knowledge and skills in the farmers’ everyday practice (Table 5).  

After completion of training, farmers would: Percentage 

Not put in practice what they have learnt. 6.17% 

Put in practice what they have learnt immediately. 18.51% 

Seek the advice of their trainer before implementing something new. 23.45% 

Seek the advice of their agriculturist before implementing something new. 27.16% 

Not be sure of what to put in practice. 14.81% 

Follow another route. 9.90% 

Table 5: Implementation of newfound knowledge and skills after training 

Regarding the importance of Information Technology in agricultural 
production and training (research question 3), there has been a substantial 
percentage of farmers (44.44%) who use computers and the internet very rarely. 
However, they agree to a great extent (80.62%) that IT technology is very much 
needed for attaining sustainable agricultural production. They also agree (85.27%) 
that IT technology is very useful in agricultural training. These results show that 
there is a certain distance between “theory” and “practice”; young farmers “in 
theory” accept the importance of IT technology in their profession, but “in 
practice” they do not make extensive use of it. The reasons for that may vary: 
geographical factors (e.g. the distance from mainland Greece), the fact that most 
agricultural units are small (therefore, some modern methods are costly to be 
practiced), lack of training on IT usage, learning obstacles (e.g. adult people not 
believing that they can easily learn new IT skills) etc.  

Conclusion 

The current demands of the Greek economy, as well as the importance of 
tacking with the economic crisis in the recent years, bring to surface the need to 
maximise the effectiveness of human resources, in all fields. Farmers should have 
the knowledge and skills required not only to produce agricultural products of high 
quality, but also a) to adapt to the continuously changing market demands and b) to 
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take, at times, well calculated business risks. In other words, they need to have a 
deeper knowledge not only on “how to do things”, but also on “why”. 

Taking into account that the results of this research are not contradicting 
findings from previous researches conducted in Greece, it is evident that it is 
possible to outline a general (nationwide) framework on agricultural training. As 
for the islands of Cyclades, the local/regional factors (relevant to the term 
“insularity”) describing cultivation and livestock need to be taken into account, if 
future training interventions are to succeed. The general positive disposition of 
young farmers towards agricultural training is undoubtedly a good start. It could be 
constructively used, if farmers’ collective bodies and associations are participating 
in the design of training programmes (for example those subsidised by E.U. funds); 
in that respect training/learning results would be maximised.  
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Abstract 

The purpose of the research is to present the views of young farmers with regards to 
agricultural training, their training needs, as well as the importance of IT technology and 
the internet in agricultural training. There were 129 young farmers who participated, 
located in 23 islands belonging to the Cycladic complex of Greece. Questionnaires were 
used for the data collection and the research concluded that young farmers in Cyclades 
were, in general, positively situated towards agricultural training. They also stressed the 
importance of training content being specialised to local agricultural needs. Additionally, 
most farmers agreed on the importance of IT technology in the agricultural profession and 
training, but they do not seem to make extensive use of it. The research shed some light on 
the basic agricultural training parameters. These parameters need to be clearly defined in 
order to organise future efforts for the modernization of the agricultural profession in 
Greece. It is believed that the results will help official authorities (e.g. the Ministry of 
Agricultural Development and Food) to tailor future training programs according to the 
needs of the agricultural population and the regional peculiarities in cultivation and 
stockbreeding. 
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«Οι Τηλεοπτικές παραστάσεις του Ε. Σπαθάρη και η 
συµβολή τους στην καθιέρωση του Θεάτρου Σκιών 
ως θέαµα για Παιδιά. Μια πρώτη προσέγγιση. 

Μέρος Α΄: 1966-1977» 

Ανθή Γ. Χοτζάκογλου 

Θεατρολόγος – Ερευνήτρια, anthoucho@yahoo.gr, 
http://independent.academia.edu/ANTHICHOTZAKOGLOU 

«-Ποιο είναι το λιθαράκι που πιστεύετε πως προσθέσατε στο ελληνικό 
Θέατρο Σκιών; 

-Το ότι γύρισα δίσκους µε παραστάσεις του Καραγκιόζη, αλλά κυρίως το ότι 
τον έβαλα στην Τηλεόραση για πάνω από είκοσι χρόνια.» Ε. Σπαθάρης 
(Παπασωτηρίου 2009, 116) 

Η διαδροµή του Καραγκιόζη από τα καφέ Αµάν (Χατζηπανταζή 1984 και  
1986) στα εξοχικά κέντρα, τα θεατράκια, τις (παιδικές) εορταστικές εκδηλώσεις 
και τις σχολικές αίθουσες, και η παράλληλη εξέλιξή του από θέαµα για ενήλικες σε 
θέαµα -κατά βάση- για παιδιά, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της 
Ιστορίας του. Η ανίχνευση αυτών των βηµάτων, οδηγεί στη µελέτη της 
τηλεοπτικής παρουσίας του και στον Ευγένιο Σπαθάρη (1924-2009) (Σολδάτος 
1979)·τον καλλιτέχνη, που πρώτος ενέταξε τον Καραγκιόζη στην Ελληνική 
Τηλεόραση

i. Ξεδιπλώνοντας το ακατάγραφο ιστορικόii της τηλεοπτικής του 
«καριέρας», θα επιχειρηθεί να διαπιστωθούν το µέγεθος, οι οδοί και η επιτυχία του 
εγχειρήµατος, τόσο για τον Σπαθάρη και την Κρατική Τηλεόραση, όσο και για το 
Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Για πρακτικούς λόγους, η τηλεοπτική αυτή πορεία θα 

                                            
iTο Ε.Ι.Ρ. (ίδρ. 23/02/1966) µετονοµάστηκε (1970) σε Ε.Ι.Ρ.Τ., κατόπιν (1975) σε Ε.Ρ.Τ.(1) κι εν 
συνεχεία (1987) σε Ε.Τ. 1. 
iiΑν και ο Κ. Νίτσος ορθώς -καίτοι µε αµφίβολη πρόθεση- δήλωνε («Άννα 2», 1993) πως …«[ο 
Σπαθάρης] έχει καλύψει τους πάντες σε δηµοτικότητα, θεαµατικότητα, ακροαµατικότητα»…, η 
τηλεοπτική του καριέρα δεν έχει ακόµα τεκµηριωθεί. Από το σηµείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον καραγκιοζοπαίχτη Γ. Νταγιάκο, συνεχιστή και οξυδερκή µελετητή του έργου του Σπαθάρη, αλλά 
και του Μ. Αθηναίου, που µού παρείχε σηµαντικές κατευθύνσεις (βασική συνέντευξη 07/09/2013 -
στο εξής συν. Νταγιάκου) και υλικό, γύρω από την τηλεοπτική παρουσία του Θεάτρου Σκιών. 
Καίριες επίσης, υπήρξαν οι µαρτυρίες τηλεοπτικών συνεργατών του Σπαθάρη (Μ. Κουτάλου, Μ. 
Κουτσούρη, ∆. Λέκκα, Γ. Παυριανού, Ν. Πιλάβιου, Ανδρ. Στάικου) καθώς και της οικογένειας του 
Ευγένιου, σκηνοθέτη Σ. Σπαθάρη (συν. 29/10/2013) και διευθύντριας του Μουσείου Θεάτρου Σκιών 
«Ε. Σπαθάρης» ∆. Αµαρουσίου -στο εξής Μ.Θ.Σ.-, Μ. Σπαθάρη, που µοιράσθηκαν πρόθυµα µαζί µου 
γλαφυρές αναµνήσεις και αδηµοσίευτο υλικό από τα Αρχεία τους. 
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χωρισθεί συµβατικά σε δύο περιόδους (1966-1977 και 1978-1992) και 
συνακόλουθα η µελέτη της σε δύο µέρη, µε το πρώτο να παρουσιάζεται εδώ. 

Αυτή την πρώτη πράξη του έργου της ένταξής του στο δυναµικό του Ε.Ι.Ρ. 
αφηγείται γλαφυρά ο Σπαθάρης: …«Με παίρνουν ο Κάρτερiii , ο Ασηµακόπουλος 
και ο Τσίγκος, υπάλληλοι τότε του Κρατικού Ραδιοφώνου. “∆έχεσαι, µου λένε, να 
φτιάξουµε ένα πρόγραµµα;” Σκέφτηκα από την αρχή το χτύπηµα στο µπερντέ, από 
την άλλη όµως, ενώ ο Καραγκιόζης είχε… πεθάνει, θα άρχιζε να διαδίδεται πάλι σ’ 
όλη την Ελλάδα. Κι έτσι, δέχθηκα. Ήξερα ότι µια µέρα θα ανοιχτεί η Τηλεόραση 
παντού κι όλοι θα βλέπουν Καραγκιόζη. Αυτός ήταν ο σκοπός µου και τον πέτυχα. 
Εκείνο που µε βοήθησε ήταν η πείρα µου από τους δίσκους […]Πρέπει να 
φαντάζεσαι ότι δεν απουσιάζει το κοινό… Άµα ξέρεις πού να ρίξεις το καλαµπούρι, 
µη φοβάσαι»… (Κεφαλά, 1992).iv Επίσης, …«Σκέφτοµαι, ότι έτσι κι αλλιώς, η 
επαρχία τον έχει χάσει τον Καραγκιόζη... Έδιναν τριακόσιες δρχ. την παράσταση κι 
εµένα δε µου έµεναν παρά ενενήντα δρχ., γιατί έδινα εκατό στο βοηθό µου, ογδόντα 
στο ταξί, που µεταφέραµε τα πράγµατα, και τριάντα για τις κρατήσεις, που γίνονταν. 
Παρ’ όλα αυτά, έσπασα το συµβόλαιό µου µε την Columbia, γιατί ο Καραγκιόζης 
έπρεπε να πάει και στην επαρχία και γιατί εκείνη την εποχή υπήρχε µια οµάδα 
ανθρώπων, που αγωνίζονταν για να φτιάξει την Τηλεόραση, µε µια κάµερα που δεν 
είχε ούτε είκοσι εκατοστά µήκος [...]∆εν αγαπούσα την Τηλεόραση, ούτε κι έκανε για 
’κει ο Καραγκιόζης. Ήταν όµως το µέσο για να µεταφερθεί σ’ όλη την Ελλάδα» 
(Ανδρονιάδη 1982, 45).  

Έτσι, στις 19.00µ.µ. της 26ης/11/1966, εκπέµπει (Ε.Ι.Ρ.) για πρώτη φορά το 
«Ελληνικό Θέατρο Σκιών» (Εικ. 1) του σαρανταδυάχρονου τότε, Ε. Σπαθάρη.v Οι 
πρώτες παραστάσεις µεταδίδονται ζωντανά κάθε Σάββατο, µε δεκαπεντάλεπτη 
διάρκεια, που προοδευτικά θα γίνει εικοσιπεντάλεπτη, ενώ στα επόµενα χρόνια θα 
γράφονται σε µποµπίνες, κάµποσα επεισόδια ανά γύρισµα. Τυχόν τεχνικές 
απαιτήσεις των έργων -π.χ. αλλαγή σκηνικών-, καλύπτονταν µε αυτοσχέδιους 
τρόπους.vi Αν και δεν σώζεται ο τίτλος της εναρκτήριας παράστασης, θα πρέπει να 
θεωρείται µάλλον βέβαιο ότι πρόκειται για τον “Μ. Αλέξανδρο και το καταραµένο 
Φίδι”. Αρκετοί τίτλοι από τις επόµενες παραστάσεις ανιχνεύθηκαν, κατά τύχη 
αγαθή, στον Τύπο της εποχής: 1966: “Ο Καραγκιόζης [στο εξής Κ.] στο σαράι”, 
“Ο Κ. φούρναρης”, “Η ρεβεγιόν του Κ.” 1967: “Ο Κ. προφήτης”, “Ο µεγαλύτερος 
πλάτανος”, “Ο Κ. ξενοδόχος”, “Ο µπαρµπα-Γιώργος λόρδος”, “Το µεγαλύτερο 
ψέµα”, “Ο Κ. υπηρέτης”, “Ο Κ. ψαράς”, “Ο Κ. στο πανηγύρι”, “Το καρναβάλι του 

                                            
iiiΒλ. σχετικά Κάρτερ Γ. (2004). Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση: ιστορία και ιστορίες. Αθήνα: 
Καστανιώτης και www.isminicarter.gr/george/index.htm -21/10/2013. 
ivΗ συνέντευξη ανασύρθηκε από ιδιωτικό αρχείο, και η βιβλιογραφική της τεκµηρίωση εκκρεµεί. 
vTο πρώτο τηλεοπτικό πρόγραµµα για παιδιά ήταν (01/11/1966) η εκποµπή (αρχικά 15́  και 
προοδευτικά 30́ ) της Ελ. Θεοχάρη-Περάκη («Κουκλοθέατρο Αθηνών», µε δράση 1939-1984). Βλ. 
ενδεικτικά και http://lolanaenaallo.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8.html 
vi…«Έχω δει τη σκηνή του [Σπαθάρη] της Τηλεόρασης, όταν βοηθούσα τον Μάνθο: ήτανε µια σκηνή 
4µ. µε ένα ξύλο στη µέση, που ήταν [σαν] δύο σκηνές. Την έκανε δύο σκηνές γιατί πάντα ήθελε να 
αλλάζει σκηνικό, να είναι πιο πλούσια η παράσταση»… (συν. Νταγιάκου). 
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Κ.”, “Ο Κ. στο Πιθάρι”, “Ο Αθ. ∆ιάκος στο Μοναστήρι”, “Ο Κ. στη φάκα” (κατά 
τον Γ. Νταγιάκο πρόκειται για “Το µπαούλο”), “Ο Κ. στη χώρα των 
κατεργαραίων”, “Ο Κ. στον µπαξέ”. 1968: “Το Καρναβάλι του Κ.”vii 1972: “Ο Κ. 
κηπουρός”, “Ο Κ. ταβερνιάρης”, “Ο Κ. σουβλατζής”, “Ο Κ. ξεναγός”, “1821”, “Οι 
Μάγοι”, “Ο κληρονόµος”, “Ο Κ. ψαράς”, “Οι δύο ξενοδόχοι”, “Ο Κ. τυφλός”, “Ο 
Κ. γιατρός”, “Η Κολοκυθιά”, “Ο Κ. γραµµατικός”, “Ο Κ. χρυσοχόος”, “Ο Κ. 
πυγµάχος”, “Το χρυσό ∆έρµα”, “Η Φάρσα του Κ.”, “Ο Κ. αεροπόρος”, “Ο Κ. 
µεσίτης”. Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι κατά βάση, αξιοποιήθηκε η δεξαµενή του 
κλασικού -κωµικού- δραµατολογίου του Θεάτρου Σκιών. 

Η επιτυχία των παραστάσεων φαίνεται πως είναι τόση, που όχι µόνο 
συνεχίζονταν σε εβδοµαδιαία βάση, αλλά η Υ.ΕΝ.Ε.∆., ανταγωνιζόµενη το Ε.Ι.Ρ., 
τοποθέτησε (1968-9) απέναντι στον Σπαθάρη, τον καραγκιοζοπαίχτη Παναγιώτη 
Μιχόπουλο (1915-1985)viii . Αν και το τηλεοπτικό δραµατολόγιο του Μιχόπουλου 
παραµένει αβιβλιογράφητο,ix ενδεικτικό του ανταγωνισµού είναι, πως οι µέρες και 
ώρες των δύο εκποµπών θα µεταβληθούν αρκετές φορές, θυµίζοντας αδιάκοπο 
κυνηγητό (Εικ. 2).x Ο Σπαθάρης πάντως, θα συνεχίσει και µετά τη διακοπή της 
εκποµπής του Μιχόπουλου, ενώ όταν παύσει και η δική του εκποµπή, θα 
συνεχίσουν να προβάλλονται επαναλήψεις του.xi 

                                            
viiΓια το χαρακτηριστικό επεισόδιο, που σηµειώθηκε (02/03) µε την προβολή της παράστασης “Το 
Καρναβάλι του Κ.”, βλ. Παπαδήµα – Παπαδηµητρίου, 1999. 
viiiΑν και είθισται να ταυτίζεται ο Σπαθάρης µε την έναρξη της Κρατικής Τηλεόρασης, ο Μιχόπουλος 
θα έχει, ερήµην, µία σηµαντική πρωτιά. Καθώς στη Θεσσαλονίκη θα εκπέµψει πρώτη η Υ.ΕΝ.Ε.∆., 
οι εκποµπές του Μιχόπουλου θα προηγηθούν (17/07/1969) αυτών του Σπαθάρη (14/07/1970). Ίσως 
έτσι ερµηνεύεται και η µεγάλη δηµοτικότητα του Μιχόπουλου στη Θεσ/νίκη, όπου προσκαλούνταν 
συχνά για παραστάσεις. Βλ. ενδεικτικά παραστάσεις του, κατόπιν πρόσκλησης της Μακεδονικής 
Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη» και του Θεατρικού Εργαστηρίου της, κατά τα έτη 1970, 1973 
(“Οιδίπους τύραννος”, “Αρρεβώνες του Κ.” και “Ο Κ. µε το στανιό γιατρός”, “Ο λήσταρχος Ντελής 
και η Αγγέλω του Παπά”, “Ο Μ. Αλέξανδρος και το καταραµένο Φίδι”, “Σορολόπ” αντιστοίχως). Βλ. 
σχετικά χ.ό., “Τέχναι και Γράµµατα: Θέατρον Σκιών”, εφ. «Μακεδονία» (Θεσ/νίκη) 13/04/1973, 2. 
Εν γένει για τον Μιχόπουλο, βλ. Παµπούκη 1965, Μιχόπουλου 1972, Καρακάση 1978, Μάζη 1986. 
ixΣε καµία από τις εφηµερίδες που αποδελτιώθηκαν έως τώρα, δεν εντοπίστηκαν τίτλοι παραστάσεων 
ή περιλήψεις τους, όπως συνέβη µε παραστάσεις του Σπαθάρη. Πάντως, στις τηλεοπτικές 
παραστάσεις του Μιχόπουλου επιβεβαιώνεται η αξιοποίηση και ηθοποιών, όπως ο Θ. Καρακατσάνης 
σαν Καραγκιόζης, η Ε. Κουµαριανού, o Σπ. Καλογήρου, σαν Κολοκοτρώνης (“Κολοκοτρώνης στην 
Τριπολιτσά”) (: µαρτυρία Φανάρα) και σαν µπαρµπα-Γιώργος (: συν. Νταγιάκου). Μάλλον εκεί 
βρίσκεται και το εφαλτήριο της σχέσης Καρακατσάνη – Καραγκιόζη. Βλ. π.χ. τη σκηνοθεσία κι 
ερµηνεία του (Καραγκιόζης) στο “Καραγκιόζ dream” (1996), µε τον Σπ. Καλογήρου πάλι σαν 
µπαρµπα-Γιώργο. 
xΉδη από το 1969, οι δύο εκποµπές προβάλλονται (Πέµπτη), µε περίπου ηµίωρη διαφορά. Από 
10/02/1972 για έναν περίπου µήνα, οι δύο εκποµπές θα προβάλλονται παράλληλα (17.30µ.µ.). 
23/03/72 ο Σπαθάρης µεταφέρεται 18.15µ.µ., ενώ 08/06/72 µεταφέρεται κι ο Μιχόπουλος 18.00µ.µ. 
Στις 11/10/72 ο Μιχόπουλος αλλάζει ηµέρα και ώρα (Τετάρτη 17.30µ.µ.), ενώ Ιούνιο του 1973 ο 
Σπαθάρης µεταφέρεται Τετάρτη (18.45µ.µ.) και ο Μιχόπουλος 18.30µ.µ. Στις 04/10/1973 ο 
Μιχόπουλος µεταφέρεται Πέµπτη (18.00µ.µ.), ενώ το 1974 ο Σπαθάρης παίζει κάποτε Τρίτη (22/01-
13/02 και 04/06-11/06 19.00µ.µ.) κι άλλοτε Πέµπτη (28/02-30/05 και 20/06 µέχρι και το 1975). 
xiΑν και ο Σπαθάρης έχει δηλώσει πως, ακόµα κι όταν αποχώρησε από την Τηλεόραση, συνέχισαν να 
προβάλλονται επαναλήψεις των εκποµπών του, δεν είναι σαφές εάν αυτό έγινε µόνο εν µέσω της 
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Στα επόµενα χρόνια, θα κινηµατογραφηθούν από τον καραγκιοζοπαίχτη 
Μάνθο Αθηναίο (1925-2009)xii ασπρόµαυρες παραστάσεις Καραγκιόζη, µε 
έγχρωµες όµως φιγούρες, ενώ από το 1976, θα κινηµατογραφεί νέες παραστάσεις ο 
Σπαθάρης, µε επίσης έγχρωµες φιγούρες, εναλλάξ όµως µε τον Μ. Αθηναίο. Όλες 
θα προβάλλονται στην εβδοµαδιαία παιδική εκποµπή «Εκπλήξεις».xiii  Στο ίδιο 
πλαίσιο, παραστάσεις Καραγκιόζη των Σπαθάρη και Μ. Αθηναίου, θα 

                                                                                                               
Επταετίας. ∆ύο «ύποπτες» στιγµές είναι όταν κατά το 1971 (13/07-28/12), οι εκποµπές του 
µεταφέρονται από την απογευµατινή στη µεσηµεριανή ζώνη (13.50µ.µ.) και όταν κατά το 1975 
(03/04-18/12) προβάλλονται ανά δεκαπενθήµερο. Την περίοδο της Επταετίας, φαίνεται πως ο 
Σπαθάρης έπαιζε κατ’ ουσίαν δύο ζωντανές παραστάσεις του ίδιου έργου: µία ενώπιον του αρµόδιου 
Λογοκρισίας και αµέσως µετά, αυτήν που προβαλλόταν. Ο Γ. Νταγιάκος µεταφέρει αφήγηση του 
Σπαθάρη: «Τον καλεί ο υπεύθυνος και του λέει, “ να µου το φέρνεις σε κείµενο το έργο σου”. Και του 
λέει ο Σπαθάρης, “ δεν γίνεται αυτό, δεν παίζουµε ποτέ µε κείµενα”. Λέει, “ γιατί δεν γίνεται;” Λέει ο 
Σπαθάρης “ γιατί εγώ θα µπερδευτώ. ∆ε µπορώ να έχω χαρτιά µπροστά µου, κι όταν είναι να βγάλω τον 
µπαρµπα-Γιώργο, να βγάλω τον Χατζατζάρη, ξέρω ’γω, και να γίνει λάθος”. Λέει, “ µη µου λες εµένα 
δεν γίνεται”. “ Σου λέω ∆EN γίνεται. Και προς απόδειξιν, δεν ξανάρχοµαι!” Και λέει, δεν ξαναπήγα και 
είχα και δουλειές, πήγα στο εξωτερικό»… Ας σηµειωθεί ότι κατά το 1971, ο Σπαθάρης 
πραγµατοποίησε ευρωπαϊκή περιοδεία, συνεργαζόµενος µε τον Θ. Φωτιάδη. Χαρακτηριστικό των 
συνθηκών επί Επταετίας είναι και το περιστατικό που αφηγείται ο πατέρας του Ευγένιου, Σωτήρης, 
όταν βρέθηκε στο στούντιο αντικαθιστώντας τον: …«Και πήγα το λοιπόν εκεί και λέει ο Σωτήρης, ο 
εγγονός µου, λέει, θα παίξη ο παππούς µου. Πάµε µες στη σκηνή, µου λέει: “ µ’ αυτούς τους τέσσερις 
καραγκιόζηδες θα παίξης. Μακριά τα χέρια σου, να µην παίρνη, λέει, το κεφάλι σου ο προβολέας”, µου 
λέει. Λέω “ και τί παίζουµε, Σωτήρη;” -“ Ο Κ. ζητιάνος. Μόλις τούτος εδώ κατεβάση το χέρι του, θα 
παίξουµε τη δοκιµή. Κι αν η δοκιµή, λέει, έχει µια λέξη που δεν τηνε θέλουνε, θα σου πουν να µην την 
βάλης στην εκτέλεση.” Παίξαµε τον “Κ. ζητιάνο”, όλοι φώναζαν “ σε θέλει ο αρµόδιος, σε θέλει ο 
αρµόδιος”, πάω εκεί το λοιπόν και µου λέει “ Άκου Σπαθάρη να σου πω, εµείς δεν θέλουµε οι Έλληνες 
να προσκυνάνε τους Τούρκους, δεν θέλω, λέει, στην εκτέλεση να το βάλης αυτό”. »… (: Κοντογιάννη 
1974, 42). Ο Σ. Σπαθάρης πάντως, βοηθός του πατέρα του σε τηλεοπτικές παραστάσεις εκείνης της 
εποχής, θυµάται (συν. 29/10/2013) πως γινόταν και ηχογράφηση, η οποία εν συνεχεία πέρναγε από τη 
Λογοκρισία.   
xii Για τα σύνεργα του Μ. Αθηναίου βλ. Κοταρίδη 2002. Η δε ρεκλάµα της σ. 177, προβαλλόταν ως 
εισαγωγικό σήµα των τηλεοπτικών παραστάσεών του (: πληροφορία Νταγιάκου). 
xiii  Η έναρξη της ωριαίας κυριακάτικης εκποµπής-οµπρέλας, πραγµατοποιήθηκε στις 24/10/1976 (: 
χ.ό. “Η Τηλεόρασις: πρόγραµµα Ε.Ρ.Τ.”, εφ. «Μακεδονία» (Θεσ/νίκη), 24/10/1976, 18). Ο 
Νταγιάκος αφηγείται (07/09/2013) σχετικά: …«Ο Καραγκιόζης όµως [στις «Εκπλήξεις] δεν είχε 
σταθερή διάρκεια, ας πούµε 20́ . Ήταν πότε µικρές παραστάσεις, πότε µεγάλες […]µπορεί να ήταν 45́  
Καραγκιόζης και 15́  κάτι άλλο, π.χ. Μίκυ Μάους […]Κάποτε έπαιζε ο Μάνθος µια µικρή 
παραστασούλα 10́  [...] Όταν είχε τον “Καραγκιόζη στη ζούγκλα” όµως, µπορεί να έπαιρνε το 
µεγαλύτερο µέρος, 30́  ή 40́ . Όταν όµως ήτανε µικρό έργο, όπως “ Το ψέµα”, “ Ο Κ. τυφλός”, “ Η 
Κολοκυθιά”, έπαιζε 10́ , 15́  […]Αυτές πρέπει να µην ήταν ζωντανές αλλά κινηµατογραφηµένες 
παραστάσεις, γιατί ο Μάνθος έλεγε µε καµάρι, “∆έκα κοµµάτια τη µέρα γύριζα!” »… Επίσης 
…«Κάποιες από τις εκποµπές του Σπαθάρη, που προβάλλονταν τότε, πρέπει να ήταν επαναλήψεις των 
παλιών του, γιατί ήταν µε ασπρόµαυρες σκαλιστές φιγούρες και δεν είχαν καθόλου σήµα έναρξης»… 
αλλά και …«Στις Εκπλήξεις όµως είχε δείξει και κάποιες παραστάσεις, τις οποίες τις είχαν 
κινηµατογραφήσει ζωντανά. Πήγαν σε µια εκδήλωση… όπως έκανε µετά ο 902»… (: συν. 27/10/2013). 
Ο ∆. Φανάρας, τακτικός βοηθός του Μ. Αθηναίου, ξεχωρίζει (µαρτυρία 22/10/2013) τις παραστάσεις 
“Ο Κ. στη σελήνη”, “Ο Κ. στη ζούγκλα” καθώς και το µεταγενέστερο “Λάβαρο της Επαναστάσεως”.  
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συµπεριλαµβάνει και η επίσης εβδοµαδιαία παιδική εκποµπή «Για να δούµε τί θα 
δούµε» (1978)xiv. 

Ένα νέο λαµπρό κεφάλαιο (1978-’87) θα ανοίξει µε τη σύσταση Τµήµατος 
Παιδικών Εκποµπών, τη διεύθυνση του οποίου θα αναλάβει αρχικά ο Ν. Πιλάβιος 
(γέν. 1943).xv Σε αυτό το πλαίσιο, όπως θα παρουσιασθεί στο δεύτερο µέρος της 
µελέτης, ο Σπαθάρης εκτός από τις κλασικές κωµωδίες,xvi θα παρουσιάσει νέα 
έργα, διασκευασµένα ή γραµµένα ειδικά γι’ αυτόν, µε τη στήριξη κειµενογράφων, 
µουσικών και τραγουδιστών, εντασσόµενος µαζί  µε τον Καραγκιόζη του σε ένα 
πιο έντεχνο σχήµα. 

Μελετώντας την πρώτη τηλεοπτική περίοδο του Σπαθάρη (1966-1977) (Εικ. 
3), οδηγείται κανείς σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα: οι κλασικές κωµωδίες που 
προβάλλονται, ως επί το πλείστον αναµεταδίδονται ζωντανά, ασπρόµαυρες.xvii Οι 
φιγούρες που χρησιµοποιούνται, είναι στην πλειοψηφία τους από σκαλιστό 
χαρτόνι, µονόχρωµες, και φωτιζόµενες φαίνονται µαύρες.xviii  Η δε εστία φωτός, 
δεν είναι η καθιερωµένη σειρά παραταγµένων λαµπτήρων, αλλά ένας ευµεγέθης 
προβολέας, το δυνατό φως του οποίου καθώς πέφτει από ψηλά, αποτρέπει µεν το 
φλουτάρισµα αλλά τονίζει έντονα τις λαβές των φιγουρών.xix Σταδιακά οι 
παραστάσεις θα κινηµατογραφούνται,xx και η κάµερα θα µπορεί να εστιάζει σε 

                                            
xiv Για την έναρξη (05/11/1978) της κυριακάτικης εκποµπής-οµπρέλας, µε διάρκεια µεταξύ 20́ -60́  
και την ενσωµάτωση σε αυτήν, παραστάσεων Καραγκιόζη, βλ. ενδεικτικά χ.ό. “Η Τηλεόρασις: 
πρόγραµµα Ε.Ρ.Τ.”, εφ. «Μακεδονία» (Θεσ/νίκη), 05/11/1978, 8. …«[Το «Για να δούµε τί θα 
δούµε»] ήτανε άλλου τύπου εκποµπή. ∆ιαρκούσε µία ώρα και είχε ένα θέµα. Καµιά φορά, ανάµεσα στα 
άλλα µπορεί να είχε και Καραγκιόζη. Μια φορά, είχε Τενεκεδούπολη”[...] Την άλλη φορά είχε µία ώρα 
Καραγκιόζη. Και ο Σπαθάρης και ο Μάνθος. Ο Καραγκιόζης έµπαινε µε συχνότητα µια φορά / µήνα. 
Εκεί λοιπόν, επειδή ο Μάνθος έπαιζε µε ένα πανί 4µ., είχε φτιάξει ο Μάνθος τη σκηνή. Πήγε όµως να 
παίξει και ο Σπαθάρης. Και του λένε, “ εδώ είναι η σκηνή, εδώ θα παίξετε κ. Σπαθάρη” […] Ο 
Σπαθάρης έκανε το γνωστό: έβαλε ένα ξύλο στη µέση και χώρισε τη σκηνή σε δύο και δύο, για να βάλει 
δύο σκηνικά. Μετά πήγε να γυρίσει ο Μάνθος και εξοργίστηκε! “ Πάω, βλέπω τη σκηνή, µου λέει, και 
έχει ένα ξύλο στη µέση. Παίρνω και την ξεκάρφωσα, έσκισα και το πανί, έστειλα τον Αργύρη τον Θούγα 
να πάρει καινούργιο πανί”»… (συν. Νταγιάκου). 
xv Σύντοµη αναφορά στη συνεργασία του µε τον Σπαθάρη κάνει ο Πιλάβιος στο 
http://www.paramithas.gr/evgenios_spatharis/ -21/10/2013). 
xvi Στο πλαίσιο της εκποµπής «Ο Καραγκιόζης µε τον Ε. Σπαθάρη», προβλήθηκαν τριάντα δύο έργα. 
xvii «Με περίµεναν να έρθω ν’ ανοίξω την Ελληνική Τηλεόραση, το ’66, που παίζαµε µαύρα-άσπρα, µε 
ενάµιση µέτρο πανί, στον πέµπτο όροφο της Γ΄ Σεπτεµβρίου, που ήταν ο Ο.Τ.Ε. Από εκεί κι έπειτα 
πήγαµε στο απάνω [κτήριο], αλλά δυστυχώς έπρεπε να δίνω σύνθηµα που χρειαζόντουσαν… ο λαός για 
τη Χούντα ή έπρεπε να φύγω»… (: «Ιχνηλάτες», Ε.Τ. 1 2005). 
xviii  «Στην Τηλεόραση, επειδή ήταν ασπρόµαυρη δεν έπαιζε µε δέρµατα. […]Οι φιγούρες ήταν 
ασπρόµαυρες, σκαλιστές, χαρτόνινες.[…] Η σκηνή ήτανε µόνιµα εκεί. Νοµίζω ότι τις φιγούρες τις 
είχαµε αφήσει εκεί γιατί ήταν συγκεκριµένες οι φιγούρες. Συγκεκριµένη η κατασκευή, για να παίζονται 
στην Τηλεόραση […]Εκτός Τηλεόρασης δεν έπαιζε µε τέτοιες φιγούρες […]Είχε κάνει συγκεκριµένο 
τακίµι ο πατέρας, µε σκαλίδια και όλα, για να παίζει στην Ε.Ι.Ρ. τότε»… (συν. Σ. Σπαθάρη). 
xix Αυτόν τον προβολέα χρησιµοποιούσαν Σπαθάρης (βλ. υποσ. 11) και Μ. Αθηναίος, αλλά όχι ο 
Σπυρόπουλος. 
xx «[Α.Χ.:] –Και πότε αρχίζουν να βιντεοσκοπούνται οι παραστάσεις; Κατά τη διάρκεια της Χούντας 
δεν υπήρχε βίντεο. Κάποια στιγµή µετά. Σε µία και δύο ίντσες, αλλά τότε ήταν πρωτόγονα τα πράγµατα» 
(: συν. Σ. Σπαθάρη). 
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λεπτοµέρειες. Ο Σπαθάρης θα συνεχίσει να παίζει µε µονόχρωµες, σκαλιστές 
χαρτονένιες φιγούρες, µέχρι την αξιοποίηση του συστήµατος «Secam» (περ. 
1979), οπότε η ελληνική Τηλεόραση και ο µπερντές του θα αποκτήσουν χρώµα. 

Ως προς τη συνοδευτική µουσική, αξιοποιούνται συγκεκριµένα τραγούδια σε 
ερµηνεία Θέµη Καράµπαλη καθώς και κάποια οργανικά κοµµάτια.xxi   

Καθίσταται σαφές ότι η θέσει περιορισµένη διάρκεια των παραστάσεωνxxii, 
ωθεί σε δραµατουργική οικονοµία, αποτρέπει πλατειασµούς, αλλά περιορίζει ή 
απαλείφει και πάγια δοµικά στοιχεία των παραδοσιακών παραστάσεων 
Καραγκιόζη, όπως οι εισαγωγικές µουσικές των ηρώων και ο πρόλογος 
(ερωτοαπαντήσεις Κολλητηριών, Καβγάς µπαρµπα-Γιώργου - Βεληγκέκα),xxiii  
αντιστοίχως. Παράλληλα, δεν αφήνει περιθώρια για επιλογές πιο σύνθετων έργων, 
παρά την καθιέρωση επετειακών παραστάσεων. Την ίδια στιγµή, η αδηφάγος 
µικρή οθόνη, απαιτώντας τεράστιο αριθµό παραστάσεων, ωθεί στη γέννηση νέων 
έργων µε βάση τα παραδοσιακά χνάρια.xxiv  

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό πως η Τεχνολογία, από τη δεκαετία του ’60, 
αρχικά µέσω της ∆ισκογραφίας και του Ραδιοφώνου κι εν συνεχεία (από το 1966) 
και της Τηλεόρασης, έδωσε τη δυνατότητα στον Καραγκιόζη, να φιλοξενηθεί σε 
κάθε οικία, κάθε τόπου, όπου εξέπεµπε η Κρατική Τηλεόραση, διευρύνοντας 
σηµαντικά το κοινό του. Εντασσόµενος δε ο Καραγκιόζης στην Παιδική ζώνη, τού 
ανοίχθηκε ο δρόµος της θέσπισης καθηµερινών παραστάσεων σε σχολεία. Η δε 
εξοικείωση µε το θέαµα οδήγησε σε µεγαλύτερη ζήτηση, γεγονός που εκτός των 

                                            
xxi «Πριν την “Οδύσσεια” είχαµε µόνο κλασικές κωµωδίες και δικές του. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι δεν 
είχε ζωντανή µουσική. Είχε τραγούδια του Θέµη Καράµπαλη, τα οποία ήταν το κλασικό σέρβικο του 
Καραγκιόζη […]-τις ίδιες µουσικές έβαζε και στις παραστάσεις του, γιατί τις αγαπούσε-, το “ Σήκω 
∆ηµήτρω” και πιο σπάνια το “Φωτάει το φεγγαράκι µου” ή ένα οργανικό για τον µπαρµπα-Γιώργο, 
∆ιονύσιος [έβγαινε] µε το “ Σου λένε Πάτρα Πειραιά” κανονικό ή οργανικό, “Βίζο λα βίζο πρίµαλα 
κοιτάζω” για Εβραίο, Σταύρακα -και Πεπόνια- στην Τηλεόραση δεν έβγαζε ο Σπαθάρης εκτός του 
“Μετανάστη στη Γερµανία”, […] ο Οµορφονιός δεν είχε ποτέ µουσική στον Σπαθάρη. […]Ο 
Χατζηαβάτης µε το “ Σγουρέ βασιλικέ µου” οργανικό πολύ µικρό, και όταν βγαίνουν οι Μπέηδες ή ο 
Σαν να λέµε, βάζει ή το “ Αραµπίµ φελάι” ή οργανικό τσιφτετέλι»… (συν. Νταγιάκου, 27/10/2013).  
xxii Με αυτόν τον παράγοντα συνδέεται η συνηθέστερη αιτίαση συναδέλφων του Σπαθάρη, απέναντί 
του. Βλ. λ.χ. συνέντευξη του Γ. Χαρίδηµου: …«[Χ.Π.:] -Εσείς δεν παίζετε πια; -[Γ.Χ.:] Όχι, αρνούµαι 
να παίξω. Έτσι που τον κατάντησαν τον Καραγκιόζη, γιατί να παίξω; Τώρα τον έχουν κάνει µόνο για τα 
παιδιά. […]Τον σκοτώνουν κάθε µέρα. Γιατί δεν πρέπει να παίζεται µε γραπτό κείµενο. Ούτε στην 
Τηλεόραση, µέσα σε µισή ώρα. Ο Καραγκιόζης θέλει ζωντανό κοινό»… (: Ποντίδα, 1991). 
xxiii  Καθιερώνεται όµως σαν τελετουργική επωδός το χαρακτηριστικό …καθίστε απόψε να 
διασκεδάσετε µε την αφεντοµουτσουνάδα µου [π.χ. Υπηρέτη]. Θα φάµε, θα πιούµε και νηστικοί θα 
κοιµηθούµε!» 
xxiv Πλάι στα κείµενα, που θα γράψουν συνεργάτες του, ο Σπαθάρης θα διασκευάσει ή θα γράψει νέα 
έργα. Στο πλαίσιο αυτό, βλ. π.χ. τα παλαιότερα έργα του “Το χρυσό δέρµα” (µε πρωταγωνιστή αντί 
του ακοίµητου ∆ράκου, έναν Κύκλωπα), “Ο Κ. κτηνίατρος”, “Ο Κ. φωτογράφος” (µε σαφείς 
αναφορές στο “Στοιχειωµένο δέντρο”), “Η φάρσα του Κ.”, “Ο Κ. µεσίτης”, “Ο Κ. πυγµάχος”, “Ο Κ. 
ονειροκρίτης”, καθώς και τα νεότερα “Το Χνέρι”, “Το Χρυσό µήλο”, “Τα Πετρέλαια”,  “Λίρες στον 
δρόµο”, αλλά και τα µεταγενέστερα “Ο Κ. µετανάστης στη Γερµανία”, “Ο Κ. επιχειρηµατίας”, “Ο Κ. 
στο Φεστιβάλ”, “Ο Κ. και η µόλυνση του περιβάλλοντος” (διασκευή του “Κ. ψαρά”), “Ο Κ. 
φαντάρος”, κ.ά. Χαρακτηριστικές φιγούρες τους βλ. στο Ηµερολόγιο Μ.Θ.Σ. 2012, Ιανουάριος. 
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προσκλήσεων ζωντανών παραστάσεων, θα πρέπει να εξαργυρώθηκε και µε την 
άνθηση σχετικών εκδοτικών εγχειρηµάτωνxxv. Ο Σπαθάρης, που µέληµά του ήταν 
να ταξιδέψει τον Καραγκιόζη µέσω της Τηλεόρασης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας 
(Ποντίδα 1991)xxvi, αλλά τελικά και του µείζονος Ελληνισµού (Χοτζάκογλου 
2012), κοινωνώντας σαφή παιδαγωγικά µηνύµαταxxvii, εξασφάλισε µε την επιτυχία 
της πρώτης περιόδου δράσης του, τη θέση του Καραγκιόζη στο τηλεοπτικό 
γίγνεσθαι και στις αναµνήσεις µιας γενιάς.   
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Ηµερήσιος Τύπος 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ: 

Τηλεοπτικές παραστάσεις Ε. Σπαθάρη (Αρχείο ΕΡ.Τ. , Ιδιωτικά Αρχεία),  
«Μονόγραµµα» (Ε.Ρ.Τ. 2, 1985) 
«Άννα 2», (συνέντευξη στην Ά. Παναγιωταρέα) (ΣΚΑΙ Τ.V., 1993) 
«Νυχτερινός Επισκέπτης» (Ε.Τ. 1, 1997) (συνέντευξη στον Άρη Σκιαδόπουλο) 
«Ιχνηλάτες» (συνέντευξη στον ∆. Ναχµία) (Ε.Τ. 1, 2005) 
«38ος Παράλληλος» (συνέντευξη στον Ζ. Σώκο) Ε.Τ. 1, δεκαετία 2000) 
«Στα Άκρα» (συνέντευξη στη Β. Φλέσσα) (Ν.Ε.Τ., δεκαετία 2000),  
«Έχει γούστο» (συνέντευξη στη Μπ. Τσουκαλά) (Ν.Ε.Τ., 2009) 
«Παράβαση» (συνέντευξη του γιου του Ευγένιου, Σωτήρη, στον Κ. Γεωργουσόπουλο) 
(Ε.Τ. 1, 2010). 

Abstract: 

Attempting to explore the development of Greek Shadow Theatre («Karaghiozis») 
from spectacle for adults to spectacle for children, we shall focus on its presence in 
Television, underlining the vital contribution of Technology. In specific, we shall pursue 
the televisual course of Evg. Spatharis, who first performed in state Television (1966-
1992), meeting a huge success. The first part of our research, here presented, focuses on the 
first time range of Spatharis’ televisual activity (1966-1977), exhibiting and evaluating 
research results in Press, public and individual Archives. 

 
 



 751

 
Εικ. 1: Αναγγελία της πρώτης τηλεοπτικής εκποµπής Θεάτρου Σκιών. 

(Πηγή: εφ. «Ελευθερία» 26/11/1966, 4) 
 

 
 
Εικ. 2: Το τηλεοπτικό πρόγραµµα Ε.Ι.Ρ.Τ. – Υ.ΕΝ.Ε.∆., όπου φαίνεται ο ανταγωνισµός 

Ευγ. Σπαθάρη – Π. Μιχόπουλου. (Πηγή: εφ. «Μακεδονία», 12/03/1972, 7) 
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Εικ. 3: Σκίτσο του συνεχιστή του Ευγ. Σπαθάρη, Γ. Νταγιάκου, µε έµπνευση από την 

παρούσα µελέτη (Αρχείο Α. Χοτζάκογλου) 
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Η εφαρµογή των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Βραβείου 
Ποιότητας στο σχολείο “Kossuth Lajos Gimnazium” (KLG) 

Θάνος Κριεµάδης, Ph.D., M.B.A.1, Ιωάννα Θωµοπούλου, M.Sc2, 
Χάρης Καριοφύλλας, M.Sc3 

1
Καθηγητής, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου, thanosk@uop.gr 
2
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, ioannathom@gmail.com 
3
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, xariskar@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Το “Kossuth Lajos Gimnázium” (KLG) είναι ένα καλά οργανωµένο και 
αποτελεσµατικό Γυµνάσιο, το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους 
µαθητές του. Το KLG αναµίχθηκε µε την εφαρµογή των Αρχών της ∆ιοίκησης 
Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση περί του τέλους της δεκαετίας του ’80. Από 
τότε και µέχρι σήµερα έχει αναπτύξει µια ιδιαίτερα συστηµατική προσέγγιση όσον 
αφορά στην εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Παρακάτω θα 
παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο εφάρµοσε τα κριτήρια του EFQM, καθώς 
επίσης και τα σηµεία εκείνα που προέκυψαν πως χρήζουν βελτίωσης και 
επαναπροσδιορισµού.  
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2. Παρουσίαση της εφαρµογής των Κριτηρίων του EFQM στο 
Σχολείο KLG 

Ηγεσία

Διοίκηση Ανθρώπινων

Πόρων

Πολιτική και

Στρατηγική

Πόροι και

Συνεργασίες

Διαδικασίες

Ικανοποίηση 

Ανθρώπινων

Πόρων

Ικανοποίηση 

Αποδεκτών

Ικανοποίηση τοπικής 

Κοινωνίας

Επιχειρηματικά

Αποτελέσματα

ΑποτελέσματαΜέσα / Μέθοδοι

 
Σχήµα 1: Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ∆ιοικητικής Αριστείας 

2.1  Ηγεσία – Πολιτική – Στρατηγική 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ∆ιοικητικής Αριστείας η Ηγεσία 
αναπτύσσει την αποστολή, το όραµα, τις αξίες και τις αρχές του οργανισµού 
αποτελώντας η ίδια πρότυπο µιας κουλτούρας διοικητικής αριστείας. Επιπλέον, 
εµπλέκεται προσωπικά προκειµένου να διασφαλίσει την ανάπτυξη, την εφαρµογή 
και τη διαρκή βελτίωση του συστήµατος διοίκησης του οργανισµού, ενώ 
παράλληλα αλληλεπιδρά συνεχώς µε τους πολίτες, τους συνεργάτες και τους 
αντιπροσώπους διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Συνεργάζεται µε όλα τα µέλη του 
οργανισµού προκειµένου να καλλιεργηθεί και να εγκαθιδρυθεί η κουλτούρα 
διοικητικής αριστείας και τέλος, αναγνωρίζει και προωθεί την οργανωτική αλλαγή. 

Η Πολιτική και η Στρατηγική, αντίστοιχα, βασίζονται στις παρούσες και 
µέλλουσες ανάγκες και προσδοκίες όλων των ενδιαφερόµενων µερών, ενώ 
καταρτίζονται βάσει πληροφοριών που αντλούνται µέσω του συστήµατος 
µέτρησης της επίδοσης του οργανισµού και της έρευνας. Η Πολιτική και η 
Στρατηγική αναπτύσσονται, αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται, καθώς επίσης 
διαχέονται και εφαρµόζονται µέσω ενός συνόλου βασικών διεργασιών.   
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Εφαρµογή  

Ως προς τα κριτήρια, λοιπόν, της Ηγεσίας, της Πολιτικής και της 
Στρατηγικής, η Σχολική Μονάδα KLG επέδειξε κατ’ αρχήν συνέπεια και 
σταθερότητα στον Σκοπό. Επιπλέον, υπήρχε σαφής ευθύνη της Οµάδας ∆ιοίκησης 
για τις βασικές διαδικασίες που συνιστούν το µοντέλο ∆ιοίκησης του Σχολείου, 
ενώ οι αρµοδιότητες των στελεχών κάθε επιπέδου (ανώτατο, µεσαίο, κατώτατο) 
ήταν πλήρως προσδιορισµένες σύµφωνα µε µια απόλυτα οµαδοκεντρική 
προσέγγιση.  

Λειτούργησαν ∆ιατµηµατικές Οµάδες που ήταν υπεύθυνες για την ανάπτυξη 
και βελτίωση γενικών θεµάτων, όπως ήταν η επικοινωνία, η προστασία του 
περιβάλλοντος κ.λπ. και, τέλος, σηµειώθηκε αποτελεσµατικός προγραµµατισµός 
των διαδικασιών διαδοχής στην ηγεσία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή 
µετάβαση και συνέχιση της λειτουργίας του συστήµατος.  

Αδύνατα Σηµεία και Προτάσεις Βελτίωσης 

Το ηγετικό µοντέλο (δηµιουργίας και λειτουργίας οµάδων εργασίας και 
διατµηµατικών οµάδων) θα έπρεπε να εφαρµόζεται µε την ίδια ένταση σε όλες τις 
διαστάσεις του Συστήµατος Ποιότητας.  

2.2 ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Σύµφωνα µε το EFQM, οι πολιτικές του ανθρώπινου δυναµικού σχεδιάζονται, 
διοικούνται και βελτιώνονται µε σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
παράγοντα και την ευθυγράµµιση των σχεδίων διοίκησης και ανάπτυξης των 
υπαλλήλων µε την πολιτική και τη στρατηγική του οργανισµού. Εν πλήρη 
αρµονία, οι γνώσεις και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού 
προσδιορίζονται, αναπτύσσονται και διατηρούνται, ενώ ενδυναµώνεται και 
συµµετέχει ενεργά στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών. Εν κατακλείδι, 
καλλιεργείται η ανοιχτή επικοινωνία και ο διάλογος εντός του οργανισµού, καθώς 
και το ενδιαφέρον, η ανταµοιβή και η αναγνώριση.   

Εφαρµογή    

Ο τρόπος διοίκησης του Ανθρώπινου ∆υναµικού σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αναθεωρούταν και βελτιωνόταν 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ένταξη και ευθυγράµµιση του ανθρώπινου 
δυναµικού µε την ακολουθούµενη Πολιτική και Στρατηγική. 

Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάστηκε διαρκής µεταφορά γνώσης από τους 
εκπαιδευµένους στους εκπαιδευόµενους σε µια οµαδική λειτουργία ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

Επιπλέον, η Οµαδοκεντρική προσέγγιση, που δέσποζε στο KLG, προώθησε 
την ήδη ενσωµατωµένη κουλτούρα του σχολείου για συνεχή ανάπτυξη και 
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βελτίωση (π.χ. όταν διαπιστώθηκαν προβλήµατα επικοινωνίας συστάθηκε 
υπεύθυνη οµάδα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν βελτίωση της αντίληψης για 
επικοινωνία στα επίπεδα του 80%). 

Τέλος, το προσωπικό στα πλαίσια των οριζοντίων και κάθετων Κύκλων 
Ποιότητας (οµάδων εργασίας) µπορούσε όποτε διαπίστωνε δυσλειτουργίες να 
εφαρµόζει βελτιώσεις σε «πραγµατικό χρόνο». 

Αδύνατα Σηµεία και Προτάσεις Βελτίωσης 

Ορισµένοι τοµείς, όπως η προαγωγή της υγείας, η ασφάλεια και θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος φαίνεται να µην αντιµετωπίζονται ικανοποιητικά.  

Επίσης, δε διασφαλίζεται πως όλο το τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό 
συµµετέχει στις διατµηµατικές οµάδες. 

Τέλος, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για δοµηµένη υποστήριξη της 
δηµιουργικής σκέψης.     

2.3  Πόροι και Συνεργασίες 

Ένας οργανισµός για να λειτουργεί υπό την σκέπη της Ποιότητας, οφείλει να 
διαχειρίζεται επιτυχώς τις εξωτερικές συνεργασίες του, τα οικονοµικά ζητήµατά 
του, τα κτίρια, τον εξοπλισµό και τα υλικά του, το κεφάλαιο των πληροφοριών και 
γνώσεών του, καθώς επίσης και την τεχνολογία του, σύµφωνα µε το EFQM.   

Εφαρµογή  

Η Σχολική Μονάδα KLG αποδείχτηκε ότι αναπτύσσει ισχυρές συνεργασίες 
και είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην επιδίωξη προστιθέµενης αξίας από τις σχέσεις 
της µε τους συνεργάτες της από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, ανέπτυξε 
εταιρικές σχέσεις σε δηµοτικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο µε ενεργό 
τρόπο. 

Τέλος, επικεντρώθηκε αρκετά στην πρόληψη και πρόβλεψη των 
προβληµάτων σε σχέση µε τους πόρους και όχι στην εκ των υστέρων αντίδραση – 
αντιµετώπιση.  

Αδύνατα Σηµεία και Προτάσεις Βελτίωσης 

Υπήρξε µερικές φορές αναντιστοιχία µεταξύ της σύναψης συνεργασιών και 
της εφαρµοσµένης Στρατηγικής και Πολιτικής. 

Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί µε ακρίβεια τα αµοιβαία οφέλη που 
προκύπτουν για το σχολείο από κάποιες από τις συνεργασίες.  
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2.4  ∆ιαδικασίες 

Το EFQM υποστηρίζει τη συστηµατική σχεδίαση και διαχείριση των 
διαδικασιών, ενώ παροτρύνει τους οργανισµούς να διέπονται από διαδικασίες που 
βελτιώνονται επαρκώς µέσω εφαρµογής καινοτόµων µεθόδων, µε στόχο την 
παραγωγή προστιθέµενης αξίας για τους αποδέκτες και τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόµενα µέρη, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη ικανοποίησή τους. Επιπλέον, 
οι οργανισµοί οφείλουν να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους µε κριτήριο τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αποδεκτών και ως 
εκ τούτου οι σχέσεις του οργανισµού µε τους αποδέκτες αναπτύσσονται και 
ενισχύονται κατά το µάλλον.  

Εφαρµογή  

Όλο το πλαίσιο των ∆ιαδικασιών του KLG, είχε σχεδιαστεί ούτως ώστε να 
υποστηρίζει την ακολουθούµενη Στρατηγική και Πολιτική της Σχολικής Μονάδας. 
Η ∆ιοίκηση µέσω ∆ιαδικασιών ήταν µια πλήρως ενσωµατωµένη έννοια σε αυτό το 
σχολείο, ενώ οι υπεύθυνοι κάθε διαδικασίας (process owners) είχαν πλήρως 
καθοριστεί και εκπαιδευτεί.  

Το µοντέλο Ποιότητας που ακολούθησε το σχολείο βασίστηκε σε ένα 
σύστηµα χαλαρού ελέγχου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν πως πρέπει να είναι ευέλικτο 
και κατάλληλο για τις ανάγκες τόσο του σχολείου, όσο και των οµάδων 
ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders). Κατεδείχθη, ως εκ τούτου, ότι τα 
ενδιαφερόµενα µέρη (εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές, τοπική αυτοδιοίκηση,  
Υπουργείο, κ.λπ.) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση και βελτίωση των 
διαδικασιών, η οποία προέκυψε µέσα από διαδικασίες έρευνας και ανάλυσης. 

Τέλος, οι ολοκληρωµένες µετρήσεις ήταν καθοριστικής σηµασίας για την 
επιτυχία των διετών κύκλων βελτίωσης της Ποιότητας, όπου τροφοδοτούσαν µε 
πληροφορίες τους οριζόντιους και κάθετους κύκλους Ποιότητας.   

2.5  Ικανοποίηση Ανθρώπινων Πόρων 

Σύµφωνα µε το EFQM, ένας ποιοτικός οργανισµός πραγµατοποιεί 
περιεκτικές µετρήσεις µε σαφείς δείκτες µέτρησης των αντιλήψεων του 
ανθρώπινου δυναµικού (perception measures) και σαφείς δείκτες µέτρησης της 
επίδοσης του οργανισµού (performance indicators). 

Εφαρµογή  

Το σχολείο αναζητούσε τη γνώµη και τις αντιλήψεις των στελεχών του 
σχετικά µε την εν γένει λειτουργία του, µέσω διεξαγωγής επιστηµονικής έρευνας. 
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2.6  Ικανοποίηση Αποδεκτών 

Εν αντιστοιχία µε το κριτήριο της ικανοποίησης των ανθρώπινων πόρων, 
παροµοίως και για την ικανοποίηση των αποδεκτών ο οργανισµός οφείλει να 
πραγµατοποιεί περιεκτικές µετρήσεις µε ξεκάθαρους δείκτες µέτρησης των 
αντιλήψεων των αποδεκτών και σαφείς δείκτες µέτρησης της επίδοσης του 
οργανισµού. 

Εφαρµογή  

Το σχολείο KLG πραγµατοποιούσε περιοδικά έρευνα ικανοποίησης µε 
ερωτηµατολόγια για τους κύριους αποδέκτες: τους µαθητές, τους γονείς, την 
τοπική κοινωνία. 

Η επικέντρωση στον (αποδέκτη) µαθητή / γονέα ήταν ολοφάνερη µέσα από 
τις πολλές εναλλακτικές διαδροµές σπουδών που µπορούσαν να επιλεγούν 
ανάλογα µε τις ατοµικές ανάγκες του µαθητή (µαθήµατα σχεδιασµένα για 
ταλαντούχους ακαδηµαϊκά µαθητές και άλλα για λιγότερο ταλαντούχους).   

Ο δείκτης καινοτοµίας υπηρεσιών και προστιθέµενης αξίας αυτών, φανέρωσε 
πως οι λιγότερο ικανοί µαθητές εµφανίζουν τελική επίδοση στις εξετάσεις πολύ 
υψηλότερη από αυτή που αναµενόταν σύµφωνα µε την επίδοση εισόδου τους.  

Η εµπλοκή, τέλος, του µαθητή σε όλο τον κύκλο των διαδικασιών 
αποδείχθηκε µε τη συµµετοχή ενός εκλεγµένου «επικεφαλής µαθητή» στη 
διευθυντική οµάδα. 

2.7  Ικανοποίηση Τοπικής Κοινωνίας 

Και για την ικανοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας το µοντέλο EFQM ορίζει 
ό,τι και στα παραπάνω δύο κριτήρια.  

Εφαρµογή  

Το σχολείο όντας ένας δηµόσιος οργανισµός είναι εν γένει δύσκολο να 
διαχωρίσει τη δραστηριότητά του από την κοινωνική του ευθύνη, δεδοµένου ότι οι 
εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας αποτελεί 
οµάδα ενδιαφεροµένων. 

Κατέστη, ωστόσο, σαφές ότι το συγκεκριµένο σχολείο θα λειτουργήσει ως 
ενεργό µοντέλο εκπαιδευτικής πρακτικής, το παράδειγµα του οποίου αν 
ακολουθήσουν τα υπόλοιπα σχολεία θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. 

Το σχολείο συµµετείχε εντατικά στη δηµόσια ζωή µε ποικίλες δράσεις σε όλα 
τα επίπεδα. 

Εν συνόλω, τα διάφορα βραβεία και οι απόψεις των εµπειρογνωµόνων για το 
σχολείο όπως και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις αξιολογήσεις έχουν 
φανερά θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 
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Αδύνατα Σηµεία και Προτάσεις Βελτίωσης 

Η σχολική µονάδα KLG Θα πρέπει να θέσει πιο συγκεκριµένους 
αντικειµενικούς στόχους που να ανταποκρίνονται στα θέµατα κοινωνικής ευθύνης. 

2.8  Αποτελέσµατα 

Αναφορικά, τέλος, µε τα αποτελέσµατα, σε έναν ποιοτικό οργανισµό 
λαµβάνουν χώρα περιεκτικές µετρήσεις και επιτυγχάνονται διακεκριµένα 
αποτελέσµατα σε σχέση µε τους παράγοντες – κλειδιά που καθορίζουν την 
Πολιτική και Στρατηγική του. Τοιουτοτρόπως, αξιολογούνται µέσα από σαφείς 
δείκτες τα κύρια αποτελέσµατα (οικονοµικά και µη), για την επίτευξη των οποίων 
ακολουθούνται οι κοινά συµφωνηµένες πολιτικές και στρατηγικές. Τέλος, 
εξετάζονται οι δείκτες ελέγχου της επίδοσης, τόσο για την παρακολούθηση και 
κατανόηση των διαδικασιών όσο και για την πρόβλεψη και βελτίωση των κύριων 
αποτελεσµάτων επίδοσης.  

Εφαρµογή  

Το σχολείο επέδειξε έναν σαφή προσανατολισµό στα αποτελέσµατα, µε 
ταυτόχρονη εξισορρόπηση των πολύπλοκων και δυνητικά αντικρουόµενων 
αναγκών των µαθητών, γονέων, τοπικών και εθνικών αρχών. Επίσης, έδωσε 
µεγάλη προσοχή στη µέτρηση των παιδαγωγικών επιδόσεων και στη µέτρηση των 
αποτελεσµάτων ως προς τον αποδέκτη.  Τέλος, υπήρχε ένα πολύ ευρύ φάσµα 
εφαρµογής µέτρων που διαπερνούσε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της σχολικής 
µονάδας. 

Αδύνατα Σηµεία και Προτάσεις Βελτίωσης 

Κατ’ αρχάς, δόθηκε µεγάλο βάρος στη µέτρηση της διδακτικής 
δραστηριότητας και λιγότερο στη µέτρηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. 
Έπειτα, υπήρξε έλλειψη ικανοποιητικού σχεδίου χρηµατοδότησης σε ένα 
περιβάλλον µειούµενης κρατικής συνεισφοράς λόγω κρίσης. 

Θα έπρεπε να πρωτοστατεί ο καθορισµός στόχων που θα επιτρέπουν τη 
διατήρηση των σηµερινών υψηλών επιδόσεων του σχολείου παρά τη µείωση της 
χρηµατοδότησης. Η απάντηση βρίσκεται στην ευελιξία του Συστήµατος ∆ιοίκησης 
Ολικής Ποιότητας, η οποία θα είναι το εργαλείο που θα επιτρέψει την επίτευξη 
αυτού του στόχου σε συνθήκες «ταραχώδους περιβάλλοντος». 

3. Συµπεράσµατα 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ∆ιοικητικής Αριστείας (EFQM) αναγνωρίζει την 
ύπαρξη της πανσπερµίας και των έντονων διαφορών, τόσο µεταξύ οργανισµών µε 
διαφορετικό προσανατολισµό όσο και µεταξύ κρατών. Είναι διαπιστωµένο ότι οι 
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δηµόσιοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών µονάδων, των 
Ευρωπαϊκών κρατών διαφέρουν ως προς τους τεθειµένους στόχους βελτίωσης και 
το στυλ διοίκησης που υιοθετούν.  

Στα πλαίσια της τρέχουσας διεθνούς πρακτικής πρωτοστατεί η ιδέα του 
διοικητικού εκσυγχρονισµού εκπεφρασµένη µέσα από τις αρχές της τάσης Νέα 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Ν∆∆ (New Public Management – NPM). Σύµφωνα µε τους 
υποστηρικτές της Ν∆∆ οι δηµόσιες σχολικές µονάδες οφείλουν ν’ αυξήσουν τον 
βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των µαθητών και της ευρύτερης κοινωνίας, 
ν’ αποδώσουν έµφαση στη διαχείριση αποτελεσµάτων, να βελτιώσουν την επίδοσή 
τους και να προωθήσουν την εισαγωγή προτύπων µέτρησης της επίδοσης. 
Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία διάχυσης των επιτευχθέντων 
οργανωσιακών αποτελεσµάτων από τη ∆ιοίκηση της σχολικής µονάδας στα 
υπόλοιπα στελέχη, να αποκεντρωθούν σηµαντικές οικονοµικές αρµοδιότητες 
καθώς και αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τη διοίκηση προσωπικού και να 
εκτιµηθούν τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές επιδράσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Τέλος, ενδείκνυται η εφαρµογή µεθοδολογιών διοίκησης από το 
χώρο της ∆ιοικητικής Επιστήµης. 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, µετά από την αξιολόγηση της 
εφαρµογής των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (που ερείδεται 
στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο ∆ιοικητικής Αριστείας) στη Σχολική Μονάδα KLG της 
Ουγγαρίας, προκύπτει ότι η εφαρµογή των κριτηρίων του EFQM είναι επιτεύξιµη 
και σε σχολεία.  

Επίσης, ανέκυψε ως µείζονος σηµασίας ζήτηµα η πιστή, διαρκής, σε βάθος 
και συστηµατική εφαρµογή των διαδικασιών, σύµφωνα µε το EFQM µε 
ταυτόχρονη συνεχή αναθεώρησή τους, ώστε να υπηρετούν τους πολλαπλούς και 
µεταβαλλόµενους σκοπούς ενός εξαιρετικά ζωντανού και θεµελιώδους για την 
κοινωνία θεσµού όπως το σχολείο.  
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την εφαρµογή των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 
∆ιοικητικής Αριστείας (EFQM) στο Σχολείο “Kossuth Lajos Gimnázium” (KLG) της 
Ουγγαρίας. Επιπλέον παρουσιάζονται οι ποικίλες µέθοδοι και διαδικασίες που 
χρησιµοποίησε το Σχολείο KLG, το οποίο το 2002 κατέκτησε το πρώτο Βραβείο στο 
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∆ιαγωνισµό “Hungarian Public Education Sector Quality Award”, προκειµένου να κερδίσει 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Μέσα από το παράδειγµα του KLG καταδεικνύεται ότι 
η εφαρµογή των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Μοντέλου ∆ιοικητικής Αριστείας είναι 
επιτεύξιµη σε οποιαδήποτε σχολική µονάδα.         
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Οι έκτακτες ολιγόωρες ή ολιγοήµερες απουσίες 
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

και οι παιδαγωγικές-διοικητικές ρυθµίσεις 
που εφαρµόζονται 

Μπάκας Θωµάς, 

Επίκ. Καθηγητής, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ∆ιοίκησης Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Εισαγωγή 

Το φαινόµενο των έκτακτων ή προγραµµατισµένων ολιγόωρων και 
ολιγοήµερων απουσιών των εργαζοµένων στους εργασιακούς χώρους είναι συχνό 
και οφείλεται σε διάφορους λόγους οι οποίοι σχετίζονται µε τους ίδιους ή µε 
πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή µε άλλες αιτίες. 

Το ίδιο συµβαίνει και στο σχολείο όπου οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν 
έκτακτα ή προγραµµατισµένα για µικρό χρονικό διάστηµα από τα καθήκοντά τους. 

Προκειµένου να µελετηθεί το φαινόµενο αυτό στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα 
και να γίνει καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση του θεσµικού πλαισίου το οποίο 
ρυθµίζει το θέµα αλλά και της αντιµετώπισής του, έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση 
στα διάφορα νοµοθετικά κείµενα της εκπαίδευσης καθώς και σε βιβλία οργάνωσης 
και λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βαβαρέτος 1960, Ευθυµιόπουλος 
1973, ∆ίπλας 1977, Κώτσης 1996, 2000, Σαϊτης 2005, Ποζίδης 2008). 

Η διερεύνηση του θέµατος έγινε για τη χρονική περίοδο από τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα αµέσως µετά την προσάρτηση των νέων χωρών, 
Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης στο ελληνικό κράτος µέχρι και σήµερα. Σε όλη 
αυτή τη χρονική περίοδο ανευρέθηκαν τέσσερα νοµοθετικά κείµενα για την 
εκπαίδευση τα οποία ρυθµίζουν το θέµα των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για 
µικρό χρονικό διάστηµα από το σχολείο. Τα κείµενα αυτά είναι, ένα διάταγµα του 
1915 (ΦΕΚ 168 Α΄), και τρεις υπουργικές αποφάσεις, α) του 1972, (ΦΕΚ 390 Β΄), 
β) του 1978, (ΦΕΚ 472 Β΄), και γ) του 2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄). 

Εκτός από τα νοµοθετικά κείµενα ανευρέθηκαν και εγκύκλιοι ή έγγραφα του 
Υπουργείου Παιδείας στα οποία υπάρχει αναφορά για την αντιµετώπιση του 
θέµατος των ολιγόωρων και ολιγοήµερων απουσιών των εκπαιδευτικών από το 
σχολείο. Επίσης ανευρέθηκαν και έγγραφα της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας 
Ελλάδας (∆.Ο.Ε.) στα οποία παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το 
θέµα.  

Στη συνέχεια του κειµένου παρουσιάζονται και σχολιάζονται όλα τα 
ευρήµατα για τη διερεύνηση του θέµατος. 
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Η νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος και οι λύσεις που προτείνονται. 

Το πρώτο νοµοθετικό κείµενο στο οποίο υπάρχει ρύθµιση για τις έκτακτες 
απουσίες των εκπαιδευτικών είναι ένα διάταγµα του 1915 µε τίτλο «Περί των 
έργων των διευθυντών, επιθεωρητών και ιατρών των σχολείων», (ΦΕΚ 168 Α΄/5-5-
1915). 

Στο διάταγµα αυτό και ειδικότερα στην παραγρ. 9 αναφέρεται ότι µεταξύ των 
έργων των διευθυντών των σχολείων δηµοτικής και µέσης εκπαιδεύσεως 
συµπεριλαµβάνεται και το καθήκον τους να «...αναγράφουσι µετ’ ακριβείας εν τω 
βιβλίω παρουσίας των διδασκόντων τα ηµέρας, τας ώρας και τα µαθήµατα, καθ’ ά 
ούτοι απουσίασαν, τας επιβραδύνσεις της ενάρξεως και της προ της εν τω ωρολογίω 
καθοριζοµένης ώρας λήξεως των µαθηµάτων αυτών, αναθέτουσιν εφ’ όσον είναι 
δυνατόν το µάθηµα ασθενούντος εις έτερον των διδασκόντων, ή απασχολούσιν 
οπωσδήποτε τους µαθητάς αυτού…», (ΦΕΚ 168 Α΄/5-5-1915. Βαβαρέτος 1960: 
134). 

Από τη διατύπωση που υπάρχει στο διάταγµα φαίνεται ότι είχε προβλεφθεί 
όταν θα παρατηρούνταν στο σχολείο έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, οι 
διευθυντές να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσουν σε δύο λύσεις. Αυτές 
ήταν ή να αναθέσουν το µάθηµα σε άλλον εκπαιδευτικό, εφόσον υπήρχε αυτή η 
δυνατότητα, ή να απασχολήσουν οπωσδήποτε τους µαθητές. Αναλύοντας το 
σχετικό κείµενο µπορούµε να επισηµάνουµε ότι αναφέρεται ως λόγος απουσίας 
µόνο η ασθένεια του εκπαιδευτικού και όχι άλλοι λόγοι. Επίσης δίνεται έµφαση 
στην απασχόληση των µαθητών στο σχολείο, χωρίς να αναφέρονται αντικείµενα 
απασχόλησης ή άλλες δυνατότητες. 

Το διάταγµα αυτό παρέµεινε σε ισχύ και ρύθµιζε τα σχετικά θέµατα µέχρι το 
1972 οπότε αντικαταστάθηκε από υπουργική απόφαση της δικτατορικής 
κυβέρνησης η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του χουντικού Ν. 651/70, 
άρθρο 26, παραγρ. 6, (ΦΕΚ 179 Α΄/29-8-1970). 

Η σχετική υπουργική απόφαση είναι η µε Αρ. 50326/1-6-1972, (ΦΕΚ 390 
Β΄/2-6-1972) και µε τίτλο «Περί καθορισµού των καθηκόντων των διευθυντών των 
δηµοσίων ∆ηµοτικών σχολείων», (Θεοδωρόπουλος, 1973: 84-85). 

Στο άρθρο 2, παράγραφο 11 της παραπάνω υπουργικής απόφασης ορίζονται 
ως καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου για θέµατα απουσιών των 
εκπαιδευτικών τα εξής: «11. Υποχρεούνται, όπως αναφέρουν αυθηµερόν εις τον 
προϊστάµενόν των Επιθεωρητήν, πάσαν ένεκεν οιουδήποτε λόγου απουσίαν του 
διδακτικού προσωπικού, δύνανται δε, τροποποιούντες το συγκεκριµένον ωρολόγιον 
πρόγραµµα, να αναθέτουν διδασκαλίαν µαθηµάτων της τάξεως απουσιάζοντος 
διδασκάλου εις έτερον τοιούτον, µεριµνώντες άµα, όπως µη παραµένωσιν 
ανεπιτήρητοι µαθηταί άλλης τάξεως», (ΦΕΚ 390 Β΄/2-6-1972). 

Στο παραπάνω νοµοθετικό κείµενο παρατηρούµε ότι γενικεύονται οι λόγοι 
της πιθανής απουσίας του εκπαιδευτικού, ότι υπήρχε πιθανότητα να απουσιάζει για 
οποιοσδήποτε λόγο και δεν παραµένει µόνο ο λόγος της ασθένειας ο οποίος 
περιγράφονταν στον προηγούµενο νοµοθετικό κείµενο του 1915. Για την 
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αναπλήρωση του δάσκαλου που απουσίαζε δίνεται η δυνατότητα στο ∆ιευθυντή να 
τροποποιεί το ωρολόγιο πρόγραµµα της ηµέρας ή των ηµερών που υπήρχε η 
απουσία και να αναθέτει τη διδασκαλία µαθηµάτων, όλων ή µερικών σε άλλον 
εκπαιδευτικό του σχολείου µε παράλληλη φροντίδα να µη µένουν χωρίς επιτήρηση 
οι µαθητές των άλλων τάξεων, αφού οι δάσκαλοί τους θα δίδασκαν στην τάξη του 
δασκάλου που απουσίαζε. Η βαρύτητα δίνεται µε τις παραπάνω ρυθµίσεις στην 
ασφάλεια των µαθητών ώστε να µη µένουν χωρίς επιτήρηση και στην 
αναπλήρωση της διδασκαλίας των µαθηµάτων από άλλο δάσκαλο χωρίς όµως να 
περιγράφονται λεπτοµέρειες για τον τρόπο που θα γινόταν η αναπλήρωση του 
«απουσιάζοντος» εκπαιδευτικού, όταν είναι γνωστό ότι δεν υπήρχαν δάσκαλοι στο 
σχολείο χωρίς απασχόληση σε τάξη. 

Το τρίτο νοµοθετικό κείµενο του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο υπάρχει 
πρόβλεψη για ρύθµιση του θέµατος των έκτακτων ολιγόωρων ή ολιγοήµερων 
απουσιών των εκπαιδευτικών είναι η υπουργική απόφαση του 1978 (Φ. 
350/2/1/5209/6-5-1978, ΦΕΚ 472 Β΄) µε τίτλο «Περί καθηκόντων ∆ιευθυντών, 
Υποδιευθυντών και ∆ιδασκάλων των ∆ηµοτικών Σχολείων της Γενικής 
Εκπαιδεύσεως».  

Στην υπουργική αυτή απόφαση του 1978 και ειδικότερα στην παράγραφο 12 
του Κεφαλαίου Α΄ ορίζεται ότι είναι στην αρµοδιότητα των διευθυντών των 
δηµοτικών σχολείων να «Φροντίζουν σε περίπτωση έκτακτης απουσίας διδασκάλου, 
για την αναπλήρωσή του από άλλο δάσκαλο του σχολείου», (ΦΕΚ 472 Β΄. ∆ίπλας, 
1979: 36). 

Εκείνο που φαίνεται από τη διατύπωση του σχετικού κειµένου είναι ότι 
υπάρχει µόνο µια γενική αναφορά για αναπλήρωση του δασκάλου που απουσιάζει 
από άλλο δάσκαλο του σχολείου και δε δίνονται περισσότερες κατευθύνσεις και 
λεπτοµέρειες για το τι είδους θα αναπλήρωση θα είναι και πως θα γίνει.  

Για το θέµα αυτό ο παιδαγωγός Άγγελος Σαφαρίκας είχε διατυπώσει στο 
πρώτο τεύχος του περιοδικού «Νέα Παιδεία» την άνοιξη του 1977, αρκετό χρονικό 
διάστηµα πριν την υπογραφή της παραπάνω υπουργικής απόφασης, το εξής 
σχόλιο. «Η αναπλήρωση του προσωπικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης για τις 
περιπτώσεις απουσίας µικρής διάρκειας, που δεν προβλέπεται από το νόµο 
διορισµός αναπληρωτών, δηµιουργεί σοβαρότατο πρόβληµα στη λειτουργία των 
σχολείων. Στις περιπτώσεις αυτές που είναι και οι πιο συχνές οποιαδήποτε 
προσπάθεια κι’ αν γίνεται από µέρους των συναδέλφων του σχολείου, είναι 
καταδικασµένη σε αποτυχία. Γιατί η «εκ περιτροπής» απασχόληση της τάξεως που 
µένει «ορφανή» όχι µόνο δεν προσφέρει τίποτε το σηµαντικό, αλλά και δηµιουργεί σ’ 
ολόκληρο το σχολείο αναταραχή, που οι συνέπειές της έχουν σοβαρό αντίχτυπο στη 
µόρφωση των µαθητών», (Σαφαρίκας, 1977: 16-17). 

Στο παραπάνω σχόλιο καταγράφεται µια πραγµατικότητα που συνέβαινε και 
συµβαίνει ακόµη και σήµερα σε πολλά σχολεία µε την αναπλήρωση του δασκάλου 
που απουσιάζει. Με τη λύση αυτή που δίνονταν ώστε να απασχολεί τους µαθητές 
του δάσκαλου που απουσίαζε για κάθε ώρα «εκ περιτροπής» και ένας δάσκαλος 
άλλης τάξης του σχολείου δεν υπήρχε σηµαντικό εκπαιδευτικό αποτέλεσµα για 
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όλους τους µαθητές. Κατά την ώρα εκείνη η τάξη του δασκάλου, ο οποίος 
απασχολούσε τους µαθητές της τάξης του «απουσιάζοντος» δασκάλου, έµενε 
χωρίς δάσκαλο, έµενε «ορφανή». Για να απασχολούνται οι µαθητές κατά την ώρα 
της απουσίας του έδινε κατευθύνσεις να εργάζονται σιωπηρά µόνοι τους, µε την 
επιτήρηση κάποιων µαθητών, όπως συνέβαινε στην αλληλοδιδακτική µέθοδο του 
19ου αιώνα µε τους πρωτόσχολους µαθητές (Παπαδάκη, 1992) ή επισκεπτόταν ο 
ίδιος για λίγο την τάξη να εποπτεύσει τους µαθητές. Συνήθως δίνονταν 
κατεύθυνση να ασχολούνται οι µαθητές είτε µε σιωπηρή ανάγνωση, είτε µε 
προετοιµασία του επόµενου µαθήµατος, είτε µε λύση ασκήσεων και εκπόνηση 
εργασιών, είτε µε άλλες ασχολίες, όπως ζωγραφική ή γράψιµο µια έκθεσης. Η 
λύση αυτή όπως και άλλες που θα αναφερθούν σε άλλα σηµεία της εργασίας εκτός 
του ότι δηµιουργούσαν αναταραχή σε όλο το σχολικό πρόγραµµα, διότι ήταν 
ηµίµετρα µε στόχους µόνο την απασχόληση των µαθητών και τη συνέχιση έστω 
και πρόχειρα της διδασκαλίας των µαθηµάτων δε συνέβαλαν ουσιαστικά στη 
µόρφωση των µαθητών. 

Το τέταρτο νοµοθετικό κείµενο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο προβλέπει 
ρύθµιση του ίδιου θέµατος είναι η υπουργική απόφαση του 2002 η οποία εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1566/1985 µε χρονική καθυστέρηση περίπου 
17 χρόνων. Όλο αυτό το διάστηµα, από το 1985 µέχρι το 2002 είχε εφαρµογή, 
όπως φαίνεται από σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας η υπουργική 
απόφαση του 1978 για την οποία έγινε λόγος στην προηγούµενη ενότητα και η 
οποία είχε εκδοθεί σύµφωνα µε την πρόβλεψη του Ν. 309/1976. Από διοικητική 
άποψη και από άποψη νοµιµότητας η εφαρµογή αυτή ήταν ανίσχυρη, διότι αφού 
είχε καταργηθεί ο εξουσιοδοτικός νόµος 309/76 µε νεώτερο νόµο, το νόµο 
1566/1985, καταργήθηκαν αυτόµατα όλα τα διατάγµατα και οι υπουργικές 
αποφάσεις οι οποίες στηρίζονταν σ’ αυτόν. 

Η νέα αυτή υπουργική απόφαση Φ 353.1/324/105657/∆1/08-10-2002, (ΦΕΚ 
1340 Β΄), η οποία ισχύει µέχρι σήµερα προβλέπει για το θέµα των ολιγόωρων και 
ολιγοήµερων απουσιών των δασκάλων παρόµοιες ρυθµίσεις µε αυτές που είχαν τα 
προηγούµενα νοµοθετικά κείµενα, αλλά και κάποιες λεπτοµέρειες.  

Η υπουργική απόφαση έχει τον τίτλο «Καθορισµός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών των σχολικών 
µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», (ΦΕΚ 1340 Β΄).  

Για την αντιµετώπιση του θέµατος των έκτακτων απουσιών των 
εκπαιδευτικών υπάρχει πρόβλεψη για εµπλοκή του ∆ιευθυντή, των εκπαιδευτικών 
και του συλλόγου διδασκόντων. Ειδικότερα στο άρθρο 29, παράγραφ. 8 υπάρχει 
πρόβλεψη να ανατίθεται η αρµοδιότητα της αναπλήρωσης του εκπαιδευτικού που 
απουσιάζει στο διευθυντή της σχολικής µονάδας και ορίζεται ότι ο ∆ιευθυντής: 
«Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 
εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ηµερήσιο πρόγραµµα διδασκαλίας ή αναθέτοντας 
την κάλυψη του κενού σε διαθέσιµο εκπαιδευτικό», (Ποζίδης, 2008: 261) 
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Παράλληλα στο άρθρο 36 της ίδιας υπουργικής απόφασης, στο οποίο 
καθορίζονται τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα στις παραγράφους 
24 και 25 ορίζεται ως καθήκον των ίδιων των εκπαιδευτικών η συµµετοχή τους 
στη διαδικασία αναπλήρωσης εκπαιδευτικού που απουσιάζει: Στην παράγραφο 24 
προβλέπεται ότι: «Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από τα το 
σχολείο ενηµερώνουν έγκαιρα το διευθυντή του σχολείου, για την αναπροσαρµογή 
του προγράµµατος». Στη δε επόµενη παράγραφο 25 προβλέπεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί: «Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και ανάλογα µε την 
περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό, ή απασχολούν τους µαθητές, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του διευθυντή», (ΦΕΚ 1340 Β΄, Ποζίδης, 2008: 266). 

Σε ότι αφορά την εµπλοκή του συλλόγου διδασκόντων προβλέπονται στο 
άρθρο 39 παράγρ. 4 του κεφαλαίου ∆ µε τον τίτλο «Ειδικές αρµοδιότητες του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης», τα εξής: «Αποφασίζει στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αναπλήρωση 
εκπαιδευτικών που ενδέχεται να λείψουν για µικρό χρονικό διάστηµα», (ΦΕΚ 1340 
Β΄), . 

Από την παρουσίαση των ρυθµίσεων της υπουργικής απόφασης του 2002 για 
το θέµα των ολιγόωρων και ολιγοήµερων απουσιών φαίνεται ότι οι κατευθύνσεις 
που υπάρχουν είναι η δυνατότητα τροποποίησης του ηµερήσιου προγράµµατος 
διδασκαλίας, οι λύσεις για κάλυψη του κενού ή για απασχόληση των µαθητών, η 
απόφαση από την αρχή του σχολικής χρονιάς για τον τρόπο αναπλήρωσης όσων 
εκπαιδευτικών απουσιάζουν και η εµπλοκή στη λύση του θέµατος του ∆ιευθυντή, 
των εκπαιδευτικών και του συλλόγου διδασκόντων.  

Μια πρώτη παρατήρηση στις ρυθµίσεις αυτές δίνει την εικόνα ότι είναι 
γενικές ρυθµίσεις και δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτοµέρειες για την 
αντιµετώπιση του θέµατος, κάτι που παρατηρείται και µε τις εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας οι οποίες εκδόθηκαν στη συνέχεια. 

Η πρόβλεψη για τροποποίηση του προγράµµατος δίνει µια λύση εφικτή στο 
πρόβληµα της έκτακτης απουσίας κάποιου δασκάλου από την τάξη του. ∆ίνεται µε 
τη ρύθµιση αυτή η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς των διαφόρων ειδικοτήτων, 
εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να προσφέρουν τα µαθήµατά τους τη µέρα εκείνη 
ενώ θα τα δίδασκαν σε άλλες ώρες ή άλλη ηµέρα. 

Επίσης η δυνατότητα ανάθεσης από το διευθυντή, για κάλυψη του κενού ή 
απασχόληση των µαθητών, σε διαθέσιµο εκπαιδευτικό λύνει το πρόβληµα της 
απουσίας του εκπαιδευτικού, διότι οι µαθητές θα βρίσκονται µε την επιτήρηση και 
απασχόληση εκπαιδευτικού και θα έχουν ουσιαστική ωφέλεια. Η λύση όµως αυτή 
εκτός του ότι έχει συναντήσει σηµαντικές αντιδράσεις από την πλευρά της ∆ΟΕ, 
για τις οποίες θα γίνει αναφορά σε επόµενη ενότητα, δεν έχει περιγραφεί µε 
λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο εφαρµογής της.  

Με την έλλειψη αναλυτικής περιγραφής της κάλυψης του κενού καθώς και 
της εννοιολογικής σηµασίας του στα νοµοθετικά κείµενα ή τις εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα και ερωτήµατα και 
είναι δυνατόν αφού βρεθεί στη σχολική µονάδα εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικοί οι 
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οποίοι θα καλύψουν το κενό του εκπαιδευτικού που απουσιάζει να µην είναι 
εύκολη η απόφαση για τον τρόπο που θα γίνει η κάλυψη.  

Με βάση τον προβληµατισµό που αναπτύχτηκε αν δοθεί η έννοια στην 
κάλυψη του κενού ότι ο εκπαιδευτικός που θα αναπληρώσει αυτόν που απουσιάζει 
θα διδάξει τα µαθήµατα της ηµέρας, τότε η αντικατάσταση ή αναπλήρωση µπορεί 
να γίνει σε κάποιο βαθµό έστω και µε λιγότερη ή πρόχειρη προετοιµασία από έναν 
εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας. Αν όµως ο εκπαιδευτικός είναι άλλης 
ειδικότητας τι είδους διδασκαλία θα κάνει για ένα µάθηµα που δεν έχει ειδίκευση; 
Αν η αντικατάσταση ή αναπλήρωση σηµαίνει ότι µπορεί να διδάξει άλλα 
µαθήµατα που αυτός µπορεί τότε και πάλι δεν υπάρχει µεγάλο πρόβληµα, διότι θα 
έχει γίνει κάποια διδασκαλία σε άλλα µαθήµατα αλλά όχι στα µαθήµατα που 
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραµµα για εκείνη την ηµέρα ή για εκείνες τις ώρες 
που θα γίνει η αντικατάσταση.  

Μια γενική κατεύθυνση για τη λύση που θα δοθεί στην κάλυψη του κενού 
δίνει η πρόβλεψη στο άρθρο 39, παράγρ. 4 να αποφασίζει ο σύλλογος 
∆ιδασκόντων «στην αρχή της σχολικής χρονιάς τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η 
αναπλήρωση εκπαιδευτικών». Με αυτή τη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας να συζητήσουν και να προτείνουν µια 
λύση εφικτή και εφαρµόσιµη, αλλά η λύση αυτή δε θα είναι ενιαία για όλες τις 
σχολικές µονάδες. ∆ε θα είναι ενιαία διότι έχει παρατηρηθεί µέχρι σήµερα να 
εφαρµόζονται στις σχολικές µονάδες πολλές πρακτικές ως προς το ζήτηµα αυτό. 
Έτσι δίνονται διάφορες λύσεις όπως: Να γίνεται διδασκαλία από δάσκαλο που έχει 
κενό κάποια ώρα και να τον διαδέχεται άλλος που έχει κενό άλλη ώρα. Να γίνεται 
διδασκαλία κάποιων µαθηµάτων από το ∆ιευθυντή του σχολείου. Να γίνεται 
διδασκαλία από κάποιο εκπαιδευτικό ειδικότητας, Αγγλικής γλώσσας, Φυσικής 
Αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών ή Πληροφορικής. Να γίνεται συγχώνευση των 
τµηµάτων και συνδιδασκαλία. Να γίνεται µοίρασµα των µαθητών του τµήµατος 
του οποίου απουσιάζει ο δάσκαλος σε άλλες τάξεις και τµήµατα και να γίνεται 
µόνο επιτήρηση των µαθητών χωρίς να γίνεται διδασκαλία.  

Σε ότι αφορά τη δεύτερη κατεύθυνση που δίνεται από τις σχετικές ρυθµίσεις 
της υπουργικής απόφασης για απασχόληση µαθητών, «σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του διευθυντή» δεν υπάρχει κάποια εξειδικευµένη πρόταση και για το λόγο αυτό 
προκύπτουν διάφορα ερωτήµατα όπως τα παρακάτω. Σε ποια αντικείµενα ή 
δραστηριότητες θα γίνει η απασχόληση των µαθητών; Πότε θα αποφασιστούν 
αυτά; Η απασχόληση που θα γίνει από το δάσκαλο ο οποίος θα αναλάβει για 
κάποιες ή για όλες τις ώρες το τµήµα του απουσιάζοντος εκπαιδευτικού πως θα 
γίνει και σε τι αντικείµενο ή δραστηριότητα; Θα γίνει µε όποιο τρόπο αυτός 
νοµίζει καλύτερο και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ιευθυντή; Οι υποδείξεις του 
διευθυντή θα είναι µόνο οι προσωπικές του προτιµήσεις ή θα έχει γίνει συζήτηση 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς και µε βάση τα παιδαγωγικά συµπεράσµατα 
που έχουν προκύψει από τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου 
διδασκόντων; Έχουν προετοιµαστεί στο σχολείο σχέδια δράσης για αντιµετώπιση 
έκτακτων περιστατικών; Αυτά και άλλα ερωτήµατα περιµένουν απάντηση ώστε 
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πράγµατι να δοθεί αποτελεσµατική και ωφέλιµη λύση στο πρόβληµα που κάθε 
φορά προκύπτει µε την απουσία των εκπαιδευτικών από το σχολείο για µικρό 
χρονικό διάστηµα.  

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 

Εκτός από τα νοµοθετικά κείµενα µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο που 
παρουσιάστηκαν στην προηγούµενα ενότητα το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει 
κατά καιρούς και συνεχίζει να στέλνει διάφορες εγκυκλίους ή έγγραφα στα οποία 
υπάρχουν κατευθύνσεις για ρύθµιση του θέµατος της αναπλήρωσης των 
εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.  

Μετά από αναζήτηση εγκυκλίων και εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας της 
τελευταίας περιόδου από το 1985, χρονολογία ψήφισης του ισχύοντος νοµικού 
πλασίου για την οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι 
σήµερα, ανευρέθηκαν διάφορα κείµενα τα οποία επαναλαµβάνουν κάθε χρόνο, µε 
µικρές µόνο διαφοροποιήσεις, την ίδια γενική κατεύθυνση για «αναπλήρωση του 
κενού» και για εύρυθµη λειτουργία των σχολείων.  

Μια εικόνα της αντιµετώπισης του θέµατος δίνουν τα έγγραφα το οποία 
απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας σε Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
σχετικά µε την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν έκτακτα. 
Κάποιο ή κάποια Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ζητούσαν να δοθεί µόνιµη 
λύση στο πρόβληµα και να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την έκτακτη και 
προσωρινή αναπλήρωση του εκπαιδευτικού που απουσιάζει µε υπερωριακή 
απασχόληση των εκπαιδευτικών του σχολείου (Κώτσης, 1996: 260). Αυτή η 
πρόταση εκτός από τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχει γίνει και από τη 
∆ΟΕ (∆ιδασκαλικό Βήµα 1096/1998) αλλά και από παιδαγωγούς. (Σαφαρίκας, 
1977: 17). 

Για τον τρόπο αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσίαζαν έκτακτα για 
λίγες ώρες ή µέρες και για την απασχόληση των µαθητών αυτών των 
εκπαιδευτικών το Υπουργείο Παιδείας δε δέχτηκε ποτέ καµία από τις προτάσεις 
που είχαν γίνει από τους διάφορους φορείς και παρέπεµπε στις ρυθµίσεις του Ν. 
1566/1985 καθώς και στην υπουργική απόφαση του 1978 και ειδικότερα στο 
άρθρο 12 (ΦΕΚ 472 Β΄) για να ενδιαφερθεί ο ∆ιευθυντής του Σχολείου, (Κώτσης, 
2000: 260). 

Για την απόρριψη του αιτήµατος να χορηγηθεί υπερωριακή αποζηµίωση σε 
δασκάλους του σχολείου, ώστε να καλυφθούν τα κενά των δασκάλων που 
απουσιάζουν, το Υπουργείο Παιδείας επικαλούνταν το επιχείρηµα ότι «Από καµιά 
διάταξη δεν προκύπτει ότι έκτακτη και προσωρινή αναπλήρωση δασκάλου µπορεί να 
γίνει µε υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών του σχολείου, τις ώρες που αυτοί 
έχουν κενά στο πρόγραµµα εργασίας τους», (Κώτσης, 1996: 292). 
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έχει το Υπουργείο Παιδείας η προσωρινή 
αναπλήρωση εκπαιδευτικού που απουσιάζει, είτε δασκάλου, είτε εκπαιδευτικού 
ειδικότητας, δε συµπεριλαµβάνεται στις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόµος 
προβλέπει υπερωριακή αποζηµίωση αφού, ανήκει στις «πρόσθετες απασχολήσεις» 
του εκπαιδευτικού. Ενηµερώνει δε ότι τις «πρόσθετες απασχολήσεις» µπορούν να 
τις αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς, όπως προβλέπει ο νόµος 1566/1985 στο άρθρο 
13, τα όργανα διοίκησης της σχολικής µονάδας, δηλαδή ο ∆ιευθυντής, ο 
Υποδιευθυντής, ή ο Σύλλογος διδασκόντων, ανεξάρτητα αν έχουν συµπληρωµένο 
ή όχι το διδακτικό τους ωράριο, (Κώτσης, 2000: 221). 

Το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει στη σχετική νοµοθεσία να ανατίθεται από 
τα όργανα διοίκησης της σχολικής µονάδας στον εκπαιδευτικό, εκτός από το 
διδακτικό έργο, πρόσθετο έργο και διάφορες απασχολήσεις, (άρθρο 55 του Ν. 
1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄).  

Στις πρόσθετες απασχολήσεις και στην εξωδιδακτική εργασία 
συµπεριλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες όπως: την αναπλήρωση εκπαιδευτικού 
που έκτακτα απουσιάζει, τη συµµετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, τη συνεργασία µε τους γονείς, τις συνεδριάσεις του συλλόγου 
διδασκόντων, τη συµµετοχή σε διδακτική επίσκεψη που διαρκεί πέραν του 
διδακτικού ωραρίου, τις εφηµερίες, τις εκδροµές, την τήρηση βιβλίων του 
σχολείου, την προσφορά υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο 
εκπαιδευτικό έργο, κ.α. (Κώτσης, 2000: 201). 

Προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση του προβλήµατος από όλες τις 
σχολικές µονάδες, το Υπουργείο Παιδείας, δίνει την εξής κατεύθυνση σε όσους 
υποβάλλουν σχετικό ερώτηµα: «Για την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου 
συνιστάται να καθορίζεται από την αρχή του διδακτικού έτους ο τρόπος 
αναπλήρωσης µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί 
να είναι ενήµεροι για τα µέτρα που θα παίρνονται κάθε φορά που παρουσιάζεται το 
πρόβληµα», (Κώτσης, 2000: 221 & 224). 

Με τις εγκυκλίους που στέλνει στις σχολικές µονάδες το Υπουργείο Παιδείας 
διασαφηνίζει ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται «σύµπτυξη του προγράµµατος και 
αποχώρηση των µαθητών πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης ή του 
τµήµατος κατά την ηµέρα απουσίας εκπαιδευτικού οποιασδήποτε ειδικότητας». 
Αιτιολογεί δε αυτή τη θέση που παίρνει µε το σκεπτικό ότι οι µαθητές πρέπει να 
παραµένουν στο σχολείο όλες τις διδακτικές ώρες που αποτελούν το πρόγραµµα 
της ηµέρας διότι προέχει η ασφάλειά τους. 

Εκτός από τη σύµπτυξη του προγράµµατος και την πρόωρη αποχώρηση των 
µαθητών από το σχολείο δεν επιτρέπει το Υπουργείο Παιδείας να «…ανατίθεται 
στο διευθυντή της σχολικής µονάδας η διδασκαλία και η απασχόληση των µαθητών 
για να καλυφθεί η απουσία εκπαιδευτικού του σχολείου» µε το επιχείρηµα ότι ο 
διευθυντής έχει µειωµένο ωράριο για να «µπορεί να ανταποκρίνεται στο διοικητικό 
και παιδαγωγικό του έργο και όχι για να αναπληρώνει τους εκπαιδευτικούς που 
απουσιάζουν», (Κώτσης, 2000: 222). 
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Στις εγκυκλίους που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο, µε την 
έναρξη του σχολικού έτους, στις σχολικές µονάδες, ιδιαίτερα µετά το 2002 που 
υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για τα καθήκοντα των στελεχών της 
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών παρατηρούνται τα εξής. Θίγονται πολλά 
θέµατα λειτουργίας των σχολικών µονάδων και δίνονται βασικές κατευθύνσεις, 
οδηγίες και διευκρινίσεις για να εξασφαλιστεί η εύρυθµη και αποτελεσµατικότερη 
από κάθε πλευρά λειτουργία τους. Παράλληλα µε τον προγραµµατισµό της 
σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού έργου δίνονται και κατευθύνσεις για την 
πρόληψη και έγκαιρη αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Μεταξύ των θεµάτων για τα οποία υπάρχει αναφορά στις πρόσφατες 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας περιλαµβάνεται και το θέµα «Εφαρµογή 
ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού». Όλες οι εγκύκλιοι του 
Υπουργείου Παιδείας από το 2002 µέχρι σήµερα επαναλαµβάνουν, µε την ίδια ή 
ελαφρά παραλλαγµένη φρασεολογία, τα ίδια επιχειρήµατα και επισηµαίνουν για το 
θέµα αυτό την εφαρµογή της Φ 353.1/324/105657/∆1/08-10-2002, (ΦΕΚ 1340 Β΄), 
και συγκεκριµένα των άρθρων 36, παραγρ. 25, 29, παράγρ. 8 και του άρθρου 13, 
παράγρ. 8 του Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-1985).  

Τονίζουν ιδιαίτερα ότι είναι αρµοδιότητα των διευθυντών των σχολικών 
µονάδων να λαµβάνουν τα προσφορότερα µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία των 
σχολείων σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού.  

Επίσης εκτός από τις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν, στις εγκυκλίους από το 
2009 µέχρι σήµερα, οι οποίες είναι ίδιες σχεδόν για κάθε χρόνο, έχει προστεθεί στο 
θέµα «Εφαρµογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού» και µια νέα 
παράγραφος µε το εξής περιεχόµενο: «Σε κάθε περίπτωση δεν κρίνεται 
παιδαγωγικά ορθό και πρέπει να αποφεύγεται η διάσπαση του τµήµατος, του οποίου 
ο εκπαιδευτικός απουσιάζει, σε άλλες τάξεις» (Εγκύκλιος Φ3/915/93640/Γ1/03-08-
2009, ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος Φ3/788/95795/Γ1/25-08-211, ΥΠ∆ΒΜΘ) 

Μια άλλη κατεύθυνση που δίνει µε τις εγκυκλίους του το Υπουργείο 
Παιδείας είναι να µη διαφοροποιείται το ωράριο αποχώρησης των µαθητών από το 
σχολείο από το προβλεπόµενο. Έτσι δεν επιτρέπει την πρόωρη αποχώρηση των 
µαθητών σε περίπτωση απουσίας των εκπαιδευτικών και επικαλείται λόγους 
ασφάλειάς τους, (Εγκύκλιος Φ3/976/108630/Γ1/21-08-2008, ΥΠΕΠΘ, Ποζιάδης, 
2008: 413-414). 

Οι θέσεις της ∆ΟΕ για την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που 
απουσιάζουν 

Η ∆ΟΕ από την αρχή που τέθηκε το θέµα της αναπλήρωσης των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι απουσιάζουν για µικρό χρονικό διάστηµα από το σχολείο 
ήταν αντίθετη µε την ανάθεση αναπλήρωσης σε εκπαιδευτικούς του σχολείου οι 
οποίοι είχαν κενό αυτές τις ώρες.  
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Για να στηρίξει τα επιχειρήµατά της η ∆ΟΕ δηµοσίευσε στην εφηµερίδα που 
εκδίδει µε τον τίτλο «∆ιδασκαλικό Βήµα» στο φύλλο 1096 του Νοεµβρίου-
∆εκεµβρίου 1998 τη γνωµοδότηση του Νοµικού της Συµβούλου η οποία είχε αριθ. 
16/7-5-1997.  

Στη γνωµοδότηση αυτή επισηµαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός είναι 
υποχρεωµένος να παραµένει στο σχολείο και πέρα από το διδακτικό του ωράριο, 
είτε για προσφορά συγκεκριµένου έργου που περιγράφεται στις διατάξεις του 
νόµου 1566/1985, άρθρο 55, είτε για προσφορά συγκεκριµένου έργου που του 
ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, το οποίο εξηγεί, δεν είναι αυτό 
της αναπλήρωσης εκπαιδευτικού που απουσιάζει, (Κώτσης, 2000: 224-225). 

Επίσης η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της ∆ΟΕ περιλαµβάνει για 
την αναπλήρωση του «απουσιάζοντος» εκπαιδευτικού και τις εξής σκέψεις: «Αν 
πάντως ληφθούν υπόψη οι κάθε φορά παρουσιαζόµενες ειδικές και έκτακτες 
ανάγκες, όπως αυτές που εµφανίζονται λ.χ. από την απρόβλεπτη απουσία δασκάλου, 
φρονούµε ότι το ζήτηµα µπορεί να αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση αφ’ ενός µέσα 
στα πλαίσια της ανάγκης για εύρυθµη λειτουργία του σχολείου και την εξυπηρέτηση 
των µαθητών και των γονέων (βλ. περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αποστολή των 
µαθητών στο σπίτι τους), όσο και στην αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή και του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων που είναι επιφορτισµένοι για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
αυτών.  

Θεωρούµε πάντως πως δεν είναι καθόλου αδόκιµη η άποψη κατά την οποία, 
µέσα στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας του σχολείου, καλό θα ήταν να 
καθορίζονται οι κανόνες αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς». 

Από την παραπάνω περικοπή σχηµατίζει κανείς τη γνώµη ότι το θέµα της 
αναπλήρωσης του εκπαιδευτικού που απουσιάζει ανήκει στην αρµοδιότητα του 
διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων, όπως προβλέπει και το σχετικό 
νοµοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και ότι δεν υπάρχει διάσταση 
απόψεων µεταξύ τους. 

Η ∆ΟΕ όµως µε όλα τα έγγραφά της από το 1997 και συνέχεια στηρίζει το 
επιχείρηµά της ότι δεν µπορεί να ανατίθεται η αναπλήρωση εκπαιδευτικών που 
απουσιάζουν σε άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου που έχουν κενό.  

Με το έγγραφό της, Αρ. πρωτ. 392, Αθήνα 31/10/2003, «2. Καλεί όλους τους 
εκπαιδευτικούς να µην καλύπτουν ώρες απουσίας άλλων συναδέλφων (στα πλαίσια 
εγκυκλίων για απασχόληση), εφόσον συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους 
ωράριο, αν δεν προβλέπεται υπερωριακή αποζηµίωση. (Παλαιότερες αποφάσεις της 
∆.Ο.Ε. υποδεικνύουν πάγιους ή κατά περίπτωση τρόπους αναπλήρωσης ωρών, λόγω 
απουσίας εκπαιδευτικού)». 

Επίσης µε νεότερο έγγραφό της, Aρ. Πρωτ: 1332, Αθήνα 17/9/2012 
επικαιροποιεί την απόφασή της που είχε λάβει σε προηγούµενη χρονιά και είχε 
κοινοποιήσει σε όλους τους συλλόγους της µε το αρ. πρωτ. 133/17-09-10 έγγραφό 
της στο οποίο τόνιζε τα εξής: 
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«Οι εγκύκλιοι της ∆ιεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» 
των µαθητών είναι προδήλως παράνοµες, αφού είναι αντίθετες µε το Ν. 1566/85. Οι 
συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συµπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να 
αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί 
πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) 

Κανείς εκπαιδευτικός δεν µπορεί να υποχρεωθεί να κάνει µάθηµα διαφορετικό 
από την ειδικότητά του. Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» µε 
οποιοδήποτε τρόπο τµήµατα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. 

Για τις περιπτώσεις ολιγοήµερης απουσίας (µία ως δύο µέρες) εκπαιδευτικού 
να αποφασίζει ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων για την αναπλήρωση, µε τρόπο τέτοιο που 
να µην ανατίθεται καµία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού 
ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τµήµα θεωρείται διδακτικό 
ωράριο. 

Οι συνάδελφοι να µην εφαρµόζουν καµιά προφορική εντολή για κάλυψη 
ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συµβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, 
ώστε να µπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριµένη παράνοµη ανάθεση µε κάθε τρόπο 
(συνδικαλιστικό, νοµικό) και να µην την εφαρµόσουν. Βέβαια και στην περίπτωση 
της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και µόνο) ο συνάδελφος µπορεί να κάνει στάση 
εργασίας για την οποία καλύπτεται από τη ∆ΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών», 
(Ποζίδης, 2008: 418-419). 

Όπως φαίνεται από τα τεκµήρια τα οποία παρουσιάστηκαν πιο πάνω η ∆ΟΕ 
χρησιµοποίησε διάφορα επιχειρήµατα για να στηρίξει τις θέσεις της και την 
αντίθεσή της στις ρυθµίσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε το θέµα της 
αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για µικρό χρονικό διάστηµα. 

Οι βασικές θέσεις και αντιρρήσεις της ∆ΟΕ έδιναν τις παρακάτω 
κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς: α) να µην καλύπτουν ώρες απουσίας άλλων 
συναδέλφων στα κενά τους, β) να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής 
υπερωρίας, γ) να µην «απασχολούν» στα κενά τους µε οποιοδήποτε τρόπο τµήµατα, 
πέραν του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου, δ) να µην εφαρµόζουν καµιά 
προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συµβεί 
αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ε) στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το 
ΠΥΣΠΕ (και µόνο) ο συνάδελφος µπορεί να κάνει στάση εργασίας, στ) Για τις 
περιπτώσεις ολιγοήµερης απουσίας (µία ως δύο µέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει 
ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων για την αναπλήρωση µε τρόπο τέτοιο που να µην 
ανατίθεται καµία διδακτική ώρα υπερωρία. 

Επειδή για το θέµα αυτό οι απόψεις του Υπουργείου Παιδείας και της ∆ΟΕ 
ήταν αντίθετες, µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει η συζήτηση για να υπάρξουν 
συγκλίσεις ή νέες ρυθµίσεις ώστε να είναι αποτελεσµατική η λύση του 
προβλήµατος της ολιγόωρης και ολιγοήµερης απουσίας των εκπαιδευτικών προς 
όφελος των µαθητών.  
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Γενικά συµπεράσµατα και προτάσεις 

Από την ανασκόπηση του νοµοθετικού πλαισίου, των εγκυκλίων του 
Υπουργείου Παιδείας καθώς και των απόψεων που υποστήριξε η ∆ΟΕ για τις 
ρυθµίσεις που αφορούν την αντιµετώπιση των ολιγόωρων και ολιγοήµερων 
απουσιών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δίνεται η 
δυνατότητα για εξαγωγή ορισµένων γενικών συµπερασµάτων και τη διατύπωση 
συγκεκριµένων προτάσεων προκειµένου να ρυθµιστεί το ζήτηµα πιο 
αποτελεσµατικά.  

Μια βασική διαπίστωση είναι ότι η ανάθεση σε εκπαιδευτικό να καλύψει 
διδακτικές ώρες κάποιου άλλου εκπαιδευτικού που απουσιάζει έκτακτα, δεν 
µπορεί να γίνει χωρίς συγκεκριµένο πλαίσιο και ορισµένα κριτήρια διότι δε θα 
είναι σε όφελος των µαθητών αφού δε θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

Επίσης µια άλλη διαπίστωση είναι ότι η αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο για 
απασχόληση των µαθητών κατά το χρόνο απουσίας ενός εκπαιδευτικού σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του διευθυντή, είναι πολύ γενική και αόριστη, διότι δεν 
αναφέρονται συγκεκριµένα αντικείµενα ή δραστηριότητες απασχόλησης.  

Με την παροχή εντολών και κατευθύνσεων, για άσκηση των εκπαιδευτικών 
και υπαλληλικών καθηκόντων, από πολλά κέντρα αποφάσεων και πολλούς φορείς, 
διοικητικούς, υπηρεσιακούς, συνδικαλιστικούς και επιστηµονικούς δηµιουργείται 
σύγχυση στον εκπαιδευτικό και δηµόσιο υπάλληλο ταυτόχρονα και διασπάται η 
ενότητα της διοίκησης. 

∆εν έχει συγκεκριµενοποιηθεί και δεν έχει εξειδικευθεί η θέση του 
Υπουργείου Παιδείας για τις πρόσθετες απασχολήσεις και το εξωδικαστικό έργο 
το οποίο ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς µέσα στο εργασιακό ωράριό τους, 
ώστε να µην υπάρχουν παρανοήσεις και αµφισβητήσεις.  

Μετά τις διαπιστώσεις που παρουσιάστηκαν κρίνεται σκόπιµο να γίνουν 
ορισµένες προτάσεις προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιο αποτελεσµατικά 
ορισµένα προβλήµατα τα οποία προέκυψαν. 

Η ανάθεση για διδασκαλία µαθηµάτων σε εκπαιδευτικό ο οποίος θα καλύψει 
το κενό άλλου εκπαιδευτικού που απουσιάζει θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα 
ληφθεί υπόψη ότι είναι της ίδιας ειδικότητας, ή ότι έχει εξειδίκευση για το 
συγκεκριµένο µάθηµα. 

Για την απασχόληση των µαθητών της τάξης κάποιου εκπαιδευτικού που 
απουσιάζει είναι απαραίτητο να συνταχθεί ένας κατάλογος δραστηριοτήτων και 
γνωστικών αντικειµένων στα οποία θα απασχολούνται οι µαθητές. Επίσης θα 
πρέπει να γίνει κάποια διασαφήνιση για την έννοια της απασχόλησης ώστε µε 
ενιαίο τρόπο να την αντιλαµβάνονται όλοι.  

Είναι απαραίτητο να γίνει περισσότερο σαφής και να εξειδικευθεί η 
διοικητική νοµοθεσία και ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, είτε µε νέα νοµοθετική 
ρύθµιση, είτε µε εγκυκλίους, είτε µε επιµορφωτικά σεµινάρια, ώστε όλοι οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι-εκπαιδευτικοί να είναι ενηµερωµένοι για το πλαίσιο δράσης 
και άσκησης των καθηκόντων τους. 
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Τέλος να διεξάγεται στην αρχή του σχολικού χρονιάς συζήτηση και λήψη 
απόφασης όπως προβλέπει και η σχετική νοµοθεσία για τον τρόπο αντιµετώπισης 
των έκτακτων ή προγραµµατισµένων απουσιών των εκπαιδευτικών για µικρό 
χρονικό διάστηµα και τις αποτελεσµατικές πρακτικές που µπορούν να 
εφαρµόζονται. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις παιδαγωγικές και διοικητικές ρυθµίσεις του 
Υπουργείου Παιδείας οι οποίες εφαρµόζονται κατά τις έκτακτες ολιγόωρες ή ολιγοήµερες 
απουσίες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και τις αντιδράσεις 
της ∆ΟΕ γι’ αυτές. 

Στόχος της είναι να αναδειχθούν, να σχολιασθούν και να ερµηνευθούν οι απόψεις οι 
οποίες υποστηρίζονται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών µέσα από τις απόψεις της ∆.Ο.Ε. 

Με µελέτη αυτή µέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των νοµοθετικών 
κειµένων, των εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και των δηµοσιεύσεων της ∆ΟΕ. 
αναδεικνύονται τα βασικά προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται από τις ρυθµίσεις που 
εφαρµόζονται, επισηµαίνονται οι αδυναµίες που υπάρχουν και διατυπώνονται ορισµένες 
προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. 
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∆ιοίκηση Σχολικής Μονάδας & Κοινωνική ∆ικαιοσύνη: 
Από τη Θεωρία στην Πράξη 

∆ηµήτρη Ζάχου 

Λέκτορα Παιδαγωγικής ΑΠΘ 
http://www.users.auth.gr/dimzachos 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση έχει άµεση σχέση µε την οικονοµία και την πολιτική: Τα 
κοινωνικά προβλήµατα δεν µένουν έξω από τις περιφράξεις των σχολείων, αλλά 
επηρεάζουν τις µαθήτριες, τις δασκάλες και τους/τις γονείς. Τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, οι άρχουσες οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις, στο πλαίσιο των 
«δοµικών µεταρρυθµίσεων», προωθούν σε παγκόσµιο επίπεδο ένα σχολείο το 
οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Στην Ελλάδα, το µοντέλο 
αυτό εφαρµόζεται µε τη συγχώνευση των σχολείων, µε την αύξηση των µαθητών 
ανά τάξη, µε την ελάττωση των παρεχόµενων υπηρεσιών (ολοήµερα, 
«ειδικότητες»), µε τη συρρίκνωση έως εξάλειψη των µέτρων κοινωνικής 
υποστήριξης, αλλά και των αντισταθµιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η 
επιδείνωση των συνθηκών φοίτησης επιδρά στο σύνολο του µαθητικού 
πληθυσµού, ιδιαίτερα όµως αφορά στους µαθητές και στις µαθήτριες που 
προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και από διαφορετικό 
πολιτισµικό περιβάλλον. Οι τελευταίοι/ες, για να µπορέσουν να έχουν µια επιτυχή 
σχολική πορεία χρειάζονται τις «θετικές δράσεις», έτσι ώστε να «αντισταθµίσουν» 
τα µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Οι συνθήκες για µια εκπαίδευση που θα προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 
είναι οι χειρότερες της τελευταίας εικοσαετίας. Η ιδεολογική κατίσχυση του 
νεοφιλελευθερισµού συντέλεσε στην παρουσίαση των οικονοµικών και 
κοινωνικών πολιτικών που ακολουθούνται ως φυσικών νόµων. Γι αυτό και είναι 
µεγαλύτερη τώρα η ανάγκη να ακούγονται και να συζητιούνται εκείνες οι 
προτάσεις που αµφισβητούν τις κυρίαρχες λογικές και στοχεύουν σε µια καλύτερη 
κοινωνία. Σ’ αυτή την κατεύθυνση επιχειρεί να συµβάλει η παρούσα εργασία, η 
οποία απευθύνεται σ’ όσους και σ’ όσες δε δεσµεύονται από την αντίθεσή τους 
στους συστηµικούς δοµικούς περιορισµούς και έχουν τη δύναµη και τη θέληση 
«να βάλουν τα χέρια τους στη λάσπη» της διοίκησης των σχολικών µονάδων 
επιδιώκοντας θετικές αλλαγές. Σ’ αυτούς/ές που αποτελούν (ή επιθυµούν να 
συντελέσουν στη δηµιουργία) το αντίβαρο στο κυρίαρχο µοντέλο εκπαιδευτικών 
ηγετών, το οποίο απαρτίζεται και προωθεί άτοµα µε δεκάδες πτυχία και δεξιότητες 
που όµως αδυνατούν να παρέµβουν εκεί όπου η εκπαιδευτική πολιτική βλάπτει 
τους/τις κοινωνικά αδύνατους/ες (Marshall, 2004: 4-5). Σ’ αυτούς/ές που παρά την 
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πεζή πραγµατικότητα της σχολικής διοίκησης (τεράστιος όγκος γραφειοκρατικής 
εργασίας, ένταση, στρες και άγχος) «επιζητούν να συνδέσουν την κριτική τους 
φαντασία µε την πιθανότητα δράσης στη δηµόσια σφαίρα» (Giroux,2004: 77). 

Η εργασία που παρουσιάζεται εδώ, είναι µέρος µιας µεγαλύτερης, που αφορά 
στον τρόπο που αντιλαµβάνονται τη θέση τους και ασκούν διοίκηση στα σχολεία 
άτοµα που υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Η έρευνα σχεδιάστηκε και 
πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα Νοεµβρίου 2007 – Ιουνίου 2009, όταν ήµουνα 
διευθυντής του 77ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν η κριτική αυτοβιογραφική εθνογραφία, η οποία αφορά στη 
διερεύνηση και την εις βάθος ανάλυση των επαγγελµατικών εµπειριών του 
ερευνητή (Ζάχος, υπό έκδοση). Η κριτική αυτοβιογραφική εθνογραφία δίνει την 
δυνατότητα στην ερευνήτρια να αναγνωρίσει και να καταπολεµήσει τις επιρροές 
που έχει δεχθεί από την κυρίαρχη ιδεολογία, τη σχέση συγκεκριµένων πρακτικών 
µε συγκεκριµένα συµφέροντα και τελικά, µέσω του συνόλου των δράσεών της να 
προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη.1 Η έρευνα στηρίχτηκε σε δεδοµένα 
(αρχειακό υλικό, σηµειώσεις πεδίου, µαγνητοσκοπηµένες εκδηλώσεις κα). Το 
γεγονός ότι ως διευθυντής έλεγχα ολόκληρο το γραφειοκρατικό µέρος της 
λειτουργίας του σχολείου (έντυπη & ηλεκτρονική αλληλογραφία, αρχεία του 
σχολείου, αιτήσεις, πρακτικά συνεδριάσεων κα.) µε διευκόλυνε στην καταγραφή 
δεδοµένων και γεγονότων, εκτός βέβαια από εκείνα που η δεοντολογία της 
έρευνας, η ηθική δέσµευση και η νοµοθεσία δεν επέτρεπαν. Να σηµειώσω ότι 
προτίµησα να µην αποκρύψω το όνοµα του σχολείου όπου διεξήχθη η έρευνα, 
αφού στο βιογραφικό µου σηµείωµα στο διαδίκτυο είναι καταγεγραµµένη η 
ταυτότητά του.  

Η θεωρία 

Η κυρίαρχη θεωρητική προσέγγιση της διοίκησης των σχολικών µονάδων 
υιοθετεί τη «µεταφορά των γενικών αρχών του management στο χώρο της 
εκπαίδευσης» (Κατσαρός, 2008: 16). Σύµφωνα µ’ αυτή την προσέγγιση, η 
διευθύντρια είναι διαχειρίστρια - διεκπεραιώτρια (manager) των σχολικών 
υποθέσεων, δηλαδή είναι αυτή που: Θα προγραµµατίζει και θα ελέγχει την 
εκτέλεση του πλάνου, θα ψάξει να βρει και θα κατανέµει τους σχολικούς πόρους, 
θα συνεργαστεί, θα επιβλέψει, θα διαδώσει τις απαιτούµενες πληροφορίες και θα 
οδηγήσει, έχοντας τη σωστή καθοδήγηση και ενηµέρωση, τις δασκάλες και τις 
µαθήτριες στην επίτευξη των στόχων.  

Η ανωτέρω αντίληψη αµφισβητείται από τις κριτικές προσεγγίσεις (στο εξής 
ΚΠ), κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι αντιτίθενται τόσο στη 
διαχειριστική / τεχνοκρατική αντίληψη της διοίκησης, όσο και σ’ αυτή που θέλει 
τη διοίκηση ως απλή ικανότητα που διαθέτουν ορισµένα άτοµα για να ασκούν 

                                            
1 Για µια εκτενέστερη παρουσίαση της κριτικής αυτοβιογραφίας βλ. Ζάχος (υπό έκδοση).  
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(την) εξουσία. Στόχος των εν λόγω προσεγγίσεων είναι η κατανόηση του τρόπου 
µε τον οποίο αναπτύσσονται οι πρακτικές της διοίκησης εντός των δοµικών 
πλαισίων του καπιταλιστικού συστήµατος.  

Οι ΚΠ στο management διοίκηση εκκινούν από δύο βασικές παραδοχές: 
Πρώτον, ότι όσοι/ες ασκούν διοίκηση µπορούν να συµπεριληφθούν στους 
στόχους, στα θύµατα του καπιταλιστικού ελέγχου (Alvesson and Willmott, 1996). 
∆εύτερον, ότι οι θεσµοί µπορούν -ή θα µπορέσουν εάν µεταµορφωθούν- να 
οδηγήσουν στην χειραφέτηση. Οι ΚΠ στη διοίκηση της εκπαίδευσης ρίχνουν το 
βάρος τους στην εξεύρεση τρόπων, µέσω των οποίων τα σχολεία θα καταστούν 
ικανά να βοηθήσουν τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική οικονοµική και 
κοινωνική θέση (Ryan, 1998: 257).   

Σ’ αυτό το πλαίσιο, µια διοικητική πρακτική για να χαρακτηριστεί κριτική, θα 
πρέπει να υιοθετεί και να εφαρµόζει µια σειρά από αρχές (Larson and Murtadha, 
2002, Boje and Al-Arkoubi, 2009): 

Πρώτον, αποδόµηση της κυρίαρχης προσέγγισης στη διοίκηση 
∆εύτερον, παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων  
Τρίτον, ανάπτυξη θεωριών, συστηµάτων και διαδικασιών για µια διοίκηση 

για την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία θα εφαρµόσει την κοινωνική λογοδοσία, θα 
προωθεί την πολυπολιτισµικότητα και την αποκέντρωση της εξουσίας, ενώ θα 
δεσµεύεται για την ανάληψη χειραφετικών δράσεων.  

H πράξη 

Ανέλαβα τη διοίκηση του 77ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 
27/11/2007.2 ∆εν συµµετείχα στις επιλογές αυτές για να ικανοποιήσω προσωπικές 
ανάγκες ή φιλοδοξίες. Γνώριζα ότι το άχθος και η ένταση της καθηµερινότητας 
ενός/µιας «στελέχους» της εκπαίδευσης που υπηρετεί στην «πρώτη γραµµή» θα 
αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στις ερευνητικής – επιστηµονικές 
δραστηριότητες και στοχεύσεις µου, ενώ πιθανότατα θα δηµιουργούσε «σκιές» 
στην καθηµερινότητά µου αφού ορισµένα άτοµα του περιβάλλοντος µου ήταν 
αντίθετα. Ο λόγος όµως που έλαβα µέρος ήταν η αντίληψή µου ότι η εκπαίδευση 
και οι εκπαιδευτικοί που µάχονται για µια καλύτερη κοινωνία θα πρέπει να 

                                            
2 Η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε το Μάιο του ίδιου έτους, αλλά καθυστέρησε λόγω εθνικών 
εκλογών. Προηγήθηκε η «κρίση» των Σχολικών Συµβούλων, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι 
του 2007. Έλαβα µέρος και στις δύο: Σ’ αυτή των Σχολικών Συµβούλων βαθµολογήθηκα µε 17,5 (µε 
άριστα το 20) στη συνέντευξη και έγινα ο πρώτος και ο µόνος (τότε) διδάκτορας Πανεπιστηµίου στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που «κόπηκε». Στη δεύτερη, δεν έτυχα και πολύ καλύτερης 
µεταχείρισης στη συνέντευξη, αφού µε άριστα το 20 πήρα 19. Ο βαθµός αυτός ενδεχοµένως µάλιστα 
να οφείλεται στο γεγονός ότι είχα πολύ υψηλή βαθµολογία (28 µόρια) στα λεγόµενα «µετρίσιµα 
κριτήρια», γεγονός που σε συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησης καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη µη 
συµπερίληψή µου στον πίνακα των επιτυχόντων του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Να 
σηµειώσω ότι στην ίδια διαδικασία, δεν ήταν λίγοι/ες οι συνάδελφοι/ισσες, οι οποίοι/ες µε 16 
µετρήσιµα µόρια βαθµολογήθηκαν στη συνέντευξη µε άριστα (20). 
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αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που τους/τις δίνεται για να συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη δηµοκρατικών, κριτικά σκεπτόµενων ατόµων. 

Στο πεδίο  

Κεντρικός σκοπός που έθεσα και που προσπάθησα να επιτύχω καθ’ όλη τη 
διάρκεια της θητείας µου ήταν ένα σχολείο ανοιχτό για όλους και για όλες, µε 
δηµοκρατική αντίληψη και λειτουργία, το οποίο θα δίνει έµφαση στην ισότητα. 
Έτσι, κάθε παιδί που επιθυµούσε να φοιτήσει σ’ αυτό, εγγραφόταν είτε δεν είχε 
«χαρτιά» είτε δεν είχε κάνει τα σχετικά εµβόλια (φρόντιζα σε συνεργασία µε τις 
κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν αργότερα) είτε δεν είχε κηδεµόνες (σε δύο 
περιπτώσεις εµφανίστηκαν µέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων).  

Μια από τις πρώτες ενέργειες που έκανα ήταν να συναντηθώ µε τους/τις 
αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενηµερωθώ για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η περιοχή και ιδιαίτερα ορισµένοι κάτοικοι που τα παιδιά τους 
φοιτούσαν στο σχολείο. Προσπαθήσαµε να βρούµε τρόπους που το σχολείο θα 
µπορούσε να συµβάλει στην ανακούφισή τους. Έτσι, δόθηκαν βεβαιώσεις σε 
ορισµένους γονείς προκειµένου να τύχουν προνοιακού επιδόµατος από το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, ενώ τα Χριστούγεννα συγκεντρώνονταν χρήµατα που δίνονταν για 
την αγορά ρούχων και τροφίµων παιδιών που ανήκαν σε οικογένειες αυτής της 
κατηγορίας. 

Επανακαθορισµός των σχέσεων µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας 

Τη δ/νση του σχολείου την παρέλαβα από συνάδελφο ο οποίος δεν εκλέχτηκε 
διευθυντής και θα παρέµεινε στο σχολείο ως δάσκαλος της τάξης. Το γεγονός 
αυτό, από τη µια πλευρά µε διευκόλυνε ως προς ορισµένα λειτουργικά ζητήµατα, 
από την άλλη όµως µου δηµιούργησε την εντύπωση ότι ορισµένοι/ες συνάδελφοι 
ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε ορισµένες περιπτώσεις εξόχως αρνητικοί 
απέναντί µου. Επειδή το πρώτο διάστηµα περιορίστηκα σε αναγνώριση προσώπων 
και καταστάσεων και σε διεκπεραίωση των άµεσων λειτουργιών του σχολείου, 
έθεσα ως στόχο να εξασφαλίσω ένα κλίµα οµαλής συµβίωσης, να 
επαναπροσδιορίσω τις σχέσεις και να δηµιουργήσω το αίσθηµα της κοινότητας 
µεταξύ των µελών του προσωπικού. Έτσι λοιπόν, έκανα ξεκάθαρο στους 
συναδέλφους και στις συναδέλφισσες ότι ως µέλη του προσωπικού θεωρούσα και 
τις καθαρίστριες, αλλά και τον µισθωτή του κυλικείου, ο οποίος εθελοντικά, µετά 
την εγκατάσταση θυροτηλέφωνου στην εξωτερική πόρτα της αυλής του σχολείου 
έπαιζε το ρόλο του φύλακα και του κλητήρα. Ένα άλλο σηµείο που ξεκαθάρισα 
από την αρχή ήταν ότι θεωρούσα ότι ο διευθυντής είναι εκφραστής της βούλησης 
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και όχι αφεντικό ή manager. Σ’ αυτό το πλαίσιο, 
καθιέρωσα πλήρη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, πράγµα που 
προβλέπονταν -και προβλέπεται ακόµη- από το ισχύον νοµικό πλαίσιο (νόµος 
1566/1985). Για να αποφασιστούν όλα τα ζητήµατα λειτουργίας της σχολικής 
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µονάδας (σχολικό πρόγραµµα, κατανοµή αρµοδιοτήτων, επιλογή ηµέρας 
εκδηλώσεων, επιλογή ηµέρας συνελεύσεων, επιµορφωτικών ηµερίδων, 
επισκέψεων κα), πραγµατοποιούνταν συνελεύσεις ή έστω, για τα λιγότερο 
σηµαντικά ζητήµατα, γραπτές ψηφοφορίες. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδρίασε 
14 φορές το σχολικό έτος 2007-8 και 12 φορές το 2008-9 (Πρακτικά 77ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης), ενώ άτυπες συναντήσεις γινόταν κάθε πρωί, 
5 λεπτά πριν να χτυπήσει το κουδούνι. Οι δάσκαλοι/ες ενηµερώνονταν άµεσα 
σχετικά µε εγκυκλίους, νόµους, διατάγµατα, σεµινάρια, εκδηλώσεις, τόσο 
προφορικά, όσο και γραπτά (τα σχετικά έγγραφα εκτίθεντο σε συγκεκριµένο και 
διακριτό χώρο στην αίθουσα διδασκόντων). Επιπρόσθετα, σ’ όλα τα έγγραφα που 
κυκλοφορούσαν εντός του σχολείου και αφορούσαν το διδακτικό προσωπικό, τα 
ονόµατα καταγραφόταν µε αλφαβητική σειρά ή ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας, ενώ 
δεν γινόταν καµιά διάκριση ως προς την προσφώνηση του διευθυντή ή του 
υποδιευθυντή: Αποκαλούνταν µε το µικρό τους όνοµα.  

Στη παιδαγωγική σχέση µου µε το διδακτικό προσωπικό προσπάθησα να 
σεβαστώ τόσο την επαγγελµατική ελευθερία, όπως και τις γενικότερες αξίες και τα 
πιστεύω των ανθρώπων αυτών. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν έθετα συχνά πυκνά στις 
συζητήσεις µας, παίρνοντας αφορµές από την επικαιρότητα, θέµατα κοινωνικών 
ανισοτήτων (φτώχεια, ταξικές και πολιτισµικές διαφορές, θέµατα φύλου και 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες) ή παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών. ∆εν 
ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρότρυνα εκπαιδευτικούς να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες ή να κάνουν διδακτικές παρεµβάσεις που θα συνέβαλαν 
στη διαµόρφωση ελεύθερων, χειραφετηµένων, υπεύθυνων και δηµοκρατικών 
ανθρώπων. Προσπάθησα ακόµη, να καταπολεµήσω την αντίληψη, σύµφωνα µε 
την οποία «εάν µας άφηναν / µας παρείχαν τα µέσα» θα µπορούσαµε να έχουµε 
καλύτερα αποτελέσµατα. Μια άλλη πάγια τακτική µου ήταν ότι διευκόλυνα και 
προέτρεπα οποιαδήποτε ατοµική ή οµαδική συµµετοχή σε επιµορφωτικές 
δραστηριότητες (ηµερίδες, σεµινάρια, µετεκπαίδευση, φοίτηση σε πανεπιστήµια 
κοκ.). Επιχείρησα µάλιστα να εισαγάγω ένα κύκλο ανοικτών επιµορφωτικών 
ηµερίδων στο σχολείο για τους/τις εκπαιδευτικούς του και όχι µόνον. Η 
πρωτοβουλία αυτή δε στέφθηκε µε επιτυχία, αφού στη µόνη που έγινε, η οποία 
αφορούσε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που εγκαταστάθηκαν σ’ όλες τις 
τάξεις του σχολείου, παραβρέθηκαν λιγότεροι/ες από τις/τους µισές/ούς 
δασκάλες/οι. Στη συνέχεια, σε επανειληµµένες µου οχλήσεις για το ζήτηµα δεν 
καταγράφηκε ενδιαφέρον.  

Οι σχέσεις µε µαθήτριες, γονείς και κηδεµόνες  

Μεγάλη σηµασία έδωσα στη δηµιουργία και ανάπτυξη του αισθήµατος της 
κοινότητας µεταξύ των τριών µερών της σχολικής κοινότητας: ∆ασκάλων – 
Μαθητών/τριών – Γονέων και Κηδεµόνων. Μια πρώτη σειρά ενεργειών στόχευσε 
στο να εδραιωθεί στα παιδιά το αίσθηµα ότι ανήκουν σε µια κοινότητα που 
φροντίζει και νοιάζεται γι αυτά. Έτσι, αντιµετωπίστηκαν µε διακριτικότητα, 
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κατανόηση και αποτελεσµατικότητα καθηµερινά σχολικά προβλήµατα 
(αδικαιολόγητες απουσίες, «παραβατικές» συµπεριφορές, οικογενειακές διενέξεις), 
ενώ προωθήθηκε η καλλιέργεια διαφόρων µορφών τέχνης και η χρήση χιούµορ 
στην καθηµερινή σχολική ζωή. Στο παιδαγωγικό τοµέα, έµφαση δόθηκε στη 
συνεργασία και όχι στον ανταγωνισµό, τόσο µε την ακύρωση αντίστοιχων 
πρακτικών και δράσεων, όσο και µε το καθηµερινό παράδειγµα και λόγο. Έγινε, 
ακόµη, προσπάθεια να τεθούν υψηλές προσδοκίες και στόχοι για το σύνολο του 
µαθητικού δυναµικού και για να µην αντιµετωπίζεται κανένας/ιά µαθητής/τρια ως 
«από χέρι χαµένος/η». Για τους µαθητές και τις µαθήτριες που χρειάζονταν 
επιπρόσθετη βοήθεια λειτούργησαν τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας.3 Τέλος, 
έγιναν προσπάθειες βελτίωσης των υποδοµών µε συνεχείς οχλήσεις σε αρµόδιους 
υπαλλήλους, αιτήσεις για συνάντηση µε αιρετούς εκπροσώπους του δήµου και της 
(τότε) Νοµαρχίας, υποβολή υποµνηµάτων, τηλεφωνήµατα, φαξ κα.  

Η προσέγγιση που υιοθετώ θέλει τους/τις γονείς και κηδεµόνες (στο εξής ΓΚ) 
ισότιµα µέλη της σχολικής κοινότητας. Η λογική που θέλει τους/τις ΓΚ ως 
«φυσικούς αντίπαλους» των δασκάλων, η οποία εκφράζεται µε ενέργειες όπως η 
άρνηση εισόδου των γονέων εντός της αυλής και η µη συγκρότηση των -
θεσπισµένων άλλωστε- οργάνων λαϊκής συµµετοχής µε βρίσκει κάθετα αντίθετο. 
Αντίθετο µε βρίσκει ακόµη, τόσο η λογική της «κρεβατοκάµαρας», η οποία θέλει 
να παραµένουν οι γονείς έξω όχι µόνον από συµµετοχή, αλλά και από ενηµέρωση 
για ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο (εκδηλώσεις, εκδροµές, διαχείριση), όσο 
και η αντίληψη που ταυτίζει την ερώτηση µε τον έλεγχο και την κριτική µε τη 
διαβολή. Η πληροφόρηση – ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων, όπως και 
οποιονδήποτε άλλων παραγόντων της σχολικής ζωής, για οποιοδήποτε θέµα 
τους/τις αφορούσε (οικονοµικά του σχολείου, διοικητικές πράξεις, σχολική ζωή), 
αντιµετωπίστηκε ως µια από τις υποχρεώσεις της δ/νσης.  

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες µου λοιπόν ήταν να δηµιουργήσω 
στους/στις ΓΚ των µαθητών/τριών του σχολείου το αίσθηµα ότι ήταν 
καλοδεχούµενοι/ες και ότι το σχολείο επιζητούσε την ενεργή τους συµµετοχή. Την 
προσέγγιση αυτή δεν συµµερίζονταν το µεγαλύτερο µέρος του διδακτικού 
προσωπικού. Είναι γνωστή άλλωστε η επιφυλακτικότητα ή εχθρότητα αρκετών 
εκπαιδευτικών ως προς τη συµµετοχή των ΓΚ (Ζάχος, 2007). Έτσι, όταν 
εισηγήθηκα τη διεξαγωγή των προβλεπόµενων ενηµερωτικών συγκεντρώσεων µε 
τους ΓΚ κατά τις απογευµατινές ώρες και την ενεργοποίηση όλων των οργάνων 
λαϊκής συµµετοχής υπήρξε µεγάλη άρνηση.4 Εντούτοις, οι περισσότεροι/ες 
φάνηκαν να πείθονται ότι οι εργαζόµενοι/ες ΓΚ δεν θα µπορούσαν να παραστούν 

                                            
3 Εντούτοις, το αρµόδιο γραφείο εκπαίδευσης µας ανάγκασε να διακόψουµε τη λειτουργία τους στο 
µέσο περίπου της χρονιάς λόγω «έλλειψης προσωπικού», ενώ την επόµενη χρονιά, για τον ίδιο λόγο, 
η ενισχυτική διδασκαλία περιορίστηκε στην εθελοντική συµβολή του προσωπικού. 
4 Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν διευθύντριες/ες σχολείων 
µπορεί έχουν συνέπεια στην προσωπική ζωή των τελευταίων (στρες, άγχος, ένταση, κατάθλιψη), 
όπως και να τις/τους οδηγήσουν στην υιοθέτηση παραδοσιακών µορφών και πρακτικών διοίκησης 
(αποστασιοποίηση, «ενός ανδρός» αρχή, αυταρχισµό κα).  
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στις 12.00 το µεσηµέρι σε ενηµερωτική συνάντηση ή υποχώρησαν λέγοντας ότι η 
συµµετοχή τους θα είναι πολύ µικρή. Συνηγορία άσκησε και το θεσµικό πλαίσιο 
(ν. 1566/85), η ανάγνωση του οποίου βοήθησε να γίνει αποδεκτή και η σύγκλιση 
του Σχολικού Συµβουλίου. Η πρώτη συνέλευση του σχολείου είχε πολύ µεγάλη 
συµµετοχή ΓΚ και έτσι το θέµα, παρά τις συχνές µεµψιµοιρίες, δεν ξανατέθηκε.  

Θα πρέπει υπογραµµιστεί ότι δεν αντιµετώπισα τους γονείς και κηδεµόνες 
των µαθητών/τριών του σχολείου ως «πελάτες» ούτε ως οικονοµικούς 
«παρόχους». Αρχή µου ήταν ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται 
οικονοµικά, αφού το δηµόσιο σχολείο οφείλει να παρέχει δωρεάν φοίτηση στα 
παιδιά τους. Γι’ αυτό, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν αισθανόµουν καθόλου 
άνετα και ήρθα αντιµέτωπος µε ιδιαίτερα ενοχλητικές συµπεριφορές και πρακτικές 
(όπως η πολύωρη αναµονή έξω από γραφεία πολιτικών παραγόντων & διοικητικών 
υπαλλήλων του δήµου ή της νοµαρχίας) προσπάθησα να εξασφαλίσω τα 
απαραίτητα για την αναβάθµιση του σχολείου χρήµατα. 5  

Μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανα ήταν να καλέσω το σύλλογο ΓΚ σε 
συνεργασία. Γνωρίζοντας όµως ότι οι πολλά διοικητικά συµβούλια ΓΚ, εξαιτίας 
του γενικότερου ζητήµατος της παθητικοποίησης και την έλλειψη συµµετοχής στα 
κοινά που χαρακτηρίζει µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας, σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς τις απόψεις των 
µελών τους, επεχείρησα να διερευνήσω τους προβληµατισµούς, τις αγωνίες και τις 
επιθυµίες όσο περισσότερων ΓΚ ήταν δυνατόν. Σε συνεργασία, λοιπόν, µε το 
διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου ΓΚ του σχολείου, µοιράστηκε 
ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο επιχειρήθηκε να ανιχνευτούν τα ενδιαφέροντα και οι 
προτεραιότητες των ΓΚ ως προς το σχολείο, αλλά και οι επιµορφωτικές τους 
ανάγκες. Παράλληλα, υλοποιώντας και τη σχετική νοµοθεσία, πραγµατοποιούνταν 
σε τακτική βάση συνελεύσεις του συνόλου των µελών της σχολικής κοινότητας, 
στις οποίες µπορούσε ελεύθερα ο/η κάθε ΓΚ να αναφερθεί σε ζητήµατα που 
τον/την απασχολούσαν. Σε τακτική λειτουργία, µε ηµερήσια διάταξη και τήρηση 

                                            
5 Στο διάστηµα της θητείας µου εγκαταστάθηκε σύστηµα θυροτηλεφώνου στην κεντρική είσοδο της 
αυλής, κατασκευάστηκε αίθουσα σίτισης µε κουζίνα και έπιπλα για να κάθονται & να τρώνε τα 
παιδιά, µία ακόµη κουζίνα και ερµάρια στην αίθουσα του προσωπικού, αξιόπιστο σύστηµα ήχου και 
εικόνας για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αξιοποιήθηκαν χώροι του κτηρίου για κατασκευή 
αιθουσών βιβλιοθήκης και καλλιτεχνικών µαθηµάτων και διαµορφώθηκε αίθουσα – αποθήκη σε 
γραφείο διευθυντή. Αγοράστηκαν ακόµη τρία φωτοτυπικά µηχανήµατα και φορητός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής µε δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης µε το διαδίκτυο για τις µεγάλες τάξεις του β’ 
ορόφου, ενώ αποκτήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός CD Rom και µαγνητοταινίες εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου. Επιπρόσθετα, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης προέβησαν σε αλλαγή 
των λαµπτήρων, σε ενίσχυση σωµάτων καλοριφέρ για σωστότερη θέρµανση, στην καθαριότητα της 
αυλής και των γύρω χώρων από χόρτα, ενώ δροµολογήθηκε η αλλαγή των κουφωµάτων του κτηρίου, 
των πλακιδίων των τουαλετών και ο χρωµατισµός του κτηρίου τα οποία υλοποιήθηκαν µετά την 
αποχώρησή µου. Σε εκκρεµότητα µέχρι και σήµερα βρίσκεται το ζήτηµα της κατασκευής ασανσέρ, 
της τοποθέτησης ειδικού τάπητα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων -όπου γίνεται το χειµώνα και το 
µάθηµα της γυµναστικής- και της αξιοποίησης του χώρου από τον οποίο αφαιρέθηκε η δεξαµενή του 
πετρελαίου. 
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πρακτικών, τέθηκαν και τα υπόλοιπα όργανα λαϊκής συµµετοχής, δηλαδή το 
Σχολικό Συµβούλιο και η Σχολική Επιτροπή.  

Με βάση τις προτιµήσεις των θεµάτων που οι ΓΚ επέλεξαν µέσω 
ερωτηµατολογίου, διοργανώθηκαν έξι συνολικά επιµορφωτικές ηµερίδες. 
Πρόθεσή µου η θεσµοποίηση και η διεξαγωγή τους κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Εντούτοις, η συµµετοχή δεν ήταν η αναµενόµενη. Ρόλο σ’ αυτό 
έπαιξε και η αλλαγή του διοικητικού συµβουλίου των γονέων, η οποία µάλλον δεν 
ήταν ευνοϊκή για τους στόχους που είχα θέση.6  

Το άνοιγµά του στην τοπική κοινωνία  

Το σχολείο προσπάθησε να έρθει σε επαφή µε διάφορους διανοούµενους ή 
επαγγελµατίες της τοπικής κοινωνίας και να τους αξιοποιήσει στη µάθηση των 
µαθητριών. Επιπρόσθετα, οι µαθητές διαφόρων τάξεων έκαναν επισκέψεις σε 
εργαστήρια, στην τοπική βιβλιοθήκη, στο τοπικό Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων, στο διπλανό γηροκοµείο, σε καταστήµατα και στις έδρες 
πολιτιστικών ή αθλητικών σωµατείων. Παράλληλα, έγιναν δεκτά και 
προωθήθηκαν όσα αιτήµατα πολιτιστικών συλλόγων ζητούσαν χρήση των χώρων 
του σχολείου για εκδηλώσεις τους.  
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Περίληψη 

Στην ανά χείρας εισήγηση επιχειρείται η διερεύνηση του περιεχοµένου που µπορεί να 
πάρει η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» στο πλαίσιο της διοίκησης της σχολικής 
µονάδας. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις προωθούν ένα 
µοντέλο διοίκησης σχολικών µονάδων του οποίου βασικό µέληµα είναι να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της αγοράς. Σχεδιασµός και εφαρµογή, ποσοτικά κριτήρια, 
αποτελεσµατικότητα και αξιολόγηση είναι οι βασικοί πυλώνες του. Υπάρχουν 
εναλλακτικές προτάσεις; Πως µια σχολική µονάδα µπορεί να αµφισβητήσει το κυρίαρχο 
πρότυπο και να επιτελέσει τις λειτουργίες της µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο;  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η απόπειρα του ερευνητή να αµφισβητήσει 
αυτό το διοικητικό µοντέλο. Μέσω µιας αυτοεθνογραφικής έρευνας δύο ετών, κατά τα 
οποία ο ίδιος υπηρέτησε ως διευθυντής µιας σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρουσιάζονται οι ενέργειες και οι πράξεις του, οι οποίες στόχευσαν σε ένα 
σχολείο ανοιχτό για όλους και για όλες, σε ένα σχολείο που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, 
τη δηµοκρατία στη λήψη των αποφάσεων, επιζητεί την ενδυνάµωση & τη χειραφέτηση 
όλων των µελών της σχολικής κοινότητας και αποσκοπεί στην κοινωνική δικαιοσύνη & 
αλλαγή.  
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Στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα και τον ρόλο 
του διευθυντή της σχολικής µονάδας 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

∆ουλγέρης Γρηγόριος 

Μετεκπαιδευόµενος εκπαιδευτικός ΠΕ70, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, gregdoul@hotmail.com 

1. Εισαγωγή 

Ο ρόλος του διευθυντή σε µια σύγχρονη σχολική µονάδα, ικανή να 
προσαρµόζεται στις αλλαγές και να διαχειρίζεται εποικοδοµητικά τη νέα γνώση 
και την κοινωνία της πληροφορικής καθίσταται πλέον ιδιαίτερα σηµαντικός 
(Καµπουρίδης, 2002: 11). Σε χώρες του εξωτερικού, η συµβολή του διευθυντή 
στην ποιοτική αναβάθµιση του έργου του σχολείου αναγνωρίζεται εδώ και µισό 
περίπου αιώνα, σε εθνικό, όµως, επίπεδο µόλις τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί ενδιαφέρον από τους ειδήµονες και την πολιτεία (Χατζηδήµου, & 
Βιτσιλάκη, 2005-2006: 78). 

Ωστόσο, στη σηµερινή πραγµατικότητα, τα καθήκοντά του δεν περιορίζονται 
σε ολιγάριθµα και συγκεκριµένου τύπου, αλλά µπορεί να είναι διοικητικής, 
διαχειριστικής, οικονοµικής, εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και διδακτικής φύσεως 
(Στραβάκου, 2003α: 32). Επιπλέον, οι διευθυντές καλούνται να ασκήσουν έργο σε 
ένα ρευστό, λόγω διαρκών αλλαγών, περιβάλλον και έχουν να επιληφθούν 
σύνθετες καταστάσεις µε ελλιπείς πληροφορίες (Νεοφυτίδης, Ιακωβίδου, Παναγή, 
& Πασιαρδής, 2007: 178-179). 

2. Η πολυπρόσωπη δράση του διοικούντος ενός σχολικού οργανισµού 

Ο πιο απλός και συγχρόνως βασικός ρόλος ενός διευθυντή είναι αυτός της 
συµβολικής κεφαλής του σχολείου. Ο ρόλος αυτός καλεί τον ίδιο, µεταξύ άλλων, 
να εκπροσωπεί το σχολείο σε δηµόσιες εκδηλώσεις, να αναλαµβάνει την αποστολή 
ευχαριστήριων αποστολών και να είναι διαθέσιµος σε όποιον επιθυµεί να έρθει σε 
επαφή µαζί του (Λαΐνας, 2004: 161). Επίσης, στα καθήκοντά του συγκαταλέγεται 
και αυτό του καθοδηγητή των νεοδιοριζόµενων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 
Οι ανάγκες αυτών διακρίνονται σε γνωσιολογικές (άγνοια για την πρακτική του 
σχολείου αναφορικά µε την εργασία στο σπίτι και τη στάση απέναντι στους 
µαθητές και τους γονείς) και ψυχολογικές (επιθυµία αποδοχής από την οµάδα και 
τον διευθυντή) (Καµπουρίδης, 2002: 116-117).  

Στις αρµοδιότητές του προστίθενται, επιπλέον, η αξιολόγηση και επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, όπως µαρτυρούν τα αποτελέσµατα µιας εµπειρικής 
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έρευνας, αν και οι διευθυντές εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον να συνδράµουν στην 
υλοποίηση επιµορφωτικών δράσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό τους, η 
επιθυµία τους αυτή δεν έχει υλοποιηθεί έως σήµερα (Ταρατόρη, Κουγιουρούκη, 
Γούκος, Παπαδηµητρίου, & Φωστηρόπουλος, 2010: 95-96). 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, µπορεί να λαµβάνει δυο 
µορφές: της εποπτείας που εφαρµόζεται για υπηρεσιακούς κυρίως λόγους ή της 
διάγνωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση του έργου του εκπαιδευτικού 
(Κατσουλάκης, 1999: 252). Στην εσωτερική όµως αξιολόγηση του σχολείου, ο 
ρόλος του διευθυντή εξαρτάται από τον τρόπο επιβολής του καθώς και τον τρόπο 
µε τον οποίον αξιοποιεί την αξιολογική διαδικασία (Καρούµπαλης, 2012: 501). 

Στις αρµοδιότητές του ανήκει, επιπροσθέτως, η επιµόρφωση του ιδίου πάνω 
στην τεχνική της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής µονάδας, ώστε να 
είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τις όποιες δυσκολίες και προβλήµατα προκύπτουν 
(Στραβάκου, 2003α: 31). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα µιας πανελλαδικής έρευνας, το 
88% των σχολικών διευθυντών δεν έχει διδαχθεί στις σπουδές του κανένα συναφές 
µάθηµα και, σε αντίθεση µε τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες, οι έλληνες διευθυντές 
δεν έχουν µετεκπαιδευτεί σφαιρικά πάνω στο αντικείµενο της διοίκησης (Σαΐτης, 
1990: 79). 

3. Η συµβολή του διευθυντή στη διαµόρφωση του κλίµατος και της 
κουλτούρα του σχολείου 

Βάσει των ερευνητών, το κλίµα µιας σχολικής µονάδας επιδρά σηµαντικά 
στην επιτυχή πορεία του σχολείου ως χώρου µάθησης και η ευθύνη για τη 
δηµιουργία ενός θετικού σχολικού κλίµατος βαραίνει ως επί το πλείστον τον 
διευθυντή (Μυλωνά, 2005: 49, 61). Ένας από τους διαθέσιµους τρόπους 
διερεύνησης του σχολικού κλίµατος είναι το Ερωτηµατολόγιο των ∆ιαστάσεων 
του Οργανωτικού Κλίµατος, το οποίο, µεταξύ άλλων, συµβάλλει στην αναγνώριση 
τεσσάρων ειδών σχολικών κλιµάτων: του ανοιχτού, του κλειστού, της 
αποχής/αποφυγής και της συµµετοχής/αφοσίωσης. 

Στα σχολεία µε ανοιχτό κλίµα, οι διευθυντές συµπεριφέρονται ιδιαίτερα 
υποστηρικτικά απέναντι στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους˙ απουσιάζει η κριτική 
και η πίεση, ενώ κυριαρχεί η αντιµετώπιση των άλλων ως επαγγελµατίες 
(Καβούρη, 1998: 182˙ Καβούρη, 1999: 95). Αντιθέτως, στο κλειστό κλίµα, η 
συµπεριφορά των µελών είναι µη αυθεντική και η οργάνωση του σχολείου είναι 
καθαρά παθητική. Στο κλίµα της συµµετοχής/αφοσίωσης, ο διευθυντής εποπτεύει 
διαρκώς τη συµπεριφορά των µαθητών και των εκπαιδευτικών, οι τελευταίοι, 
ωστόσο, αδιαφορούν για τη στάση του και παραµένουν ενωµένοι µεταξύ τους. 
Τέλος, στο κλίµα της αποχής/αποφυγής, οι διευθυντές είναι σε µεγάλο βαθµό 
υποστηρικτικοί, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται οικεία και δείχνουν 
απρόθυµοι να συνεργαστούν (Καβούρη, 1998: 183-184). 



 787 

Από την έρευνα των Τζάνη, Παµουκτσόγλου και Στρατικόπουλο (1998) που 
διεξήχθη σε ελληνικά δηµοτικά σχολεία, διαπιστώθηκε πως στα σχολεία, όπου 
επικρατούσε θετικό κλίµα, οι δάσκαλοι έδειχναν εµπιστοσύνη απέναντι στον 
διευθυντή τους και ήταν ικανοποιηµένοι από τις ικανότητές του (Ματσαγγούρας, 
2003: 185-186). Η δηµιουργία όµως θετικού κλίµατος απαιτεί την ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή, ο οποίος, βάσει της ιεραρχικής του 
θέσης, επικοινωνεί µε τους υφισταµένους του (διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, µαθητές), τους προϊσταµένους του και µε κοινωνικούς φορείς που 
συµµετέχουν στη σχολική ζωή (γονείς κ.ά.) (Σαΐτης, 2002: 170). Για τη 
διαµόρφωση ουσιαστικής επικοινωνίας µεταξύ του διευθυντή και όλων των 
εµπλεκοµένων στο σχολικό γίγνεσθαι, απαραίτητα στοιχεία που οφείλει να 
διαθέτει ο διευθυντής είναι η ευαισθησία, το ήθος, η αξιοπρέπεια καθώς και η 
εµπιστοσύνη, διότι διευκολύνει τη συνεργασία και λειτουργεί προς όφελος της 
επίδοσης των µαθητών (Μπακάλµπαση, Μπέλεσης, Φωκάς, & Χαλκιοπούλου, 
2012: 130˙ Νεοφυτίδης, Ιακωβίδου, Παναγή, & Πασιαρδής, 2007: 182).  

Έκτος από το σχολικό κλίµα, ο διευθυντής διαδραµατίζει επίσης καθοριστικό 
ρόλο στη διαµόρφωση της σχολικής κουλτούρας, τόσο της εσωτερικής διάστασή 
της, που σχετίζεται µε τον ανθρώπινο παράγοντα που στελεχώνει τη µονάδα όσο 
και της εξωτερικής, η οποία αφορά στις ανέσεις που προσφέρει το σχολείο 
(Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2009: 29-30). Στην περίπτωση µάλιστα που έρθει 
αντιµέτωπος µε µια εδραιωµένη σχολική κουλτούρα, θα χρειαστεί πρωτίστως να 
διερωτηθεί για την ταυτότητα των µαθητών και των εκπαιδευτικών της µονάδος 
καθώς και για τους λόγους για τους οποίους ορισµένες στάσεις και απόψεις τους 
αιτιολογούνται, ενώ για τον ίδιο θεωρούνται ξένες ή εσφαλµένες. Τέτοιοι 
προβληµατισµοί θα τον αποτρέψουν από ενέργειες που ενδέχεται να αλλοιώσουν 
την ταυτότητα των προαναφερθέντων, γεγονός που θα ήταν επιζήµιο όχι µόνο για 
τον ίδιο αλλά και για τον σχολικό οργανισµό στο σύνολό του (Ανθοπούλου, 1999: 
23-24). 

4. Ο διευθυντής-ηγέτης 

Μεγαλύτερη επίδραση στο κλίµα ενός σχολείου δείχνει να ασκεί το σύστηµα 
της εξουσίας και κυρίως η προσωπική εµπλοκή και δράση του διευθυντή στον 
ρόλο του ηγέτη (Σαΐτης, 2008: 163). Για µερικούς ερευνητές, η ηγετική ικανότητα 
είναι επίκτητη, µπορεί δηλαδή να διδαχθεί, για άλλους όµως όχι (Κιρκιγιάννη, 
2011: 98). Αναφορικά µε τον «ηγέτη», άλλοτε παρουσιάζεται ως «ένα πρόσωπο 
ενταγµένο µέσα σε µια εργασιακή οµάδα στην οποία του έχει ανατεθεί κάποιος 
ρόλος» και άλλοτε ως το άτοµο, «το οποίο µέσω της συµπεριφοράς του ασκεί 
επιρροή πάνω σε άλλα άτοµα (οπαδούς) και τους κάνει εθελοντικά και πρόθυµα να 
τον ακολουθήσουν» (Σαΐτης, 2002: 107). 

Για τη διαµόρφωση όµως ενός σύγχρονου σχολείου που θα προσαρµόζεται 
στις αλλαγές των καιρών, αναγκαία καθίσταται η αναβάθµιση του διευθυντή-
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γραφειοκράτη σε διευθυντή-ηγέτη-manager. Στις αρµοδιότητες του συγκεκριµένου 
ρόλου συγκαταλέγονται η εξασφάλιση καλού εργασιακού περιβάλλοντος και η 
υποκίνηση του ανθρώπινου δυναµικού µε την παραχώρηση των κατάλληλων 
κινήτρων (Καταβάτη, 2003: 191, 194). Ωστόσο, στην ελληνική πραγµατικότητα, ο 
σχολικός διευθυντής δεν φαίνεται να λειτουργεί ως manager-ηγέτης, διότι τα 
καθήκοντά του είναι αρκετά και µη οριοθετηµένα και επιπλέον, δεν του δίνεται 
από τον νόµο η απαιτούµενη αυτονοµία (Σαΐτης, Τσιαµάση, & Χατζή, 1997: 75). 

Έρευνα όµως µικρής κλίµακας δείχνει ότι οι έλληνες εκπαιδευτικοί 
αποδέχονται περισσότερο από όλα τα µοντέλα αυτό του διευθυντή-υπηρέτη-ηγέτη. 
Βάσει του µοντέλου αυτού, δεν είναι εφικτό για τον διευθυντή να επιτυγχάνει τους 
στόχους του οργανισµού χωρίς τη στήριξη των ατόµων που έχει υπό την εποπτεία 
και την καθοδήγησή του. Επίσης, η στάση του υπηρέτη-ηγέτη διαµορφώνεται από 
την προθυµία του να έρχεται σε συχνή επαφή µε τους συνεργάτες του και να 
συµβάλλει στο να πετυχαίνουν (Γεωργιάδου, & Καµπουρίδης, 2005: 125-126). 

Ανάµεσα στις ικανότητες πάντως που απαιτείται να διαθέτει ο διευθυντής 
στον ευρύτερο ρόλο του ως ηγέτη είναι να διαµορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον 
µέσα στο οποίο θα επιτυγχάνονται οι στόχοι της µονάδος και να µπορεί να 
µεταδίδει την αποστολή του σχολείου στους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους 
γονείς και την κοινωνία (Καταβάτη, 2003: 193˙ Πασιαρδής, 1994: 171). Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις προαναφερθείσες ικανότητες, αλλά να κατέχει 
µια ποικιλία από εναλλακτικές και να αξιοποιεί τις κατάλληλες για κάθε ξεχωριστή 
περίσταση (Αγγελόπουλος, & Φραγκούλης, 2003: 51). 

Παράγοντας επίσης που συµβάλλει στην επιτυχή διοίκηση της σχολικής 
µονάδας είναι ο τύπος του διευθυντή ως αρχηγού (Παπαϊωάννου, 1981: 29). Με 
βάση τις επικρατούσες απόψεις, τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες-µορφές ηγεσίας 
που εντοπίζονται στην πράξη: 

- η αυταρχική ηγεσία, βάσει της οποίας οι ηγέτες κατέχουν το µεγαλύτερο 
µερίδιο στη λήψη αποφάσεων και τον καθορισµό των καθηκόντων της 
οµάδας, 

- η δηµοκρατική ηγεσία, κατά την οποία οι ηγέτες παραχωρούν στους 
συνεργάτες τους τη δυνατότητα για λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών 
και  

- η χαλαρή ηγεσία, σύµφωνα µε την οποία ο ρόλος των ηγετών είναι καθαρά 
συµβολικός, αφού παραχωρούν σχεδόν ολόκληρη την ευθύνη και τον 
έλεγχο στα µέλη της οµάδας (Σαΐτης, 2002: 29). 

Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω µορφές ηγεσίας προκύπτουν οι τύποι των 
αυταρχικών, δηµοκρατικών και χαλαρών διευθυντών, οι οποίοι, ωστόσο, δεν 
επιφέρουν αποτέλεσµα, εάν τηρηθούν απόλυτα. Ανάλογα µε την περίσταση, ο 
διευθυντής καλείται να κρίνει ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια την οποία ο ίδιος 
θα πρέπει να ακολουθήσει (Παπαϊωάννου, 1981: 29). 
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5. Το προφίλ του αποτελεσµατικού διευθυντή  

Πέρα από τον ηγετικό ρόλο που καλούνται να ασκούν οι διευθυντές, 
συγχρόνως θα πρέπει να ενεργούν και ως αποτελεσµατικοί διαχειριστές (Ράπτης, 
& Βιτσιλάκη, 2007: 75). Η άσκηση ηγετικού ρόλου από τον σχολικό διευθυντή 
αποτελεί από τους βασικούς συντελεστές ενός αποτελεσµατικού σχολικού 
οργανισµού (Μυλωνά, 2005: 45). Παρά τις υφιστάµενες δυσκολίες µε την 
εννοιολογική προσέγγιση της αποτελεσµατικότητας µιας σχολικής µονάδας, κατά 
τον Lezotte (1989), ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσµατικό, όταν σε αυτό 
λαµβάνει χώρα ποιοτική εκπαίδευση και παρέχονται ίσες ευκαιρίες µάθησης 
(Σπυροπούλου, 2010: 24). Το βασικό στοιχείο των ερευνών αναφορικά µε το 
αποτελεσµατικό σχολείο συνοψίζεται στη διαπίστωση «αποτελεσµατικός 
διευθυντής, αποτελεσµατικό σχολείο», η οποία επισηµαίνει πως η καθοδηγούµενη 
από ένα αποτελεσµατικό πρόσωπο διεύθυνση του σχολείου προάγει την ανάπτυξή 
του και αυξάνει τον βαθµό αποτελεσµατικότητάς του (Λαΐνας, 2004: 168). 

Όπως υποστηρίζει ο Θεοφιλίδης (1994), ένας αποτελεσµατικός διευθυντής 
καλείται να εργάζεται συστηµατικά και να µεριµνά για τη διατήρηση της 
πειθαρχίας στον σχολικό χώρο (Ράπτης, & Βιτσιλάκη, 2007:79). Επιπλέον, οι 
αποτελεσµατικοί διευθυντές θεωρούνται αµερόληπτοι και εύστοχοι κριτές και 
είναι διαρκείς παρατηρητές των αντιδράσεων και των συναισθηµάτων των 
διδασκόντων και των µαθητών απέναντι στις αποφάσεις που λαµβάνουν µόνοι 
τους ή σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 
(Ματσαγγούρας, 2003: 176˙ Στραβάκου, 2003β: 15). 

Μια εµπειρική έρευνα σε σχολεία των Η.Π.Α. και του Καναδά (1986) έδειξε 
πως ο αποτελεσµατικός διευθυντής ενθαρρύνει επίσης τη συµµετοχή των 
διδασκόντων στη διοίκηση του σχολείου (Σπυροπούλου, 2010: 27). Η συµµετοχική 
διοίκηση επιτυγχάνει τη λήψη ποιοτικότερων αποφάσεων καθώς και την 
αποτελεσµατικότερη πραγµάτωσή τους, διότι οι διδάσκοντες θεωρούν «δικές 
τους» και «δικά τους» τις όποιες αποφάσεις και προβλήµατα λαµβάνονται και 
δηµιουργούνται αντίστοιχα µέσα στο σχολείο (Κουσουλός, Μπούνιας, & 
Καµπουρίδης, 2004: 35). 

Τέλος, βάσει ενός ακόµη ερευνητικού ευρήµατος, ο αποτελεσµατικός 
διευθυντής αποτελεί τον κύριο φορέα καινοτοµιών στη σχολική µονάδα 
(Πασιαρδής, 1994: 172). Ενδέχεται, ωστόσο, η καινοτοµία που επιχειρεί να εισάγει 
να θεωρηθεί από τους εκπαιδευτικούς ότι επιβάλλεται από «τα πάνω» και να 
προβούν για τον λόγο αυτό σε αντιδράσεις (Ζαχαρόπουλος, 2006: 132-133). 
Ευνόητο είναι πάντως πως ο διευθυντής θα πρέπει να έχει ανοικτό µυαλό απέναντι 
στις αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να παύσουν να αντιµετωπίζονται µε το 
φορµαλιστικό πνεύµα που διακατέχει την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 
(Μαυροσκούφης, 1998: 153).  
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6. Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, το απλοϊκό µοντέλο ενός διευθυντή-διεκπεραιωτή δείχνει 
να µην µπορεί πλέον να προσφέρει σε µια εποχή, όπου ζητείται ποιοτικότερη 
εκπαίδευση (Φασούλης, 2001: 188). Απεναντίας, σηµαντική είναι η παρουσία ενός 
διευθυντή-ηγέτη, η απόδοση του οποίου εξαρτάται από τρεις οµάδες δεξιοτήτων: 
της ικανότητας του συνεργάζεσθαι, της επαγγελµατικής ικανότητας (ορθότερη 
εκτίµηση των αρµοδιοτήτων των υφισταµένων του, καλύτερη εποπτεία των 
συνεργατών του, ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων) και της αντιληπτικής ικανότητας 
(αναγνώριση των πιθανών λειτουργικών αδυναµιών, άσκηση σύγχρονων και 
αποδοτικότερων τεχνικών και µεθόδων εργασίας) (Σαΐτης, Τσιαµάση, & Χατζή, 
1997: 69-70). Επιπλέον, καθοριστικής σηµασίας είναι η δράση ενός 
αποτελεσµατικού σχολικού διευθυντή, ο οποίος άλλοτε παρουσιάζεται ως 
υπερβολικά ορθολογιστής που κάνει χρήση των κατάλληλων στρατηγικών και 
άλλοτε ως το πρόσωπο εκείνο που παίρνει αποφάσεις, εξασφαλίζοντας τη 
συναίνεση του εκπαιδευτικού προσωπικού (Αναγνωστοπούλου, 2001: 254).  

Η δηµιουργία, τέλος, θετικού σχολικού κλίµατος δείχνει να είναι το 
αποτέλεσµα της δραστηριότητας και της αντίστοιχης συνεργασίας του διευθύνοντα 
της σχολικής µονάδας µε το σύνολο των ατόµων που εµπλέκονται σε αυτή 
(Μαρούδας, & Μπελαδάκης, 2006: 35). Εποµένως, το έργο των διευθυντών θα 
διευκολυνθεί σε σηµαντικό βαθµό, εάν λάβουν την απαιτούµενη στήριξη από τους 
ειδικούς επιστήµονες και την πολιτεία αλλά και εάν οι ίδιοι καταφέρουν να 
ενστερνιστούν δεξιότητες και να κάνουν συνδυαστική χρήση στοιχείων και 
χαρακτηριστικών διαφόρων θεωριών για τα στυλ ηγεσίας, δεδοµένου ότι κανένα 
στυλ δεν µπορεί να έχει καθολική ισχύ στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική 
κοινότητα και να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της σχολικής ζωής 
(Στραβάκου, 2003α: 32). 
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Abstract 

This work belongs to the field of School Education, attempting to explore the 
demanding role and the multi-faceted action of the head teacher in primary education. More 
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specifically, it addresses the issue of evaluating the teaching personnel and emphasis is put 
on the need for communication and cooperation with the contributors of the school s/he 
runs and manages. Finally, this work analyses those characteristics that constitute an 
effective director, as well as his/her contribution to the effective function of a school unit. 
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Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι τη σηµερινή εποχή το ελληνικό σχολείο παρουσιάζει ένα 
οργανωτικό – διοικητικό έλλειµµα στη λειτουργία του και απαιτούνται άµεσα 
δράσεις βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης. Πολλοί συγγραφείς συγκλίνουν 
στο ότι νέες µέθοδοι Μάνατζµεντ και στρατηγικού και λειτουργικού σχεδιασµού, 
καθώς και νέα ηγετικά µοντέλα που πηγάζουν από τον επιχειρηµατικό κόσµο, 
ευαγγελίζονται την αρµονία και έχουν τις λύσεις για τα προβλήµατα και τις 
τροχοπέδες που αντιµετωπίζει το πεδίο της εκπαίδευσης (Keller, 1983; Tierney, 
1988; Peck, 1983;). Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί που 
εφαρµόζουν τις αρχές και τις πρακτικές management που προτείνει ο Deming 
µετατρέπονται σε ποιοτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, προσφέροντας πολλά 
ευεργετήµατα τόσο στους µαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς, το διοικητικό 
προσωπικό, τους διευθυντές και την ευρύτερη κοινωνία. Για τον Fitz – Gibbon 
(1997) οι εν λόγω εκπαιδευτικοί οργανισµοί ενδιαφέρονται για την ποιότητα της 
σχολικής ζωής (“joy in work” όπως αποκαλείται από τον Deming), ευελπιστώντας 
οι µαθητές να απολαµβάνουν το χρόνο τους, να έχουν καλές σχέσεις µε τους 
εκπαιδευτικούς και να επιτυγχάνουν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους. Επιπλέον, 
προωθούν µια νέα κουλτούρα ποιότητας που εµφορείται από το σεβασµό, την 
εµπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες της διοίκησης. 

Παρακάτω, λοιπόν, θα αναλυθούν οι αρχές της θεωρίας του Deming οι οποίες 
εναρµονίζονται µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, ώστε να διακριβωθεί και να 
διαπιστωθεί ο βαθµός συσχέτισής τους µε την εκπαίδευση και ειδικά µε τις 
σχολικές µονάδες σε θεωρητικό επίπεδο. Τα συµπεράσµατα θα χρησιµοποιηθούν 
για την αντίστοιχη διεξαγωγή έρευνας πεδίου.    
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Τα 14 σηµεία της θεωρίας του Deming 

1. Υιοθετήστε συνέπεια σκοπού – αποστολής που αφορά στη συνεχή 
βελτίωση των υπαρχουσών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη νέων.  
Η µέθοδος του Deming, που εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων προϊόντων / υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη νέων, 
πραγµατώνεται όταν: α) αναπτύσσεται και αποκωδικοποιείται ο Σκοπός – 
Αποστολή, το Όραµα, οι Στόχοι και η Στρατηγική του οργανισµού, β) πρωτοστατεί 
η Καινοτοµία, δηλαδή το σχολείο παράγει νέες υπηρεσίες ή/και εφαρµόζει νέες 
διαδικασίες που συνδράµουν τη βελτίωση της λειτουργίας του, ενώ παράλληλα 
έχουν και την απαραίτητη ζήτηση εκ µέρους των αποδεκτών, γ) εξελίσσονται 
διαρκώς οι διαδικασίες των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και των προϊόντων, δ) 
προσφέρονται αθρόα οι πόροι που απαιτούνται για την εκπόνηση ερευνών και την 
εκπαίδευση (Deming, 1994; Aguayo, 1990). 

Η πρώτη αρχή της θεωρίας του Deming είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη 
διοίκηση των σχολικών µονάδων, ιδίως όταν ο λόγος γίνεται περί της βελτίωσης 
και της προόδου των υπαρχουσών διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχονται, της 
έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και της καινοτοµίας, αφού η ανάπτυξη νέων 
µεθόδων διδασκαλίας, η υιοθέτηση νέων διδακτικών αντικειµένων, ο 
επαναπροσδιορισµός της διδακτέας ύλης στο όνοµα του νεωτερισµού και της 
δηµιουργικότητας και ούτω καθεξής, είναι παράγοντες που προβάλλουν ως 
επιτακτικό καθήκον. Προκειµένου, ωστόσο, ο παρελκυστικός και συµβιβαστικός 
χαρακτήρας των σχολικών µονάδων να αλλάξει ουσιωδώς και να ενστερνιστούν το 
πρώτο σηµείο της θεωρίας του Deming, τα σχολεία χρήζουν αποτελεσµατικής 
ηγεσίας, απόλυτης δέσµευσης της ενέργειας όλων και πρόσβασης στους 
απαραίτητους πόρους, καθώς επίσης και πλήρους κατανόησης της αναγκαιότητας 
για αλλαγή. Έτσι, έχοντας ως κατεύθυνση την οικοδόµηση της ποιότητας οι 
σχολικές µονάδες θα διακατέχονται από τα εξής χαρακτηριστικά:  

���� Στρατηγική που προέρχεται αλλά και στοχεύει στην ικανοποίηση των 
αναγκών των µαθητών και της ευρύτερης κοινότητας, καθώς και στη συνεχή 
βελτίωση των διαδικασιών. 
���� Καλλιέργεια της συνεργασίας και της οµαδικής δράσης µέσα στις σχολικές 
µονάδες, ιδίως µεταξύ των εκπαιδευτικών. 
���� Στοχοθεσία που προκαλεί το ενδιαφέρον µε την παροχή αντίστοιχων 
κινήτρων για την επίτευξή της.  
���� Συστηµατική διοίκηση της σχολικής µονάδας – σε ηµερήσιο επίπεδο – 
κάνοντας χρήση εκείνων των εργαλείων που προσφέρουν ανατροφοδότηση 
και αξιολόγηση (Murgatroyd & Morgan, 1993). 
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2. Υιοθετήστε τη νέα φιλοσοφία της Αριστείας στη ∆ιοίκηση του 
εκπαιδευτικού οργανισµού. 
Σύµφωνα µε τους Swift, Ross & Omachonu (1998), η σηµερινή εποχή απαιτεί 

τη δυναµική της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσής της, µε απώτερο στόχο την 
επιβίωση και τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των οργανισµών. Η Μέθοδος 
∆ιοίκησης του Deming έχει νευραλγική σηµασία, αφού αποτελεί µια Ολιστική 
Φιλοσοφία που προάγει και δροµολογεί την ολική θέαση της νέας κουλτούρας 
ποιότητας και η οποία πρέπει να αφοµοιωθεί στην ολότητά της για να επιτευχθούν 
οι στόχοι του συστήµατος. Η ειδοποιός διαφορά που αναφύεται µεταξύ της 
συγκεκριµένης µεθόδου διοίκησης και της παλιάς βασίζεται στο ανθρώπινο 
δυναµικό, αφού ο Deming επικαλείται τη συνεργασία και την πλήρη υιοθέτηση 
των αρχών του εκ µέρους όλου του προσωπικού, ενώ στα πλαίσια του παλιού 
µοντέλου διοίκησης κυριαρχούσε η ανταγωνιστικότητα και ο ατοµικισµός εντός 
του οργανισµού.  

Βάσει αυτής της αρχής της θεωρίας του Deming, οι σχολικές µονάδες πρέπει 
να επανεξετάζουν επισταµένως τις εξής συνιστώσες:  

���� καθορισµός στόχων για τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας, 
ανάπτυξη συστηµάτων ποιότητας, και ως εκ τούτου καθιέρωση µιας σχολικής 
µονάδας υπό την αιγίδα της συνεχούς µάθησης και βελτίωσης, 
���� δηµιουργία σχέσεων στο όνοµα της ειλικρίνειας και της εµπιστοσύνης, 
���� προαγωγή και προάσπιση της συνεργασίας και της οµαδικότητας (τόσο 
µεταξύ του ανθρώπινου δυναµικού, όσο και µεταξύ των τµηµάτων), 
���� διοίκηση βασιζόµενη σε γεγονότα και δεδοµένα (χρήση στατιστικών 
στοιχείων), 
���� εισαγωγή µηχανισµών αναγνώρισης και επιβράβευσης του ανθρώπινου 
δυναµικού (Schmidt & Finnigan, 1993).   

 
3. Καταργήστε την εξάρτηση από συστήµατα ελέγχου/ επιθεώρησης για τη 

διασφάλιση της ποιότητας. 

Σύµφωνα µε τον Fitz – Gibbon (1997) ο Deming υπερτονίζει τη σηµασία της 
επιστηµονικής προσέγγισης των διοικητικών ζητηµάτων, ρίχνοντας άπλετο φως 
στα χαρακτηριστικά µιας τέτοιας µεθοδολογίας, δηλαδή την ανάγκη για στατιστική 
κατανόηση, για αποφάσεις βάσει των δεδοµένων και για βαθιά γνώση και 
κατανόηση των εκάστοτε θεµάτων. Συνεχίζοντας, ισχυρίζεται πως η έλλειψη της 
επιστηµονικής σκέψης και πράξης και κατά κύριο λόγο η απουσία ορθών 
στατιστικών στοιχείων προκαλεί αναρίθµητες ασάφειες και ανακρίβειες, 
αναδεικνύει µη δοκιµασµένες υποθέσεις και σενάρια και καταλήγει ότι µε αυτόν 
τον τρόπο όλα υπάγονται στη σφαίρα των πεποιθήσεων και όχι της αντικειµενικής 
πραγµατικότητας.    

Ο Deming προτείνει τον έλεγχο στα επιµέρους στάδια παραγωγής του 
προϊόντος / υπηρεσίας µε σκοπό την πρόληψη των ελαττωµατικών σηµείων και όχι 
τον έλεγχο εκ των υστέρων κι εκ του αποτελέσµατος. Ο Fitz – Gibbon, (1997) 
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σχετικά µε αυτήν τη διαδικασία και την κεφαλαιώδη σηµασία της 
ανατροφοδότησης από τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναφέρει: 
“don’t work harder, work smarter”, υπονοώντας ότι το κλειδί για την επιτυχία και 
την αποτελεσµατικότητα βρίσκεται στην επιστηµονική προσέγγιση, η οποία 
σύµφωνα µε τον Deming προϋποθέτει «βαθιά γνώση» όλων των διαδικασιών 
παραγωγής των προϊόντων / υπηρεσιών, καθώς  και επιστηµονικώς βασισµένα 
δεδοµένα.     

Σύµφωνα µε τον Aguayo (1990), ο Deming κατέκρινε την εκ των υστέρων 
επιθεώρηση, αφού έτσι δεν αποκωδικοποιούνταν τα ενδότερα προβλήµατα του 
συστήµατος. Για τον ίδιο, η καθιέρωση της τελεολογικής σκέψης και της συνεχούς 
βελτίωσης πρέπει να γίνονται τρόπος ζωής και αναπόσπαστο κοµµάτι του δραν 
όλων των παραγόντων µέσα στις σχολικές µονάδες. ∆υστυχώς η πρόληψη, ο 
έλεγχος, η ανατροφοδότηση κλπ. είναι παράµετροι που δε συνάδουν της 
κρατούσας εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, αφού η νοµοθεσία που προβλέπεται 
σχετικά µε την εκπαίδευση προτείνει διαδικασίες που κρίνονται εκ του 
αποτελέσµατος, ενώ αποτελεί πραγµατικότητα η πάγια εφαρµογή ακόµη και 
σήµερα αναχρονιστικών και αναποτελεσµατικών µεθόδων διδασκαλίας και 
µάθησης.  

Η ∆ιοίκηση, λοιπόν, των σχολείων θα πρέπει να µάθει να εναποθέτει τον 
έλεγχο της ποιότητας στα χέρια εκείνων που είναι οι καθ’ ύλιν αρµόδιοι, δηλαδή 
στους εκπαιδευτικούς. Η αµοιβαία παρατήρηση, ανατροφοδότηση και ανάλυση 
µεταξύ των οµάδων που έχουν οργανωθεί από τη διοίκηση της σχολικής µονάδας, 
δύναται να αποτελέσει το κλειδί για την επίτευξη του ελέγχου της ποιότητας και 
της παρεµβατικής διόρθωσης των ελαττωµατικών σηµείων, µε σκοπό την 
κατίσχυση της συνεχούς βελτίωσης. 

 
4. Σταµατήστε να επιλέγετε τους προµηθευτές σας µόνο βάσει της 

χαµηλότερης τιµής.  
Ο Deming πρεσβεύει πως η µακρόπνοη σχέση εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας 

µεταξύ του οργανισµού κι ενός ή δύο προµηθευτή / προµηθευτών ανά είδος είναι 
επιβεβληµένη, καθώς η ποικιλοµορφία των προµηθευτών δυσκολεύει την 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων / υπηρεσιών και αυξάνει τις δαπάνες (Walton, 
1986). 

Η παρούσα αρχή έχει άµεση συνάφεια µε την εκπαίδευση και πολύ 
περισσότερο µε τους κόλπους της εκάστοτε σχολικής µονάδας, η οποία 
προµηθεύεται υλικά, εξοπλισµό και οποιαδήποτε άλλη µορφή υπηρεσιών κρίνεται 
απαραίτητη για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών και του έργου της. Ως εκ 
τούτου, προτείνεται το κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής να είναι η πλέον 
συµφέρουσα προσφορά βάσει ποιότητας και τιµής.  
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5. Εστιάστε στη συνεχή βελτίωση του συστήµατος παραγωγής και παροχής 
υπηρεσιών. 
Ο Deming υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι µια διαδικασία 

που µπορεί να βελτιωθεί και να συνδράµει έτσι την εξέλιξη συνολικά του 
οργανισµού. Ως όχηµα προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνει έναν κύκλο 
ενεργειών, η ορθή υιοθέτηση του οποίου λειτουργεί ως αρωγός για τη σύγχρονη 
διοίκηση των οργανισµών. Ο «Κύκλος του Deming», λοιπόν, εµπεριέχει τα εξής 
βήµατα (βλέπε Σχήµα 1): 

• Σχεδιασµός (PLAN) 
• Εφαρµογή (DO) 
• Έλεγχος (CHECK) 
• ∆ράση (Συνεχής Βελτίωση) (ACT) 
 

 
Σχήµα 1: Ο “κύκλος του Deming” 

∆ιαφαίνεται, λοιπόν, ότι το παρόν κριτήριο σχετίζεται απόλυτα µε την 
εκπαίδευση. Οι διευθυντές, τόσο της εκπαίδευσης ανά περιφέρεια όσο και των 
σχολικών µονάδων, οφείλουν να ελέγχουν διαρκώς όλες τις επιµέρους διαδικασίες 
που λαµβάνουν χώρα (διοίκηση, διδασκαλία και µάθηση, έρευνα, κλπ.) και να 
αποµακρύνουν εκείνους τους παράγοντες που υποβαθµίζουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών (εκπαιδευτικών και µη) που προσφέρονται από το σχολείο, 
ενστερνιζόµενοι τον «Κύκλο του Deming». 

 
6. Καταρτίστε το ανθρώπινο δυναµικό στον τρόπο εργασίας του. 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η εκπαίδευση περιλαµβάνει την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, τη συλλογή δεδοµένων, την ανάλυση και τη σύνθεση των ιδεών, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη της ικανότητας σχετικά µε την επίλυση 
προβληµάτων. Από την άλλη, η κατάρτιση έγκειται στην εκµάθηση του τρόπου µε 
τον οποίο διεκπεραιώνεται µια συγκεκριµένη εργασία, δηλαδή δεν αντικαθιστά σε 
καµιά περίπτωση την εκπαιδευτική διαδικασία, τουναντίον τη συµπληρώνει. Ο 
Deming (1986) επισηµαίνει τη µαταιοπονία της κατανόησης µιας εργασίας από 
τους συνεργάτες ή από την πληθώρα των έντυπων οδηγιών και καταδεικνύει τη 
σπουδαιότητα της κατάρτισης στην πράξη, ενώ για τον ίδιο ακόµη και η Ηγεσία - 
∆ιοίκηση χρήζει κατάρτισης ώστε να µάθει όλα εκείνα που αφορούν σε ζητήµατα 
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στρατηγικής αλλά και λειτουργικότητας του οργανισµού (Latzko & Saunders, 
1995).   

Όσον αφορά στις σχολικές µονάδες, η κατάρτιση αποτελεί µονόδροµο, καθώς 
πρέπει να σχεδιάζονται αντίστοιχα προγράµµατα ώστε να καλύπτονται κατά το 
πλείστον οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των λοιπών 
παραγόντων που συνδράµουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Με λίγα λόγια, η 
κατάρτιση αποτελεί το εχέγγυο, τρόπον τινά, για τη βελτίωση της ποιότητας και 
της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού της σχολικής µονάδας (Hunt, 
1993; Spanbauer, 1992; Beare, Caldwell & Millikan, 1989).  

 
7. Υιοθετήστε το νέο Μοντέλο Ηγεσίας βάσει της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας.  
Η ειδοποιός διαφορά που ανακύπτει µεταξύ της εποπτείας (supervision) και 

της ηγεσίας (leadership), είναι ο λόγος για τον οποίο ο Deming δηλώνει την 
ανυπόκριτη προτίµησή του στη δεύτερη, αφού η εποπτεία επιβεβαιώνει τη 
συµµόρφωση των στελεχών σε συγκεκριµένα πρότυπα (νόρµες), ενώ σε πλήρη 
αντιδιαστολή η ηγεσία επικουρεί και βοηθάει τα στελέχη µέσω της ανάπτυξης και 
της κατάρτισης όπου χρειάζεται. Είναι η ηγεσία, που θωρακίζει το σύστηµα βάσει 
των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Sashkin & Kizer, 1993) που 
ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο δυναµικό, που επιτρέπει στη συνεργασία / οµαδική 
εργασία να δεσπόζει και να είναι το κλειδί της επιτυχίας και που αναγνωρίζει, 
τέλος, τη σπουδαιότητα της συµβολής όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Είναι, µε λίγα λόγια, έργο της ηγεσίας το να καταστήσει τα στελέχη της ικανά να 
επιτύχουν τους στόχους τους (Rosen, 1996). 

Η παρούσα αρχή της θεωρίας του Deming βρίσκει απόλυτη εφαρµογή στις 
σχολικές µονάδες, αφού τόσο η διεύθυνσή / διοίκησή τους όσο και το σύνολο των 
εκπαιδευτικών και του ανθρώπινου δυναµικού γενικότερα, πρέπει να εµφορούνται 
και να εφαρµόζουν τις νέες αρχές περί της ηγεσίας. Προς τούτο άλλωστε 
τουλάχιστον πέντε από τα δεκατέσσερα σηµεία της θεωρίας του Deming (Σηµεία 
6, 8, 9, 11, 12, 13) σχετίζονται µε την ευθύνη της ηγεσίας έναντι των στελεχών 
της. 

 
8. Καταργήστε το φόβο στο χώρο εργασίας. 

Ο Deming (όπως αναφέρεται στον Fitz – Gibbon, 1997) υποστηρίζει πως για 
να λειτουργούν αποτελεσµατικά όλα τα µέλη οποιουδήποτε οργανισµού πρέπει η 
«δαµόκλειος σπάθη» του φόβου να απουσιάζει από το εργασιακό κλίµα. Η ύπαρξη 
έστω και ψήγµατος φόβου µέσα στον οργανισµό δύναται µακροπρόθεσµα να 
συµβάλει στην εµφάνιση µιας «φτωχής» ηθικής, καθώς και στη µειωµένη 
παραγωγικότητα, την απροθυµία στην ανάληψη ρίσκου, την αναποτελεσµατική 
επικοινωνία, την έλλειψη δηµιουργικότητας και την αδιαφορία γενικότερα για 
εργασία προς όφελος του οργανισµού (Gitlow & Gitlow, 1987). Το νοσογόνο 
συναίσθηµα του φόβου πρέπει να απουσιάζει πλήρως από το ανθρώπινο δυναµικό, 
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αφού σύµφωνα µε τον Fitz – Gibbon (1997) εξασθενεί τη γνωστική επεξεργασία 
και οδηγεί σε δραστηριότητες που εστιάζουν στην αυτό – συντήρηση και όχι στην 
επικέντρωση επί του εκάστοτε θέµατος. Το ανθρώπινο δυναµικό, λοιπόν, πρέπει 
να αναφέρει µε παρρησία τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζει, να ζητά 
περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, να προτείνει νέες ιδέες και να εφιστά 
την προσοχή όλων όταν προκύπτουν ζητήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητας 
(Walton, 1986).  

Για τον Deming (1986), η κατάργηση του φόβου από τις σχολικές µονάδες 
πραγµατώνεται µε τη βελτίωση της διοίκησης και κατ’ επέκταση µε την ύπαρξη 
εµπιστοσύνης των υπαλλήλων στη διοίκηση. Για την επίτευξη, λοιπόν, της 
αλλαγής η δέσµευση στη συνεχή βελτίωση θα πρέπει να πηγάζει από τα 
υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης και να ρέει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 
επηρεάζοντας κάθε πτυχή του σχολείου. Έτσι και στους κόλπους της σχολικής 
µονάδας το όχηµα προς την υψηλή απόδοση και την ποιοτική εκπαίδευση 
πορεύεται µε ηνίοχο µια διοίκηση που εγκαθιδρύει κουλτούρα Ήθους, προάγει την 
εµπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, την αθρόα συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, την αποτελεσµατική και καίρια επικοινωνία, τους πειραµατισµούς, το 
σεβασµό, τη µάθηση, τη δηµιουργικότητα στην αντιµετώπιση και λύση 
οποιουδήποτε προβλήµατος και τη συνεχή βελτίωση µέσα στο σχολείο. Σε ένα 
σχολείο στο οποίο οι άνθρωποι φοβούνται µήπως κάνουν κάποιο λάθος, κανείς δεν 
θα κάνει τίποτε περισσότερο από αυτό που του ζητούν και πολλοί θα κάνουν 
λιγότερα και από αυτό. 

 
9. Ενθαρρύνετε την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων. 

Πολλοί συγγραφείς ειδικοί επί του θέµατος, µεταξύ των οποίων και ο Deming 
(1994), υπερτονίζουν τη συστηµική διάσταση των οργανισµών πάσης φύσεως, οι 
οποίοι στο όνοµα της άριστης επίδοσής τους συνολικά οργανώνονται ως 
συστήµατα µε κύριο γνώµονα τη συνεργασία κάθε µέρους του συστήµατος για το 
συµφέρον του ίδιου του συστήµατος. Ο Deming συµβουλεύει οποιονδήποτε 
οργανισµό να δηµιουργήσει ένα σύστηµα που θα διέπεται από συνεργασία τόσο 
µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων του όσο και σε επίπεδο εργαζοµένων, 
ενθάρρυνση και παρότρυνση της συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού σε 
διατµηµατικές δραστηριότητες (π.χ. στο σχεδιασµό, στην αξιολόγηση, στη 
βελτίωση των διαδικασιών κλπ), καθώς και από συνεχή ροή των πληροφοριών για 
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και αρωγή όλων. Οµαδική εργασία, άλλωστε, σηµαίνει 
πως η δύναµη κάποιου αντισταθµίζει την αδυναµία του άλλου.  

Το παρόν σηµείο της θεωρίας του Deming θεωρείται απόλυτα εναρµονισµένο 
µε το χώρο των σχολικών µονάδων, αφού η εξάλειψη των επικοινωνιακών 
εµποδίων µεταξύ των τµηµάτων και των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει το δίχτυ 
ασφαλείας για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στη µαθητική 
κοινότητα, θα συνδράµει τη συνεχή βελτίωσή της, καθώς επίσης θα προάγει την 
αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων του.       
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10. Εξαλείψτε τα συνθήµατα και τις παραινέσεις σχετικά µε την ποιότητα 
και την αριστεία. 
Σύµφωνα µε τον Deming (1986), η διοίκηση του οργανισµού οφείλει να 

κατανοήσει ότι η ευθύνη για την εφαρµογή προγραµµάτων ποιότητας και 
βελτίωσης της παραγωγικότητας είναι κυρίως έργο δικό της. Η απλή καθιέρωση 
συνθηµάτων και παραινέσεων σχετικά µε την ποιότητα δίχως την απαραίτητη 
µέθοδο και τα κατάλληλα εργαλεία είναι ατελέσφορη. 

 
11. Αποφύγετε τους ποσοτικοποιηµένους στόχους και το Σύστηµα ∆ιοίκησης 

µέσω Στόχων (έτσι όπως εφαρµόζεται τώρα). 
Οι Sashkin & Kizer (1993) πυροδοτούν την καθεστηκυία τάξη του 

επιχειρηµατικού κυρίως κόσµου διακηρύττοντας ότι οι ποσοτικοποιηµένοι 
στόχοι ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναµικό να αδιαφορήσει για την 
ποιότητα, καθώς επιδίωξη αποτελεί η επίτευξη του ποσοτικοποιηµένου 
στόχου στο όνοµα οποιουδήποτε κόστους και ασχέτως της συνισταµένης 
της ποιότητας. Παρόλ’ αυτά, ακόµη και στον κυκεώνα του ανταγωνισµού οι 
στόχοι πρέπει να τίθενται ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Σύµφωνα µε τον 
Scherkenbach (1992), κάθε φορά που η προσοχή στρέφεται στα 
αποτελέσµατα και όχι στις διαδικασίες η πιθανότητα να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των αποδεκτών στα πλαίσια µιας τιµής που προτίθενται να 
πληρώσουν περιορίζεται σηµαντικά. Για τον Deming, ο οποίος αντιτίθεται 
και κατακρίνει την εργασία υπό τη µοναδική προϋπόθεση των ποσοστών 
τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για τη διοίκηση, η βελτίωση του 
συστήµατος κι η υποστήριξη των εργαζοµένων αποτελεί την καλύτερη 
στρατηγική για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας αντί 
της απαίτησης αυθαίρετων ποσοτικοποιηµένων στόχων χωρίς την 
απαραίτητη µεθοδολογία (διαδικασία, εργαλεία, πόροι).   

Είναι γνωστό ότι η καθιέρωση ποσοτικοποιηµένων στόχων υφίσταται 
και στα σχολικά προγράµµατα, γεγονός το οποίο προκαλεί αρνητικό 
αποτέλεσµα στο ηθικό, την ποιότητα και την παραγωγικότητα  του 
ανθρώπινου δυναµικού (είτε πρόκειται για εκπαιδευτικούς, ή για µαθητές). 
Ο στόχος θα έπρεπε να ήταν προσανατολισµένος στη δηµιουργία ενός 
βελτιωµένου συστήµατος κι ενός περισσότερο θετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο να απαιτείται η επικέντρωση όχι στην 
επίτευξη ποσοτικών αποτελεσµάτων αλλά στην παροχή µιας ποιοτικής 
υπηρεσίας µάθησης, τόσο στους µαθητές και τους γονείς τους όσο και 
στους εκπαιδευτικούς.   
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12. ∆ηµιουργήστε τις συνθήκες εκείνες ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να 
αισθάνονται υπερήφανοι για την εργασία τους. 
Σύµφωνα µε τον Gabor (1990), για τον Deming τα συστήµατα που 

ενστερνίζονται την αποτίµηση της επίδοσης εντός µιας µικρής περιόδου, τα 
“bonus” και οποιαδήποτε άλλη µορφή επιβράβευσης τέτοιου είδους που 
ενθαρρύνει κατά κόρον τη σταθερή ανταγωνιστικότητα µεταξύ των στελεχών, 
κρίνεται ως άδικη και επιβλαβής τόσο για τον ίδιο τον οργανισµό όσο και για τα 
στελέχη, αφού τέτοια συστήµατα: 

� καλλιεργούν το βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό, 
� εκµηδενίζουν το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, 
� επισκιάζουν τη ∆ιοίκηση µέσω Αξιών, 
� θεµελιώνουν το φόβο και το υπέρµετρο άγχος, 
� καταργούν την οµαδική εργασία, 
� τροφοδοτούν και ρίχνουν άπλετο φως στον ανταγωνισµό και τις µικρο-
πολιτικές εντός του οργανισµού.  
Μέσω της αξιολόγησης της µερικής επίδοσης (κατά τη διάρκεια ενός µικρού 

χρονικού διαστήµατος) των στελεχών και της ∆ιοίκησης Μέσω Στόχων, το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα παραγόµενα αποτελέσµατα (προϊόντα / υπηρεσίες) 
και όχι στις διαδικασίες και τη µεθοδολογία (Deming, 1986). Έτσι, και στο 
περιβάλλον των σχολικών µονάδων είναι ασφαλές να διαπιστωθεί ότι 
αποµονώνοντας την εν λόγω τακτική αυξάνεται η επίδοσή τους συνολικά.  

 
13. ∆ροµολογήστε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα εκπαίδευσης και αυτο - 

βελτίωσης.  
Ο Deming επιβεβαιώνει ότι το σύστηµα αναπτύσσεται, εξελίσσεται και 

βελτιώνεται σε µεγάλο ποσοστό όταν κάθε µέρος του (δηλαδή κάθε στέλεχος) 
εκπαιδεύεται και καταρτίζεται πλήρως. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η απορρέουσα 
αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση που πηγάζει από αυτό το µεγαλεπήβολο 
πρόγραµµα δύναται να οδηγήσει τον οργανισµό στην αύξηση της επίδοσής του.  

Σε πλήρη αρµονία µε τις σχολικές µονάδες, όταν το ανθρώπινο δυναµικό που 
τις στελεχώνει εκπαιδεύεται και αναπτύσσεται, µετουσιώνοντας τις δυνατότητές 
του σε ικανότητες, είναι δεδοµένο ότι είναι σε θέση να εξελίξει το σύστηµα και ως 
εκ τούτου να εγκαθιδρύσει την ασφαλιστική δικλείδα της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας του σχολείου. 

 
14. Αναλάβετε δράση ώστε να πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός του 

οργανισµού. 
Εν κατακλείδι, λοιπόν, ο Deming (1986) θεωρεί πως η Ηγεσία -  ∆ιοίκηση 

πρέπει να οργανώνεται ως οµάδα µε τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να αφοµοιώσει 
τα προηγούµενα δεκατρία σηµεία κι έτσι να αποδίδει τα µέγιστα. Η ευθύνη 
επωµίζεται στην Ηγεσία – ∆ιοίκηση, έτσι ώστε η αλλαγή να γίνει πράξη µε τη 
συνδροµή όλου του ανθρώπινου δυναµικού να είναι αδιαπραγµάτευτη.   
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Συµπεράσµατα 

∆ιαπιστώνεται, συγκεφαλαιώνοντας, ότι οι σχολικές µονάδες µπορούν και 
πρέπει να εφαρµόζουν τις αρχές της Θεωρίας ∆ιοίκησης του Deming, αλλά µε 
περίσκεψη και σύνεση, καθότι πρόκειται για ένα σύστηµα το οποίο απέχει 
παρασάγγας από την κρατούσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Η υιοθέτηση της 
Θεωρίας του Deming ευαγγελίζεται το µετασχηµατισµό (transformation) των 
σχολικών µονάδων σε οργανισµούς που διέπονται από ποιότητα και Αριστεία σε 
όλες τις λειτουργίες τους, ενώ ταυτοχρόνως επιφέρει ωφέλειες σε εκπαιδευτικούς, 
µαθητές, γονείς, διευθυντές, και την ευρύτερη κοινωνία. Με την υιοθέτησή της 
αποκωδικοποιείται πλήρως ο σκοπός της (διασφάλιση και προώθηση της 
ποιότητας στην παρεχόµενη εκπαίδευση), ικανοποιούνται οι εξωτερικοί αποδέκτες 
– «πελάτες» (µαθητές και γονείς), καθώς και οι εσωτερικοί αποδέκτες – «πελάτες» 
(διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό). Τέλος, µέσα σ’ έναν ηθικό απόηχο 
αντικατοπτρίζονται οι αξίες του ανθρωπισµού (π.χ. του σεβασµού, της ειλικρίνειας 
και της εµπιστοσύνης), ενώ παράλληλα ενδυναµώνεται το ανθρώπινο δυναµικό, 
προκειµένου να βελτιώνει συνεχώς το σύστηµα υπό το πρίσµα της συνεργασίας 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders).   
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Περίληψη  

Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η αποκρυστάλλωση του βαθµού στον οποίο το 
Σύστηµα ∆ιοίκησης Deming βρίσκει εφαρµογή στο πεδίο της ∆ιοίκησης των Σχολικών 
Μονάδων, καθώς επίσης και η συµβολή αυτού του Συστήµατος στη βελτίωση της 
Ποιότητας των Σχολικών Μονάδων. Ως εκ τούτου, εξετάζονται, αναλύονται και 
παρουσιάζονται τα 14 Σηµεία της Θεωρίας του Deming ως ένα ενιαίο Σύστηµα ∆ιοίκησης 
για τις Σχολικές Μονάδες. 
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Ο διευθυντής του σχολείου ως εκπαιδευτικός ηγέτης: 
συγκείµενο δράσης, στυλ, ενέργειες 

Αικατερίνη Ο. Ρεντζελά, 

Εκπαιδευτικός Αγγλικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 
∆ιδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα, Ελλάδα, krentzela@yahoo.gr 

1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση και η κοινωνία συνιστούν λειτουργικές περιοχές που 
αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση µεταξύ τους. Βεβαίως, το 
είδος και η έκταση των αµοιβαίων λειτουργιών ανταλλαγής εξαρτώνται από την 
εκάστοτε µορφή της κοινωνίας. Ως εξαρτηµένη κοινωνική µεταβλητή, η 
εκπαίδευση έχει πρωταρχικό στόχο την ενσωµάτωση των παιδιών στο 
κοινωνικοπολιτικό σύστηµα, «δηµιουργώντας και αναπτύσσοντας κοινωνικές 
καταστάσεις, τις οποίες απαιτούν τόσο η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της όσο 
και το ιδιαίτερο περιβάλλον µέσα στο οποίο διαµορφώνεται µε ιδιαίτερο τρόπο» 
(Durkheim, 1972, σ. 3˙ Henecka, 1989, σ. 21, 25). Η παρούσα εργασία εστιάζει 
αφενός στις ενέργειες, τις δράσεις και τον ρόλο του διευθυντή του σχολείου ως 
εκπαιδευτικού ηγέτη, εντάσσοντάς τον στο συγκείµενο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, το οποίο προσεγγίζεται µε βάση το ολιστικό µοντέλο ηγεσίας των 
Πασιαρδή και Brauckmann αλλά και αφετέρου στη λειτουργικότητα των 
αποτελεσµάτων της στάσης του στην περίπτωση συγκρούσεων. 

2. Το ελληνικό συγκείµενο εκπαιδευτικής πολιτικής  

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες δρουν σε ποικίλα πεδία και πλαίσια που εξαρτώνται 
από τους τοµείς δράσεις τους και από τις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, 
πολιτισµικές συνθήκες. Στο περιβάλλον άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής 
εντάσσονται αφενός οι µεταβλητές του συστηµικού επιπέδου, που περιλαµβάνουν 
υποδείγµατα συγκεντρωτισµού /αποκέντρωσης καθώς και υποδείγµατα 
διευθετήσεων αξιολόγησης και λογοδοσίας, και αφετέρου οι µεταβλητές σχολικού 
επιπέδου, που είναι όσες διαπερνούν όλα τα χαρακτηριστικά της σχολικής 
µονάδας, συµπεριλαµβανοµένων των δηµογραφικών.  

Ειδικότερα, όσον αφορά το ελληνικό σχολείο, οι εγκύκλιοι, που αφορούν τις 
προκηρυσσόµενες θέσεις προσωπικού, τους όρους παραµονής και απόλυσης, την 
µισθοδοσία, τα αναλυτικά προγράµµατα, τις παιδαγωγικές καινοτοµίες και την 
εφαρµογή τους, προγράµµατα επιµόρφωσης (που υλοποιούνται από δηµόσιους 
φορείς), πολιτιστικά προγράµµατα, είναι σαφώς προσδιορισµένες, αποφασίζονται 
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κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και κοινοποιούνται µέσω των 
αποκεντρωµένων υπηρεσιών του (∆/σεις Β/θµιας Εκπαίδευσης), στις οποίες ανήκει 
διοικητικά το σχολείο. Η σύνθεση του µαθητικού δυναµικού είναι ετερογενής ως 
προς το πολιτισµικό περιβάλλον κοινωνικοποίησής τους αλλά και ως προς την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση: οι µαθητές ανήκουν στις κατηγορίες α) 
κυρίαρχη πολιτισµική οµάδα (Ρεντζελά, 2012, σ.14), β) αλλοδαποί - 
παλιννοστούντες και γ) τσιγγανόπαιδες και προέρχονται από οικογενειακά 
περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται για τις πολύ χαµηλές αλλά και πολύ υψηλές 
κοινωνικοοικονοµικές συνιστώσες. Εποµένως, οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι 
διαφορετικές.  

2.1 Τα στυλ ηγεσίας 

Στην εµβέλεια της εκπαιδευτικής πολιτικής των ηγετών του ελληνικού 
σχολείου και σύµφωνα µε το ολιστικό µοντέλο ηγεσίας των Πασιαρδή και 
Brauckmann (2011, 2012), αναγνωρίζονται πέντε σφαίρες επιρροής της ηγεσίας µε 
τα αντίστοιχα στυλ: το παιδαγωγικό, το δοµικό, το συµµετοχικό, το επιχειρηµατικό 
και της ανάπτυξης προσωπικού (Brauckmann & Pashiardis, 2011).  

Οι πρακτικές ηγεσίας που ακολουθούνται πρωτίστως από τον ηγέτη κατά την 
ενεργοποίηση του παιδαγωγικού στυλ ηγεσίας είναι προσανατολισµένες στην 
παροχή πηγών και δυνατοτήτων, που κατατείνουν στην επίτευξη παιδαγωγικών 
στόχων και στην εφαρµογή πολλών και διάφορων µεθόδων για τη µετάδοση της 
γνώσης και τη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών (Brauckmann & Pashiardis, 
2011˙ Πασιαρδής, 2012˙ Hoy & Miskel, 2013). 

Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία και στους µαθητές να συζητήσουν µε τους 
εκπαιδευτικούς και µε το διευθυντή˙ συνεπώς, τους παρέχονται δυνατότητες για τη 
βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (Brauckmann & Pashiardis, 2011).  

Οι προσδοκίες που θέτει ο ηγέτης ποικίλουν ανάλογα µε το 
κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο των µαθητών (Pashiardis and Vassos Savvides, 
2011). Αυτή η µεταβλητή προσδιορίζει επιπλέον και την εκάστοτε εφαρµογή των 
πρακτικών ηγεσίας από τον ηγέτη. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη διαµόρφωση περιβάλλοντος µάθησης για 
εκπαιδευτικούς και µαθητές˙ οι εκπαιδευτικοί παρακινούνται να βελτιώσουν τις 
εµπειρίες µάθησης, καλλιεργώντας πνεύµα οµαδικότητας και υποστηρίζοντας τις 
ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες και τις πρωτοποριακές ιδέες ( Πασιαρδής, 
2012).  

Στην ενεργοποίηση του δοµικού στυλ ηγεσίας κυριαρχούν τα στοιχεία που 
συνδέονται µε την παροχή κατευθύνσεων και συντονισµού στο χώρο του 
σχολείου. Σκοπός είναι η αποτελεσµατική διαχείριση όλων των σχολικών 
εγκαταστάσεων µε την ταυτόχρονη εποπτεία, ώστε η χρήση τους να είναι ορθή και 
προσιτή σε όλους και οι εγκαταστάσεις να παραµένουν καθαρές και ασφαλείς µετά 
τη χρήση τους (Brauckmann & Pashiardis, 2011). Επιπλέον, τίθεται, ευδιάκριτο 
πλαίσιο ως προς τους ρόλους και τις δραστηριότητες του προσωπικού. Το 
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ευδιάκριτο πλαίσιο επεκτείνεται και στους κανονισµούς συµπεριφοράς των 
µαθητών. Έτσι, οτιδήποτε διαταράσσει την οµαλή λειτουργία από την πλευρά της 
διαγωγής των µαθητών, επαναφέρεται επί ίσοις όροις µε συνέπειες (τιµωρίες, 
επιπλήξεις κ.ά.) που εφαρµόζονται δίκαια προς όλη τη µαθητική κοινότητα, 
εφόσον υπάρχει σύστηµα δίκαιων αρχών και οι µέθοδοι εφαρµογής ποινών είναι 
σαφώς προσδιορισµένες ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής τους. 

Οι διαχειριστικές δραστηριότητες των ηγετών κατά την ενεργοποίηση του 
συµµετοχικού στυλ ηγεσίας οργανώνονται µε κριτήριο το είδος των ανθρώπων µε 
τους οποίους συνεργάζονται, και την κουλτούρα του οργανισµού µέσα στον οποίο 
εργάζονται. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι στο συµµετοχικό στυλ περιλαµβάνονται 
πρακτικές ηγεσίας που ενισχύουν τη συνεργασία και τη συµµετοχή, 
καθιερώνοντας την ανοιχτή επικοινωνία µε το προσωπικό. Στο πλαίσιό του, οι 
εκπαιδευτικοί απολαµβάνουν σχετικής αυτονοµίας, διαµορφώνεται κοινό όραµα 
για τη βελτίωση της σχολικής µονάδας, στη βελτίωση και την εφαρµογή του 
οποίου συµµετέχει ενεργά το προσωπικό, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να λάβει 
µέρος στη λήψη αποφάσεων και στις συζητήσεις για τα προβλήµατα της σχολικής 
µονάδας (Brauckmann & Pashiardis, 2011˙ Pashiardis, 1994). 

Το επιχειρηµατικό στυλ προσανατολίζεται στη δηµιουργική ανάµιξη 
εξωτερικών δικτύων και πηγών, προκειµένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η 
αποστολή του σχολείου. Ο ηγέτης ακολουθεί πρακτικές εξοικείωσης και 
ενασχόλησης µε το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (λ.χ. µε το 
Σύλλογο γονέων και Κηδεµόνων, µε άλλα σχολεία, µε την κοινότητα, µε τοπικούς 
φορείς, µε τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση) µε την προβολή της θετικής 
εικόνας του σχολείου προς την τοπική κοινωνία, τη σφυρηλάτηση σχέσεων 
εµπιστοσύνης, καθώς και την αµφίδροµη σχέση σχολείου-κοινότητας εν γένει 
(Brauckmann & Pashiardis, 2011). Συνεπώς, µέσα από τη συζήτηση των στόχων 
της σχολικής µονάδας µε αρµόδιους ιθύνοντες ο ηγέτης δηµιουργεί δίκτυα που 
πιθανότατα να χρησιµεύσουν ως ασφαλείς και επαρκείς πηγές χρηµατοδότησης για 
τις σχολικές δραστηριότητες (Brauckman & Pashiardis 2008 στο Πασιαρδής 
2012), αλλά και παρέχουν επαγγελµατικές ευκαιρίες ανάπτυξης για το προσωπικό 
τους. 

Ειδικότερα, εστιάζουν στην αξιολόγηση των αναγκών των εκπαιδευτικών, 
την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, ώστε να θεραπεύεται η 
όποια ανεπάρκεια (Pashiardis, Kafa &Marmara, 2012), την αναγνώριση και την 
επιβράβευση. Πιο συγκεκριµένα, ο διευθυντής συνεργάζεται µε το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεµόνων ως προς τη διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων για την 
ευρύτερη κοινότητα σε επίκαιρα θέµατα (χρήση ουσιών κτλ). Ο Σύλλογος Γονέων 
δρα συµπληρωτικά, όταν υπάρχει ανάγκη αγοράς αντικειµένων χρήσιµων για τη 
διδασκαλία. Επίσης, συνεργάζεται µε τοπικούς οργανισµούς και προσφέρει 
υποτροφίες σε µαθητές που πληρούν συγκεριµένα κριτήρια˙ για παράδειγµα, 
Ινστιτούτα Πληροφορικής/ Ξένων Γλωσσών διαθέτουν, µέσω του Συλλόγου, 
υποτροφίες στους αριστεύσαντες µαθητές κάθε τάξης. Περαιτέρω, ο διευθυντής 
συνεργάζεται µε τον τοπικό δήµο και καλεί ειδικούς για συγκεκριµένες 
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εκδηλώσεις και δράσεις π.χ. ψυχολόγους να ενηµερώσουν εκπαιδευτικούς σε 
θέµατα καθηµερινά και φλέγοντα, όπως θέµατα εκφοβισµού και βίας στο χώρο του 
σχολείου.  

Έτσι η ανάπτυξη του προσωπικού συνιστά µια µείζονα περιοχή, µέσω της 
οποίας ο ηγέτης µπορεί να επηρεάσει την επίδοση των µαθητών µε την παροχή 
πνευµατικών ερεθισµάτων, ατοµικής υποστήριξης στο προσωπικό και ευκαιρίες 
για ενηµέρωση της γνώσης τους. 

Ενεργοποιώντας κάποιο ή και όλα από τα ανωτέρω στυλ ηγεσίας, ο 
εκπαιδευτικός ηγέτης µπορεί παραλλήλως να λειτουργεί και ως προς την παροχή 
ειδικών κινήτρων στους υφισταµένους/συνεργάτες τους, προκειµένου για την 
επίτευξη των τελικών στόχων. Ως προς τούτο, διακρίνονται δύο βασικοί τρόποι 
ηγεσίας, η συναλλακτική και η µετασχηµατιστική.  

Στη συναλλακτική ηγεσία, εντάσσεται η πρακτική των αµοιβών που 
προσφέρει ο εκάστοτε ηγέτης στους υφισταµένους του που προσφέρουν έργο ή 
συγκεκριµένη υπηρεσία. Στο πλαίσιο της µετασχηµατιστικής ηγεσίας, τα πρόσωπα 
δεσµεύονται µεταξύ τους ενεργώντας σε ανώτερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής 
((Πασιαρδής 2004, 2012). Ο ηγέτης εξυψώνει τα συµφέροντα των εργαζοµένων, 
προάγει την επίγνωση και την αποδοχή των σκοπών και την αποστολή της οµάδας, 
και την υποκινεί πέρα από τα προσωπικά της συµφέροντα (Πασιαρδής 2012 
˙Αθανασούλα-Ρέππα, 2008), ασκώντας τους στη συνεργασία, µαθαίνοντας να είναι 
συνυπεύθυνοι (Πασιαρδής, 2004), να σέβονται τη διαφορετικότητα του συµµαθητή 
τους, να εµπλουτίζουν τη δική τους προσωπικότητα, να διδάσκονται τον 
αυτοέλεγχο και να γίνονται περισσότερο ανεξάρτητοι (Crawford & Bodine, 1996). 

2.2 Πηγές συγκρούσεων και ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείρισή τους 

Πέραν της ενεργοποίησης ενός ή και περισσότερων στυλ ηγεσίας στο πλαίσιο 
της οµαλής καθηµερινής ζωής του σχολείου, ο διευθυντής/εκπαιδευτικός ηγέτης 
καλείται πολύ συχνά να διαχειριστεί µικρές ή µεγαλύτερες κρίσεις, που 
προκύπτουν από διαφορετικές κλίµακας συγκρούσεις µεταξύ µαθητών ή µαθητών 
και εκπαιδευτικών.  

Μια πηγή διοµαδικής σύγκρουσης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012) προέκυψε 
όταν εκπαιδευτικός µίλησε απρεπώς σε µαθητή προσβάλλοντας προσωπικά του 
δεδοµένα (DiPaola & Hoy, 2001) και ολόκληρο τµήµα του σχολείου 
διαµαρτυρήθηκε στο διευθυντή για τη συχνή παρόµοια συµπεριφορά του 
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού. 

Ο διευθυντής, ως όφειλε και σύµφωνα µε την ορισµένη διαδικασία, άκουσε 
τις απόψεις του εκπαιδευτικού, και µαρτύρων-µαθητών, που επιβεβαίωναν τη 
συγκεκριµένη προσβλητική συµπεριφορά εκπαιδευτικού (Everard & Morris, 
1999). Όταν ήρθε η στιγµή της µαρτυρίας του προσβεβληµένου µαθητή, εκείνος 
(κατά οµολογία του στο 15/µελες µαθητικό συµβούλιο) από φόβο δεν 
παραδέχτηκε µπροστά στη διευθύντρια τα συµβάντα επακριβώς. Το τµήµα όµως 
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συνέχισε να είναι σε αποχή, και ζητούσε δεσµεύσεις για την αλλαγή συµπεριφοράς 
του εν λόγω εκπαιδευτικού.  

Μετά από την κατά πρόσωπο συζήτηση διευθυντή - εκπαιδευτικού - 
αντιπροσωπείας µαθητών, ο εκπαιδευτικός παραδέχτηκε τη συγκεκριµένη λεκτική 
του συµπεριφορά στον µαθητή, εξηγώντας όµως ότι αφορούσε άλλην απάντηση 
του µαθητή και όχι εκείνην την οποίαν εκείνος θεώρησε, αποδίδοντας το όλο 
πρόβληµα σε παρεξήγηση. Έπειτα από παραδοχές των µαθητών, ο συγκεκριµένος 
εκπαιδευτικός φάνηκε επίσης ότι όσον αφορά «τις µεθόδους διαχείρισης 
συµπεριφοράς βάσιζε τις µεθόδους του στην τιµωρία περισσότερο παρά την 
πειθαρχία και τη συµµόρφωση των µαθητών σε κανόνες», εκφράζοντας τη δύναµη 
της εξουσίας, και αποκλείοντας επιλογές στον τιµωρηµένο µαθητή (Crawford & 
Bodine 1996). Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός παραδέχθηκε ότι συγκεκριµένες 
ενέργειες και συµπεριφορές του δεν καταλήγουν σε θετικές αλλαγές στη 
συµπεριφορά, παρά µόνο σε προσωρινή συγκάλυψη και υπονόµευση. 
Παραδέχθηκε επίσης ότι όφειλε να συζητά µε τους µαθητές όσα προέκυπταν στο 
τµήµα, ώστε να εκφράσουν και αυτοί την άποψή τους στα θέµατα διαχείρισης της 
τάξης.  

Ο διευθυντής προσπάθησε να εµποδίσει την κλιµάκωση (DiPaola & Hoy, 
2001) της ολοκληρωτικής αντίθεσης ενεργοποιώντας συναισθηµατικές ικανότητες. 
Ενεργοποίησε ικανότητες δηµιουργικής σκέψης, όπως την κατανόηση πολλαπλών, 
αδιευκρίνιστων και αντικρουόµενων απόψεων, ιεραρχώντας τα ενδιαφέροντα και 
αναπτύσσοντας µια στρατηγική για συµφωνία, που εστίαζε πρώτα στα ευκολότερα 
ζητήµατα (αυτά του αµοιβαίου ενδιαφέροντος), και άφηνε για το τέλος τα 
δυσκολότερα (τα αντικρουόµενα). Επιπλέον, αφού άκουσε προσεκτικά, χωρίς να 
διακόψει, όλες τις πλευρές, επανέλαβε στους ακροατές σύντοµα και περιεκτικά 
όσα άκουσε, ρώτησε τους εµπλεκοµένους για τα συναισθήµατά τους τη στιγµή του 
συµβάντος και για τη σειρά των γεγονότων, υποβάλλοντας διευκρινιστικές 
ερωτήσεις. Το λεξιλόγιό του ήταν κατάλληλα προσαρµοσµένο, µε κυρίαρχη τη 
χρήση του «εµείς» αντί του «εσείς», και χωρίς µεροληπτικά και «εµπρηστικά» 
µηνύµατα. Εξήγησε και στις δυο πλευρές τεκµηριωµένα το δίκαιο µέσα από 
ρεαλιστικό πλάνο. Εξακρίβωσε τους ανεξέλεγκτους παράγοντες που πιθανόν να 
σταθούν εµπόδια στη δυνατότητα των εµπλεκοµένων να συνάψουν συµφωνία, και 
αξιοποίησε εξωτερικά κριτήρια δικαιοσύνης δουλεύοντας προς την κατεύθυνση 
της αµοιβαίας εντιµότητας για επίλυση της αντιπαράθεσης παρά για την 
ικανοποίηση της επιθυµίας εκάστου (Crawford & Bodine, 1996). 

Μετά από όλα αυτά κατάφερε να ορίσει µε σαφήνεια τη διαυγή συµφωνία, 
καθορίζοντας τα εµπλεκόµενα µέρη, το αντικείµενο, τον τρόπο και τον χρόνο της 
συµφωνίας, και κατόρθωσε να λήξει η σύγκρουση µε αµοιβαίες παραδοχές, 
δεσµεύσεις και παραχωρήσεις εκπαιδευτικού – µαθητών ενώπιόν του. 
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3. Συµπεράσµατα 

Η παρούσα ανακοίνωση προσδιόρισε ζητήµατα που σχετίζονται µε την 
ενεργοποίηση διαφορετικών στυλ ηγεσίας από τον εκπαιδευτικό ηγέτη ενός 
σχολείου ώστε, όχι µόνο να επιτυγχάνονται οι ακαδηµαϊκοί στόχοι αλλά και να 
επικρατεί στη σχολική µονάδα κλίµα συνεργασίας και αποδοχής µεταξύ µαθητών 
και εκπαιδευτικού προσωπικού παρά τις συγκρούσεις που θα προκύψουν.  

∆ιάφορες έρευνες που διεξήχθησαν διεθνώς (Kythreotis, Pashiardis, & 
Kyriakides, 2010˙ Pashiardis, 2000˙ Πασιαρδής, 2012), επιβεβαιώνουν την 
ιδιαίτερη σηµασία της ενεργοποίησης διαφορετικών στυλ ηγεσίας από τον σχολικό 
ηγέτη στην ενθάρρυνση των µαθητών για µάθηση, στις επιδόσεις τους, στη 
συµπεριφορά τους, στην αλληλεπίδραση µαθητών – εκπαιδευτικών – διευθυντή – 
γονέων αλλά και στην επίλυση συγκρούσεων.  

Περαιτέρω, µέσα από τη δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης, 
ενισχύεται η επάρκεια των εκπαιδευτικών και σφυρηλατούνται στενές σχέσεις 
µεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών αλλά και ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και 
τον διευθυντή, γεγονός που συµβάλλει τα µέγιστα στην υιοθέτηση του οράµατος 
και των κοινών αξιών (Pashiardis and Vassos Savvides, 2011). Επιπλέον, η στενή 
αλληλεπίδραση γονέων, εκπαιδευτικών και διευθυντή έχει άµεση αντανάκλαση 
στην αλλαγή της συµπεριφοράς των µαθητών και στην επίλυση των 
συγκρουσιακών καταστάσεων που προκύπτουν στο σχολείο. 
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Περίληψη 

Το ζήτηµα ενεργοποίησης µιας σύνθεσης των στυλ ηγεσίας στο περιβάλλον του 
σύγχρονου σχολείου είναι πολυδιάστατο και δεν περιορίζεται µόνο στο σχεδιασµό και στην 
εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπλέον, υπάρχει έντονος σκεπτικισµός για τη 
θέση που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα 
µακροπρόθεσµα οφέλη που θα προκύψουν για όλους τους τοµείς της κοινωνίας από 
ανθρώπους εφοδιασµένους µε επικοινωνιακές δεξιότητες στον τοµέα της διοίκησης µιας 
σχολικής µονάδας. Ο εκπαιδευτικός ηγέτης, πρωτίστως µε βάση το όραµά του, 
προσδιορίζει τις προσδοκίες του ως προς τα αποτελέσµατα της µάθησης, τις σχέσεις µε το 
εκπαιδευτικό προσωπικό, τους µαθητές και τους γονείς, προσανατολιζόµενος σε 
δηµιουργική ανάµιξη εξωτερικών δικτύων και πηγών, προκειµένου να διευκολυνθεί και να 
ενισχυθεί η αποστολή του σχολείου. Επιπλέον, προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τη συµµετοχή 
όλων των µελών της σχολικής κοινότητας ώστε ακόµα και στην περίπτωση συγκρούσεων, 
οι διαφορές να λύνονται εποικοδοµητικά προς όφελος του κλίµατος της σχολικής µονάδας 
εν γένει και η ετερότητα να αποτελεί πηγή διαρκούς εµπλουτισµού. 
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Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση: 
Τύποι Αποδοτικότητας και Μέθοδοι Εκτίµησής της 

Ι. Τσάρπα 

Υποψήφια ∆ιδάκτορας, Π.Τ.∆.Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος 
tsarpa@aegean.gr 

1. Εισαγωγή  

Η έννοια της ∆ια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης είναι στο επίκεντρο των 
ερευνητικών προβληµατισµών, των εκπαιδευτικών ενώσεων, καθώς και όλων 
σχεδόν των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κείµενα των εθνικών και 
διεθνών οργανισµών αυξάνονται συνεχώς οι αναφορές στη ∆ια Βίου Μάθηση, στο 
ρόλο και τη σηµασία της στις σύγχρονες κοινωνίες, στους σκοπούς και στους 
στόχους της αλλά και στο περιεχόµενο της. Σε αντίθεση µε την τυπική εκπαίδευση, 
η εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενηλίκους αποτελεί ένα τοµέα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος στην πολιτική της κοινότητας. Η εκπαίδευση ενηλίκων συνδέθηκε 
µε την επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία µε τη σειρά της συνδέθηκε µε την 
απασχόληση και κατ’ επέκταση µε την οικονοµική ανάπτυξη.  

2. Επένδυση σε ∆ια Βίου Μάθηση και Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Η συµβολή της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο δηµιούργησε νέα 
δεδοµένα στην οικονοµική σκέψη (Bowman, 1966). Ιδιαίτερη ανάλυση για την 
επενδυτική σηµασία της εκπαίδευσης έγινε από τους Becker και Schultz οι οποίοι 
διακρίνουν την εκπαίδευση σε γενική και ειδική. Η γενική εκπαίδευση είναι η 
τυπική σχολική εκπαίδευση, ενώ η ειδική αναφέρεται στην εξειδίκευση του 
ατόµου που υλοποιείται κυρίως στα πλαίσια της επαγγελµατικής του 
απασχόλησης. Σήµερα παρατηρείται αύξηση στις επενδύσεις στον τοµέα της δια 
βίου µάθησης και κυρίως στην επιµόρφωση/κατάρτιση. Τα ιδιαίτερα θετικά 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επιµόρφωση των πολιτών αυξάνουν την 
επένδυση στη δια βίου µάθηση και επιµόρφωση (OECD, 2003 Ravens, 1998). 

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο κυρίως στην τυπική εκπαίδευση έχει 
µελετηθεί στο παρελθόν και έχει δείξει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, 
κυρίως στον τοµέα της παραγωγικότητας της οικονοµίας της χώρας που εξετάζεται 
(Psacharopoulos & Petrinos, 2002). Από την άλλη πλευρά η επένδυση στη δια βίου 
µάθηση λόγω του γεγονότος ότι οι έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στον παρόν 
τοµέα είναι ελάχιστες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξαχθούν συµπεράσµατα 
αναφορικά µε την ωφέλεια και τα αποτελέσµατα που επιφέρουν (Jenkins et al, 
2002). Οι λόγοι αναφορικά µε τα παραπάνω εντοπίζονται στο γεγονός ότι 
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παρατηρείται έλλειψη στα στοιχεία που απαιτούνται αλλά και στις δυσκολίες που 
παρατηρούνται αναφορικά µε τον υπολογισµό της απόδοσης. Οι ήδη υπάρχουσες 
έρευνες περιλαµβάνουν δεδοµένα που αναφέρονται κυρίως στην κατάρτιση και 
λιγότερο στην επιµόρφωση (Blundell et al, 1999 και Κανελλόπουλος, 2005). Για 
την καλύτερη οργάνωση των στοιχείων της επένδυσης σε δια βίου µάθηση και 
επιµόρφωση χρειάζεται να µελετηθεί και να υπολογιστεί το κόστος της 
εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης. 

3. Το κόστος της εκπαίδευσης 

Το κόστος διαχωρίζεται σε άµεσο και σε έµµεσο. Άµεσο κόστος είναι η 
πληρωµή των διδάκτρων, τα µεταφορικά έξοδα και διάφορα έξοδα που συνδέονται 
µε την εκπαιδευτική διαδικασία, π.χ. βιβλία, γραφική ύλη, κλπ. Έµµεσο κόστος 
είναι η απώλεια του χρόνου για την παρακολούθησης σε επιµόρφωση αντί 
χρησιµοποίηση σε άλλο αντικείµενο π.χ. εργασία – αµοιβή, αλλά χάνεται, αφού ο 
επιµορφούµενος µελετάει αντί να εργάζεται (Sohnesen and Blom, 2005).  

Από την άλλη το κράτος, έχει ως άµεσο κόστος τους χρηµατικούς πόρους που 
χρειάζονται για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το έµµεσο κόστος σχετίζεταιι 
µε το διαφυγόν προϊόν από τη συµµετοχή των επιµορφούµενων στα προγράµµατα 
επιµόρφωσης αντί στην αγορά εργασίας.  

Τέλος, αναφορικά µε το όφελος από τα προγράµµατα της δια βίου µάθησης 
και κατάρτισης σχετίζεται µε τους εκπαιδευόµενους αλλά και µε το κράτος. Στην 
πρώτη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν παρακολουθήσει 
προγράµµατα επιµόρφωσης να αποκτήσουν περισσότερες ικανότητες και 
δεξιότητες. Στη δεύτερη περίπτωση επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας 
και η αύξηση του εθνικού εισοδήµατος και η γενικότερη ανάπτυξη και πρόοδος. 

 
 Άµεσο κόστος Έµµεσο κόστος Όφελος 

Εκπαιδευόµενοι 
Πληρωµή διδάκτρων, 
γενικά έξοδα 

∆ιαφυγόν εισόδηµα 

Απόκτηση ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, αύξηση 
δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

κράτος 
Χρηµατοδότηση 
προγραµµάτων 

∆ιαφυγόν 
παραγόµενο προϊόν 
εκπαιδευοµένων 

Αύξηση παραγωγικότητας 
και εθνικού εισοδήµατος 

(Wurzburg, 2001). 
 
Αξίζει επιπλέον να τονιστεί ότι το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι η 

ποσότητα ενός άλλου αγαθού που πρέπει να θυσιαστεί για να παραχθεί µια 
επιπλέον µονάδα του πρώτου αγαθού. ΚΕχ -> y = µονάδες του y που θυσιάζονται / 
µονάδες του χ που παράγονται = ∆y / ∆χ (∆ηµάκος, 2004). 

Η έννοια του κόστους ευκαιρίας είναι ευρύτερη από την έννοια του 
χρηµατικού / λογιστικού κόστους, π.χ. ο χρόνος των σπουδαστών που µετράται σε 
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όρους διαφυγόντος εισοδήµατος, κατά τη διάρκεια που ένα άτοµο φοιτά σε µια 
εκπαιδευτική βαθµίδα «χάνει» το εισόδηµα που θα αποκτούσε, αν εργαζόταν ως 
απόφοιτος της προηγούµενης εκπαιδευτικής βαθµίδας. Το εισόδηµα που χάνει το 
άτοµο/κοινωνία κατά τη διάρκεια της φοίτησης λέγεται «διαφυγόν εισόδηµα» 
(Schultz, 1972). 

Με την κατηγοριοποίηση του κόστους δηµιουργείται ο πίνακας 
(Ψαχαρόπουλος, 1999): 

 
Ιδιωτικό κόστος 
παραγωγής  

το άθροισµα του χρηµατικού κόστους και του τεκµαρτού που 
εκτιµάται ως κόστος ευκαιρίας του ατόµου. 

Κοινωνικό κόστος  
το άθροισµα του χρηµατικού κόστους και του κόστους ευκαιρίας του 
κράτους. 

Άµεσο κόστος  το χρηµατικό κόστος για το άτοµο ή την κοινωνία/ κράτος. 

Έµµεσο κόστος το κόστος ευκαιρίας για το άτοµο ή την κοινωνία/ κράτος. 

Συνολικό κόστος του 
ατόµου/ κοινωνίας  

το άθροισµα του άµεσου και του έµµεσου κόστους του ατόµου/ 
κοινωνίας. 

Μέσο κόστος ή 
µοναδιαίο κόστος  

το κόστος ανά σπουδαστή δηλαδή ο λόγος του συνολικού κόστους 
προς τον αριθµό των σπουδαστών του επιπέδου εκπαίδευσης στο 
οποίο αναφέρεται το συνολικό κόστος. 

3.1 Η Μέθοδος Κόστους – Οφέλους στην Αποδοτικότητα των Επενδύσεων 
στην Εκπαίδευση.  

Η οικονοµική και κοινωνική αποδοτικότητα των επενδύσεων έχει ως βασικό 
εργαλείο της τη µέθοδο ανάλυσης Κόστους – Οφέλους. Η µέθοδος αυτή αποτελεί 
πλαίσιο της ανάλυσης των οικονοµικών της ευηµερίας (Bohm, 1973) και η θεωρία 
του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί την αφετηρία της. 

Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι µια δραστηριότητα η οποία από τη µία 
έχει κόστος στο παρόν και υπολογίζεται σε χρηµατικούς όρους σχετικά εύκολα και 
από την άλλη έχει οφέλη στο µέλλον, όπου επίσης ο υπολογισµός τους υλοποιείται 
σε χρηµατικούς όρους αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολος και σε αρκετές περιπτώσεις 
ανέφικτος. Τέλος, σηµειώνεται ότι η ανάλυση κόστους – οφέλους εφαρµόζεται 
είτε πριν την πραγµατοποίηση της επένδυσης, κατά τη φάση του σχεδιασµού της, 
δηλαδή εκ των προτέρων, είτε µετά την πραγµατοποίηση της επένδυσης, δηλαδή 
εκ των υστέρων. 

Όσον αφορά τις αναλύσεις κόστους-οφέλους που πραγµατοποιούνται 
προσπαθούν να δώσουν πληροφορίες ως προς το αν οι επενδύσεις στην 
εκπαίδευση στην εκάστοτε περίπτωση που εξετάζεται είναι θετικά και προσδίδουν 
θετικά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό συγκρίνεται το κόστος µιας εναλλακτικής 
σε σχέση µε την αναµενόµενη χρησιµότητά του. 
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Τα τέσσερα βήµατα που ακολουθούν αποτελούν οδηγό για την εκπλήρωση µε 
επιτυχία της ανάλυσης κόστους-οφέλους: 

- Καταγραφή των δαπανών: συλλέγονται και καταγράφονται όλα τα έξοδα 
που προκύπτουν αλλά και η µελέτη του κόστους και των επιπτώσεων της. 

- Εκτίµηση των ωφελειών: εξετάζονται τα επιχειρήµατα υπέρ της κάθε 
εναλλακτικής λύσης. Οι εµπλεκόµενοι οφείλουν να είναι σε θέση να 
αποκοµίζουν το µελλοντικό όφελος των εναλλακτικών λύσεων από τους 
ήδη αναφερόµενους παράγοντες. 

- Σύγκριση δαπανών και ωφελειών: οι δαπάνες αντιπαραβάλλονται µε τα 
οφέλη και εάν είναι εφικτό, ορίζεται η χρηµατική αξία των παροχών. 

- Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων: Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του 
τρίτου βήµατος απαιτείται να εκτιµηθεί το κόστος και να δικαιολογηθούν 
τα οφέλη από τη χρήση των επιχειρηµάτων 1 έως 3. Τελικά, αποφασίζεται 
ποιο από τα µέτρα επιλέγεται (Grant, 2002). 

4. Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση και οι Μέθοδοι 
Εκτίµησής της. 

Η έννοια της αποδοτικότητας στην επένδυση και συγκεκριµένα στην 
εκπαίδευση αποτελεί το δείκτη µε τον οποίο µπορεί να υπολογιστεί η 
µεγιστοποίηση του κέρδους για τον επενδυτή. Η αποδοτικότητα αναφέρεται στο 
δηµιουργούµενο χρηµατικό αποτέλεσµα δηλαδή στη σχέση µεταξύ οφέλους και 
κεφαλαίου που χρησιµοποιήθηκε για µια επένδυση. Άρα, αποδοτικότητα είναι η 
διαφορά ανάµεσα στην ωφέλεια και το κόστος, εκφρασµένο σε χρηµατικούς όρους 
(∆ηµάκος, 2004). 

Στα οικονοµικά της εκπαίδευσης καίρια σηµασία αποτελεί η 
«αποδοτικότητα» η οποία συνδέεται µε την ανάλυση Κόστους – Οφέλους, καθώς 
οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Έτσι, απαιτείται η χρησιµοποίηση µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να µεγιστοποιούνται τα αποτελέσµατα της 
επένδυσης στον εκπαιδευτικό τοµέα.  

Επιπλέον, η έννοια της αποδοτικότητας χωρίζεται σε εσωτερική, όταν 
αναφέρεται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό κλάδο και σε εξωτερική, όταν ο 
εκπαιδευτικός τοµέας συνδέεται και µε άλλους οικονοµικούς κλάδους (∆ηµάκος, 
2004, Παπαγεωργίου, 2003). 

Παραπάνω έγινε αναφορά για την έννοια της αποδοτικότητας των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των 
τύπων της αποδοτικότητας και των µεθόδων εκτίµησής της. 

Τύποι αποδοτικότητας (Ψαχαρόπουλος, 1999, ∆ηµάκος, 2004, Schultz, 
1972): 
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Ιδιωτική 
αποδοτικότητα 

Αναφέρεται στο άτοµο και υπολογίζει την ανταµοιβή των ατόµων/ επενδυτών 
και ερµηνεύει τη ζήτησή τους για τη συγκεκριµένη βαθµίδα/ τύπο 
εκπαίδευσης/ κατάρτισης. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη 
στην ισότητα των ατόµων στις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και 
δηλώνει την τάση των ατόµων για δαπάνες σε εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον 
Psacharopoulo (1999) η ιδιωτική αποδοτικότητα υπολογίζεται από τα 
εισοδήµατα της µισθωτής εργασίας σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

Κοινωνική 
αποδοτικότητα 

Εξετάζει την κοινωνία και µετρά την ανταµοιβή των ιδιωτικών και των 
δηµόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση και επιπρόσθετα υπολογίζει το δείκτη 
της σχετικής αξίας των δηµόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση σε 
αντιδιαστολή µε τις επενδύσεις σε άλλους τοµείς. Χρησιµοποιείται για την 
επιλογή προτεραιοτήτων σε επενδύσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η 
κοινωνική αποδοτικότητα υπολογίζεται από τα εισοδήµατα της µισθωτής 
εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.  

Πραγµατική 
Αποδοτικότητα 

Αξιολόγηση και εκτίµηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων που έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί και υπολογίζεται µε τη χρήση ιστορικών στοιχείων. 

Αναµενόµενη 
Αποδοτικότητα 

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και εκτίµηση της αποδοτικότητας πριν την 
πραγµατοποίηση της επένδυσης και υπολογίζεται µε τη χρήση στοιχείων που 
προβλέπονται για το µέλλον 

Μέση 
Αποδοτικότητα 

Μέσο όρο της αποδοτικότητας για τα χρόνια που διαρκούν οι σπουδές στη 
συγκεκριµένη βαθµίδα εκπαίδευσης π.χ. για τα έξι χρόνια σπουδών στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Οριακή 
Αποδοτικότητα 

Αποδοτικότητα των επενδύσεων σε έναν ολόκληρο κύκλο ενός συγκεκριµένου 
εκπαιδευτικού επιπέδου σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο, πχ. 
δευτεροβάθµια σε αντιδιαστολή µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

5. Μέθοδοι Εκτίµησης της Αποδοτικότητας των Επενδύσεων στην 
Εκπαίδευση. 

Ο υπολογισµός της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης πραγµατοποιείται σε 
οριακή βάση, δηλαδή το κεφάλαιο σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό 
υπολογίζεται σε αποδόσεις ενός επιπέδου εκπαίδευσης σε σχέση µε το 
προηγούµενό του. Καθώς, η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα µεγάλη και 
δεν είναι εύκολο να πραγµατοποιούνται αναλύσεις σε όλο το εύρος της 
εκπαίδευσης. Εξάλλου, οι περισσότερες εκπαιδευτικές αναφορές, αναλύσεις και 
επενδύσεις πραγµατοποιούνται σε βαθµίδες εκπαίδευσης (Schultz, 1972).  

Οι µέθοδοι εκτίµησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην εκπαίδευση 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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1) Πλήρης/ εκλεπτυσµένη 
µέθοδος 

Χωρίζεται σε δύο µεθόδους: 
Α. Μέθοδος του ΕΣΑ (Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης),  
Β. Μέθοδος της ΚΠΑ (Καθαρή Παρούσα Αξία) 

2) Σύντοµη µέθοδος 
Χρησιµοποιείται όταν είναι διαθέσιµα µόνο τα µέσα εισοδήµατα 
ανά επίπεδο εκπαίδευσης. 

3) Μέθοδος του Mincer ή 
Μέθοδος εισοδηµατικής 
Συνάρτησης ή Μέθοδος 
παλινδόµησης. 

Βασίζεται στην εξίσωση: 

LnY = a + b*Si + c*Ei + d*  + ε 

 
Α) Αναλυτικότερα, η εκλεπτισµένη ή πλήρης µέθοδος συνίσταται στον 

υπολογισµό της εσωτερικής αποδοτικότητας µε βάση ατοµικά εισοδήµατα κατά 
επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικία (t), δηλαδή 

 

 = +  

 
Όπου, το r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει τα οφέλη από την 

επί πλέον εκπαίδευση (Υπ – Υλ)t σχετικά µε το κόστος της εκπαίδευσης. Το κόστος 
αποτελείται από δύο µέρη: το άµεσο κόστος των σπουδών στο πανεπιστήµιο (Cπ) 
και ταο έµµεσο κόστος µε τη µορφή του διαφυγόντος εισοδήµατος του 
επιµορφούµενου κατά τη διάρκεια των σπουδών. Έτσι το (Υπ – Υλ)t είναι η 
διαφορά των εισοδηµάτων µεταξύ δύο συνεχών επιπέδων εκπαίδευσης (π.χ. 
πανεπιστηµίου και λυκείου). Υπ είναι το ετήσιο εισόδηµα του πτυχιούχου 
πανεπιστηµίου, και Υλ είναι το ετήσιο εισόδηµα του αποφοίτου λυκείου. Το άµεσο 
κόστος Cπ µπορεί να αναφέρεται στους µισθούς των καθηγητών και τη χρήση 
κτιρίων αν υπολογίζεται η κοινωνική αποδοτικότητα, ή στα έξοδα που κάνει ο 
φοιτητής για να εγγραφεί στο πανεπιστήµιο (π.χ. φροντιστήριο), έστω και αν η 
φοίτηση είναι δωρεάν (Ψαχαρόπουλος, 1999). 

Στη δεύτερη περίπτωση, η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) 
ισούται µε τη διαφορά των συνολικών ωφελειών και του κόστους. Το επιτόκιο i 
είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο της αγοράς.  

Για την ιδιωτική αποδοτικότητα: 
 

 
 
Για την κοινωνική αποδοτικότητα: 
 

 
 
Αν η ΚΠΑ είναι θετική, τότε η επένδυση γίνεται αποδεκτή δηλαδή συµφέρει 

να πραγµατοποιηθεί. Άρα, η παρούσα αξία των ωφελειών της επένδυσης είναι 
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µεγαλύτερη από το κόστος. Έτσι, η επένδυση που εξετάζεται έχει µεγαλύτερη αξία 
από το κόστος της. 

Η παρούσα µέθοδος είναι θεωρητικά αποδεκτή αλλά χρησιµοποιείται 
ελάχιστα στην πράξη. Αιτίες αποτελούν από τη µία η δυκολία προσδιορισµού του 
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου και από την άλλη τα αποτελέσµατα της 
ΚΠΑ δεν είναι εύκολο να συγκριθούν και να εξαχθούν συµπεράσµατα (∆ηµάκος, 
2004, Ψαχαρόπουλος, 1999). 

Β) Η σύντοµη µέθοδος υπολογίζει την αποδοτικότητα εφαρµόζοντας την 
υπόθεση ότι τα προφίλ ηλικία – εισόδηµα είναι οριζόντια δηλαδή το όφελος είναι 
σταθερό µέγεθος για όλα τα εργάσιµα χρόνια ζωής του πτυχιούχου και ότι το 
κόστος µπορεί να υπολογιστεί για τα 4-5 χρόνια σπουδών χωρίς προεξόφληση ή 
ανατοκισµό. Όταν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες αφορούν τους µέσους 
όρους εισοδηµάτων, δηλαδή είναι διαθέσιµα τα στοιχεία µόνο σε οµοαδοποιηµένη 
µορφή και δεν είναι εύκολη η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων τότε 
χρησιµοποιείται η παρούσα µέθοδος.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Ψαχαρόπουλος & Καζαµίας, 1980, ισχύουν 
οι παρακάτων τύποι: 

Για την ιδιωτική αποδοτικότητα: ri=  

Για την κοινωνική αποδοτικότητα: ri=  

όπου i είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο α, β, γ – πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (∆ηµάκος, 2004, Ψαχαρόπουλος, 1999). 

Γ) Η µέθοδος της εισοδηµατικής συνάρτησης επιχειρεί να υπολογίσει την 
αποδοτικότητα µε τη χρήση των εισοδηµατικών ανισοτήτων που εµφανίζονται στα 
µέλη της κοινωνίας.  

Το εισόδηµα των εργαζοµένων (Υ) θεωρείται ως ανεξάρτητη µεταβλητή και 
προσδιορίζεται από τις ανεξάρτητες µεταβλητές: Si όπου είναι ο αριθµός των ετών 
εκπαίδευσης του ατόµου, και Εi όπου είναι ο αριθµός των ετών εµπειρίας του 
ατόµου. 

Έτσι, ο υπολογισµός της αποδοτικότητας των επενδύσεων γίνεται µε την 
εκτεταµένη µέθοδο του Mincer (Mincer, 1974, Psacharopoulos and Layard, 1979). 

Βασίζεται στην εξίσωση: LnY = a + b*Si + c*Ei + d*  + ε 
Όπου, Υ είναι το καθαρό εισόδηµα του ατόµου i, Εi είναι η εµπειρία i, Si είναι 

η ψευδοµεταβλητή µε τιµή 1 αν είναι θετική η τιµή που υπολογίζεται, π. είναι η όχι 
απόφοιτος γυµνασίου, και ε είναι ο διαταρακτικός όρος. Η µεταβλητή  
εισάγεται για να προσαρµοσθεί το υπόδειγµα της παραβολικής µορφής εµπειρίας – 
εισοδήµατος.  
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Η µερική παράγωγος του lnΥ ως προς S ισούται µε b, δηλαδή ο λόγος των 
µεταβολών του λογαρίθµου του εισοδήµατος προς τη µεταβολή των ετών 
εκπαίδευσης ισούται µε b.  

Η παρούσα µέθοδος αποτελεί µια σχετικά εύκολη µέθοδο χωρίς να είναι 
απαιραίτητη η προεξόφληση των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται για την 
εκτίµηση της αποδοτικότητας. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείοτο οποίο 
επιτρέπει τον υπολογισµό της επίδρασης σε διάφορεες οργανωτικές µεταβλητές 
(∆ηµάκος, 2004, Ψαχαρόπουλος, 1999, Τσαµαδιάς, Χ). 

6. Συµπεράσµατα 

Για τον υπολογισµό της επένδυσης στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην 
οικονοµική ανάπτυξη απαιτείται η µελέτη της αποδοτικότητας της επένδυσης στην 
εκπαίδευση. Έτσι, χρειάζεται η γνώση των τύπων και των µεθόδων της 
αποδοτικότητας, ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα αποτελέσµατα στην εκάστοτε 
µελέτη της επένδυσης στον εκπαιδευτικό τοµέα.  

Σήµερα παρατηρείται αύξηση στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 
κυρίως στον τοµέα της δια βίου µάθησης µε έµφαση στην επιµόρφωση/ κατάρτηση 
των πολιτών. Η επένδυση στην εκπαίδευση προϋποθέτει και τη µελέτη και 
υπολογισµό του κόστους της εκπαίδευσης τόσο του άµεσου όσο και του έµµεσου 
αλλά και τη σύνδεση του (κόστους) µε τον εκπαιδευόµενο και το κράτος, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στο κόστος ευκαιρίας.  

Επιπλέον, βασικό εργαλείο για την µελέτη, ανάλυση και συµβολή του 
κόστους στην αποδοτικότητα είναι η µέθοδος του κόστους – οφέλους. Ο 
υπολογισµός της παρούσας µεθόδου προϋποθέτει ότι εκτιµούνται η ωφέλεια και το 
κόστος της επένδυσης στην εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, για την αποδοτικότητα 
στην εκπαίδευση αποτελεί το δείκτη µε τον οποίο µπορεί να υπολογιστεί η 
µεγιστοποίηση του κέρδους για τον επενδυτή. Οι τύποι της αποδοτικότητας είναι η 
ιδιωτική αποδοτικότητα, η κοινωνική αποδοτικότητα, η πραγµατική 
αποδοτικότητα, η αναµενόµενη αποδοτικότητα, η µέση αποδοτικότητα και η 
οριακή αποδοτικότητα. Τέλος, τονίζεται ότι ο υπολογισµός της αποδοτικότητας 
της εκπαίδευσης πραγµατοποιείται σε οριακή βάση µε τη βοήθεια των µεθόδων 
εκτίµησής της δηλαδή της πλήρης µεθόδου, της σύντοµης µεθόδου και της 
εισοδηµατικής συνάρτησης.  
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Abstract 

The utility of investment in education is calculated as a percentage of return of the 
investment. The expected return is expressed in terms of future benefits. After is follows 
the presentation of the types of efficiency and the methods of evaluation of efficiency. The 
types of efficiency are: Private Efficiency, Social efficiency, Real or Post Efficiency, 
Expected or In advance Efficiency, Average Efficiency, Marginal Efficiency. The methods 
of evaluation of investment efficiency in education are:, 1. Absolute / refined methods 
which is divided in two methods 1.1. Method of NPV, 1.2 Method of IRR, 2. Brief method, 
3.Method of Mincer. 
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Επίδραση του Στιλ Ηγεσίας του εκπαιδευτικού στην 
Αυτο-αποτελεσµατικότητά του στη διαχείριση της τάξης 

Σοφία Νάσιου 

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 

sophiena@hotmail.com 

1. Θεωρητικό µέρος 

Αυτο-αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού 

1.1 Αυτο-αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαιτέρως λόγος για παραµέτρους που 
σχετίζονται µε την ποιότητα στην εκπαίδευση και διενεργούνται σχετικές µελέτες 
σε πληθώρα. H αυτο-αποτελεσµατικότητα (self-efficacy) ως όρος, ειδικά για τους 
εκπαιδευτικούς, αναφέρεται στο βαθµό εκείνο στον οποίο οι ίδιοι πιστεύουν ότι 
µπορούν να επιφέρουν αλλαγή και να έχουν επίδραση στη συµπεριφορά των 
µαθητών τους και στο µαθησιακό αποτέλεσµα, ακόµη και σε µαθητές δύσκολους ή 
χωρίς κίνητρο (Gibson & Dembo, 1984· Gibbs, 2002· Tschannen-Moran & 
Woolfolk Hoy, 2001).  

Το θέµα των φυλετικών διαφορών σε σχέση µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα 
έχει παραµείνει µια περιοχή διαφωνιών ανάµεσα στους ερευνητές. Οι έρευνες των 
Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2002) αποκάλυψαν ότι οι φυλετικές 
διαφορές δεν αποτελούν σηµαντικό προβλεπτικό παράγοντα της αίσθησης 
αποτελεσµατικότητας. Αντίθετα, οι Coladarci (1992) και Ross (1994) 
καταγράφουν τις γυναίκες να αναφέρουν µεγαλύτερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης 
αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε τους άνδρες. 

Η επαγγελµατική εµπειρία από την άλλη, µπορεί να είναι παράγοντας 
αύξησης  της αυτο-αποτελεσµατικότητας. Ο Tsui (1995), p.372, διαπιστώνει πως 
τα χρόνια της διδακτικής εµπειρίας σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι 
καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση συναισθηµάτων αυτο-
αποτελεσµατικότητας. 

1.2 Εκπαιδευτικός-ηγέτης: εννοιολογικό πλαίσιο και αποσαφήνιση του 
ρόλου του  

Υπάρχει συµφωνία στη διεθνή βιβλιογραφία ότι ο εκπαιδευτικός-ηγέτης 
διακατέχεται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά 
αποτελούν η αυτοπεποίθηση, η ικανότητα να επηρεάζει ανθρώπους του 
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περιβάλλοντός του είτε αυτοί είναι µαθητές είτε συνάδελφοι, η ανάπτυξη και η 
διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων. Επιδιώκει να κινητοποιεί τους 
µαθητές, είναι ευέλικτος, υποστηρικτικός και πρόθυµος να εισάγει καινοτοµίες, 
ενδιαφέρεται για την επαγγελµατική του ανάπτυξη και γνωρίζει ότι το κλειδί για τη 
δηµιουργία διασυνδέσεων είναι ο κοινός σκοπός. ∆ηµιουργεί µια κουλτούρα 
εµπιστοσύνης που επιτρέπει τη συνεργασία και την πρωτοβουλία, έχει υψηλές 
προσδοκίες, χρησιµοποιεί πολλαπλές πηγές για τη µάθηση και την αξιολόγηση, 
διαχειρίζεται τους µαθητές του (καθοδήγηση, πειθαρχία) κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση (Πασιαρδής και Πασιαρδή 
2000· Sledge & Morehead, 2006· Lieberman, 1992). 

1.3 Στιλ Hγεσίας και τα χαρακτηριστικά τους 

Το στιλ ηγεσίας της τάξης περιλαµβάνει τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός 
αλληλεπιδρά µε τους µαθητές του, τους εµπλέκει ενεργά στο περιβάλλον εργασίας, 
τους οδηγεί, εφαρµόζει στρατηγικές και τους κινητοποιεί. Η επιλογή του στιλ 
ηγεσίας για τον εκπαιδευτικό περιλαµβάνει αυτό που συµβατά ανταποκρίνεται στο 
σκοπό της διδασκαλίας, είτε για να καλύψει τις ανάγκες κινητοποίησης των 
µαθητών, είτε για να καλλιεργήσει τη συνεχή τους ανάπτυξη (Barbuto, 2000). 

Πολλές είναι οι κατηγοριοποιήσεις αναφορικά µε το ηγετικό στιλ του 
εκπαιδευτικού στην τάξη. Σύµφωνα µε την κατάταξη που ο Dunbar (2004) 
προτείνει, τέσσερα είναι τα στιλ ηγεσίας που ο εκπαιδευτικός µπορεί να έχει στην 
τάξη ή από τα οποία να επιδεικνύει τα περισσότερα χαρακτηριστικά: 

O αυταρχικός ηγέτης (authoritarian) χρησιµοποιεί προσταγές και αναµένει 
πλήρη υπακοή χρησιµοποιώντας ανταµοιβές και ποινές, σαφή όρια, πειθαρχία και 
έλεγχο. Είναι δογµατικός και απαιτεί ησυχία στην τάξη, δεν επιτρέπει τη διακοπή 
και αποθαρρύνει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Περισσότερο τον 
ενδιαφέρει η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και του αναλυτικού 
προγράµµατος. Ο αυταρχικός ηγέτης είναι δασκαλοκεντρικός. Οι µαθητές στην 
τάξη του είναι συνήθως απρόθυµοι, µε υψηλά επίπεδα άγχους, απογοήτευσης και 
επιθετικότητας. Το στιλ αυτό δεν αυξάνει την κινητοποίηση και ευνοεί τον 
κοµφορµισµό. (Dunbar, 2004· Mahmood, 2007). 

Ο καθοδηγητικός ηγέτης (authoritative) θέτει όρια και ελέγχει τους µαθητές 
του, αλλά ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ανεξαρτησία. ∆ηµιουργεί τους κανόνες σε 
συνεργασία µε τους µαθητές του και επιτρέπει τις διακοπές στην τάξη. Είναι 
ανοιχτός στο διάλογο. Επιδεικνύει µια ζεστή στάση φροντίδας απέναντι στους 
µαθητές του. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση στους µαθητές και την κοινωνικά 
επιθυµητή συµπεριφορά. Αυτό το περιβάλλον προσφέρει στους µαθητές την 
ευκαιρία να εξασκήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι µαθητές µε την καλύτερη 
επίδοση φαίνονται να προέρχονται από αυτού του είδους διαχείριση της τάξης 
(Dunbar 2004· Mahmood, 2007). 

Ο παραχωρητικός ηγέτης (laissez-faire) ελέγχει και απαιτεί ελάχιστα από τους 
µαθητές του. Τους επιτρέπει να κάνουν ό, τι επιθυµούν.. Η πειθαρχία που 
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επιβάλλει είναι ανακόλουθη. Η συναισθηµατική ευηµερία των µαθητών του είναι 
για αυτόν πιο σηµαντική από τον έλεγχο της τάξης. ∆υσκολεύεται να θέσει όρια 
µεταξύ της επαγγελµατικής και της προσωπικής του ζωής. Θέτει ελάχιστες 
απαιτήσεις, δε φαίνεται να είναι επιδέξιος στη διδασκαλία και αξιολογεί ελάχιστα. 
Το συγκεκριµένο στιλ συνδέεται µε έλλειψη κοινωνικής επάρκειας και 
αυτοελέγχου στους µαθητές. Στην τάξη κάποιες φορές τα πράγµατα ξεφεύγουν 
από τον έλεγχο και οι µαθητές δε µαθαίνουν (Dunbar, 2004). 

Ο αδιάφορος ηγέτης (indifferent) δεν εµπλέκεται ιδιαίτερα µε την τάξη. Έχει 
ελάχιστες απαιτήσεις και δεν πιστεύει ότι η προετοιµασία του µαθήµατος αξίζει 
τον κόπο. Η πειθαρχία λείπει από την τάξη και περιορίζει το µάθηµα σε διαλέξεις. 
Οι µαθητές µπορούν συχνά να ασχολούνται µε οτιδήποτε αρκεί να µην τον 
ενοχλούν. Ο εκπαιδευτικός αυτός υστερεί σε δεξιότητες, αυτοπεποίθηση ή σθένος 
να επιβάλλει πειθαρχία στους µαθητές του. Σε αυτό το απόµακρο περιβάλλον οι 
µαθητές έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να εξασκήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και 
υστερούν σε αυτοέλεγχο και κίνητρα. Αυτός ο εκπαιδευτικός δε µπορεί να ελέγξει 
την τάξη και οι µαθητές δε κατακτούν τη µάθηση (Dunbar, 2004). 

Αν αναζητήσουµε φυλετικές διαφορές, ο Noble (1993) αναφέρει πως το στιλ 
που οι άνδρες προτιµούν είναι επί το πλείστον το αυταρχικό, ενώ οι γυναίκες 
προτιµούν να ηγούνται διαδραστικά διανέµοντας εξουσία και γνώση. Άλλοι 
ερευνητές δε σηµειώνουν διαφορές στις έρευνές τους σε σχέση µε τα δύο φύλα και 
το στιλ ηγεσίας. Οι Stitt, Schmidt,  Price &  Kipnis (1983) συµφωνούν ότι άνδρες 
και γυναίκες είναι το ίδιο ικανοί και πρόθυµοι να επιδείξουν τόσο αυταρχικό όσο 
και δηµοκρατικό στιλ ηγεσίας, αν χρειαστεί. 

1.4 Στιλ Ηγεσίας της τάξης και Αυτο-αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού  

Οι έρευνες έχουν καταδείξει πως η ηγεσία του εκπαιδευτικού σχετίζεται και 
συγκεκριµένα επιδρά στην αυτο-αποτελεσµατικότητά του (Leithwood, 1997). 
Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί µε χαµηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσµατικότητας 
είναι πιο αυταρχικοί (authoritarian), αναφέρουν υψηλά επίπεδα θυµού και άγχους, 
εκφράζουν απαισιόδοξες απόψεις για την κινητοποίηση των µαθητών και είναι 
επικριτικοί.  

Σε αντίθεση, τα υψηλά αναφερόµενα επίπεδα αποτελεσµατικότητας 
συνδέονται µε πιο δηµοκρατικά στιλ ηγεσίας και διδακτικές πρακτικές (Solomon, 
Watson & Battistich, 2002), όπως το καθοδηγητικό (authoritative).  

Για το παραχωρητικό (laissez-faire) και το αδιάφορο (indifferent) στιλ 
ηγεσίας δεν υπάρχουν µελέτες από τις οποίες να προκύπτουν συσχετίσεις. 
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2. Ερευνητικό µέρος - Μεθοδολογία 

2.1 Σκοπός της έρευνας και ερωτήµατα 

Κύριος σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να καταγράψει το στιλ ηγεσίας 
του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη και να αναζητήσει πιθανές συσχετίσεις του 
ηγετικού στιλ (αυταρχικό, καθοδηγητικό, παραχωρητικό και αδιάφορο) και της 
αυτο-αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
ενδιάµεσες µεταβλητές το φύλο, την ηλικία και την προϋπηρεσία. 

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι δυνατόν να προβούµε στις 
παρακάτω υποθέσεις:  

� Ερώτηµα 1: Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας συνδέονται µε την αυτο-
αποτελεσµατικότητα. Συγκεκριµένα, το καθοδηγητικό στιλ έχει θετική 
συσχέτιση µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα (Gibson & Dembo, 1984· 
Solomon, Watson & Battistich, 2002) ενώ το αυταρχικό αρνητική (Melby, 
1995· Woolfolk & Hoy, 1990). 

� Ερώτηµα 2: Η αυτο-αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών διαφέρει 
στα δύο φύλα. Οι γυναίκες αναµένεται να επιδεικνύουν υψηλότερα 
επίπεδα αυτο-αποτελεσµατικότητας (Coladarci, 1992).  

� Ερώτηµα 3: Η ηλικία και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών επηρεάζουν 
το στιλ ηγεσίας και την αυτο-αποτελεσµατικότητά τους (Tsui, 1995). 

2.2 Η µέθοδος της έρευνας 

Για την επιλογή των εργαλείων µέτρησης των βασικών εννοιών της έρευνας 
οργανώθηκε αρχικά µια οµάδα εστιασµένης συζήτησης (focus group discussion) 
µε σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις, προτεραιότητες, ιδέες και εµπειρίες των 
συµµετεχόντων σχετικά µε αυτές τις έννοιες. Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια 
συσχετιστική/προβλεπτική µελέτη επισκόπησης µε τη χρήση ερωτηµατολογίου και 
µε ποσοτική µέθοδο ανάλυσης των ερευνητικών δεδοµένων. Η ανάλυση των 
δεδοµένων του δείγµατος έγινε µε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές 
Επιστήµες (SPSS-PASW Statistics 19). 

2.3 Συµµετέχοντες 

Συνολικά δόθηκαν 276 ερωτηµατολόγια µε φυσικό τρόπο από τα οποία 
επιστράφηκαν 211 (73 συµπληρωµένα ηλεκτρονικά). Το ποσοστό ανταπόκρισης 
ήταν 76,4%, ποσοστό που κρίνεται ικανοποιητικό. Από τους 211 εκπαιδευτικούς 
της έρευνας το 30,3% ήταν άντρες και το 69,7% γυναίκες. Το 39,3% των 
συµµετεχόντων ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 46-55 η οποία εµφανίζει το 
υψηλότερο ποσοστό µε την οµάδα 36-45 να ακολουθεί µε ποσοστό 33,6%. 
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Αναφορικά µε την προϋπηρεσία, το 41,2% έχει προϋπηρεσία µεταξύ 6 και 15 ετών 
µε το επόµενο ποσοστό 29,9% να δηλώνεται στην οµάδα 16-25 έτη.  

2.4 Εργαλεία 

o Για τη µέτρηση και τον καθορισµό του ηγετικού στιλ του διδακτικού 
προσωπικού στη σχολική τάξη χρησιµοποιήθηκε ως βάση η κλίµακα του 
Dunbar (2004).  

o Η αυτο-αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών µετρήθηκε µε την 
κλίµακα των Emmer and Hickman (1991) που µεταφράστηκε στα Eλληνικά 
και προσαρµόστηκε κατάλληλα µε την προσθήκη προτάσεων από την 
ευρύτερη κλίµακα όλων των τοµέων αυτο-αποτελεσµατικότητας που οι ίδιοι 
προτείνουν. 

Πίνακας 1: ∆είκτες αξιοπιστίας των κλιµάκων που αντιστοιχούν 
στα στιλ ηγεσίας και την αυτο-αποτελεσµατικότητα 

 ∆είκτης αξιοπιστίας (Cronbach’s α) 
Στιλ αυταρχικό 0,886 

Στιλ καθοδηγητικό 0,608 
Στιλ παραχωρητικό 0,849 
Στιλ αδιάφορο 0,777 

Αυτο-αποτελεσµατικότητα 0,893 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το καθοδηγητικό στιλ είναι αυτό στο οποίο 
υπάρχει ο υψηλότερος βαθµός συµφωνίας από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 
Ακολουθεί το παραχωρητικό και έπειτα το αυταρχικό, όπου τα άτοµα εµφανίζουν 
µέτριο προς µικρό βαθµό συµφωνίας και, τέλος, το αδιάφορο στιλ µε το οποίο 
υπάρχει µεγάλος βαθµός διαφωνίας από τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι φυσικό. 

Το καθοδηγητικό στιλ συσχετίζεται ασθενώς και θετικά µε την αυτο-
αποτελεσµατικότητα (R=,207), ενώ το αδιάφορο ασθενώς και αρνητικά (R=-,221), 
άρα αυξηµένη τιµή καθοδηγητικού στιλ συσχετίζεται µε αυξηµένη τιµή αυτο-
αποτελεσµατικότητας ενώ αυξηµένη τιµή αδιάφορου στιλ µε µειωµένη τιµή αυτο-
αποτελεσµατικότητας. 

Από τους ελέγχους διαπιστώνεται ότι µόνο η αυτο-αποτελεσµατικότητα 
επηρεάζεται από το φύλο (t(201)=2,56, p=,011). Προκύπτει ότι η µέση τιµή της 
αυτο-αποτελεσµατικότητας των ανδρών (µ=4,0) είναι υψηλότερη από την 
αντίστοιχη των γυναικών (µ=3,88).  

∆ιαπιστώνουµε ότι µόνο το παραχωρητικό στιλ ηγεσίας επηρεάζεται από την 
ηλικία  (x2(2)=14,0752, p=,001). Εξετάζοντας ενδεικτικά τις µέσες τιµές των 
ηλικιακών οµάδων προκύπτει ότι η µέση τιµή της µεγαλύτερης ηλικιακής οµάδας 
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[>45] (µ=3,21) είναι η υψηλότερη συγκριτικά µε τις άλλες 2, άρα οι εκπαιδευτικοί 
της συγκεκριµένης οµάδας εµφανίζουν την µεγαλύτερη τιµή παραχωρητικού στιλ 
ηγεσίας.  

Συζήτηση-συµπεράσµατα 

Η µελέτη φανερώνει πως το καθοδηγητικό στιλ είναι το επικρατέστερο. 
Επίσης, τα άτοµα του δείγµατος αξιολογούν σε υψηλό βαθµό την πεποίθηση τους 
στις ικανότητες τους να διαχειριστούν τους µαθητές τους µε αποτελεσµατικότητα 

Προσπαθώντας να εξακριβώσουµε διαφορές µεταξύ των δυο φύλων σε σχέση 
µε το ηγετικό στιλ διαπιστώνουµε πως δεν υπάρχουν, όπως στις έρευνες των Bar-
Yam (1991) και Stitt, Schmidt, Price και Kipnis (1983). ∆ιαφαίνεται ότι και στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το στιλ ηγεσίας της τάξης δεν το καθορίζουν 
φυλετικές διαφορές, αλλά άλλοι παράγοντες που αφορούν ίσως τη διάρθρωση της 
τάξης, τις συνθήκες διδασκαλίας, προσωπικές εµπειρίες και αξίες.  

Αναφορικά µε την παράµετρο της αυτο-αποτελεσµατικότητας εντοπίστηκαν 
φυλετικές διαφορές. Τα επίπεδα της αντιλαµβανόµενης αποτελεσµατικότητας των 
ανδρών είναι υψηλότερα. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη θέση των 
Coladarci (1992) και Ross (1994) που αναφέρουν τις γυναίκες µε µεγαλύτερα 
επίπεδα αντιλαµβανόµενης αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα για την παρούσα 
έρευνα, η υπεροχή των ανδρών στην αίσθηση αποτελεσµατικότητας θα µπορούσε 
να αποδίδεται στη δοµή της ελληνικής ανδροκρατούµενης κοινωνίας και στα 
συναισθήµατα υπεροχής που οι άνδρες τείνουν να φέρουν λόγω των ευνοϊκότερων 
ρυθµίσεων που απολαµβάνουν σε σχέση µε τις γυναίκες. 

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι µόνο το παραχωρητικό στιλ ηγεσίας 
επηρεάζεται από την ηλικία και την προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί της 
µεγαλύτερης ηλικιακής οµάδας και µε διδακτική εµπειρία άνω των 16 ετών, 
εµφανίζονται ως πιο παραχωρητικοί. Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, δεν έχει προκύψει 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στην Ελλάδα πιθανώς αυτό να έχει να κάνει µε το 
γεγονός ότι δεν είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα της εκπαιδευτικής ηγεσίας και 
περιορίζουν το ρόλο τους στην τάξη στη µετάδοση ακαδηµαϊκής γνώσης. 
Αγνοώντας τεχνικές διαχείρισης και καθοδήγησης γίνονται πιο παραχωρητικοί 
θεωρώντας ότι έτσι θα πετύχουν τους στόχους τους στην τάξη. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση του καθοδηγητικού στιλ 
ηγεσίας µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών. Όπως η υπόθεσή 
µας είχε στηρίξει (Solomon, Watson & Battistich, 2002), υψηλά αναφερόµενα 
επίπεδα αποτελεσµατικότητας προκύπτει πως συνδέονται µε πιο δηµοκρατικές 
διδακτικές πρακτικές στην τάξη, όπως το καθοδηγητικό στιλ ηγεσίας, που θέτει σε 
προτεραιότητα τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών, αναπτύσσει επικοινωνιακές 
δεξιότητες για διάλογο, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβληµάτων. Το αδιάφορο 
στιλ βρέθηκε πως έχει αρνητική συσχέτιση. Σε αυτή την περίπτωση µιλάµε για ένα 
φαύλο κύκλο που δηµιουργείται. Από τη µια το αδιάφορο στιλ που υιοθετεί ο  
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εκπαιδευτικός του προσδίδει την αίσθηση της ανεπάρκειας και την ίδια στιγµή 
αυτή η αναποτελεσµατικότητα τον ωθεί στην αδιαφορία.  

Η καταγραφή της διδακτικής εµπειρίας (προϋπηρεσίας) των εκπαιδευτικών 
καταδεικνύει πως τα περισσότερα έτη στο επάγγελµα σχετίζονται µε υψηλά 
επίπεδα αυτο-αποτελεσµατικότητας. Η σχετική βιβλιογραφία συµφωνεί και όπως ο 
Tsui (1995) έχει ήδη αναφέρει, τα χρόνια της διδακτικής εµπειρίας σε ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση 
συναισθηµάτων επάρκειας και θετικής αυτο-αντίληψης.  

Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια για ένα εγχείρηµα επιστηµονικά 
ορθό. Ένας περιορισµός είναι η µη ορθότερη αντιπροσώπευση του δείγµατος από 
όλες τις περιοχές της Ελλάδας, παρόλο που η µελέτη µας περιλάµβανε πολλά 
γεωγραφικά διαµερίσµατα. Το δείγµα επίσης δεν είναι επιλεγµένο ώστε να 
εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότητα ούτε ιδιαιτέρως µεγάλο ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα εµπλοκής περισσότερων µεταβλητών για γενίκευση και περαιτέρω 
αναλύσεις. Επιπλέον, η έννοια της αυτο-αποτελεσµατικότητας βασίζεται στην 
αντίληψη του ίδιου του εκπαιδευτικού και όχι σε αντικειµενικές µετρήσεις. Τέλος, 
η χρήση των συγκεκριµένων εργαλείων ποσοτικής µέτρησης δεν αποφεύγει τον 
κίνδυνο των κοινωνικώς επιθυµητών απαντήσεων. Παρόλα αυτά, είναι µια 
απόπειρα για κάτι νέο που ίσως αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω µελέτες. 

Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να θέσουν υπό διερεύνηση και να 
διαµορφώσουν ένα πλαίσιο επιπλέον παραγόντων που σχετίζονται µε το στιλ 
ηγεσίας του εκπαιδευτικού και επιδρούν στην αυτο-αποτελεσµατικότητά του 
ειδικά για την ηγεσία της τάξης, όπως στοιχεία της προσωπικότητάς του και 
µεταβλητές που αφορούν τη σχολική µονάδα. Ενδιαφέρον θα είχε ακόµη να 
εξεταστεί το στιλ ηγεσίας στην τάξη σε συνάρτηση µε τη διεύθυνση του σχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γράφηµα Α1: Θηκόγραµµα των 4 µεταβλητών του στιλ ηγεσίας 
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Πίνακας 2: Συσχετίσεις µεταξύ Στιλ Ηγεσίας και Αυτο-αποτελεσµατικότητας 

 

*   p< 0.05  

**  p<0.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Φύλο µε ηγεσία και αυτο-αποτελεσµατικότητα 

 Φύλο N MT TA 
Mann-

Whitney U 
Z p 

Άνδρας 64 2,68 1,02 4372,5 -0,818 0,413 Ηγεσία - 
Αυταρχικό Γυναίκα 147 2,58 0,99    

Άνδρας 64 4,53 0,42 4542,5 -0,411 0,681 Ηγεσία - 
Καθοδηγητικό Γυναίκα 147 4,48 0,48    

Άνδρας 64 2,92 0,93 4407,5 -0,581 0,561 Ηγεσία - 
Παραχωρητικό Γυναίκα 145 3,00 0,90    

Άνδρας 64 1,78 0,84 4200,5 -1,265 0,206 Ηγεσία - 
Αδιάφορο Γυναίκα 147 1,56 0,58    

    t βε p Αυτο-
αποτελεσµατικ

ότητα-  self 
efficacy 

Άνδρας 62 4,06 0,47 2,56 201 0,011 

 Γυναίκα 141 3,88 0,45    
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Ηγεσία – Αυταρχικό  r r -0,116 0,004 0,049 0,020
Ηγεσία – Καθοδηγητικό  r r  0,018 -0,319** 0,207**

Ηγεσία– Παραχωρητικό  r r   0,369** -0,068

Ηγεσία  – Αδιάφορο  r  r   -0,221**
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Πίνακας 4: Ηλικία µε ηγεσία και αυτο-αποτελεσµατικότητα 

 N MT TA 
Chi-

Square 
βε p 

<35 43 2,60 0,926 4,502 2 0,105 
36-45 71 2,39 0,906    
>45 97 2,77 1,081    

Ηγεσία  
Αυταρχικό 

Total 211 2,61 1,003    
<35 43 4,55 0,486 1,572 2 0,456 

36-45 71 4,47 0,449    
>45 97 4,50 0,474    

Ηγεσία - 
Καθοδηγητικό 

Total 211 4,50 0,467    
<35 43 2,93 0,91 14,075 2 0,001 

36-45 70 2,68 0,828    
>45 96 3,20 0,924    

Ηγεσία - 
Παραχωρητικό 

Total 209 2,97 0,916    
<35 43 1,50 0,610 5,420 2 0,067 

36-45 71 1,53 0,564    
>45 97 1,75 0,761    

Ηγεσία  
Αδιάφορο 

Total 211 1,63 0,678    
<35 39 3,82 0,422 2,284 2 0,105 

36-45 71 3,90 0,430  200  
>45 93 4,00 0,511    

Αυτο-
αποτελεσµατι-
κότητα   

Total 203 3,93 0,470    

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί ένα θέµα που απασχολεί τους ερευνητές τα 
τελευταία χρόνια. Μιλώντας για αποτελεσµατικά σχολεία, έµφαση έχει δοθεί στην ηγεσία 
του εκπαιδευτικού που ασκεί διοικητικά όσο και παιδαγωγικά καθήκοντα. Είναι κοινά 
αποδεκτό ότι το στιλ ηγεσίας του εκπαιδευτικού συνδέεται µε µεταβλητές όπως η αυτο-
αποτελεσµατικότητα (Leithwood, 1997). 

Παρά το γεγονός ότι η διεθνής ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τα θέµατα που 
αφορούν τη σχέση αυτο-αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού και ηγεσίας γενικά είναι 
πλούσια, δεν έχουν καταγραφεί στιλ ηγεσίας της σχολικής τάξης µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά ούτε έχει διερευνηθεί συγκεκριµένα το πώς αυτά πιθανόν να σχετίζονται 
µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα. Ειδικά στην  Ελλάδα δεν έχει λάβει χώρα κάποια 
σχετική έρευνα. Στην παρούσα µελέτη γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί το στιλ ηγεσίας 
του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη (αυταρχικό, καθοδηγητικό, παραχωρητικό και 
αδιάφορο)  και αναζητούνται πιθανές συσχετίσεις του µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα 
του εκπαιδευτικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ενδιάµεσες µεταβλητές το φύλο, την 
ηλικία και την προϋπηρεσία. 



 833 

Administration hospital in crisis, the example 
of a region of Greece 

Xristina Makri 1  Vasiliki Brinia 2, 

1University of Peloponnese,  xristina_makri@hotmail.com 
2University of Economics and Business, vbrinia@aueb.gr 

Background 

According to the Article 5 of the Greek Constitution, health is the most 
precious wealth of man. However, each citizen as a consumer cannot act as usual, 
for the reason that health is a sensitive commodity and is differentiated from the 
rest because it is influenced by asymmetric information and induced demand. In 
addition, Article 21 states that health is ensured by the state. Thus, health services 
must be offered on a 24 hour basis, so they can be easily accessible to all citizens 
who can accept the quality and safety of these services. These services should 
continue to offer both prevention and rehabilitation. 

Studied research which is showing the fusion of Hospitals in European 
countries since 1990 as an administration tool, showed that the merger in Europe 
started from the need to reduce costs so as to achieve greater economy, efficiency 
and productivity. In these countries (Britain, Scandinavia, etc.) intensification of 
treatment, reduction of beds per population and saving of the management costs 
were observed. The only drawback recorded is the difficulty in the communication 
between the staff and the manager, the larger access time and the creation of 
informal networks organized in the old structure of the hospitals. (K. Tsavalias et 
al, 2012)  

Indeed, the economic crisis nowadays has greatly affected the lives of every 
citizen of Greece, thus increasing the number of patients who make use of public 
hospitals, compared with previous years, while they demand better health services. 
Unemployment, uninsured labor and wage reductions result in reduced state 
revenues, produce less revenue for the piece of the country's budget for health care 
costs, and thus lead to smaller funding of the hospitals. (G. Kiriopoulos et al, 2012) 

Below a study conducted in a region in Greece is presented, where there are 
two hospitals located in less than 15 kilometers distance. Through this study we are 
trying to analyze their performance through load showing joint clinics, their 
administrative functions as well as the financial costs of private garages and public 
enterprises and organizations. Finally, by drawing conclusions some suggestions or 
"food" for further thought will be provided. 
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Purpose of the Study 

The purpose of this study is: 1. To present the current situation of Hospitals A 
and B of the referred region. 2. To analyze their efficiency according to the study 
conducted on the completeness presented at each clinic. 3. And finally, to analyze 
the way in which each hospital is run so as to identify any difficulties. 

Material and Methods 

Literature Review: Review of secondary sources, which helped to familiarize 
with the subject and made a better preparation in finding information and also on 
the understanding of the primary. (J. Thomas, J. Nelson, 2003) completion of the 
clinics and specific financial information ( such as public enterprises and 
organizations , private garages storage -focal - cleaning ) from the database of the 
Ministry of Health NET NHS . Data for the county's population and the number of 
tourists were taken from the website of the National Statistics Office. 
(www.statistics.gr) 

Data on the epidemiological situation were taken from the Department of 
Public Health and Social Welfare of the county. On databases such as Google 
Scholar, the My Athens, the Sage Journal the keywords Administration Hospitals 
induced demand health, hospital bed occupancy rate were used. Fieldwork: With 
systematic and organized observance of social behaviors that could not be gleaned 
from other sources. (E. Spiridakis,2012) 

Difficulties 

The original subject was "Merging Hospitals' where only the title brought 
difficulty for the research because the requested data were not forthcoming from 
the officials. The word "Merge' itself is a taboo subject because behind her lurks 
another: availability. However, the problem was overcome after the present title. 
Another difficulty was detected on the outdated databases of the National Statistics 
Office where morbidity data were reported globally and not per area. 

Results 

The external and internal environment of the two hospitals were analyzed and 
the following outcomes were found: C External Environment : For the years 2004-
2012 a transition ( decrease) in the number of the outpatients attended at Hospital 
A as well as in Hospital B ( increase) were noticed . On the whole, however, the 
patients remain stable. C Internal Environment: Hospital A with a 140 -bed 
capacity and Hospital B with capacity of 110 beds should have fullness more that 
80 % so as to be effective.  
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After the analysis made in the joint clinics of the Hospitals the following were 
found: Obstetrics Clinic in both hospitals ranges between 30-35 %. Also, the 
medical clinic of the hospitals ranges between 70% - 80%. The cardiological clinic 
of the Hospital A is more efficient than in Hospital B with a difference of 
approximately 40 %. The Surgical Clinic of both Hospitals are around the same 
level. The urological and orthopedic clinics of Hospital A are two clinics that do 
not exist in Hospital B but the completeness of each reached 90%, whereas 
Pediatrics - ENT - Ophthalmology Department of the Second Hospital, which are 
uncommon clinics with A , approach 40 %. (ESY.NET) In the study conducted on 
the staffing of the hospitals with serious manpower shortages, mainly observed in 
midwives, nurses and medical staff. Considering the provisions of Law 3943/2011 
defining an intake after five departures we can understand that subsequent 
deficiencies may follow after each withdrawal and zero recruitment.  

Financials : We studied the financial data for the years 2011-2012 ( reports 
from the NHS NET ) and noticed that expenses for example public enterprises and 
organizations of year 2012 for the Hospital A was 264029,71 € and for B was 
380130,38 €. In the study even the storage costs, cleaning and catering are 
mentioned.  

Hospital Management: The management style of the two hospitals is 
comparable. There is a large number of administrative bodies or have overlapping 
responsibilities or even remain inactive because the powers that have been frozen 
shoulder for a long time. The organization in accordance with the provisions of PD 
86/87, which remains the same for 24 years. While this chart is not reflected in 
many processes and functions which could be analyzed in a “rule of tasks work” it 
is a useful tool in order to avoid confusion of responsibilities and facilitate easier 
adaptation of the employees to new tasks. The Board as a decision-making body as 
seen from the composition, is often running political imperatives. As a means of 
monitoring the efficient administration, assessment, unfortunately is lacking. The 
internal auditor, an organ where remuneration is attributable to the same hospital 
with the result of burdening the budget, performs work that should be done by the 
serving employees. (K. Dikeos and others, 1999) 

Suggestions 

• Creation of a Merged Hospital with organic beds, the actually required, 
calculated based on the data collected by the NHS NET patients and hospital days 
calculated with an increase of approximately 10%. The beds are 189 so as to show 
occupancy rate of 90 %. This enables the concentration of highly trained personnel 
in one hospital. Any deficiencies of the past can be covered with the increased 
number of employees in a building, a structure. Increase will occur in the 
occupancy rate since patients of the state would not share in two Hospitals. Given 
the opportunity to correct a 24 hour continuous operation, organization afternoon 
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surgeries are fully staffed. Private garages can be eliminated, and therefore the 
additional costs they cause. With the increased number of employees the positions 
that remained vacant are covered because alien employees performed tasks and 
Hospital forced to cover them with private garages adding additional costs to its 
budget.  

• Amalgamation of the health care equipment. • With the new merged hospital 
reduction in cost overheads of bills on public enterprises and organizations occurs, 
since the structure will be reduced in a single building.  

• Reduction in half of the posts of head - directors and officers following and 
thus the corresponding benefits. • Changes are also proposed for the 
Administration. The Planning should be straight and out of the ministry for each 
hospital in particular. Possible abolition of the Board in the form it is today, but 
creating a team of directors, managers and supervisors Service. The Scientific 
Council takes a similar form as the Board, the Director of Medical Service 
Coordinators and Heads of Departments. 

• Abolition of the Joint Service Council. 

• Abolition of the organs that remain inactive. 

• Choice of the Governors through ASEP (Supreme Council for Personnel 
Selection) 

• Creation of “rule of tasks work” ( normal duties of the employee ) . 

• Notification of decisions and participation of all employees in taking them, 
because most of these will be performers and know all aspects of the work. 

• Activation of the evaluation, so as to be performed more accurately control 
and development prospect of reverse evaluation, for example rating of heads - 
directors from the lower strata of workers. 

• Abolition of the institution of internal auditors and activation of appropriate 
staff for this responsibility. 

• Utilization of the inactive building. If the merged Hospital will operate in 
the larger building that has potential for future expansion the second will stay 
inactive. So due to its geopolitical location, the building of the Hospital B (being 
smaller) could be sold or rented to individuals. It could also be converted into a 
training center for staff - citizens in cooperation with the Universities or an 
outpatient center and rent the remaining space in individuals with relevant 
professional activities. 

• Proper recording of the epidemiological situation of the state so as the 
Hospital can develop the mechanisms needed to be effective and provide excellent 
care. 
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• Staff training on issues affecting their sector as an indirect way of 
encouraging additional incentive for efficiency. 

• Development of a computerized system of recording of the Hospital, so it is 
easily accessible and more easily studied. 

The crisis we face, should be a springboard towards the effort of improving 
the quality of health services, patient satisfaction and the creation of structures such 
as the Merged Hospital stated which can meet the needs of integrated primary 
health services as well as the secondary. 
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1. Introduction 

The concept of IC is a term that has been conceived through practice. IC has 
also been categorised in different ways by academics and business management 
since the mid-1990s. Universities are immersed today in an intense transformation 
process triggered by the need to make universities more flexible, transparent, 
competitive and comparable. To face these challenges, universities need to 
consciously manage the processes of creating their knowledge assets and recognize 
the value of IC to their continuing role in society. The role of HE institutions is 
particularly relevant in the economic structure of countries and regions as they add 
value in terms of educated workforce and enhanced entrepreneurship. 

European universities have been immersed during the last decades in 
important transformation processes aiming to make them more autonomous, 
economically efficient and competitive. They have to demonstrate professional 
resource management and accountability in support of clearly defined and feasible 
goals, even more important during periods of financial crisis and budget cuts. 
Intellectual Capital (IC) management and reporting can contribute to making the 
best use of available resources.  

The increasing national and international competition to win students, 
scientists, research funds and other resources of income as well as ranking and 
reputation is a continuous challenge for universities. These allow considering at 
first IC development as a mission for universities and HE Institutions as they are 
created and funded with the purpose to build the workforce of tomorrow, stimulate 
organisational and technological innovation, and enhance the network of 
relationships which cross-fertilize industrial and academic expertise. Second, IC is 
a metric of performance and the intangible report may well represent for HE and 
research organisations what the balance sheet and the income statement are for 
business companies. Third, IC reporting results could affect the financing of 
universities by National Ministry through the Financing Fund modalities and the 
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local financial resources assigned by universities to their departments. Finally, IC 
reporting for universities can impact on the visibility at national and international 
level. The analysis derived from some identified indicators allow the university 
governance to set up the strategic directions for his national and international 
competition changing and setting up new strategic direction to improve resources 
allocation and international ranking. 

2. What is Intellectual Capital in the context of universities?  

The term `Intellectual Capital´ (IC) refers to the resources on which the 
organisation relies in the broadest sense, including not only human capital 
resources, but those of the organisation itself and its relations with its environment.  

The concept of IC is a term that has been conceived through practice. IC has 
also been categorised in different ways by academics and business management 
since the mid-1990s. It is important to stress the notable efforts that the business 
world has made in the search for a valid universal classification. However, without 
doubt, the tripartite classification is the one that has the widest acceptation in the 
specialised literature and in political language, structuring IC in three blocks that 
are human capital, structural capital and relational capital.1 Nevertheless, it is 
important to note that the real wealth from IC not only resides in the sum of the 
elements which make up the whole, but in the interconnections between them2. 

In the context of universities human capital is the knowledge that resides in 
individuals which includes teachers, researchers, PhD students and administrative 
staff. Structural capital comprises the governance principles, the organisational 
routines, procedures, systems, university culture, databases, publications, 
intellectual property etc. of a university. Finally, relational capital is related to the 
various types of relations to its stakeholders and very similar to what is known as 
Third Mission3. Relational capital includes all the activities and relations between 
university and non-academic partners: firms, non-profit organisations, public 
authorities, local government, and society as a whole.4 IC of universities can be 
described as in the following table:  

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 MERITUM (2002), European Commission (2006a). 
2 Roberts (2000). 
3 See Molas-Gallart (2005). 
4 See Sanchez and Elena (2006); OEU (2006). 
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Table 1: Elements of Intellectual Capital for Universities and Higher Education Systems 

Human Capital (HC):  referring to the intangible value that resides in the individual 
competencies, this includes the expertise, knowledge and experiences of researchers, 
professors, technical and administrative staff and students’ competencies.   

Structural Capital (SC):  referring to the resources that are found in the organisation itself, 
i.e. what remains without the employees, this includes the databases, the research projects, 
research infrastructure, the research and education processes and routines, the university 
culture, etc. 

Relational capital (RC): referring to the intangible resources capable of generating value 
linked to the university’s internal and external relations. This includes its relations with 
public and private partners, position and image in (social) networks, the brand, involvement 
of industry in training activities, collaborations with international research centres, 
networking with professors, international exchange of students, international recognition of 
the universities, attractiveness, etc. 

Source: own elaboration, adopted and modified from the MERITUM (2002) project  

Universities are immersed today in an intense transformation process 
triggered by the need to make universities more flexible, transparent, competitive 
and comparable. To face these challenges, universities need to consciously manage 
the processes of creating their knowledge assets and recognize the value of IC to 
their continuing role in society. The role of HE institutions is particularly relevant 
in the economic structure of countries and regions as they add value in terms of 
educated workforce and enhanced entrepreneurship. 

From a more broad and macro perspective, IC of a university can be 
interpreted as “the assets in a society that, although not reflected in traditional 
accounts statements, generate or will generate value in the future”5 and hence 
those outputs the university generated for society and economy. Thus, building 
more universities and getting more students into HE will not create IC unless the 
economy can provide graduates with relevant jobs, or the environment to set up 
innovative companies. Intellectual wealth, according to the World Bank, can 
improve people's lives as well as give them higher income. Thus, the role of the 
university is 'amplified' in a country's IC by additional features, which encourage 
production and innovation. These include a country's infrastructure, particularly 
communications and computing infrastructure, networks which include trade but 
also university and research networks, and ability to renew or innovate with 
research and development underpinned by the financial and economic conditions to 
do so. 

In practical terms, the specific tool successfully applied in different sectors is 
the so-called IC Statement or Report (ICR). Its main objective is to help the 
institution to identify and deliver information on strategy, aims, visions, activities 
                                            
5 See Bueno and Salmador (2000, p.110). 



 841 

and resources, based on (financial and non-financial) indicators. IC management 
and reporting systems hence aim to identify, measure, manage, control and 
different forms of IC and support mangers and external stakeholders in their 
decisions making by disclosing information about IC. Depending on the type of 
university (e.g. Research University versus teaching university) the different 
elements of IC may have different roles and meanings. Table 2 gives an overview 
of possible roles IC may have for different universities.   

Table 2: IC for different types of universities 

 Characteristics HC SC RC 
World class 
research 
university  

World class 
universities attract 
best academics 
and best students. 
There may be a 
mismatch between 
the strategic goals 
of a world class 
university and the 
needs of local 
community e.g. 
social science 
research may be 
conducted 
according to the 
‘world’ trends 
neglecting the 
local context and 
needs. 

It is assumed 
that academics 
transfer their 
tacit and explicit 
knowledge to 
students and 
other members 
of the academic 
community.  

Quality 
research is 
therefore an 
‘acid test’ 
for taking a 
‘total 
quality’ 
picture of a 
university.  

Strong brand 
and economic 
ties with 
wealthy 
sponsors and 
donors 
including the 
graduates. 

Entrepreneurial 
university  

An entrepreneurial 
university allows 
supporting the 
creation of 
entrepreneurial 
attitudes that 
constitutes an 
engine of 
economic growth 
and is increasingly 
involved with 
industry both as 
human capital 
provider and seed-
bed of new firms 
and 
creation/diffusion 

Human capital 
component 
includes the 
staff, students 
and researcher 
with an 
“Entrepreneurial 
mindset” or 
involved into the 
creation of 
economic and 
social value 
from a new 
technology or 
scientific 
insights. 

Structural 
capital 
include 
more the 
assets 
created by 
human 
capital in 
terms of 
spin off, 
spin out 
activities, 
research 
contract, 
innovative 
products and 
services 

Relational 
capital 
include here 
particular the 
relationships 
with business 
communities, 
institutions 
and all the 
stakeholders 
of the 
innovation 
ecosystems in 
which the 
university is 
located. 
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of an enterprising 
culture. 

developed. 

Regional 
university  

Its excellence is 
based on strong 
ties with the local 
community 
including local 
businesses, 
secondary schools 
and graduates who 
constitute the 
labour source in 
the region. 
There is usually a 
mismatch between 
the strategic goals 
of a regional 
university and the 
criteria evaluated 
in world university 
rankings.  

Staff is recruited 
among local 
academics.  
Unless the local 
regulations 
prohibit 
‘inbreeding’ a 
large proportion 
of academic staff 
are recruited 
from 
university’s 
graduates. 
Good 
understanding of 
local context 
enables quality 
teaching. 

Structural 
capital aims 
to support 
that the 
university 
can serve 
the needs of 
the local 
community 
and 
educational 
demand by 
regional 
economy 
and specific 
social needs. 
 

Strong local 
brand usually 
not 
recognised 
beyond the 
region, 
serving local 
communities 
and business 
needs. 

3. Why Intellectual Capital management and reporting in universities? 

New modes of governance of universities and demands for more transparency 
and accountability require an adequate allocation of resources, developing new 
managerial skills and the introduction of new managerial and reporting tools. IC 
management and reporting systems should provide information about the specific 
strengths and value of the IC of an organisation and addressed different 
stakeholders.  

As mentioned before, the implementation of IC approaches within universities 
goes beyond a limited understanding of individual knowledge, but covers multiple 
aspects of an organisation: Human capital as the knowledge and experience of the 
individual actors, structural capital as knowledge inherent in structure, processes, 
and culture, and relational capital as relationships beyond the borders of the 
organisation. 

The following main reasons can be described for introducing IC management 
and reporting systems in universities:  

� University’s main inputs and outputs are basically intangibles (mostly 
knowledge and human resources). However, only a small part of these are 
identified and very limited instruments exist to measure and manage them. 
Particularly, traditional financial accounting and reporting system fail to 
recognise these assets and resources.  
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� Universities have to be more transparent and, thus, to disseminate more 
information to stakeholders (researchers and teaching, students, funding 
bodies, governmental agencies, labour market, and society as a whole). 

� Universities are being provided with more autonomy to manage their own 
affairs, not only academic but also financial, to redefine their own internal 
structures, which necessarily requires new management and reporting 
systems. 

� The increasing cooperation between universities and firms has resulted in 
the demand for similar processes of evaluation for both players. 
Accordingly, universities would have to implement new management and 
reporting systems, which necessarily incorporate intangibles.   

� IC management can help to shift strategic focus of universities towards 
intellectual resources and enhance their capability to adapt to the challenges 
posed by the non-profit environment they are operating in.  

� The ranking of education and research organisations should be based more 
on consistent, objective and shared metrics, also to strengthen the links 
among universities and companies on the basis of a common language.  

� Another reason to measure IC stays in the fact that measurement could bring 
the “ivory-tower philosophy” of researchers closer to real requirements of 
the public and industry, resulting in a more transparent assessment of 
performance.  

� Finally, IC should play a key role in human resource management (HRM) 
within organisations, thereby also addressing the organisational factor 
(structural capital) that is important that employees and students can enfold 
their creativity.     

4. The impact of measuring and reporting IC in universities  

The systematic identification and reporting of IC indicators is of strategic 
importance in nowadays’ universities. Higher education and research increasingly 
converge towards new organisational assets as emerging, for instance, from the 
recent policy recommendation of the European Regional Smart Specialization 
Strategy6. The distinguishing features of the new university raise the problem of 
identifying proper frameworks for analysing success, performance and strategic 
impact, particularly in terms of intangible and knowledge assets generated. Beside 
the interest in the academic and consulting fields, also supranational organisations 
like OECD, European Union and World Bank show an increasing attention towards 
this issue.  

                                            
6 See Foray et al. (2012) 
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Universities have frequently been regarded as key institutions in processes of 
social change and development. The most explicit role they have been allocated is 
the production of highly skilled labour and research output to meet perceived 
economic needs. This forces to identify suitable measures for assessing the 
performance of universities and for evaluating the strategic impact of the IC 
measurement and reporting at different levels: i) course or department level, ii) 
university wide level, or iii) of society and regional development level. There is an 
increasing difficulty in measuring and reporting the strategic impact of IC reporting 
when we move from the course or department level to the society and region level 
(see Fig. 1). 

Figure 1: The strategic impact of measuring and reporting IC in universities 

 
Source: Own depiction 

The Impact of Measuring and Reporting IC at Course or Department Level: quality 
assurance and internal assessment report 

Quality assurance is a comprehensive term referring to how HE institutions 
universities manage teaching and learning opportunities to help students progress 
and succeed. The IC reporting can support the investigation of concerns about the 
standards and quality of higher education provision, and the accuracy and 
completeness of the information institutions publish about their internal assessment 
report. Where some IC indicators evidence some weaknesses and where the 
evidence suggests broader failings, the university governance should be able to 
identify the strategic impact on the management of quality and standards at course 
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or department/faculty level, introducing the necessary revisions and changes. 
Incremental or radical innovations should be planned when the IC reporting at this 
level evidence the necessity of changes to increase the human assets or the results 
in terms of structural capital with respect also to the different University course and 
department. IC management at this level is more related to internal assessment for 
improving the quality assurance process. These concerns should be managed by the 
University Governance Board at faculty or department level, including the rector, 
the faculty dean and eventually the main stakeholders at ministry level.  

The Impact of Measuring and Reporting IC at University level: mission, 
performance, national resource allocation and international ranking  

The increasing national and international competition to win students, 
scientists, research funds and other resources of income as well as ranking and 
reputation is a continuous challenge for universities. These allow considering at 
first IC development as a mission for universities and HE Institutions as they are 
created and funded with the purpose to build the workforce of tomorrow, stimulate 
organisational and technological innovation, and enhance the network of 
relationships which cross-fertilize industrial and academic expertise. Second, IC is 
a metric of performance and the intangible report may well represent for HE and 
research organisations what the balance sheet and the income statement are for 
business companies. Third, IC reporting results could affect the financing of 
universities by National Ministry through the Financing Fund modalities and the 
local financial resources assigned by universities to their departments. Finally, IC 
reporting for universities can impact on the visibility at national and international 
level. The analysis derived from some identified indicators allow the university 
governance to set up the strategic directions for his national and international 
competition changing and setting up new strategic direction to improve resources 
allocation and international ranking. 

The Impact of Measuring and Reporting IC at Society and Regional level: external 
steering process with university stakeholders, regional development, monitoring 
the coordination between university and national or regional policies 

The mentioned changes at university level demand from universities an 
entrepreneurial orientation with increasing market relations and a stronger self-
reliance, which will be associated with considerable opportunities, but also risks. 
The strategic impact of IC reporting at societal and regional level where the 
university is located, allow the universities to implement the general 
recommendation defined in the EU Guide “Connecting Universities to Regional 
Growth” (2011)7, i.e. the active engagement of universities and other HE 
institutions in regional innovation strategies for smart specialization, in cooperation 
with research centres, businesses and other partners in the civil society. 

                                            
7 See Goddard (2011). 
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Universities have potentially a pivotal role to play in the social and economic 
development of their regions because they are a critical ‘asset’ of the region. The 
universities are called to strengthen a steering core with a clear mission and vision, 
to interact with the external stakeholders in the “outside” world, to identify a 
diversified funding base (less state funding) and to adopt an interdisciplinary 
activity for developing an integrated entrepreneurial culture. Successful 
measurement and reporting of IC resources of the university can have a positive 
effect on their regional economies and achievement of comprehensive regional 
strategies. At first, this could allow the public authorities and the other stakeholders 
to understand the principles underlying why universities can be important agents in 
regional development. Second, IC reporting could support the strategic debate 
between universities and regional authorities understanding each other’s drivers. 
Finally, IC reporting is at the basis of the strategic coordination of the universities 
within a wider national or regional policies policy context. Of course the strategic 
impact of measuring IC at societal and regional level is not free of risks. The 
university more involved into these transformations processes distinguish 
themselves through a market performance orientation as well as a clearly 
recognizable profile based on their scientific strengths. Under these circumstances 
many universities will find themselves in a situation of conflict between the 
growing pressure of commercialisation and gain orientation from one side and the 
wish to fulfil their claim for academic quality on the other. The realisations of the 
right balance require a responsible and competent leadership, the mobilization of 
all members of the institution towards the common goal and the bonding of all the 
stakeholders in the regional context  
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A. Theoretical Framework 

1. Research Framework 

Education is one of the most fundamental operations of our society and public 
life characterizing and defining the national policy. Due to the Greek’s centralized 
educational reality, the educational unit has little autonomy as it constitutes the end 
recipient of decisions regarding the educational policy issues. 

Thus, nowadays, it is absolutely necessary to develop a new model of 
educational management and administration, putting the emphasis on the 
collaboration, the active participation, as well as on the responsibility and the 
leadership skills development. 

The purpose of this research is to analyse the importance and the role of 
“leadership” in the administration of educational units through the investigation of 
directors’ and teachers’ opinions, from both private and public schools. In 
particular, the objectives of this research are:  

• To analyze the importance of leadership in the educational procedure and 
to investigate the elements that affect it 

• To record the features of leadership that characterize a Leader and seek for 
a model – based on relative typology – of today’s effective director-leader 

• To compare teachers’ and directors’ opinions of both private and public 
schools regarding the matter 

• To analyze the institutional alterations that may contribute to the 
improvement of effectiveness in the school units’ leadership 

2. Effective internal policy of an educational unit  

The main characteristics of the educational system in Greece are its 
centralized character and its monolithic and complex structure, because of the size 
and number of its units. It is involved in the bureaucratic models with relative 
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peculiarities (Typas, 1999). Referring to the leadership of an educational 
institution, it can be defined as the process of the co-ordination of people (students, 
school teachers and administrative personnel), activities and technical means in 
order to convey knowledge in the most effective way (Athanasoula- Reppa, 1997). 

The coding of leadership behavior has been the subject of many researches (see 
Quinn, 1996). More specifically, in the field of education, the leaders are called to 
face complex, paradox and ambiguous situations  and, according to Leithwood, K., et 
al. (2010), the role of school directors- leaders has four dimensions which affect 
students’ achievements as it follows in diagram 1 (E. Papaloi, 2012): 

 

Diagram 1 

Consequently, for the effectiveness and the efficiency of the school, it is 
necessary that the leader-director will use his/her know-how and skills with regard 
to the organisation of the institution which he/she leads, so as to communicate 
effectively with his/her collaborators but also to motivate and convince them to be 
actively involved in the achievement of the school’s objectives (Barnett et al., 
2000). Thus, the function and management of the educational unit is closely related 
with the notion of leadership. It has to be noted that, in an educational organization, 

Papaloi E. 
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the leader has the complete responsibility of all actions regarding the planning of 
structures and distribution of resources and tasks.  

The role of the Director - Leader – Skills and Abilities 

The term “school principal” determines a distinguished part of a school unit 
on which a managerial executive is responsible for the implementation of specific 
activities. However, the key point for education, where the human factor prevails, 
is the requirement for theoretical knowledge on behalf of the director, who should 
use them in order to guide, coordinate, supervise and check the activities of his/her 
employees, to inspire them, to contribute in the improvement of collaboration, in 
the avoidance of conflicts and in the proper management of differences that come 
as a result of effective communication. Also, he/she seems to be the contact 
between the internal and exterior environment of school. At the same time, as a 
part of his/her leading role, the director is called to undertake initiatives regarding 
the professional growth and development of the employees and to create a positive 
working environment (Katsaros, 2008). To sum up, the efficient leader-director has 
to comply with the following roles: 

• Manager. He/she is asked to make the best possible use of the available 
resources.  

• Supervisor. Supervision is one of the most difficult aspects of 
administrative work, and for this reason the director of a school should be 
patient and with remarkable communicating abilities 

• Instructor. The successful director should be concerned about the 
improvement of the instructive personnel.  

• Coordinator. The co-ordination ensures the unity of efforts at the 
implementation of a team task.  

• Teacher. The director of school, who comes from the instructive personnel, 
is at the same time an administrative as well as a  leader on educational 
matters 

• Modulator of administrative matters. Modulation of administrative subjects 
such as the additional activities and the appointment of a substitute teacher, 
strikes, registrations of students, issuing certificates, etc.  

• Representative of the school. The school, as a social unit, does not limit its 
activity in the internal environment, but extends its active participation to 
the social environment.  

• Furthermore, the director collaborates with the students’ parents and 
participates in the means of public interest. 

It has to be mentioned that, in the frame of these approaches, the director-
leader has a key- role regarding the creation and support of core values and beliefs 
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that shape the culture of the educational unit, but also the diffusion of these values 
and beliefs in the local society, while, at the same time, he/she should evaluate 
others and be self-evaluated, as well as play a leading part in the processes of the 
internal evaluation of the school unit (Katsaros, 2008). 

According to the behaviour and administration style in a school unit, three 
types of director/leader can be identified:  

• The regulation- focused director/leader. He/she puts emphasis on the rules 
and expects from the teachers to remain faithful in their role. 

• The idiographic director-leader. He/she gives priority and pay attention at 
each school member’s needs and functions based on these needs.  

• The completion- focused director/leader. He/she is the combination of the 
other two types. The main concern of this type of leader is to find the 
“golden section” between the objectives of school and the needs of its 
members.  

B. Methodology  

Aims and objectives – Methodological Tools- Sample  

As it has already been mentioned, the aim of the present research is to record 
all elements and relations that are developed within the school unit in order to 
highlight the factors which prevent or facilitate the effective management, and also 
to give indirect guidelines in order to conclude to a creative, cooperative, 
innovative and effective modern school leadership. The method that was selected 
as appropriate for our research is the triangulation. In brief, in this research, forty 
(40) teachers participated from two (2) Secondary schools: one private and one 
public. Semi-structured interviews were taken from the two (2) school directors 
respectively while the opinion of the teachers was taken via questionnaires. More 
specifically (see diagram 2): 



 854 

 

Diagram 2 

2. Perceptions from the Analysis of Quantitative Data  

There is a big difference in the way the two directors perceive the problems 
that teachers face at the implementation of their tasks. The majority of the teachers 
working at the private school have answered that their director perceives the 
problems that they face at the implementation of their work. On the other hand, the 
teachers of public educational units present important percentage (30%) in the 
answer for “little”, which means a small degree of perception of their problems. 
The teachers are differentiated considerably when asked if their director has the 
personality and the ability to affect and motivate his employees so that they make 
the right decisions. The teachers of private schools gave particularly positive 
answers. On the contrary, teachers of the public sector present higher percentages 
in the negative answers. Important difference exists also in the description of the 
profile of the director-leader. According to the results, it is evident that, 100% of 
teachers at the private school unit support this opinion, counter to the 0% of 
teachers at public schools that do not support this profile for their director.  
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2.1. Educational System - Internal educational policy  

The existing educational system involves actively teachers to a large extent in 
the instructive practice and in a small degree in the decision-making procedure. 
Referring to the extent of autonomy that teachers have regarding to the 
implementation of their work, it appears that the sample is divided, as 47,5% 
agrees with the opinion that there is the necessary space, while the 45% disagree 
with this. 50% of those asked consider that their director can proceed to changes 
concerning the effectiveness and the development of the school unit in very high 
degree.  

2.2. Role of  the director –Skills and Abilities  

Teachers seem to consider that the role of the director is more coordinative 
than educational. This means that, the teachers wish for their director to be in 
charge of the team and to ensure the unity of the efforts at the implementation of a 
common task. There is a big percent of teachers (45%) that considers the director 
as a leader and another equally big part of teachers who considers the director as an 
administrative manager. 45% of the sample supports the idea that their director has 
the ability and the personality to influence them in a great degree in order to make 
right decisions. Judging from the results it can be said that the work of the director 
in the private school unit is described as more effective than that of the director in a 
public school unit. The leadership styles that, according to the teachers are applied 
are, by percentage of 30%, the supporting and the leadership based on the 
responsibility, while they also emphasize on the leadership style with control with 
percentage of 25%. 

As a general conclusion, we can report that, the director of the private school 
appears to succeed in his role, such as the transmission of his vision in his 
employees, in a higher degree than the director of the public school.  

2.3. Motivation-collaboration-relation – working environment -coverage of 
pedagogic/educational needs  

Regarding the collaboration with the director, it seems that there exists a more 
positive approach at the private school than in the public school. In a large degree, 
the director allows the teachers to work autonomously. In the private school the 
director seems to be more effective and with greater influential abilities compared 
to the director in the public school.  As far as motivation is concerned, in both 
schools the dominative perception is that the contribution of the director in this 
field is mediocre. However, at the public school teachers report that the support on 
behalf of the director is poor, while only a small percentage of teachers at the 
private school reports the same and a high percentage declares that there exists 
some kind of support.  
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2.4. Teachers’ professional development - Training 

This question appears to have divided the opinions of the teachers, however 
most of them consider that in a medium degree, the possibility of professional 
development is given within the school unit. At the private school, there seem to 
exist better conditions as far as professional development is concerned. On the 
contrary, at the public school these good working conditions are limited. 

3. Perceptions  from the Analysis of Quantitative Data  

The qualitative research revealed differences between private and public 
schools. It has already been noted that the director of the private school unit has 
more autonomy, can apply modern management principles and, he is more 
effective at his work. At the public school, the Director’s duties appear to be more 
centre-focused putting the emphasis on the “monitoring”. On the contrary, the 
director of the private school appears to have a different profile and leadership 
style and mentioned at his speech, words such as “knowledge”, “excellent internal 
working environment” and “team work”. Moreover, he is referred to his role as a 
“mentor” with a “strong” opinion on everything concerning the school function and 
as a “leader” who can coordinate the teams. On the contrary, the director at the 
public school tries to show his “vision” by participating in all the school’s activities 
and setting himself as an example. As far as the leadership style is concerned, the 
research has concluded that, to a large extent, the director has a coordinative role, 
he has a supporting and responsible leadership style and has leading and mentoring 
abilities. 

4. Conclusions 

Comparison of qualitative and quantitative research 

Comparing the results from both the quantitative and the qualitative 
researches, we can observe that the director of the private school has more 
autonomy and power while the director in the public school has a rather procedural 
role. These clues are confirmed by the qualitative research underlining that, the 
director of the private school is more effective than that of the public school. Also, 
it appears that he has the autonomy to determine and plan actions such as the 
evaluation system and other initiatives (see diagram 3). On the other hand, the 
director of the public school, due to the restrictions imposed by the educational 
system, he cannot undertake initiatives beyond the ones permitted by the law. 
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Diagram 3 

Comparisons between the results of the qualitative and quantitative research 
referring to the variable “private” and “public” school unit  

As far as the perceptions of the directors are concerned, we can notice that, 
the director of the public school refers in a negative way both towards his working 
conditions and the behaviour of certain teachers. On the contrary, the director of 
the private school appears to act more freely and has a wider spectrum of authority. 
Interestingly, the teachers at the private sector appear to support that their director 
has more leading abilities than the director of the public school.  

Regarding the comparison between the opinions of the directors and the 
teachers, to a large extent, both the teachers and the directors of the two schools 
seem to perceive the profile and the role of the director in a different way. At the 
private school, the principal can act in a more autonomous way and, to a large 
extent, the decisions are made collectively. In other words, the teachers and the 
other persons involved in the school unit (parents, students and others) are part of 
the decision-making process. At the public school, there are limits for teachers at 
the decision making process, although they would like to participate in a more 
active way (see diagram 4). 
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Diagram 4 

Concluding, we can assume that, in an educational unit, leadership 
effectiveness is connected with: 

- flexibility in terms of structures (concentration, de-concentration) 

- responsibility and level of correspondence to the demands of the role 
(cognitive, communicational, organizational, educational) 

- creation of a culture based on a strong ideology and core values 

- Control and coordination of all actions within the educational unit 

- Spirit of innovation and reduction of resistance at changes 
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A. Theoretical Framework 

The necessity for pre-school education is recognized internationally as a very 
important part of children’s education and refers to the education that the child 
receives before its attendance at elementary school. According to Unesco (1961) it 
is important to ensure to the child, from its minor age, appropriate education for its 
intellectual, moral and physical development. The pre-school education helps the 
psycho-social and cognitive development of the child since it brings new 
unprecedented experiences and, the child is called to respond and adapt to a new 
environment with new persons of the same age but, different in temperament. 

Regarding the effectiveness of pre-school education today, there are no 
tangible results. Ensuring the quality of the education provided is directly related to 
the evaluation of the education system and consequently to human resources 
(teachers-students) who are involved in it and accept it. In the Greek educational 
system, particularly in primary education (kindergarten-primary school), there is no 
mechanism for quality assurance and the evaluation firstly appears to be an 
undefined process of threat and punishment for teachers. For this reason, there are 
reactions and continual complaints mainly from the trade-unions of teachers. The 
quality indicators defined by the European Union certainly simplify the process 
and enhances greatly the areas which must be evaluated and at what level to apply 
them. However, it is suggested that we make certain allowances for the Greek 
reality such as the institution of evaluation, the multileveled evaluation and the use 
of results for the improvement of educational system. 

Today, the educational system seems to be affected by society’s multicultural 
character, financial instability and the uncertainty of employment as well as by the 
ecological crisis and the rapid increase of the importance of technology. 
Interestingly, the OKE (Economic and Social Committee) underlines these 
contemporary challenges for all levels of education and specifically for primary 
education as it follows: 

• necessity for adaptation to the requirements of modern society and family. 
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• practical recognition of the growing importance of the role of teachers and  
qualitative upgrading of their status. 

• increase the money invested in education with optimal deployment and use 
of these resources 

• foster inter-disciplinarity. 

• develop a creative and attractive school environment. 

In recent years, positive steps have been made in order to face the above 
challenges but, for the time being, there are a lot of things that can be done in order 
to improve the educational system. 

Thus, the objective of this research is to explore the views of teachers and 
directors of Larissa regarding the effectiveness of pre-school education, focusing 
mainly on the type of leadership, the material and technical infrastructure as well 
as, teachers’ training and professional development. 

Challenges for the growth and the effectiveness of educational units 

The effective management of an educational institution requires the 
observance of fundamental principles such as the coordination of people, activities 
and existing instruments in perfect harmony with each educational, socio-cultural 
and political values, needs and expectations (Papaloi, 2012). 

In the international literature, research results in this field underline the need 
for a systemic approach and scientific management of the educational unit focusing 
on functions such as planning, controlling, directing, organizing and, decision 
making. 

The school as a tool of the national education policy comes across with the 
unique challenges and needs such as: 

- Sub-performance and under-education. 

- Socio- cultural data of students population. 

- Material and technical infrastructure and human potential.  

- Relations of the school with local society.  

- Particular characteristics of local society  

- Type of educational unit (day-long, classic kindergarten etc) and local 
society. (Mavrogiorgos, 1999) 

In the past few years, there have been made some steps towards the intended 
autonomy of the educational units and teachers. The learning support and the all-
day school, was introduced, the "inter-disciplinarity" approach was established as 
well as new books were published. However, more effective steps need to be made 
in order to address the challenges, which actually prescribe the commitment from 
all the social forces in our country for an adequate response. 
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In summary, the educational organization as an open system in order to work 
effectively it is necessary to develop communication relations and effective 
cooperation with both, stakeholders in the educational practice and the external 
environment. Therefore, it is important for schools not to work cumulatively and in 
terms of hierarchical and authoritarian relations but to be effective in the 
management and exercise of an internal educational policy. Also, they should 
promote a collaborative culture among their members, while providing high quality 
services (Papaloi, 2012). 

In Greek primary education, the issue of effectiveness has not been 
particularly analyzed and the causes are related to the centralized system that 
prevails and the structure of the organisation. The effective internal educational 
policy depends on the style of leadership, the achievement of planned objectives, 
the progress of students, the school atmosphere and the equal opportunities. More 
specifically, results of international surveys on school effectiveness highlight that a 
number of factors contributes to a substantial school improvement and can be 
summarised on the following points: 

- Educational leadership-organisation and school management  

- Focus on school teaching  

- Interpersonal relations  

- High expectations of teachers for all students  

- Assessment of student’s academic performance  

- Parental involvement at school  

- Provision of a separate budget.  

- Interconnection between schools  

- Equipment-technician infrastructure 

According to these, the effectiveness of an educational unit is directly related 
to the evaluation process (internal-external) which is a necessary dimension of the 
educational policy and is not limited to the analysis of quantitative results 
concerning measurable variables but also to the qualitative analysis of the 
educational interventions that capture non-measurable results as follows: 

· the monitoring of the learning progress and the socialization of the children  

· the upgrade of the school environment  

· the improvement of teachers’ professional capacity  

· the prevention and confrontation of specific problems  

· the development of the  communication between children, family and school  

·the confirmation of school’s work  

(Gkliaou, 2006)   
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Consequently, the evaluation indices belong to a well- organized model that is 
used to facilitate the measurements concerning the quality of the education where 
they can be captured numerically. However, they can be seen as tools for thorough 
assessment of the education aiming to improve the quality of the provided services. 

It has to be noted that, there are many concerns and reactions which have been 
occasionally expressed in the effort to implement an assessment system in Greece 
and which have functioned as barriers at the design and the implementation of an 
integrated system for measuring the effectiveness of the educational unit.  

Briefly listed: the failure to ensure the terms which are necessary for the 
implementation of a reliable evaluation system, the lack of trust regarding issues of 
validity, the reliability and the objectivity of the evaluation system, the lack of 
evaluation of all factors of educational work, the failure of the previous evaluation 
system based on the inspectors, the resistances of trade-union organisations, the 
lack of “culture” in the subject of assessment, the lack of information on the latest 
developments in the field of assessment by the side of a large portion involved in 
the assessment, the controlling, the “individualistic” and fragmentary character of 
the assessment, the centralized and bureaucratic character of the Greek educational 
system, the direct dependence of implementing educational measures by the 
political leadership, the non-exploitation by the state of the internal results of the 
work of the educational unit, the regressions of the Ministry of Education in the 
design and implementation of measures, the lack of a meaningful dialogue between 
the Ministry and the trade-unions and, finally, teachers’ lack of trust towards the 
intentions and the relevance of the evaluative processes of the educational policy. 

Despite the criticism, the majority of the teachers is favorable at the 
assessment of their work, or at least considers the evaluation necessary, mostly, as 
far as the pedagogical content of their work is concerned. They underline the 
necessity for an assessment system which assures the transparency of criteria as 
well as the specific knowledge and skills of those who will evaluate them. Thus, 
teachers argue that the evaluators should use valid, reliable and objective criteria, 
evaluation techniques and should take into account the specific spatio-temporal 
circumstances of closer and wider circle (Zouganeli, C., Kafetzopoulos, K., Wise, 
Ev., Tsafos, b., 2008). 

Research methodology – Targets and Goals  

The target of this research is to analyze the perceptions of teachers and 
directors at  Larissa regarding the effectiveness of pre-school education and to 
define the key indicators of the educational unit’s effective functioning. The 
triangulation method was chosen for this research as the most appropriate: they 
were selected with accidental way, 6 nurseries out of 22 that function at Larissa 
and 8 public kindergartens out of 57. 66 questionnaires were collected and 5 
interviews were realized with directors, respectively. The questions referred to the 
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existing education system, the quality of pre-school education, the internal 
educational policy, the role of the director and, how they perceive the concepts of 
quality, effectiveness and evaluation. 

Research Results  

Teachers’ opinions 

Pre-school Education/Educational System - The analysis of the results 
shows that a large percentage of the teachers asked (43%), support that the 
centralized model of school management prevails and that the latest devolution 
efforts have not led to any substantial result. At the same time, with a rate of 68%, 
they underline the fundamental role of the pre-school units towards the kids and, 
moreover, they consider it as an important quality indicator of education in Europe. 

Role of the director -As far as the role of the director is concerned, teachers 
argue that its role is rather typical and stressed the necessity for directors to acquire 
administrative skills. A large percentage of teachers consider that their directors 
need further training and skills development because their effectiveness is also 
another quality indicator of educational units.  

Coordination of school’s life/financial management - Interestingly, 
teachers strongly believe that the coordination of school life (daily activities, 
operation and support of educational processes) and the management of financial 
resources by directors may also be further improved since these are dimensions of 
the effective management. In conclusion, teachers do not seem satisfied with the 
degree of professional development at a rate that reaches 40%.   

Design/implementation/evaluation of the educational work - Teachers 
seem to be negative. They support that the evaluation is ineffective in the way it 
works,  has no involvement in self-assessment and, for the time being, there is no 
effective assessment of  educational unit. They  are positive for an evaluation 
system within a pedagogical framework without audit form. 

Professional Development - Teachers appear to be unsatisfied with the lack 
of economic motives and incentives in order to develop themselves and to be more 
effective in their educational work.  

Infrastructure/Material  - A high percentage of teachers appear to be 
unsatisfied with the negative situation in terms of infrastructure and materials at 
their education units.  

Educational Unit and External Environment -There is a limited or non-
existent communication between school and local community. It has been 
highlighted and emphasized the importance of communication, which acts 
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positively and has an impact on the function and the quality of services/products of 
the educational unit. 

Director's opinions 

Pre-school Education/Educational System - They highlight the importance 
of pre-school education and agree to an immediate upgrade. Regarding the current 
education system, the 5 directors of the sample, seem to have different points of 
view. They believe that the educational system has changed but, some further steps 
must be made. Furthermore, there is lack of autonomy in terms of internal 
educational policy.  

Role of the director - They agreed on the fact that their role is important but 
with limitations. Directors are increasingly required to hold the role of manager, 
with more administrative responsibilities. For example formerly, teachers who 
wish to obtain an authorization should be directed to primary education offices, and 
at this stage, the licenses granted directly by director. This pushes directors to 
acquire skills (administrative, communicative, and cognitive) to lead effectively.  

Infrastructure/Material  -Concerning their opinions about material and 
technical infrastructure and equipment of schools of Larissa, the majority considers 
it as a very important factor and qualitative criterion of education. . In addition, 
they stressed that difficulties such as deficiencies in equipment, training in ICT, no 
motivation, increased working hours, related with evaluation lead to  redundancy, 
non-organized changes that inhibit the effectiveness of the unit and confirm the 
determination of theoretical part that there are technical infrastructure and 
equipment problems. 

Evaluation- Quality- Effectiveness – Directors appear to consider the 
effectiveness of the school unit, i.e. the extent to which an educational unit 
achieves its targets and goals, as sufficient enough. The concept of quality 
assurance, however, they did not show that they know and understand well all of 
them. Two of them said that it is not up to date, while others link it to the 
effectiveness and quality of the educational system. Furthermore, they didn’t seem 
to be informed about the existence of the independent Quality Assurance Authority 
relative to the evaluation of teachers and the education system. The majority of the 
directors approach the concept of the evaluation in the negative sense of control 
and redundancy. This obviously has its roots in previous approaches of assessment 
through the institution of inspectors and, at the same time, justifies the negative 
reactions of the educational world and trade-union organisations towards the 
assessment in the field of education 
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Conclusions 

In general, there were no significant differences in the opinions between 
teachers and directors as far as the dimensions of the effective educational units are 
concerned. Their opinions converged for the current educational system and its 
centralized tendencies, for the importance of the pre-school education, for the 
difficulties that they face due to the lack in materials, technical infrastructure and 
equipment. Concerning teachers’ professional development and training issues, the 
opinions converge that training is necessary and contributes in the improvement of 
quality.  Moreover, certain conditions such as director’s flexibility and skills of 
planning as well as the implementation of training programs for teachers and 
directors would foster school’s effectiveness and quality. 

Both teachers and directors seem to be very sensitive towards the concept of 
evaluation: they are positive and accept to be assessed within a pedagogical 
framework supportive, transparent which has not any punishing or controlling 
character.  

In general, the perceptions of teachers and directors towards quality and 
effectiveness of education, seem to give particular accent in their role and the 
opportunities to act in a relative autonomous way. The evaluation is considered to 
be essential for this aim. Of course, the effectiveness of pre-school education, 
depends on politico-economic factors but, also is needed a dramatical change of the 
whole mindset and attitude towards the pre-school education. It is particularly 
underlined by the teachers, that incentives (mainly financial) for professional 
development must be given to them. 

In conclusion, the goal of all actors involved in pre-school education, is the 
quality improvement in terms of services and products and must be supported by 
the State. Therefore, there must be a collaborative network between teachers, 
directors, society and political actors whose role would be to design and implement 
a new model for the pre-school education. In this attempt, practical knowledge and 
skills of teachers and directors are precious and must be taken into consideration. 
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Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες η µουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα έχει να 
παρουσιάσει µια σηµαντική και επιτυχηµένη πορεία σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και τις δράσεις στο χώρο των µουσείων, κατοχυρώνοντας µια 
αξιόλογη παράδοση στον τοµέα της µη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 
(Νικονάνου, 2002; Κόκκινος & Αλεξάκη, 2002; Βέµη & Νάκου, 2010). Ωστόσο, 
νέες προκλήσεις, που προκύπτουν από το διευρυµένο ρόλο της εκπαίδευσης στο 
µουσείο, αλλά και τους τρόπους που τα ίδια τα µουσεία ανταποκρίνονται στις 
ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις, εµφανίζονται στο προσκήνιο, και συνδέονται, 
µεταξύ άλλων, µε την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων µάθησης. Οι νέες 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (πολυµεσικές εφαρµογές, διαδίκτυο, 
cd-rom κ.ά.) είναι ένας τοµέας στον οποίο καλείται να επεκταθεί η σύγχρονη 
µουσειοπαιδαγωγική (Thomas & Mintz, 1998, Οικονόµου, 2004; Νικονάνου & 
Κασβίκης 2008, Νικονάνου, 2010; Μπούνια, 2010β), καθώς η χρήση των νέων 
τεχνολογιών αξιοποιείται όλο και περισσότερο ως µέσο για τον 
επαναπροσδιορισµό της µάθησης που συντελείται στο µουσείο εισάγοντας µια 
σειρά από νέα δεδοµένα, πλεονεκτήµατα και προκλήσεις (Koutsianou & Tsiafaki, 
2008).  

Όπως προκύπτει από ερευνητικά δεδοµένα σχετικών ερευνών, που 
υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης της σχέσης µάθησης και 
νέων τεχνολογιών µε στόχο την απόκτηση σαφέστερης και πληρέστερης εικόνας 
του τρόπου µε τον οποίο τα ελληνικά µουσεία χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες 
και τις αξιοποιούν εκπαιδευτικά (Μπούνια κ.ά., 2010α; Νικονάνου & Μπούνια, 
2012), τα ερωτήµατα στα οποία οι τεχνολογίες καλούνται να ανταποκριθούν 
συνεχώς ανανεώνονται. Πλέον, δεν τίθεται θέµα αξιοποίησης της τεχνολογίας για 
την παροχή πληροφορίας και µόνον, αλλά επιτακτικό αίτηµα ενίσχυσης της 
εκπαιδευτικής διάστασης της µουσειακής εµπειρίας, η οποία θα πρέπει να 
αναγνωρίζει τη σηµασία της κοινωνικής διάσταση της επίσκεψης, αλλά και των 
ιδιαίτερων συνθηκών άτυπης µάθησης µέσα από τα αντικείµενα. Τα ερωτήµατα 
µετατοπίζονται και επικεντρώνονται στον αποτελεσµατικότερο τρόπο αξιοποίησης 
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των νέων τεχνολογιών τόσο στην προαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων, περισσότερο 
διαδραστικών και βιωµατικών, όσο και στην εµπλοκή διαφορετικών οµάδων 
κοινού στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μπούνια, 2010β; Καραµπάτη & Πατρινός, 
2010; Γιαννούτσου, κ.ά, 2011). 

Η µάθηση στο µουσείο. Σύγχρονα δεδοµένα   

Η εκπαιδευτική διάσταση των µουσείων αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο 
της δηµόσιας εικόνας και του ρόλου τους από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης των 
δηµόσιων µουσείων (Hopper-Grennhill, 1994; Hein, 1998). Στις µέρες µας είναι 
ευρέως αποδεκτό ότι τα µουσεία αποτελούν δυναµικά περιβάλλοντα που 
προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες για άτυπη µάθηση. Σε αντιδιαστολή µε τα 
περιβάλλοντα τυπικής µάθησης όπως είναι το σχολείο, που διαθέτει ένα 
συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα µε συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους και 
σύστηµα αξιολόγησης, το µουσείο είναι ένα περιβάλλον κατεξοχήν άτυπης 
εκπαίδευσης (Koutsianou & Tsiafaki, 2008). Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε στο 
γεγονός ότι οι επισκέπτες διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους κατ΄ επιλογή και 
µαθαίνουν ανεξάρτητα, κυρίως µέσα από την επαφής τους µε αντικείµενα και τις 
εκθέσεις που τους ενδιαφέρουν, χωρίς να λαµβάνουν µέρος σε κάποιο δοµηµένο 
παιδαγωγικό πρόγραµµα ή διαδικασίες αξιολόγησης. Αυτή η δυνατότητα της 
ελεύθερης επιλογής, χωρίς εκ των προτέρων προδιαγεγραµµένους εκπαιδευτικούς 
στόχους είναι το πλαίσιο που ορίζει τις δυνατότητες της άτυπης µάθησης στο 
µουσείο κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης επίσκεψης, ενώ η ένταξη των Τ.Π.Ε. 
στις εκπαιδευτικές δράσεις των µουσείων προσφέρει στον επισκέπτη ένα 
εξατοµικευµένο περιβάλλον άτυπης µάθησης, παρέχοντας µεγαλύτερες 
δυνατότητες και ευκαιρίες ελεύθερης επιλογής (free-choice) για δράσεις 
δικτύωσης και επικοινωνίας (Οικονόµου, 2004; ∆ηµαράκη, 2008; Νικονάνου & 
Κασβίκης, 2008; Μπούνια, 2010β).  

Επιπροσθέτως, τα µουσεία µέσω των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων 
παρέχουν ευκαιρίες και για µη τυπική µάθηση, καθώς όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα διέπονται από ένα εκπαιδευτικό σκεπτικό, περιέχουν οργανωµένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός των καθιερωµένων του τυπικού σχολείου, 
έχουν συγκεκριµένους παιδαγωγικούς σκοπούς και στόχους, διεξάγονται µε την 
υποστηρικτική παρουσία του εµψυχωτή ή µουσειοπαιδαγωγού και απευθύνονται 
σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους. 

Εκτός από τις παραδοσιακές µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα των µουσείων εδώ και πολλές δεκαετίες, τα τελευταία 
χρόνια τα µουσεία αρχίζουν να πειραµατίζονται και µε διαφορετικές µεθόδους 
προσφέροντας πληθώρα εναλλακτικών προτάσεων µη τυπικής µάθησης, που 
συνήθως δίνουν έναν πιο ενεργό ρόλο στους συµµετέχοντες µε προσεγγίσεις και 
διαδικασίες περισσότερο ενεργητικές και βιωµατικές (Νικονάνου & Κασβίκης, 
2008). Για παράδειγµα δραστηριότητες που εντάσσουν µε κάποιο τρόπο διάφορες 
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µορφές του θεατρικού φαινοµένου µε παιχνίδια ρόλων, δραµατοποιήσεις, κ.τ.λ., 
ανανεώνουν και εκσυγχρονίζουν την εκπαιδευτική διάταση της επίσκεψης καθώς 
παρέχουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα αυτενέργειας και προσωπικής έκφρασης 
µε τη εµπλοκή του σε συµµετοχικές και συνεργατικές διαδικασίας που προάγουν 
την κοινωνική διάσταση της επίσκεψης, δηµιουργώντας ένα νέο πλαίσιο 
µουσειακής εµπειρίας και νοηµατοδότησης των µηνυµάτων της έκθεσης, που 
συνδυάζει τη µάθηση µε την ψυχαγωγία.  

Παράλληλα, τα µουσεία στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεργασίας 
αρχίζουν και αναπτύσσουν από κοινού δράσεις µε άλλους φορείς και µουσεία 
αλλάζοντας την αντίληψη της έννοιας της λειτουργίας του µουσείου και 
µετατρέποντάς το σε χώρο της καθηµερινότητάς µας. Για παράδειγµα το 
πρόγραµµα Sleepover - διανυκτέρευση στο µουσείο - της ‘Κίνησης 5 Μουσείων 
Θεσσαλονίκης’ όπου δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα διανυκτέρευσης στο 
µουσείο µε την παράλληλη διεξαγωγή δραστηριοτήτων.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκσυγχρονισµού των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 
δράσεων, εντάσσεται και η χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων 
ενεργητικής µάθησης και όχι ως απλού πληροφοριακού υλικού στις εκπαιδευτικές 
δράσεις των µουσείων, που λειτουργώντας, είτε σε συνδυασµό µε τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, είτε αυτοτελώς, προσφέρουν ένα πλούσιο σε µαθησιακά ερεθίσµατα 
περιβάλλον. 

Η παρούσα έρευνα  

Η έρευνα αυτή αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας που είχε ως σκοπό να 
διερευνήσει τις επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές πρακτικές των µουσείων του 
δείγµατος, ενώ οι επιµέρους στόχοι της συνοψίζονται στη χαρτογράφηση των 
µεθόδων και τρόπων επικοινωνιακής πολιτικής, στην καταγραφή των µορφών των 
εκπαιδευτικών τους δράσεων, στην ανάδειξη των απόψεων των ανθρώπων των 
µουσείων αναλογικά µε τις εκπαιδευτικές αυτές δράσεις, τα προβλήµατα που 
αντιµετώπισαν, τους προβληµατισµούς τους, αλλά και τα σχέδιά τους για το 
µέλλον, και στη συλλογή περαιτέρω στοιχείων για τις δράσεις αυτές (π.χ. 
ηλικιακές οµάδες στις οποίες απευθύνονται, πραγµατοποίηση αξιολόγησης κ.ά.).  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα δεδοµένα που αφορούν στην ποσοτική 
διάσταση των σύγχρονων µορφών εκπαιδευτικών δράσεων και µέσα σε αυτό το 
πλαίσιο διερευνάται και ο εκπαιδευτικός ρόλος των νέων τεχνολογιών. Η ένταξη 
των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των µουσείων γεννά 
ευλόγως µια σειρά από ερωτήµατα για το ρόλο και τη συνεισφορά τους στην 
ενίσχυση της εκπαιδευτικής εµπειρίας. Ειδικότερα τα ερωτήµατα αυτά 
συγκαταλέγονται στα εξής: Οι Τ.Π.Ε. παρέχουν τελικά ένα διαφορετικό 
περιβάλλον µάθησης σε σχέση µε τα πιο παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα 
ή στην πραγµατικότητα αναπαράγονται µε άλλα µέσα οι ίδιοι µηχανισµοί και 
διαδικασίες όπως σε περιβάλλοντα µάθησης χωρίς αυτές; Ποια είναι η αποτίµηση 
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της επίδρασής τους; Ποιες εκπαιδευτικές θεωρίες και προσεγγίσεις υποστηρίζουν; 
Αξιοποιούνται τελικά παιδαγωγικά οι δυνατότητές τους ή στηρίζονται κυρίως στον 
εντυπωσιασµό και στον στείρο τεχνολογικό εκσυγχρονισµό; Τελικά, προσφέρουν 
κίνητρα περαιτέρω µάθησης;  

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, και 
συγκεκριµένα στα µουσεία της Μακεδονίας και της Θράκης. Η περιοχή επελέγη 
καθώς περιλαµβάνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα µουσείων όλων των 
κατηγοριών, ενώ η επίτευξη των στόχων της έρευνας επιδιώχθηκε µε το 
συνδυασµό ερωτηµατολογίου (µε ηλεκτρονική αποστολή) και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µε τη µορφή ‘συνέντευξης’. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις 
πραγµατοποιήθηκε κατ ιδίαν συνοµιλία µε τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων κυρίως στα µουσεία της Θεσσαλονίκης. Το δείγµα της έρευνας 
αποτέλεσαν 60 µουσεία όλων των κατηγοριών (αρχαιολογικά, βυζαντινά, 
λαογραφικά, ιστορικά, τέχνης, φυσικής ιστορίας, εκκλησιαστικά κ.ά.) 

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων  

Επικοινωνιακή πολιτική-εκπαιδευτικές δράσεις  

Όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας των µουσείων, τις δράσεις τους και 
γενικότερα τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους διαπιστώνουµε ότι η ξενάγηση και τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά, ενώ σχετικά 
υψηλό ποσοστό (40 %) συγκεντρώνει και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε 
διάφορους τοµείς των µουσείων.  

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  

Αναφορικά µε την ύπαρξη ιστοτόπου, από τα µουσεία του δείγµατος µόνο το 
41,6 % απάντησε θετικά ενώ, αναφορικά µε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, το 45 % απάντησε πως πραγµατοποιεί. Χαρακτηριστική σε αυτήν 
την ερώτηση είναι η περίπτωση της µεγαλύτερης κατηγορίας µουσείων, των 
αρχαιολογικών, που αν και γενικά έχουν δηµιουργήσει µια σηµαντική 
παρακαταθήκη στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, το ποσοστό για την 
περιοχή έρευνας δεν είναι ιδιαιτέρως αυξηµένο, εφόσον µόλις το 15% (3 στα 20) 
δήλωσε ότι πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα, ποσοστό το οποίο 
µειώνεται στο 5% στο σύνολο των µουσείων του δείγµατος. 

Αναφορικά µε τα διάφορα είδη των νέων τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται 
από τα µουσεία για επικοινωνιακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στην παρούσα 
έρευνα µελετήθηκαν συγκεκριµένα είδη (βλ. πιν.1) ∆ιαπιστώσαµε ότι οι οθόνες 
προβολής και οι βιντεοπροβολείς αποτελούν τις δηµοφιλέστερες επιλογές µε 
ποσοστά 66,7 και 70,8 % αντίστοιχα.  
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Πίνακας 1 Είδη Νέων τεχνολογιών στα µουσεία (Ν=60) 

Μορφή εφαρµογής n  % 

CD-DVD ROM 10 41.7 

Εφαρµογή στο διαδίκτυο 3 12.5 

Σταθµό πολυµέσων (παιχνίδια, δραστηριότητες) 4 16.7 

∆ιαδραστικό τραπέζι 0 00.0 
Σταθµός πληροφόρησης (Infokiosk) 5 20.8 
Φορητές συσκευές χειρός (pda) 5 20.8 

Οθόνες προβολών 16 66.7 

Βιντεοπροβολείς 17 70.8 

Οθόνες αφής 5 20.0 

Σύνολο 24 100.0 

Αναφορικά µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι εκπαιδευτικές δράσεις µε 
τη χρήση των Τ.Π.Ε. διαπιστώνουµε ότι στην πλειοψηφία του πρόκειται για το 
‘ευρύ’, ‘ γενικό’ κατά κοινή ορολογία κοινό, χωρίς να υπολογίζονται τα ιδιαίτερα 
γνωστικά χαρακτηριστικά του. 

Κατηγοριοποίηση εφαρµογών ΤΠΕ 

Από τη µελέτη αυτών των εφαρµογών προέκυψε µια διµερής 
κατηγοριοποίησή τους. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει εφαρµογές που 
χρησιµοποιούνται στις εκθέσεις των µουσείων κυρίως ως πληροφοριακό υλικό, 
ενώ στη δεύτερη ανήκουν εφαρµογές που συνδυάζονται µε κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα ή αποτελούν µέρος του και χρησιµοποιούνται ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Η τελευταία αυτή οµάδα αποτελεί την κατηγορία των εκπαιδευτικών 
εφαρµογών που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται εφαρµογές που ακολουθούν το διδακτικό 
πρότυπο του ‘διαδραστικού’ εγχειριδίου. Οι εφαρµογές της κατηγορίας αυτής 
σχεδιάζονται ως πολυµεσικές στατικές παρουσιάσεις µε πολυµεσικό υλικό που 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ψηφιοποίηση των µουσειακών συλλογών (βλ. 
για παράδειγµα διάφορα ενηµερωτικά cd-rom µε πληροφορίες για τα µουσεία και 
τις εκθέσεις τους) ή αποτελούν εισαγωγικά video µε ήχο και εικόνα στις εκθέσεις 
των µουσείων.  

Εποµένως, µια ψηφιακή εφαρµογή µπορεί να σχεδιαστεί για να παρέχει 
µάθηση µέσα από την πληροφόρηση για τα µουσειακά αντικείµενα ή να 
διαµεσολαβήσει τη µάθηση µέσα από την προσωπική ενασχόληση µε τα 
µουσειακά αντικείµενα (Hawkey, 2004). Μέσω της διάκρισης αυτής µας παρέχεται 
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ένα εξαιρετικά χρήσιµο πρίσµα για την εξέταση των ψηφιακών εκπαιδευτικών 
εφαρµογών που σχεδιάζονται για µουσειακά περιβάλλοντα. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εφαρµογές που ακολουθούν ένα 
περισσότερο διαδραστικό µοντέλο εντάσσοντας στο περιεχόµενό τους και κάποια 
µορφή δραστηριότητας µε σκοπό να παρωθήσουν το χρήστη στην οικοδόµηση 
γνώσης µέσα από την προσωπική ενασχόληση. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε 
να διακρίνουµε τις εφαρµογές βάσει του τρόπου που χρησιµοποιούν τις 
δραστηριότητες σε δύο υποκατηγορίες:  

• Σε εφαρµογές που η δραστηριότητα του χρήστη έχει περιφερειακή θέση 
ως µέρος της διαδικασίας µάθησης. Οι ενέργειες που προβλέπονται 
περιορίζονται σε ασκήσεις και παιχνίδια µε τη µορφή ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης, αντιστοίχισης ή εντοπισµού του 
λάθους, δεν εντάσσονται οργανικά στην ενασχόληση του χρήστη µε το 
περιεχόµενο, ενώ έχουν συνήθως τη λογική της ανάπαυλας από τη µελέτη 
παραπέµποντας σε σχολικές διαδικασίας ελέγχου επίδοσης (∆ηµαράκη, 
2008; Νικονάνου, 2010) (βλ. για παράδειγµα την ηλεκτρονική 
εκπαιδευτική έκδοση στην ιστοσελίδα του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης). 

• Σε εφαρµογές που η δραστηριότητα αποτελεί οργανικό στοιχείο του 
περιεχοµένου της εφαρµογής, απαραίτητο για την ολοκλήρωσή της και 
εξυπηρετεί στη ροή της πλοκής της εφαρµογής. Η δραστηριότητα 
χρησιµοποιείται ως είσοδος στην πληροφορία και το πληροφοριακό 
περιεχόµενο της εφαρµογής ενσωµατώνεται µε τέτοιο τρόπο στη 
δραστηριότητα που ωθεί το χρήστη να το µελετήσει (∆ηµαράκη, 2008). Σε 
ορισµένες περιπτώσεις έχουν τη µορφή ψηφιακών παιχνιδιών (βλ. για 
παράδειγµα την τρισδιάστατη ηλεκτρονική εκπαιδευτική εφαρµογή 
«Enigmart» του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών). 

Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας 

Όπως ήταν αναµενόµενο, αναφορικά µε τις σύγχρονες δράσεις 
διαπιστώνουµε ότι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των υπό έρευνα µουσείων 
παραµένουν στην πλειοψηφία τους ‘παραδοσιακές’ µε ξεναγήσεις και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τη µορφή φύλλων εργασίας. Οι αφηγήσεις 
παραµυθιών, το θεατρικό παιχνίδι, τα παιχνίδια ρόλων κ.ά., αξιοποιούνται 
περιορισµένα (9 στα 60) και ενώ το 40% των µουσείων του δείγµατος 
χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες για γενικότερους σκοπούς, η αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών περιορίζεται δραµατικά όσον αφορά την εκπαιδευτική τους 
διάσταση (13 στα 60). 

Αναφορικά µε τις απόψεις των υπεύθυνων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
για τις άµεσες και έµµεσες µορφές επικοινωνίας διαπιστώνουµε ότι όλες οι µορφές 
επικοινωνίας συγκεντρώνουν τα περισσότερα θετικά σχόλια και τα λιγότερα 
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αρνητικά. Οι παραδοσιακές µορφές επικοινωνίας κυριαρχούν στις συνειδήσεις και 
στις προτιµήσεις των ανθρώπων των µουσείων. Αντιθέτως, οι νέες τεχνολογίες 
συγκεντρώνουν ένα µικρό συγκριτικά θετικό ποσοστό. Γεγονός που ενδεχοµένως 
να ερµηνεύει και την περιορισµένη εκπαιδευτική τους αξιοποίηση.  

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε η περιορισµένη µέχρι στιγµής 
εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές δράσεις των 
µουσείων του δείγµατος. Μολονότι η χρήση και η αξιοποίησή τους έχει πλέον 
αρχίσει να εισάγεται συστηµατικά στα ελληνικά µουσεία, επισηµαίνεται ότι δεν 
αξιοποιούνται ακόµα επαρκώς για εκπαιδευτικούς σκοπούς για διάφορους λόγους 
και πρωτίστως οικονοµικούς (Μπούνια, κ.ά., 2010α; Νικονάνου, 2010; 
Γιαννούτσου & Αβούρης 2010). Επίσης, επιβεβαιώνεται η τάση των ελληνικών 
µουσείων να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να κατασκευάσουν 
πολυµεσικές εφαρµογές που να απευθύνονται είτε στο ευρύ και αδιαφοροποίητο 
κοινό, είτε στις σχολικές οµάδες τις οποίες θεωρούν τον κατεξοχήν αποδέκτη της 
εκπαιδευτικής τους προσφοράς (Μπούνια, κ.ά. 2010α), χωρίς ωστόσο να υπάρχει 
σαφής διάκριση µεταξύ του καθαρά πληροφοριακού υλικού και του υλικού που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκπαιδευτικά. 

Τελικές παρατηρήσεις  

Συνοψίζοντας, η εργασία αυτή αποτέλεσε µια απόπειρα διερεύνησης της 
δυναµικής των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων µάθησης σε µουσειακούς χώρους. 
Αναλύθηκε η σηµασία τους και παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα 
που προέκυψαν από την έρευνα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν την 
ποικιλοµορφία παιδαγωγικών µεθόδων και ευφάνταστων τρόπων, που 
χαρακτηρίζονται για την πρωτοτυπία τους και την ευρηµατική τους διάθεση, και οι 
οποίοι επιστρατεύονται από τα µουσεία για να προσεγγίσουν το κοινό τους. 
Ωστόσο, ο δρόµος που έχουν ακόµα να διανύσουν είναι µακρύς, καθώς παρά την 
πληθώρα των προσφερόµενων µέσων, ελάχιστα µουσεία φαίνεται να αξιοποιούν 
συστηµατικά τις νέες δυνατότητες προκειµένου να εµπλουτίσουν την εκπαιδευτική 
τους διάσταση. 

Τα νέα παρεχόµενα εκπαιδευτικά εργαλεία, οι σύγχρονοι τρόποι και µέθοδοι 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων επιβάλουν επιτακτικά την ανάγκη εκσυγχρονισµού 
των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του σύγχρονου µουσείου µε την 
απαίτηση για δραστηριότητες και εφαρµογές που θα προάγουν την κοινωνική 
διάσταση της επίσκεψης µε εξέχοντα το ρόλο των νέων τεχνολογιών: όπως για 
παράδειγµα µε δραστηριότητες συµµετοχικού σχεδιασµού και δραστηριοτήτων 
παιγνιώδους µάθησης και ‘χωρο-ευαίσθητων’ παιχνιδιών (location-based games). 
Με πολυµεσικές εφαρµογές ‘ανοικτού’ τύπου, αφήνοντας στο χρήστη υψηλό 
βαθµό αυτονοµίας. Με συνδυαστικές εφαρµογές µε χρήση ‘συµπεριφοριστικών’ 
δραστηριοτήτων, που ενδείκνυνται για παιδιά προσχολικής, πρώτης σχολικής 



 875

ηλικίας & ειδικής αγωγής. Με τη σύνδεσή τους µε µη ψηφιακές δραστηριότητες 
για την ενίσχυση της εµπειρίας µέσω των αυθεντικών αντικειµένων. 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. αλλάζει ριζικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον του 
µουσείου, αλλά προκειµένου να αποδώσουν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους τα 
µουσεία πρέπει να ξεφύγουν από τους παραδοσιακούς τρόπους αξιοποίησής τους 
και να υιοθετήσουν νέες πρακτικές και νέες µεθόδους προσέγγισης της γνώσης και 
της µάθησης µε το σχεδιασµό εξειδικευµένων εφαρµογών που να αξιοποιούν 
παιδαγωγικά τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και να ανταποκρίνονται στις 
γνωστικές ικανότητες της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνονται. Η χρήση 
των Τ.Π.Ε. στα µουσεία µπορεί να αναδειχτεί ως ένα νέο διδακτικό εργαλείο 
µάθησης και να συµβάλει στην ανάπτυξη νέων διδακτικών στρατηγικών. 

Βιβλιογραφία  

Allessi, S. M. & Trollip, S. R. (2006). Πολυµέσα και εκπαίδευση, µέθοδοι και ανάπτυξη. 
Αθήνα: Γκιούρδας. 

Βέµη, Μ., & Νάκου, Ε. (2010). Μουσεία και εκπαίδευση. Αθήνα: νήσος.  

Γιαννούτσου Ν., & Αβούρης Ν. (2010). Η τεχνολογία, τα µουσεία, η µάθηση, η αφήγηση 
και το παιχνίδι: προς µία ιστορία συνάντησης. Στο Α. Τζιµογιάννης (επιµ.), 
Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή «Οι ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση», τόµος ΙΙ, (σ. 693-700) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Κόρινθος 23-26 
Σεπτεµβρίου 2010. 

Γιαννούτσου Ν., Μπούνια, Α., Ρούσου Μ., Αβούρης, Ν. (2011). Αξιοποίηση των 
ψηφιακών τεχνολογιών σε χώρους πολιτισµού: µια κριτική θεώρηση επιλεγµένων 
παραδειγµάτων, στο Θέµατα Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 
131-149. ∆ιαθέσιµο στο http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/112 

∆ηµαράκη, Ε. (2008). Ψηφιακή διαµεσολάβηση της µάθησης για το παρελθόν: σχεδιασµός 
εφαρµογών για την ενορχήστρωση µαθησιακής δραστηριότητας. Στο Nικονάνου, 
N., & Κασβίκης, Κ. (επιµ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο, εµπειρίες και ερµηνείες 
του παρελθόντος. Αθήνα: Πατάκη, 155-182 

Hawkey, R. (2004). Learning with digital technologies in museums, science centers and 
galleries, FutureLab Series, 9. ∆ιαθέσιµο στο: http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/19/04/96/PDF/hawkey-r-2004-r9.pdf 

Hein, G. (1998). Lerning in Museums. London: Routledge  

Hopper-Grennhill, E. (1994). Museums and their Visitors. London: Routledge  

Καραµπάτη, Π., & Πατρινός, Α., Ι. (2009). Η χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως 
µουσειακών εκπαιδευτικών εργαλείων, MUSEOLOGY – International Scientific 
Electronic Journal, 5, 16-34. ∆ιαθέσιµο στο: 
http://museology.ct.aegean.gr/articles/200992415120.pdf  

Κόκκινος, Γ., & Αλεξάκη, Ε. (2002). ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις στη µουσειακή αγωγή. 
Αθήνα: Μεταίχµιο.  



 876

Koutsianou, & Tsiafaki, D., (2008). «Shall we walk through the village? Multimedia 
applications for the Museum’s Communications, Proceedings of the International 
Conference Digital Heritage in the New Knowledge Environment: Shared spaces & 
open paths to cultural content, Hellenic Ministry of Culture, Directorate of the 
National Archive of Monuments, Athens, 31/10/2008-01/11/2008. 

Μπούνια, Α., Οικονόµου, Μ., & Πιτσιάβα, Ε-Μ. (2010α). “Η χρήση νέων τεχνολογιών σε 
µουσειακά εκπαιδευτικά προγράµµατα: αποτελέσµατα έρευνας στα ελληνικά 
µουσεία”. Στο Ε. Νάκου & Μ. Βέµη (επιµ.), Μουσεία και Μουσειοπαιδαγωγική, 
Αθήνα: Νήσος, 335 – 347.  

Μπούνια, Α. (2010β). “Μουσεία, µάθηση και νέες τεχνολογίες: τάσεις και προκλήσεις για 
την ελληνική πραγµατικότητα”. Στο Α. Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 
7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή ‘’ Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’, 
τόµος ΙΙ, (σ. 691-692) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεµβρίου 
2010.  

Nικονάνου, N., & Κασβίκης Κ. (2008). Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο, εµπειρίες και 
ερµηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Πατάκη.  

Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Πατάκη.  

Οικονόµου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός; Μουσειολογικοί 
προβληµατισµοί και ζητήµατα. Αθήνα: Κριτική. 

Οικονόµου, Μ. (2004). Νέες τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρµός; 
Museology International Scientific Electronic Journal, Issue 1. ∆ιαθέσιµο στο: 
http://museology.ct.aegean.gr/articles/2007111111919.pdf  

Οικονόµου, Μ. (2008). Νέες τεχνολογίες και κοινωνική διάσταση της επίσκεψης στο 
µουσείο: νέοι δρόµοι ή αδιέξοδα; Στο Α., Μπούνια, Μ., Οικονόµου, Ν., Νικονάνου, 
(επιµ.), Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αθήνα: 
Καλειδοσκόπιο, 151-139 

Thomas, S., & Mintz, A. (1998). The virtual and the real. Media in the museum. 
Washington D.C.: American Association of Museums 

Περίληψη  

Η ανακοίνωση παρουσιάζει και αναλύει τα βασικότερα αποτελέσµατα έρευνας που 
πραγµατοποιήθηκε σε µουσεία της Μακεδονίας και της Θράκης µε σκοπό να καταγράψει 
την εκπαιδευτική πολιτική και γενικότερα τις επικοινωνιακές πρακτικές τους. Στόχος ήταν 
να διερευνηθεί η ύπαρξη σύγχρονων µορφών εκπαιδευτικών δράσεων, που 
διαφοροποιούνται από τα «τυπικά» εκπαιδευτικά προγράµµατα, όπως είναι για παράδειγµα 
και η εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική πολιτική των µουσείων. Τεκµηριώνεται η υφιστάµενη 
κατάσταση στο χώρο αυτό και παρουσιάζονται δεδοµένα που αφορούν στον τρόπο µε τον 
οποίο τα µουσεία αντιµετωπίζουν και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στις εκπαιδευτικές 
τους δράσεις.  
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Καλώς µας ήρθες τεχνολογία: Επτά και ένας (αναµενόµενα, 
γνωστοί) λόγοι µε την υπογραφή του δασκάλου 

∆ρ. Λεωνίδας Χ. Μπόµπας 

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης 
∆/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια – Γ. Μαλλιάρα» 

bombas@hpcosmos.gr, bombas@maliaras.gr 

1. Εισαγωγικός προϊδεασµός 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης θεµατικής του παρόντος Συνεδρίου και της 
ευάριθµης πανσπερµίας των σχετικών θεωρητικών και εµπειρικών ανακοινώσεων 
που επιχειρούν να προσεγγίσουν κριτικά και να διερευνήσουν τη δυναµική 
παρουσία και τη διαρκώς αυξανόµενη χρήση των ΤΠΕ στις βασικότερες πτυχές 
της καθηµερινής µας ζωής συνολικά, η παρούσα µικρής κλίµακας ερευνητική 
προσπάθεια επικεντρώνει το ενδιαφέρον της -για µια ακόµη φορά- στον µάχιµο 
δάσκαλο της σχολικής τάξης και στα (όποια) «θετικά» αυτός αντιλαµβάνεται και 
αξιολογεί ως τέτοια, µέσα από τη χρήση των ΤΠΕ στην καθηµερινή σχολική του 
πράξη και ‘στη διδακτική ανησυχία’.  

 Εδώ και αρκετά χρόνια, πλέον, µε βάση την ίδια την υπαρκτή 
καθηµερινότητα διεθνώς, το να επιχειρήσει κανείς να ‘αποδείξει’ µε τη συνδροµή 
της βιβλιογραφίας την καταλυτική παρουσία των ΤΠΕ σε κάθε σχεδόν πτυχή της 
προσωπικής και της κοινωνικής µας ζωής, αποτελεί σίγουρα έναν αχρείαστο -
ουσιαστικά- πλεονασµό και µια ακόµη καταγραφή του αυτονόητου. Τα 
αντικειµενικά δεδοµένα και η τρέχουσα πραγµατικότητα παγκοσµίως µιλούν –έτσι 
κι αλλιώς- από µόνα τους. Μεταξύ πολλών άλλων ερευνητών, ο Κεκές (2002:91) 
µε τη δική του διατύπωση, εν προκειµένω, σκιαγραφεί και αποτυπώνει στο κείµενό 
του µε παραστατικότατο τρόπο το όλο αυτό τοπίο που τόσο έντονα χαρακτηρίζει 
την εποχή µας: «Η σύγχρονη τεχνολογία παράγει, αναπτύσσει και εµπορεύεται τα 
προϊόντα της µε ταχύτατους ρυθµούς. Πριν ακόµη καταφέρουµε να εξοικειωθούµε 
µε τις τελευταίες ανακαλύψεις της έχουν ήδη φθάσει στα χέρια µας οι επόµενες». 

2. ΤΠΕ και εκπαίδευση: Μια συνάντηση άκρως ενδιαφέρουσα 

Έτσι εχόντων των πραγµάτων, ο χώρος της εκπαίδευσης δεν θα µπορούσε να 
αποτελεί εξαίρεση στην καταιγιστική αυτή παρουσία των ΤΠΕ. Αναµενόµενα, υπό 
το πρίσµα των σύγχρονων εξελίξεων και των σχετικών δεδοµένων παγκοσµίως, η 
ολοένα και αυξανόµενη παρουσία των ΤΠΕ (και) στα πεδία της εκπαίδευσης 
αποτελεί ήδη αναµφισβήτητο γεγονός. Με επιρροές, συνέπειες και αποτελέσµατα 
που υπερβαίνουν κατά πολύ κάθε προηγούµενη περίοδο στα εκπαιδευτικά µας 
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πράγµατα, µε σχετικές άµεσες αναφορές από διαφορετικά κοινωνικο-οικονοµικά 
και πολιτισµικά-πολιτικά περιβάλοντα (Hawkins, 2004; Samuelsson, 2010; Tay, et 
al 2012), οι ΤΠΕ επεκτείνουν και ενισχύουν διαρκώς την ‘επικυριαρχία’ τους. Η 
ίδια η καθηµερινή εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία τελεί ήδη υπό την 
«κατοχή» των διαφόρων µέσων και προγραµµάτων των ΤΠΕ, µε τις µακροχρόνιες 
επιπτώσεις µιας τέτοιας «δηµιουργικής κατοχής» να µην µπορούν (ακόµα) να 
απαντηθούν µε βεβαιότητα και µε συµπερασµατικά επιχειρήµατα. Οι όποιες 
υπαρκτές και πολλές φορές σηµαντικές διαφοροποιήσεις από περίπτωση σε 
περίπτωση (από χώρα σε χώρα) επί του προκειµένου, ουδόλως αναιρούν τη 
γενίκευση αυτή περί της µαζικότατης και δυναµικότατης εξάπλωσης των ΤΠΕ σε 
όλες τις επιµέρους πτυχές των παιδαγωγικών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών 
παγκοσµίως: «Τα Μέσα - και ιδιαίτερα οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας - διαδραµατίζουν σήµερα αναµφισβήτητα έναν καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση του ανθρώπου, τόσο στη βασική του 
κατάρτιση, όσο και στην επιµόρφωσή του» (Κοντάκος, 2002 : 393). Ανάλογες 
πολλαπλές επισηµάνσεις συναντά κανείς και στην πληθώρα των σχετικών πηγών 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά σηµειώνεται εδώ µία µόνο από τις 
πάµπολες αναφορές (Al-Zaidiyeen, 2010:243) που παραστατικά συνοψίζει το όλο 
αυτό ζήτηµα: «Throughout the world there is awareness of the fundamental role of 
new Information and Communication Technologies (ICT) in the field of education. 
Theoretical and empirical studies have considered the importance of ICT in the 
process of teaching and learning». 

Προφανώς, η µαζικότατη αυτή εξάπλωση και η κατά συγκεκριµένη 
περίπτωση χρήση των ΤΠΕ στα καθηµερινά εκπαιδευτικά δρώµενα, 
δηµιουργώντας µε την καταλυτική της παρουσία εντελώς νέα και (ενδεχοµένως) 
ακόµα και απρόβλεπτα δεδοµένα που αναντίρρητα διαπερνούν το σύνολο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκαλούν ταυτόχρονα και καθόλα θεµιτούς 
προβληµατισµούς, µε τα αντίστοιχα καίρια και επιτακτικά ερωτήµατα πάντα στο 
προσκήνιο των αναζητήσεων (Hayes, 2007). Το όλο –εν πολλοίς, γνωστό και 
συµβατικά αποδεκτό µέσα από την καθηµερινή του επαναληπτικότητα- σκηνικό 
της εκπαίδευσης, αλλάζει και µετεξελίσσεται διαρκώς σε δοµές και λειτουργίες 
πρωτόγνωρες. Οι παραδοσιακές στοχοθεσίες των επίσηµων εκπαιδευτικών 
πολιτικών, τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά εγχειρίδια, διδακτικές 
µέθοδοι και στρατηγικές, ρόλοι εκπαιδευτικών και µαθητών (ακόµα και γονέων), 
µπαίνουν στο µικροσκόπιο µιας οιονεί διαφορετικής οπτικής και στόχευσης. Ο 
αστερισµός των ΤΠΕ, µε τη δυναµική του ολική κυριαρχία στον γαλαξία της 
εκπαίδευσης, ανατρέπει και δηµιουργεί ταυτόχρονα, κλείνοντας µε νόηµα το µάτι 
σε θιασώτες αυτής της σύγχρονης πραγµατικότητας αλλά και σε σκεπτικιστές που 
εξακολουθούν να προβληµατίζονται µε τα δικά τους αξιοπρόσεκτα επιχειρήµατα.  

Στο σηµείο αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναφερθεί το γεγονός της 
σχετικά ‘αργοπορηµένης ή και καθυστερηµένης’ εξέλιξης στον τοµέα ΤΠΕ και 
εκπαίδευση όσον αφορά τη χώρα µας. Όπως προκύπτει από µια σειρά ερευνητικών 
επισηµάνσεων, ατυχώς, για µια ακόµη φορά τα εκπαιδευτικά πράγµατα στην 
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Ελλάδα και η ΄σχέση΄τους µε τις ΤΠΕ φαίνεται να κινούνται στους δικούς τους, 
µάλλον αισθητά ‘αργόσυρτους’ (συγκριτικά) ρυθµούς. Κάτι, δηλαδή, που κάθε 
άλλο παρά ασυνήθιστο ή ‘πρωτότυπο’ φαινόµενο είναι για το σύνολο των 
εκπαιδευτικών πραγµάτων και εξελίξεων στη χώρα µας. 

Σε κάθε περίπτωση, το δίπολο «θετικά/αρνητικά» ως παραγόµενο 
αποτέλεσµα ή ακόµα και ως ‘παρενέργεια’ από τη χρήση αυτή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση «καλά κρατεί» µεταξύ ειδηµόνων και µη, µε τους θιασώτες και 
υποστηρικτές των «θετικών» να διατηρούν αναµφισβήτητα το ‘πάνω χέρι’. Χωρίς 
ασφαλώς να παραγνωρίζει ή να υποτιµά κανείς τα «αρνητικά», που όχι σπάνια 
έχουν εύστοχα και µε ισχυρή επιχειρηµατολογία υπογραµµιστεί σε πολλές 
περιπτώσεις, είναι τα «θετικά» από τη χρήση των ΤΠΕ στη σχολική πράξη που 
(και) αυτή η µικρής κλίµακας εµπειρική εργασία θα επιχειρήσει να αναδείξει -και 
µάλιστα µέσα από τη βιωµατική εµπειρία των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Μεταξύ άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων στο όλο αυτό κεφαλαιώδες 
ζήτηµα της ‘σύζευξης/συµβίωσης» των ΤΠΕ µε την εκπαίδευση, οι στάσεις και οι 
απόψεις των ίδιων των µάχιµων εκπαιδευτικών της καθηµερινής σχολικής πράξης 
έχουν αποτελέσει (και εξακολουθούν, ασφαλώς, να αποτελούν) σηµαντικότατη 
θεωρητική και, κυρίως, ερευνητική παράµετρο µε πολλαπλές προεκτάσεις και 
δυνητικές ερµηνείες. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες 
σχετικά µε τις στάσεις εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε σε συνάρτηση µε 
διάφορες µεταβλητές όπως: φύλο, ηλικία, εµπειρία χρήσης υπολογιστών, βαθµίδα 
εκπαίδευσης (Hismanoglu, 2012). Καταγράφηκαν σηµαντικές διαφορές στις 
στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την χρήση των Τ.Π.Ε ανάλογα µε την 
βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία αυτοί ανήκουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό φόβο 
για τους υπολογιστές (computer phobia) και αποφεύγουν τη χρήση τους. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ αλλά δεν 
θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιµασµένοι ώστε να διδάξουν µε τη χρήση 
τεχνολογικών εργαλείων και παρουσιάζονται διστακτικοί σχετικά την 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάντως, όπως προκύπτει 
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα «θετικά» από τη χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να αναδεικνύονται µε ένταση και συχνότατα να 
υπογραµµίζονται σε κάθε παρουσιαζόµενη ευκαιρία από του ίδιους τους µάχιµους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής πράξης. 

3. Της δικής µας µικρο-έρευνας τα δεδοµένα 

Το δείγµα και η διαδικασία 

Είκοσι τρεις δάσκαλοι και των έξι τάξεων ενός ιδιωτικού δηµοτικού σχολείου 
µαζί µε άλλους 12 καθηγητές ξένων γλωσσών και µουσικής που δίδασκαν στο ίδιο 
σχολείο αποτέλεσαν τον πληθυσµό-δείγµα αυτής της µικρο-έρευνας (Ν=35). Οι 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, µέσω ενός ειδικά κατασκευασµένου 
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ερωτηµατολογίου, (δύο ‘ανοιχτού τύπου’ ερωτήσεις), κλήθηκαν να εκφράσουν 
γραπτώς τη γνώµη τους όσον αφορά τα «θετικά και τα «αρνητικά» που οι ίδιοι θα 
επιθυµούσαν να υπογραµµίσουν σχετικά µε τη χρήση/αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
καθηµερινή σχολική πράξη. Η όλη αυτή ερευνητική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε 
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου 2013.  

Αποτελέσµατα 

Μετά από µια διεξοδική ανάλυση περιεχοµένου όλων των σχετικών 
απαντήσεων και κωδικοποιώντας κατά κάποιο τρόπο τις επιµέρους επισηµάνσεις 
των συµµετεχόντων αναφορικά µε τα «θετικά» και µόνο για τις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας, οι ακόλουθες οκτώ «κατηγορίες» ή ενότητες 
υπογραµµίστηκαν ως τα «θετικά» στοιχεία και χαρακτηριστικά αποτελέσµατα από 
τη χρήση και την αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ στην καθηµερινή σχολική 
πράξη: 

α) ∆ιερευνητική διδασκαλία: ∆υνατότητα διερεύνησης πραγµατικών ή 
φαντασικών καταστάσεων , έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη της 
ανακαλυπτικής µάθησης. Ο κάθε µαθητής µπορεί να κάνει χρήση αυτών των 
εργαλείων µάθησης, σύµφωνα µε τους δικούς του ρυθµούς και του προσωπικού 
του τρόπου µάθησης. Προωθείται µέσω της χρήσης των ΤΠΕ η διερευνητική 
µάθηση και γενικότερα η απόκτηση νέων γνωστικών και άλλων δεξιοτήτων. 
Προσφέρει τη δυνατότητα στον µαθητή να αναπτύξει µεθοδικό και επιστηµονικό 
τρόπο σκέψης.  

β) Συνεργατική µάθηση: Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά δασκάλους και µαθητές 
στη συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ τους, αλλά και µε άλλους 
µαθητές/εκπαιδευτικούς από το ίδιο ή και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
Παρέχονται πολύ συγκεκριµένες ευκαιρίες και δυνατότητες στους µαθητές να 
συνεργαστούν µεταξύ τους και ενισχύεται η διάθεσή τους και η ικανότητά τους για 
οµαδικές εργασίες και κοινά projects.  

γ) ∆ιαθεµατικότητα: Η επέκταση πέρα από τα στενά όρια του προγράµµατος 
γίνεται δεδοµένη. Η χρήση του Η/Υ επιτρέπει τη σύνδεση του µαθήµατος µε 
άλλους γνωστικούς τοµείς και µε άλλα µαθήµατα/γνωστικά αντικείµενα και 
σχετικές πληροφορίες, κάτι που στις µέρες µας, ιδιαίτερα, είναι όχι µόνο 
ζητούµενο και επιθυµητό για τις νέες γενιές αλλά και απολύτως απαραίτητο  

δ) Ξενοφοβία: Αναµφίβολα, η χρήση και η σωστή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
καθηµερινή µας σχολική διαδικασία διευρύνει τον τρόπο σκέψης των µαθητών, 
ανοίγει νέους ορίζοντες και δυνατότητες γνωριµίας και κατανόησης του «άλλου», 
του «διαφορετικού». Παρέχεται η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί ίσως µία 
συνεργασία ή µία ανταλλαγή απόψεων µεταξύ µαθητών από διαφορετικές χώρες-
περιβάλλοντα σε µικρότερη και ή και σε µεγαλύτερη κλίµακα, έτσι ώστε 
προοδευτικά να αµβλύνονται οι κάθε µορφής ξενοφοβικές στάσεις, απόψεις και 
συµπεριφορές. 
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ε) Καινοτοµίες στην εκπαιδευτική πράξη: Εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µε νέους τρόπους επικοινωνίας, έκφρασης και πληροφόρησης. 
Εµπλουτισµός της ύλης και των ερεθισµάτων που δύναται να παράσχει ο 
δάσκαλος στους µαθητές. Η χρήση των ΤΠΕ συνδράµει στην καλύτερη 
«απορρόφηση» της γνώσης µέσα από τον συνδυασµό ήχου-εικόνας-κίνησης αφού 
διεισδύει πιο εύκολα στους πολλαπλούς τύπους νοηµοσύνης των παιδιών, 
ικανοποιώντας µε τον τρόπο αυτό όλους τους τύπους προσοχής και ενδιαφέροντος. 
Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε πληροφορία οποιουδήποτε τύπου, τη στιγµή 
που τη θέλουµε.  

στ) Χειρισµός µεγάλου όγκου πληροφοριών σε µικρό χρόνο: Ο παράγοντας 
‘σχολικός χρόνος’, που ως γνωστό πάντα ‘υπολείπεται’ για να καλυφθεί µε 
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα ο µεγάλος όγκος της επισήµως οριζόµενης 
διδακτικής ύλης, βρίσκει έναν πολύ ‘ουσιαστικό σύµµαχο’ στη χρήση των ΤΠΕ.  

ζ) Λιγότερο ‘∆ασκαλοκεντρικό’ το µάθηµα: Ενεργοποίηση της περιέργειας των 
παιδιών και ενίσχυση της διάθεσης για πραγµατική συµµετοχή στο µάθηµα. Οι 
µαθητές έχουν ένα επιπλέον αλλά και διαφορετικό κίνητρο ώστε να συµµετέχουν 
πιο ενεργά και µε µεγαλύτερη ευχαρίστηση στο µάθηµα. Ο µαθητής µπορεί να 
αλληλεπιδρά µε τον δάσκαλο και να συµµετέχει στο σχεδιασµό της µαθησιακής 
δραστηριότητας (ο δάσκαλος λειτουργεί καθοδηγητικά). Ο µαθητής γίνεται το 
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια ο δάσκαλος ολοένα και 
λιγότερο ‘µιλάει’ αυτός στην τάξη και στο µάθηµα. 

η) Μαθητές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή/και δυσκολίες µάθησης: 
∆ιευκόλυνση της κοινωνικοποίησης και της συµµετοχής στα της σχολικής τάξης 
των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση συντελούν σε 
ένα διαφορετικό τρόπο µάθησης και λειτουργούν ως ένα επιπλέον µέσο για την 
προσέγγιση οµάδας µαθητών που δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά µέσω της 
ακουστικής –κυρίως- οδού που αποτελεί το βασικό και συνηθέστερο ‘κανάλι’ της 
παραδοσιακής µας διδασκαλίας και µάθησης.  

4. Συνοψίζοντας ‘τη φωνή’ των εκπαιδευτικών 

Κατ’αρχάς είναι απολύτως σαφές ότι, από την παράθεση και µόνο των 
επιµέρους κατηγοριών ή ενοτήτητων/περιοχών πρωταρχικού ενδιαφέροντος για 
την εκπαιδευτική διαδικασία γενικά που υπογράµµισαν οι συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικοί ως «θετικά» στοιχεία, οι ΤΠΕ στη σχολική τάξη διαπερνούν 
καθοριστικά ολόκληρο το οικοδόµηµα που σχηµατικά αποκαλείται σχολειοποίηση 
των παιδιών. Η γκάµα και το εύρος αυτών των «θετικών επιπτώσεων», όπως πολύ 
συγκεκριµένα σκιαγραφήθηκαν µία-µία αυτές οι «επιπτώσεις» στο πλαίσιο της 
παρούσας µικρο-έρευνας, περιλαµβάνει οκτώ από τις βασικότερες παραµέτρους-
επιδιώξεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού µας γίγνεσθαι (Κοσσυβάκη, 2003; So & 
Kim, 2009). Τόσο η σχετική βιβλιογραφία διεθνώς όσο και οι καθηµερινές 
βιωµατικές αφηγήσεις χιλιάδων και χιλιάδων εκπαιδευτικών του «υπαρκτού 
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σχολείου» (Γκότοβος, 1990), τεκµηριώνουν και πιστοποιούν µε τον πλέον 
αδιάψευστο τρόπο την ορθότητα µιας τέτοιας συµπερασµατικής υπογράµµισης. 
∆ιερευνητική διδασκαλία, συνεργατική µάθηση, διαθεµατικότητα, ξενοφοβία, 
καινοτοµίες στην εκπαιδευτική διαδικασία (Αλεξανδράτος & Μαντζαρίδου, 2011), 
λιγότερο δασκαλοκεντρικό µάθηµα, θεώρηση και κατανόηση του κόσµου από τους 
µαθητές, µαθητές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυσκολίες µάθησης 
συγκροτούν, αναµφίβολα, τον βασικό κορµό -τη ραχοκοκκαλιά, ας πούµε, αλλά 
και το διαρκές ζητούµενο- της θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης στον σύγχρονο κόσµο 
(Ξωχέλλης, 2006; Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Με την έννοια αυτή, οι πολύ 
συγκεκριµένες αυτές επισηµάνσεις ενός (πολύ µικρού, έστω, και κάθε άλλο παρά 
αντιπροσωπευτικού) ενδεικτικού αριθµού µάχιµων εκπαιδευτικών της σχολικής 
τάξης (και όχι του γραφείου), έρχονται µε τη σειρά τους να τονίσουν ως «θετικά» 
στοιχεία τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού όσον αφορά τη χρήση και την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, µα και να προσδώσουν 
ταυτόχρονα προσθετική αξία σ’αυτά τα ίδια τα ευρήµατα που εκφράζουν ευθέως 
και άµεσα τους εκπαιδευτικούς-πρωταγωνιστές της εκπαίδευσης.  

 ∆ιερευνητική διδασκαλία, συνεργατική µάθηση (Γρηγοριάδης & 
Γραµµατικόπουλος, 2011), διαθεµατικότητα (Ματσαγγούρας, 2003), καινοτοµίες 
στην εκπαίδευση αποτελούν ένα θεµελιώδες τετράπτυχο, που εδώ και αρκετά 
χρόνια τώρα απασχολεί και προβληµατίζει δηµιουργικά το σύνολο της 
εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας, ενώ παράλληλα το ίδιο αυτό 
τετράπτυχο της σχολικής καθηµερινότητας ταλανίζει µε πολύ συγκεκριµένους 
τρόπους τους ίδιους τους µάχιµους εκπαιδευτικούς στο σχολείο και στη σχολική 
αίθουσα/τάξη. Επιπροσθέτως η άοκνη και επίµονα επαναλαµβανόµενη προσπάθεια 
για την πραγµατική επίτευξη όσο γίνεται λιγότερο δασκαλοκεντρικού µαθήµατος 
(Ματσαγγούρας 2002, Φύκαρης 2010), καθώς και η πολλαπλώς οφειλόµενη 
στόχευση του σύγχρονου σχολείου για σεβασµό της ετερότητας και ουσιαστική 
προώθηση µιας δηµιουργικής διαπολιτισµικότητας (∆αµανάκης 1997, Μπόµπας 
2001), φαίνεται να βρίσκουν τη δική τους γραµµική αντιστοίχηση µε τη σωστή 
αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Ανάλογες καταληκτικές επισηµάνσεις προκύπτουν αβίαστα σε σχέση και µε 
τα υπόλοιπα ευρήµατα της έρευνας όπου οι σχετικές απαντήσεις των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών υπογράµµισαν τον θετικό αντίκτυπο/επιρροή των 
ΤΠΕ όσον αφορά στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήµατα παιδιών µε 
ιδιαίτερες µαθησιακές (Λιµνιωτάκη, 2006) και άλλες ‘σχολικά ελεγχόµενες’ 
δυσκολίες (Φλωράτου, 2004). Επιπροσθέτως, η συγκεκριµένη αναφορά από τους 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς που υπογραµµίζει τη δυνατότητα διαχείρισης 
µεγάλου όγκου πληροφοριών σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα µε τη σωστή και 
λελογισµένη (πάντα) χρήση των ΤΠΕ στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία, 
µπορεί κάλλιστα να αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιµη καθοδηγητική παρότρυνση και 
συµβουλή. Ο αµείλικτος σχολικός χρόνος των αναλυτικών και των ωρολογίων 
προγραµµάτων, σε άµεση συνάρτηση µε τον ολοένα και απαιτητικά αυξανόµενο 
‘όγκο’ της διδακτέας ύλης αλλά και µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των 
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σηµερινών µαθητικών πληθυσµών παγκοσµίως, ίσως να µπορούν να γίνουν πολύ 
πιο διαχειρίσιµες µεταβλητές από τους διδάσκοντες (και) µέσα από τη χρήση των 
ΤΠΕ. 

Εν ολίγοις, ως µια µορφή συνοπτικής κατακλείδας σε αυτή τη διερευνητική 
παρουσίαση των «θετικών» δεδοµένων από τη χρήση των ΤΠΕ στη σχολική πράξη 
µέσα από τις βιωµατικές αφηγήσεις µάχιµων εκπαιδευτικών, ας ειπωθεί και τούτο 
µε την απαιτούµενη έµφαση. Το συνολικό πεδίο, εν προκειµένω, φυσικά και 
παραµένει ορθάνοιχτα προκλητικό για κάθε έναν από του µάχιµους εκπαιδευτικούς 
της σχολικής τάξης αλλά και για µελλοντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, µε τις 
σύγχρονες ΤΠΕ στα ‘χωράφια’ της εκπαιδευτικής πράξης πολλά και ελπιδοφόρα 
υποσχόµενες. Βήµατα έχουν ήδη γίνει πολλά και αξιοσηµείωτα, που δύσκολα θα 
µπορούσαν να αµφισβητηθούν µε επιχειρήµατα στέρεα και πειστικά. Ο δρόµος 
που µένει, δηµιουργικά και µε συγκεκριµένα θετικά αποτελέσµατα να διανυθεί, 
είναι µπροστά και φαντάζει κάτι παραπάνω από ενδιαφέρων και ελκυστικός για 
τους τολµηρούς και καινοτόµους φορείς/άτοµα της εκπαιδευτικής κοινότητας.. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αλεξανδράτος, Γ & Μαντζαρίδου, Α. (2011). «Η εκπαιδευτική τεχνολογία ως µέσο 
διδασκαλίας και µάθησης της περιβαλλοντικής αγωγής», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 
51: 65-80. 

Γρηγοριάδης, Α. & Γραµµατικόπουλος, Β. (2011). «Η αξιολόγηση της συνεργατικής 
διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 51: 25-41. 

Γκότοβος, Α. (1990), Η λογική του υπαρκτού σχολείου. Αθήνα: Gutenberg. 

∆αµανάκης, Μ. (1997) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην 
Ελλάδα. ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. 

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και διδασκαλία: θεωρία, πράξη και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αθήνα, αυτοέκδοση.  

Κεκές , Ι. (2002), Παίζοντας «ηλεκτρονικά» στην τάξη: Πλεονεκτήµατα και προοπτικές, 
στο. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις 
Καστανιώτη.  

Κοντάκος, Α. (2002), Παιδαγωγική των Μέσων και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας, στο. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α’, Επιµ. Α. 
∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις Καστανιώτη.  

Κοσσυβάκη, Φ. (2003) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο µετανεωτερικό σχολείο: Προσδοκίες, 
προοπτικές, όρια. Αθήνα, Gutenberg. 

Λιµνιωτάκη, ∆. (2006) «Η παγίδα των µαθησιακών δυσκολιών και οι παράγοντες που 
αποδυναµώνουν τη σχέση µαθητή-δασκάλου», Αθήνα, Ενηµέρωση, σελ. 9. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002) Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη  



 884

στη ∆ιδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Εκδόσεις 
Γρηγόρη. 

Μπόµπας, . (2001) «Η διαπολιτισµική εκπαίδευση του γραφείου: τούτα τα λόγια τα µεγάλα 
– µα και τα χρήσιµα». Ανακοίνωση στο Ι΄ ∆ιεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο της 
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Ναύπλιο: 8-10/11/2001. 

Ξωχέλλης, Π. (2006) Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσµο. Αθήνα, τυπωθήτω-Γ. 
∆αρδανός. 

Σολοµωνίδου, Χ. (2006), Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδοµητισµός και 
σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Φλωράτου, Μ. (2004) «Μαθησιακές δυσκολίες και ο ρόλος του σχολείου», δελτίο σχολής 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, τευχ. 35, σελ.25-27. 

Φύκαρης, Ι. (2010). Σύγχρονες διαστάσεις του διδακτικού έργου και ρόλου του 
εκπαιδευτικού. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 

Ξενόγλωσση 

Al-Zaidiyeen,N. et al (2010) “Teachers’ Attitudes and Levels of Technology Use in 
Classrooms: The Case of Jordan Schools”, International Education Studies, V.3,No. 
2. 

Bombas, L. (1991). Our aliens and the education of their children. Athens: Foloi.  
Hawkins, R.J. (2004). Ten lessons for ICT and Education in the Developing World. World. 
Hayes, D. (2007). ICT and learning: lessons from Australian classrooms. Computers & 

Education, 49(2), 385-395. 
Hismanoglu, M. (2012). “Prospective EFL Teachers' Perceptions of ICT Integration: A 

Study of 
Distance Higher Education in Turkey”. Educational Technology & Society, 15 (1), 185-

196. 
Samuelsson, U. (2010). ICT use among 13-year-old Swedish children. Learning, Media 

and Technology, 35(1), 15-30. 
So, H.-J. & Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers 

integrating technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal of 
Educational Technology, 25(1), 101-116. 

Tay, L. et al (2012). Pedagogical approaches for ICT integration into primary school 
English and mathematics: A Singapore case study. Australasian Journal of 
Educational Technology, 28(4), 740-754. 

Abstract 

Given the very fact that the daily personal experiences/accounts of classroom teachers 
may be taken as constituting not only a set of very interesting parameters but also a 
‘pantheon’ of concrete testimonies of primary significance concerning the overall 
contribution of technology vis-a-vis the actual school praxis, a total of 35 primary (private) 
school teachers were asked to record their opinions on the ‘positive’ aspects of using 
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contemporary ICT during the teaching-learning process. On the whole, the results of this 
small-scale indicative survey seemed to have touched upon the most basic/important 
aspects of every day schooling, such as: a) exploratory teaching; b) co-operative learning; 
c) cross-curricular/subject learning; d) xenophobia; e) innovations in education; f) 
managing/handling much more information in considerably less school time; g) the teacher-
centered classroom process/lesson; h) children/students with ‘special’ problems/difficulties; 
i) perceiving and understanding today’s world. Furthermore, it is stressed in this context 
that, by exclusively focusing on the so-called ‘positive aspects’ of this symbiosis of 
technology and daily school praxis, in no way whatsoever does this indicative survey 
ignore or underestimate the ‘negative’ impact and the possible ‘side-effects' of this present-
day school reality of ours, on which a considerable segment of the pertinent literature has 
already been quite vocal and persistent.  
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Πληροφόρηση και επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών 
στα τρέχοντα, σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού Σχολείου: 

Μια πληµµελής, µα αλληλοϋποστηρικτική και 
εκ των ενόντων διαδικασία 

Μαστρογιάννης Αλέξιος 

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ70 
alexmastr@yahoo.gr 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ως ένα θεµελιώδες παιδαγωγικό 
αξίωµα 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα σχεδόν πρόσφατης έρευνας τα οποία 
ευθυγραµµίζονται και µε παραδοχές των οµοσπονδιών της ∆ΟΕ και της ΟΛΜΕ, 
στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης παρατηρούνται διδακτικά 
και γνωστικά ελλείµµατα σε ορισµένα βασικά γνωστικά αντικείµενα (κυρίως 
Γλώσσας και Μαθηµατικών), ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου (Α∆Ε∆Υ, 2011). Οι λόγοι και οι αιτίες αυτής της παιδαγωγικής 
αδυναµίας και στρεβλότητας µπορούν να εντοπιστούν στις αποψιλωµένες και 
πληµµελείς «πρακτικές» προσφορές των προγραµµάτων αρχικής εκπαίδευσης των 
Πανεπιστηµίων αλλά και στην απουσία οργανωµένων και αξιόπιστων 
επιµορφωτικών δράσεων, ειδικά µετά την έλευση των νέων και περισσότερο 
απαιτητικών διδακτικών εγχειριδίων. 

Βέβαια, δεδοµένης της καταιγιστικότητας της γνώσης και της δυναµικότητας 
των διδακτικών και παιδαγωγικών διαδικασιών, πάντοτε η βασική εκπαίδευση θα 
υπολείπεται των µελλοντικών, διαφορετικών, απαιτητικών και προηγµένων 
εκπαιδευτικών πλαισίων. 

Οµολογουµένως, κύριο και θεµελιώδες παιδαγωγικό αξίωµα, µιαν 
αδιαµφισβήτητη, διαχρονική αναγκαιότητα θα αποτελεί, απαρέγκλιτα η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η προσωπική, επιστηµονική και επαγγελµατική 
αναβάθµιση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι άµεσα συναρτώµενη και 
ιδιαιτέρως καθοριστική για τη βελτίωση την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό 
του εκπαιδευτικού συστήµατος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Αυτήν την 
παιδαγωγική, νοµοτελειακή πραγµατικότητα την ενστερνίστηκε και εγκολπώθηκε 
πλήρως και η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, θέτοντας ως υψηλή της 
προτεραιότητα και βασικό της πρόταγµα την καθιέρωση προγραµµάτων διαρκούς 
και ποιοτικής (και σε καµιά περίπτωση τυπικής και αποσπασµατικής) 
επιµόρφωσης, µε σκοπό την ανάπτυξη πολυποίκιλων και σύνθετων ικανοτήτων, 
γνώσεων και στάσεων στους εκπαιδευτικούς (ΜΠΕ, 2010α). Πραγµατικά, οι 
αποφάσεις του Συµβουλίου της Μπολόνια, της Λισαβόνας αλλά και πολλών 
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Συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξαν και σηµατοδότησαν την αξία της 
εκπαίδευσης, ως µιας ακατάλυτης αφετηρίας και ενός στρατηγικού εφαλτηρίου για 
µια οικονοµικά εύρωστη και ανταγωνιστική Ευρώπη, στηριγµένη στη γνώση. 

Όντως, η επιµόρφωση αποτελεί ένα πλοκάµι µιας διά βίου µάθησης, 
ανατροφοδοτικής και αναστοχαστικής διαδικασίας, που στοχεύει στην 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας της γνώσης και στην αξιοποίηση 
των επιστηµονικών και παιδαγωγικών εξελίξεων στην καθηµερινή, διδακτική 
πρακτική (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). 

Η επιµόρφωση µπορεί να χαρακτηριστεί (Κατσαρού & ∆εδούλη, 2008) ως 
συγκεντρωτική, αποκεντρωτική ή αυτοδιοικούµενη, ως εισαγωγική ή 
ενδοϋπηρεσιακή, ως ταχύρρυθµη, µέσης διάρκειας ή µακράς διάρκειας, ως εφάπαξ 
ή διά βίου, ως εντός ή εκτός χρόνου εργασίας ή κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
Ακόµα, ανάλογα µε τον τρόπο συµµετοχής, την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευτικών, η επιµόρφωση διακρίνεται επίσης, σε υποχρεωτική ή 
προαιρετική, σε επιµόρφωση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων. Επιπλέον, σε σχέση µε τον χώρο διεξαγωγής τους οι επιµορφώσεις 
µπορεί να είναι ενδοσχολικές, να έχουν επίκεντρο το σχολείο ή να 
πραγµατοποιούνται εκτός του σχολείου. Γενικά, τρεις είναι οι κατηγορίες 
επιµορφωτικών προγραµµάτων, σε σχέση µε το αντικείµενο, την οµάδα και το 
επίκεντρο που απευθύνονται (Κατσαρού & ∆εδούλη, 2008): προγράµµατα 
επαγγελµατικής αναβάθµισης µε επίκεντρο α) τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, β) το 
σχολείο ή γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, µέσω συµµετοχικών και συνεργατικών 
πρακτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων έχουν, κατά κανόνα, θετική στάση 
απέναντι στα προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης και εξαίρουν την 
αποτελεσµατικότητά τους κατά τη διαχείριση πολλών ζητηµάτων σε συνθήκες 
τάξης, όπως διαδικασίες αξιολόγησης, αναθέσεις εργασιών, ανάπτυξη σχέσεων µε 
τους µαθητές και την τοπική κοινωνία γενικότερα (Rahman et al., 2011; Aqel, 
2013). Μάλιστα, µια συνεχής, περιοδική επιµόρφωση αποτελεί παιδαγωγική 
απαίτηση και των ίδιων των εκπαιδευτικών, όπως καταγράφηκε και σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης 
(ΜΠΕ, 2010α). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τις επιµορφωτικές δράσεις 
ως εγγυήσεις βελτιστοποίησης της εκπαίδευσης, καθώς τις θεωρούν σηµαντικές 
(Α∆Ε∆Υ, 2011) και προτείνουν οι δράσεις αυτές να έχουν πρακτικό, ουσιαστικό 
αλληλεπιδραστικό και δειγµατικό χαρακτήρα, να είναι αποδοτικές, να αποφεύγουν 
ανιαρές και άστοχες θεωρητικοποιήσεις, να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες 
τους και να στηρίζονται σε ένα όραµα για καλύτερη παιδεία µε βάση την 
περιβάλλουσα κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα (Μαλέτσκος & 
Μαστρογιάννης, 2013). 

Από την πλευρά τους οι µαθητές έχουν επίσης θετική γνώµη για τους 
εκπαιδευτικούς που επιµορφώθηκαν, σε σχέση µε τη σαφήνεια και την 
αποτελεσµατικότητα των παρουσιάσεων και της διδασκαλίας τους, τις παρωθήσεις 
τους, τις παρεχόµενες δυνατότητες ενεργοποίησης των µαθητών και την ανάπτυξη 
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καλών σχέσεων (Rahman et al., 2011). Γενικά, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, 
η αποτελεσµατική διδασκαλία και οι επιδόσεις των µαθητών είναι ερευνητικά 
παραδεκτό ότι συναρτώνται και συνάπτονται θετικά (Angrist & Lavy, 2001; 
Browder, et al., 2005; Lee et al, 2005; Spreen and Fancsali, 2005; Kingdon, 2006; 
Rahman et al., 2011). Κάποιες µελέτες δε, έδειξαν ότι τα κορίτσια παρακινούνται 
και κατακτούν υψηλότερους µαθησιακούς στόχους, όταν είναι µαθήτριες 
διδασκαλισσών(!) (Aslam and Kingdon, 2008).  

Φυσικά, όπως αρκετές φορές συµβαίνει, δεν εκλείπουν και έρευνες, από τα 
αποτελέσµατα των οποίων οι θετικές επιδράσεις της επιµόρφωσης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική δεν τεκµηριώνονται (Jacob & Lefgren, 
2004; Wahlgren, 2012). 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα  

Παρόλη, λοιπόν, την ουσιαστική και γόνιµη συνεισφορά της επιµόρφωσης 
στα εκπαιδευτικά δρώµενα και την, µάλλον, παγίωσή της ως µιας ισχυρής 
παραµέτρου εκπαιδευτικής ανάκαµψης και αναβάθµισης, η ελληνική 
επιµορφωτική δραστηριότητα είναι θλιβερό γεγονός ότι χωλαίνει. Αποτελεί 
λυπηρή, ανασχετική πραγµατικότητα η έλλειψη συστηµατικής και οργανωµένης 
επιµόρφωσης, η οποία θα οπλίσει τον εκπαιδευτικό µε µηχανισµούς, ώστε να 
αντεπεξέλθει στις προϊούσες διδακτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές προκλήσεις 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» αισθάνονται οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί, εξαιτίας της σπανιότητας και της ισχνότητας των 
επιµορφωτικών παρεµβάσεων στο ελληνικό σχολικό σύστηµα (Μαστρογιάννης, 
2011) και θεωρούν ότι αυτή η παιδαγωγική παρέκκλιση επηρεάζει αρνητικά το 
εκπαιδευτικό έργο τους (Α∆Ε∆Υ, 2011). 

Το σχολικό έτος 2011-2012 οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συµµετείχαν σε τουλάχιστον 4 γενικευµένα 
επιµορφωτικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα οι επιµορφωτικές αυτές δράσεις 
αφορούσαν στο/-ην:  

• Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης 

• Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία (Β΄επίπεδο) 

• «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρµογή» (Νέα 
Αναλυτικά Προγράµµατα)  

• Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και την υλοποίηση σχεδίων 
∆ράσης  

Το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, δυστυχώς µόνο η «Αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία» το λεγόµενο «Β΄επίπεδο» εξακολουθεί να 
φυλάττει …επιµορφωτικές Θερµοπύλες. Τα υπόλοιπα υπήρξαν θνησιγενείς 
µάλλον απόπειρες, παρόλο που κάποια, όπως το Μείζον Πρόγραµµα, (αλλά και τα 
υπόλοιπα) άφησαν άκρως θετικές εντυπώσεις σε επιµορφωτές και 
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επιµορφούµενους. Πάντως, στην ίδια µελαγχολική συγχορδία, δεδοµένη θεωρείται 
και η αναποτελεσµατικότητα (και η απραξία, πια) των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) στον τοµέα της επιµόρφωσης (Α∆Ε∆Υ, 2011). 

Σε πολύ πρόσφατες έρευνες (Α∆Ε∆Υ, 2011; ΜΠΕ, 2010β) διαπιστώνεται ότι 
η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών (82%) έχει παρακολουθήσει, κατά το 
παρελθόν, τουλάχιστον ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης. Ωστόσο, ικανοποιηµένοι 
δηλώνουν µόνο οι µισοί περίπου εκπαιδευτικοί. Η καταλληλότητα και η επάρκεια 
των επιµορφωτών, η απαραίτητη όσµωση θεωρίας και πράξης, ο καλύτερος 
συντονισµός αλλά και το είδος και η ποιότητα των θεµατικών ενοτήτων, που θα 
παρουσιασθούν είναι οι κατεξοχήν στοχευµένες απαιτήσεις και προσµονές των 
εκπαιδευτικών, από κάθε επιµορφωτική δραστηριότητα. Ακόµα, οι εκπαιδευτικοί 
υπογραµµίζουν την ανάγκη οι επιµορφώσεις να παρέχονται δωρεάν, ενδοσχολικά, 
διασχολικά, σε εξακτινωµένα κέντρα ή και µέσω διαδικτύου (Μαλέτσκος & 
Μαστρογιάννης, 2013). Γενικά οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η πλέον παραγωγική 
και κερδοφόρα µορφή επιµόρφωσης είναι το «Μεικτό σύστηµα» (ταχύρρυθµα 
σεµινάρια και εξ αποστάσεως επιµόρφωση), ενώ ακολουθούν σε δηµοφιλία τα 
«Ταχύρρυθµα σεµινάρια» και οι «Ηµερίδες επιµόρφωσης» (ΜΠΕ, 210β). Ήδη έχει 
ξεκινήσει πιλοτικά και οσονούπω αρχίζει (∆εκέµβριος 2013) η γενικευµένη 1η 
περίοδος εφαρµογής προγραµµάτων επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου στην αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, µε το µοντέλο της µικτής µάθησης (Blended 
learning), σε αποµακρυσµένες ωστόσο, περιοχές, λόγω εγγενών αδυναµιών του 
συµβατικού µοντέλου να αποδώσει εκεί (µικρός αριθµός εκπαιδευτικών, έλλειψη 
επιµορφωτών).  

Τέλος, καλές πρακτικές και µέθοδοι επιµόρφωσης θεωρούνται η έρευνα 
δράσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το e -learning (Κατσαρού & ∆εδούλη, 
2008), ίσως επειδή µέσω αυτών των µορφών αποφεύγονται και παρακάµπτονται τα 
πολλά καταστασιακά εµπόδια των ενήλικων, επιµορφωνόµενων εκπαιδευτικών.  

Στη συνέχεια, µεσούντος του τωρινού, τελµατώδους επιµορφωτικά, 
εκπαιδευτικού κλίµατος, θα επιχειρηθεί να καταγραφεί η αποτελεσµατικότητα της 
επιµόρφωσης, την οποία έλαβαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δίδασκαν κατά το έτος 
2011 στην Έκτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, και αφορούσε στα νέα σχολικά 
εγχειρίδια, τα οποία εισήχθηκαν στην ελληνική εκπαίδευση το Σεπτέµβριο του 
2006. Μάλιστα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε, ετοίµασε και προώθησε στα 
σχολεία, κατά τα σχολικά έτη 2006-2009, µε µια, µάλλον, άνευ προηγουµένου 
«µαζική» συγγραφή γύρω στους 400 τίτλους σχολικών βιβλίων και 
υποστηρικτικού υλικού. Ασφαλώς, για τη σχολική πραγµατικότητα είναι ευχής 
έργο η πυκνή, διαρκής ανανέωση των σχολικών βιβλίων, δεδοµένων βέβαια, και 
των δραστικών, καθοριστικών αλλαγών που έχουν µετεξελίξει, αναδιαρθρώσει και 
µεταπλάσσει την εκπαίδευση, τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (Kelly, 2009). 
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Η έρευνα 

Η µελέτη της αποτελεσµατικότητας της πληροφόρησης και της γενικότερης 
επιµόρφωσης αλλά και της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, ως προς τις 
προσφερθείσες πρακτικές επωφελέστερης αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων, 
υπήρξε µέρος ευρύτερης έρευνας (Μαστρογιάννης 2011), η οποία επικεντρωνόταν 
στις στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως µέσο 
αξιολόγησης της εφαρµογής των Αναλυτικών Προγραµµάτων και σχολικών 
εγχειριδίων των Μαθηµατικών, στις ανώτερες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
Επιπλέον, οι πηγές άντλησης της πληροφόρησης και επιµόρφωσης αλλά και η 
αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ειδικά στο σχολικό 
εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης αποτέλεσαν τα κύρια ερευνητικά 
ζητούµενα αυτού του υποσυνόλου της έρευνας, που αφορούσε στα επιµορφωτικά 
δεδοµένα και συνθήκες. Πληθυσµό αναφοράς της έρευνας αποτέλεσαν 100 
συνολικά εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ70, οι οποίοι 
δίδασκαν κατά το 2011 στην Έκτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. Οι 
εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν στην Αιτωλοακαρνανία, τόπο εργασίας του ερευνητή, 
αλλά και στους νοµούς Καρδίτσας, Ηλείας, Κοζάνης, Αχαΐας καθώς επίσης και σε 
σχολεία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Μόναχο της Γερµανίας. 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η χρήση και η αξιοποίηση του 
ερωτηµατολογίου, εξαιτίας των πολλών πλεονεκτηµάτων, που προφέρει η 
χρησιµοποίησή του (Cohen & Manion & Morisson, 2008), ενώ για την ανάλυση 
των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.  

Η πιλοτική, δοκιµαστική εφαρµογή του υλοποιήθηκε σε έναν µικρό αριθµό 
δασκάλων, όχι απαραίτητα της Στ΄ τάξης, ώστε να ελεγχθεί η διάρθρωση του 
ερωτηµατολογίου, η διάταξη, η οµαδοποίηση και η ποιότητα των ερωτήσεων, η 
κατανόηση και η δυνατότητα των ανθρώπων να απαντήσουν στις ερωτήσεις, οι 
ελλείψεις, οι αοριστίες και ασάφειες, αλλά και να υπολογισθεί ο µέσος χρόνος 
ολοκλήρωσής του (Βάµβουκας, 2002; Bell, 2005).  

Σχετικά µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων, το ερωτηµατολόγιο περιείχε, 
κυρίως κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χωρίστηκε σε δύο ενότητες: α) 
σε γενικές ερωτήσεις, οι οποίες αιτούνταν κάποια από τα προσωπικά στοιχεία των 
υποκειµένων και β) σε ειδικές ερωτήσεις, στις οποίες προτάσσονταν οι 
διαλαµβανόµενες στην παρούσα εργασία (Οι υπόλοιπες αφορούσαν στην 
προσωπική εκτίµηση των δασκάλων για το νέο εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της 
Στ΄ τάξης ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά, το περιεχόµενο, την κατανόηση, την 
οργάνωση, τις δυνατότητες παροχής αυθεντικής αξιολόγησης την ενσωµάτωση 
των ΤΠΕ κ.λπ.). Συγκεκριµένα, οι σχετικές µε την πληροφόρηση και την 
επιµόρφωση κλειστές ερωτήσεις ήταν οι παρακάτω:  

• Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε την πληροφόρηση που έχετε πάνω στα 
νέα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού σχολείου; 
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• Αν απαντήσατε προηγουµένως ναι, από ποιες πηγές αντλήσατε ή αντλείτε 
την ενηµέρωσή σας; (Μπορείτε να σηµειώσετε περισσότερες από µία 
απαντήσεις) 

• Πόσο αποτελεσµατική ήταν, κατά τη γνώµη σας, η γενικότερη 
επιµόρφωση που είχατε πάνω στα νέα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού 
σχολείου; 

• Πόσο αποτελεσµατική ήταν, κατά τη γνώµη σας, η επιµόρφωση που είχατε 
σε σχέση µε το νέο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης; 

Σε αυτές τις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε η 
τετράβαθµη κλίµακα µέτρησης Likert (Κυριαζή, 2000; Φίλιας, 1998). Η κλίµακα 
Likert αποτελείται από µια σειρά προτάσεων στις οποίες ζητείται από τους 
ερωτώµενους να απαντήσουν, δηλώνοντας µε ολιγάριθµους βαθµούς τη συµφωνία 
ή τη διαφωνία για καθεµία από τις δηλώσεις, που συγκροτούν την ερώτηση. Η 
κλίµακα Likert, που χρησιµοποιήθηκε στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο στις 
ερωτήσεις, είχε ως εξής: 

• Ναι πολύ/ Συµφωνώ απόλυτα = 1 

• Ναι, αρκετά/ Συµφωνώ αρκετά = 2 

• Όχι, λίγο/ ∆ιαφωνώ αρκετά = 3 

• Όχι, καθόλου/ ∆ιαφωνώ απόλυτα = 4 

Προστέθηκε ακόµη ως 5η κατηγορία, η οποία κατά τη στατιστική ανάλυση 
έδωσε τη δυνατότητα να καταγραφεί ο αριθµός των εκπαιδευτικών, αλλά δε 
λήφθηκε υπόψη κατά την εξαγωγή µέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων, η 
κατηγορία: 

• ∆εν έχω γνώµη/ ∆εν απαντώ=5 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας  

Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών αποτελούν τον κύριο παράγοντα 
διαµόρφωσης και χρήσης των διάφορων µέσων διδασκαλίας, οπότε και τα σχολικά 
εγχειρίδια ως τα σηµαντικότερα, ίσως, διδακτικά µέσα, ευθυγραµµίζονται 
προσαρµόζονται και χρησιµοποιούνται µε βάση τα Α.Π.Σ και αποτελούν τη 
«µετάφρασή» τους (Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995). Αναλυτικότερα, οι 
κυριότερες λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου είναι η ενηµέρωση και η 
παρουσίαση της πραγµατικότητας στον µαθητή, η δραστηριοποίηση των κινήτρων 
µάθησης, η καθοδήγηση, η εξατοµίκευση και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
και της σχολικής εργασίας, η άσκηση, η εµπέδωση, ο έλεγχος, η διάγνωση και η 
αξιολόγηση. Ακόµα, και η επικοινωνία, η έκφραση, η κοινωνικοποίηση και η 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του µαθητή µπορούν να επισηµανθούν ως κύριες 
εκπαιδευτικές λειτουργίες ενός σχολικού βιβλίου (Ξωχέλλης & Καψάλης, 1992; 
Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995; Gelfman & Podstrigich & Losinskaya, 2004). 
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Τα εγχειρίδια χρησιµοποιούνται συχνά, για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία 
και τη µάθηση σε πολλές χώρες. Ως κύριος λόγος προσδιορίζεται η συχνή 
λειτουργία τους ως βάσης µιας σειράς µαθηµάτων, δεδοµένου ότι η προετοιµασία, 
που απαιτεί η διδασκαλία, είναι δύσκολη και χρονοβόρα (Newton & Newton, 
2006). Έχει διαπιστωθεί δε, ότι ένα αποτελεσµατικό εγχειρίδιο µπορεί να κάνει τη 
διαφορά στην ποιότητα της διδασκαλίας (Newton & Newton, 2006). 

Ως προς την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, που αφορούν στα τρέχοντα 
ελληνικά, σχολικά εγχειρίδια καταρχάς θα εµφανιστούν τα αποτελέσµατα που 
σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα της πληροφόρησης των εκπαιδευτικών 
πάνω στα νέα σχολικά εγχειρίδια αλλά και οι πηγές, από τις οποίες οι δάσκαλοι 
αντλούν την ενηµέρωσή τους. Στη συνέχεια, διερευνάται ο βαθµός ικανοποίησης 
των εκπαιδευτικών από την γενικότερη επιµόρφωση, που είχαν πάνω στα νέα 
διδακτικά πακέτα του ∆ηµοτικού Σχολείου. Ακολούθως και ειδικότερα, 
παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως την αποτελεσµατικότητα της 
επιµόρφωσής τους στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης 
του ∆ηµοτικού.  

Αποτελεσµατικότητα της πληροφόρησης των εκπαιδευτικών στα νέα 
σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού. Πηγές άντλησης της ενηµέρωσης  

Το 11,1% των εκπαιδευτικών θεωρούν πολύ αποτελεσµατική την 
πληροφόρηση, το 52,5% αρκετά αποτελεσµατική, ενώ το 36,4% δείχνει 
απογοητευµένο, αφού θεωρεί την πληροφόρηση ελλιπή, ανεπαρκή έως και 
ανύπαρκτη. Ο µέσος όρος (µ.ο: 2,66), είναι ενδεικτικός και άκρως δηλωτικός των 
εκτιµήσεων των εκπαιδευτικών, περί της σχετικά, πληµµελούς ενηµέρωσής τους. 

Είναι γεγονός ότι η πολιτεία αφιέρωσε, συνήθως, µόνο κάποια τρίωρα, ανά 
γνωστικό αντικείµενο- εγχειρίδιο για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στις αρχές 
του σχολικού έτους 2006-2007. Σε κάθε περίπτωση όµως, ανάλογα και µε το 
ενδιαφέρον, υπάρχουν και άλλες πηγές και τρόποι άντλησης πληροφόρησης για 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, διδακτικό ή παιδαγωγικό θέµα. Στον πίνακα 1 
εµφανίζεται καθεµιά από τις πηγές ενηµέρωσης και η κατανοµή των 73 
εκπαιδευτικών του δείγµατος (ή ποσοστό 73%) που δήλωσαν προηγουµένως ότι 
θεωρούν αρκετά έως πολύ αποτελεσµατική την ενηµέρωση, που έχουν πάνω στα 
σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
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Πίνακας 1. Κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγµατος σε 
καθεµία από τις πηγές ενηµέρωσής τους πάνω στα νέα σχολικά εγχειρίδια 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ % % 

Βιβλία-άρθρα 57,1 42,9 
Επιµορφωτικά σεµινάρια 66,6 33,3 
Συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις 25,4 74,6 

Εφηµερίδες, περιοδικά, Μ.Μ.Ε. 15,9 84,1 
∆ιαδίκτυο 63,5 36,5 
Συζητήσεις µε συναδέλφους 79,4 20,6 
Συζητήσεις µε Σχολικό Σύµβουλο 52,4 47,6 
Συζητήσεις µε συνδικαλιστικούς φορείς 7,9 92,1  

ΥΠ∆ΒΜΘ, Π.Ι. 7,9 92,1 
Κάποια άλλη 1,6 98,4 

∆εν όφειλαν να απαντήσουν 36% 

∆εν απάντησαν 1% 

Κύριες πηγές ενηµέρωσης-πληροφόρησης των εκπαιδευτικών εµφανίζονται 
να είναι οι συζητήσεις µε συναδέλφους σε ποσοστό 79,4%, τα επιµορφωτικά 
σεµινάρια (66,6%), το ∆ιαδίκτυο (63,5%), τα βιβλία-άρθρα (57,1%) καθώς και οι 
συζητήσεις µε το Σχολ. Σύµβουλο (52,4%). Ως υποδεέστερες ή αγνοηµένες πηγές 
χαρακτηρίζονται τα Συνέδρια, οι ηµερίδες και οι διαλέξεις (25,4%), οι εφηµερίδες, 
τα περιοδικά, τα Μ.Μ.Ε (15,9%), οι συζητήσεις µε συνδικαλιστικούς φορείς 
(7,9%) και τέλος µε το ίδιο ποσοστό η ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας ή 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

«Οι συζητήσεις µε τους συναδέλφους» στην κορυφή των ποσοστών, 
φανερώνει µια ενδοδιδασκαλική, ενδοσυντεχνιακή αγωνία και ανησυχία, την 
οποία εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας να αλληλοστηριχθούν, να 
αλληλοσυµπληρωθούν και να αυτοδικαιωθούν, κατά την προσπάθειά τους να 
σταθούν αξιοπρεπώς, σε κάθε εκπαιδευτικό µετερίζι. Κατά τους εκπαιδευτικούς 
της Στ΄ τάξης του δείγµατος, η πολιτεία, µέσω του Υπουργείου και του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δεν προσέφερε ουδεµία ενηµέρωση και 
συνεπακόλουθα ουδεµία βοήθεια κατά τον εγκλιµατισµό και την προσαρµογή τους 
στα νέα παιδαγωγικά και διδακτικά δεδοµένα των νέων εγχειριδίων.  

Παρήγορο και ευχάριστο είναι ασφαλώς το γεγονός ότι οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί αφιερώνουν, αν και όχι τη µερίδα του λέοντος, τουλάχιστον 
σηµαντικό κοµµάτι της πληροφόρησής τους στο ∆ιαδίκτυο, αξιοποιώντας τις 
πολλές υπηρεσίες του.  
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Αποτελεσµατικότητα της γενικότερης επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στα νέα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού σχολείου  

Ως πλήρως ικανοποιηµένο εµφανίζεται µόλις το 5,1%, των εκπαιδευτικών, 
ενώ το 36,7% θεωρεί αρκετά αποτελεσµατική την επιµόρφωση. Αντίθετα, το 
45,9% και το 12,2% των δασκάλων δηλώνει ότι η αποτελεσµατικότητα της 
επιµόρφωσης πάνω στα εγχειρίδια του ∆ηµοτικού ήταν µικρή έως µηδενική 
αντίστοιχα. 

Όπως προαναφέρθηκε, συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε την 
εισαγωγή των νέων βιβλίων δε θεσµοθετήθηκε, πλην κάποιων σκόρπιων, 
ανοργάνωτων και µε, µάλλον, διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, επιµορφωτικών 
συναντήσεων µε, κατά κανόνα πολλαπλασιαστές εκπαιδευτικούς, ως επιµορφωτές. 
Η πραγµατικότητα αυτή αποτυπώθηκε περίτρανα, και στο µέσο όρο (2,35), όπου οι 
εκπαιδευτικοί θεώρησαν σχεδόν λίγη και γενικά ατελέσφορη την επιµόρφωσή τους 
πάνω στα νέα εγχειρίδια, ακόµα και 5 χρόνια µετά την εισαγωγή τους στην 
ελληνική εκπαίδευση. 

Αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω στο 
νέο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού 

Λιγότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται οι εκπαιδευτικοί ως προς την 
αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσής τους πάνω στο νέο σχολικό εγχειρίδιο των 
Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού συγκριτικά µε άλλα εγχειρίδια, αφού 
ποσοστό 60,2% των δασκάλων δηλώνει ότι η επιµόρφωσή τους ήταν από λίγο έως 
καθόλου ικανοποιητική, ενώ 32,7% θεωρεί αρκετά και το υπόλοιπο 7,1% πολύ 
τελεσφόρα την επιµόρφωση. Ο χαµηλός µέσος όρος 2,29 (χαµηλότερος από την 
αµέσως προηγούµενη περίπτωση) είναι διαφωτιστικός και συνηγορικός, του 
ελλείµµατος και της στέρησης παιδαγωγικών και διδακτικών εχέγγυων που 
αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί, ως προς την επιµόρφωσή τους στο νέο βιβλίο των 
µαθηµατικών της Στ΄ Τάξης, παρά το διάστηµα των τεσσάρων και πλέον ετών, που 
είχε µεσολαβήσει από την επίσηµη κυκλοφορίας του και τη διανοµή του στους 
µαθητές.  

Ας σηµειωθεί ότι λόγω των πολλών καινοτόµων διδακτικών προτάσεων και 
θεωρητικών ερεισµάτων του νέου εγχειριδίου των Μαθηµατικών της Έκτης τάξης, 
πέραν ασφαλώς και της δυσκολίας, που κοµίζει κάθε τι καινούργιο, απαιτούνταν, 
οπωσδήποτε, µεθοδικότερη, πιο πλούσια και εµπεριστατωµένη αλλά και συνεχής 
ανατροφοδοτική διαδικασία επιµόρφωσης. Η ελληνική αυτή εκπαιδευτική 
ελλειµµατικότητα και παθογένεια αποδόθηκε και αποτυπώθηκε γλαφυρά, στις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  
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Συζήτηση-Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

Είναι µάλλον επιστηµονικά παραδεκτή η αναγκαιότητα και η καταλυτικότητα 
της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ως ακρογωνιαίου λίθου κάθε παιδαγωγικής 
και διδακτικής παρέµβασης. Αποτελεί µία εκ των ων ουκ άνευ αντισταθµιστική 
διαδικασία, ευθέως ανάλογη των µαθησιακών ωφεληµάτων και προσδοκιών της 
κοινωνίας από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, αφού στοιχειοθετεί µια, κατεξοχήν, αναγκαία συνθήκη εκπαιδευτικής 
ανάκαµψης.  

Κατά τον καθηγητή και πρώην Υπουργό Παιδείας Γ. Μπαµπινιώτη (2009), ο 
οποίος χρηµάτισε πρόεδρος του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, «οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ανεπαρκώς καταρτιζόµενοι στα 
Πανεπιστήµια και σπανίως επιµορφούµενοι στην Εκπαίδευση. Αν και όποτε µπουν 
στην Εκπαίδευση δε µετέρχονται τακτικής, περιοδικής, υποχρεωτικής 
επιµόρφωσης, κατάλληλα οργανωµένης και µε παροχή κινήτρων. Ακατάρτιστος 
και ανεπιµόρφωτος εκπαιδευτικός (σε συνδυασµό µε τις αδυναµίες τού 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος) είναι τροχοπέδη ποιότητας για την Παιδεία µας».  

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα νέα 
εγχειρίδια, ενταγµένη στα συνήθη, ισχνά ελληνικά πλαίσια, προσφέρθηκε 
συρρικνωµένη και ελλιπώς, το πρώτο δεκαήµερο του διδακτικού έτους 2006-2007. 
Ήταν οπωσδήποτε ελλειµµατική (τρίωρο ανά γνωστικό αντικείµενο), παρότι ήταν 
απαραίτητη για την υλοποίηση καινούργιων µεθόδων, µεθοδολογικών αρχών και 
πρακτικών, που κόµιζαν τα νέα βιβλία. Η επιµόρφωση στα νέα διδακτικά πακέτα 
δεν ήταν ουσιαστική, αλλά ούτε υπήρξε και πιλοτική τους διδασκαλία. (Λακασάς, 
2008). 

Με όλα τα παραπάνω φαίνεται να συνάδουν και να ευθυγραµµίζονται οι 
γνώµες και οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος της έρευνάς µας. 
Μερικώς ικανοποιηµένοι εµφανίζονται, λοιπόν, ως προς την πληροφόρηση και την 
ενηµέρωση που είχαν, πάνω στα νέα διδακτικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού 
Σχολείου.  

Εντελώς απαξιωτικοί εµφανίζονται για τη συνεισφορά και τη συµβολή του 
Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην πληροφόρησή τους. 
Νιώθουν απροστάτευτοι, παραµεληµένοι και περιθωριοποιηµένοι. Εξίσου, 
επικριτικοί παρουσιάζονται, αφού προδήλως, κατακεραυνώνουν και τη 
συνδικαλιστική απραξία των αιρετών ταγών τους. Έµµεσα δε, παραδέχονται ότι 
δεν αναζητούν και δε βρίσκουν διέξοδο στις επιστηµονικές τους ανησυχίες, «ιδία 
βουλήσει», δεδοµένου ότι παραµένουν χαµηλά στη λίστα των δυνητικών πηγών 
πληροφόρησης τα συνέδρια, οι ηµερίδες, οι διαλέξεις, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, 
και τα Μ.Μ.Ε. Απεναντίας, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται µια 
«εκ των ενόντων» καταφυγή στην αλληλοπληροφόρηση µεταξύ τους, αφού οι 
συζητήσεις µε συναδέλφους και µε τον Σχολικό Σύµβουλο χαρακτηρίζονται ως 
κύριες πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών.  
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Ακόµα, τα επιµορφωτικά σεµινάρια (που τις περισσότερες φορές, όµως, είναι 
υποχρεωτικά) τα βιβλία και τα διάφορα άρθρα αλλά και το ∆ιαδίκτυο αποτελούν, 
κατά τους εκπαιδευτικούς, εναλλακτικούς τρόπους άντλησης πληροφοριών, ώστε 
να ανταποκρίνονται αξιοπρεπώς στο πολυεπίπεδο και πολυδαίδαλο (αλλά και 
κοινωνικά ανέρειστο) καθηµερινό έργο τους. 

Για την υψηλή θέση του ∆ιαδικτύου σε αυτόν τον κατάλογο πρόσφορων 
πηγών πληροφόρησης αξίζει να επισηµανθεί ότι το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί 
µια βασική, κλασική και πρακτικά ανεξάντλητη πηγή πληροφόρησης και 
ενηµέρωσης, σχεδόν για όλα τα µαθήµατα. Βέβαια, οι Νέες Τεχνολογίες αυξάνουν 
τις ανάγκες επιµόρφωσης των δασκάλων, προσφέρουν ωστόσο µέρος της λύσης. 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) µπορεί να παρέχουν τους 
πλέον ελαστικούς και αποτελεσµατικούς τρόπους για επαγγελµατική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών δασκάλους ώστε να εξελιχθεί και να βελτιωθεί το παιδαγωγικό 
και επιστηµονικό τους κεφάλαιο (Jung, 2005). 

Οπωσδήποτε, φθίνουσα πορεία ακολουθεί και η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών για την ενηµέρωση που υπόστηκαν πάνω στα νέα σχολικά 
εγχειρίδια του ∆ηµοτικού σχολείου µε αποκαρδιωτική κατάληξη, τη σχετική 
ενηµέρωσή τους στο νέο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης 
∆ηµοτικού. Η φύση και η ιδιαιτερότητα του µαθήµατος των Μαθηµατικών, 
απαιτεί ορθολογικότερες, πιο εµπεριστατωµένες και ενδελεχείς αλλά και 
περισσότερο πλουραλιστικές επιµορφωτικές παρεµβάσεις από την Πολιτεία. 

∆υστυχώς, για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα, η Πολιτεία δεν δίνει 
ουδεµία προτεραιότητα στην Παιδεία και στον πολιτισµό, όπως προκύπτει και από 
τα οικονοµικά µεγέθη που διαθέτει στον Προϋπολογισµό. Παιδεία και πολιτισµός 
έχουν υποβαθµισθεί θεσµικά, οικονοµικά και κοινωνικά, µε αποτέλεσµα να έχουν 
συσσωρευτεί µε τον καιρό όγκοι προβληµάτων, τα οποία έχουν τελικά καταστεί 
και δυσεπίλυτα (Μπαµπινιώτης, 2009). Όπως προλέχθηκε «παιδιά ενός κατώτερου 
θεού» νιώθουν οι εκπαιδευτικοί, αφού αισθάνονται ανεπαρκώς επιµορφωµένοι 
πάνω στα νέα διδακτικά πακέτα, ειδικά στο νέο εγχειρίδιο των µαθηµατικών της 
Στ΄ τάξης, καταλογίζοντας εµµέσως ολιγωρία, αδράνεια και αµέλεια στους 
«υπευθύνους», δηµιουργούς της συνήθως, αποστεωµένης και τελµατωµένης 
ελληνικής, επιµορφωτικής, εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.  

Ασφαλώς, όπως και η διεθνής βιβλιογραφία επισηµαίνει (Rahman et al., 
2011), οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται συνεχείς και πολλαπλές ευκαιρίες 
επιµόρφωσης, οι οποίες θα συνοδοιπορούν µε την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 
Η ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσης και των επιµορφωτικών υπηρεσιών πρέπει να 
βελτιωθεί ώστε να συνυφανθεί µε την άµεσα εξαρτηµένη αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας και τον προσπορισµό πλούσιων, µαθησιακών ωφεληµάτων. Αποτελεί 
θεµελιώδες, παιδαγωγικό αξίωµα αλλά και την καλύτερη επένδυση κατά την 
πορεία µιας κοινωνίας προς την αριστοποίησή της, η επαγγελµατική και 
επιστηµονική αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Αναµφίβολα, οι 
ποιοτικές και συχνές επιµορφωτικές δράσεις, µέσω κινήτρων, µε ευρεία 
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συµµετοχή των εκπαιδευτικών είναι η καλύτερη εγγύηση για έναν ταχύ κοινωνικό 
διασκελισµό, γαρνιρισµένο από πρόοδο, προκοπή και …άνθη… 
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Περίληψη  

Ως µέρος µιας ευρύτερης έρευνας, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την 
αποτελεσµατικότητα της πληροφόρησης και της γενικότερης επιµόρφωσης την οποία 
µετήλθαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στην Έκτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
πάνω στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία εισήχθηκαν στην ελληνική εκπαίδευση τον 
Σεπτέµβριο του 2006. Επίσης και οι πηγές άντλησης της πληροφόρησης και επιµόρφωσης 
αλλά και ο βαθµός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν ερευνητικό ζητούµενο. 
Μια τελευταία ερευνητική συνιστώσα εστίασε στην αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, ειδικά στο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Στ΄ τάξης. 
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Εισαγωγή 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί µια έννοια, που δύσκολα µπορεί 
να οριοθετηθεί1. Ορθοί ή λανθασµένοι ορισµοί για τον ρόλο και τη λειτουργία της 
δεν υπάρχουν. Κάθε φορά καθορίζεται ανάλογα µε το νόηµα και τη σηµασία 
(αξία) που προσδίδουµε στην επιµόρφωση, την ποιότητα της αρχικής µόρφωσης 
και τις ειδικές ανάγκες που θέλουµε να καλύψουµε (Πολυχρονόπουλος 1983: 53). 
Η επιµόρφωση, λοιπόν, θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή ως η επιπλέον µόρφωση, 
η οποία προσφέρεται σε εκείνους που έχουν δεχτεί κάποια µόρφωση (Ανθόπουλος 
κ.ά. 1994: 11). Αποτελεί µια συνεχή διαδικασία, διαρκώς µεταβαλλόµενη2 και 
έναν από τους πολλούς παράγοντες3 και θεσµούς που µπορεί να συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, της 
σχολικής µονάδας και γενικά της εκπαίδευσης. Η διαρκής επιµόρφωση του 
εκπαιδευτικού αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας που ενδιαφέρεται για την 
ποιότητα και την απόδοση της εκπαίδευσης που προσφέρει (Ραγκούσης 2010: 79). 

Στις επιµέρους εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές πολιτικές και δράσεις 
πρωταρχικό ρόλο, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι κατέχουν τα ΠΕΚ και οι 
σχολικοί σύµβουλοι, δύο επιµορφωτικοί φορείς µε ιστορία στον χώρο. Από τη µια 
ο θεσµός των ΠΕΚ και από την άλλη οι σχολικοί σύµβουλοι αποτελούν βασικούς 
φορείς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθµίδων, οι οποίοι 

                                            
1 Αναφέρουµε από την αρχή ότι υπάρχει στη βιβλιογραφία διάκριση µεταξύ των όρων επιµόρφωση 
και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, δύο όροι που συχνά συγχέονται και χρησιµοποιούνται ως 
ταυτόσηµοι (Κασσωτάκης 1983: 73). 
2 Για την εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, βλ. Κωστίκα 2004: 
20. 
3 «Η αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στη χώρα µας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από 
την αρτιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η αρτιότητα εξαρτάται από τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που αποκτώνται: α. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, β. από τη συσσώρευση 
επαγγελµατικής εµπειρίας, πρακτικής εφαρµογής και αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον της 
εκπαίδευσης και γ. από τις δυνατότητες και την ποιότητα της επιµόρφωσης που παρέχεται στον 
εκπαιδευτικό κατά το χρόνο της επαγγελµατικής του καριέρας» (Μακρή κ.ά. 2005: 323). 
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εδώ και πάνω από είκοσι περίπου χρόνια στοχεύουν στην καθοδήγηση, στην 
ενίσχυση και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων. 

∆ίνοντας µια ταυτότητα στα ΠΕΚ, µε βάση αυτά που ισχύουν σήµερα, 
αποτελούν κέντρα και φορείς που επιµορφώνουν τους εκπαιδευτικούς και των δύο 
σχολικών βαθµίδων καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλµατός τους 
(Π.∆. 250/1992). Σκοπός της επιµορφωτικής δράσης των ΠΕΚ είναι να 
εξασφαλίζουν στους εκπαιδευτικούς ποικίλες µορφές υποχρεωτικής και 
προαιρετικής επιµόρφωσης, µε επιµορφωτικά προγράµµατα µακράς και βραχείας 
διάρκειας (Χατζηδήµου & Στραβάκου 2003: 198). 

Από την άλλη, οι σχολικοί σύµβουλοι, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
αναλαµβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες αναφορικά µε την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους. Ειδικότερα, οφείλουν να ενθαρρύνουν, 
να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιµόρφωσης 
των σχολείων της αρµοδιότητάς τους, καθώς και να οργανώνουν οι ίδιοι 
επιµορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς (παιδαγωγικές συναντήσεις, 
συσκέψεις και επιµορφωτικά σεµινάρια, επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες). 
(Νόµος 1304/1982, Χατζηδήµου 20087). 

Έχοντας ως αφετηρία τα παραπάνω προβάλλονται στην παρούσα εισήγηση 
ορισµένες σκέψεις για το επιµορφωτικό έργο και την προσφορά των δύο αυτών 
φορέων. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται διαπιστώσεις δύο ερευνών. Κεντρικός 
σκοπός τους ήταν να διερευνηθούν και να ερµηνευτούν οι απόψεις των 
επιµορφωτών των ΠΕΚ καθώς και των σχολικών συµβούλων για την επιµόρφωση 
που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς. Ως τεχνική συλλογής του υπό έρευνα υλικού 
χρησιµοποιήθηκε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Ειδικότερα, το υπό έρευνα υλικό της 
πρώτης έρευνας αποτέλεσαν τριάντα δύο αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις 
σχολικών συµβούλων των δύο σχολικών βαθµίδων του Νοµού Θεσσαλονίκης, ενώ 
της δεύτερης έρευνας είκοσι αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις επιµορφωτών 
ΠΕΚ του ίδιου Νοµού. Το υλικό των ερευνών αναλύθηκε µε την τεχνική της 
δόµησης της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου και συγκεκριµένα η περιγραφή 
των δεδοµένων έγινε µε τα παραδείγµατα της πρότυπης δόµησης και της δόµησης 
περιεχοµένου (Κελπανίδης 1999: 71-81, Μπονίδης 2004: 128 – 133, Cohen & 
Manion 2007: 449-493). 

Οι διαπιστώσεις των δύο ερευνών εδράζονται σε θεµατικές που αφορούν 
γενικά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, τον τρόπο επιλογής των επιµορφωτών, 
τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων, τη στάση και τη θέση των εκπαιδευτικών και της 
πολιτείας στις επιµορφωτικές προσπάθειες καθώς και τη συνεργασία των 
επιµορφωτικών φορέων µε άλλους φορείς

4. Ωστόσο, το παρόν πόνηµα 
επικεντρώνεται στα βασικά κοινά τους σηµεία που αφορούν τη συµβολή και την 
προσφορά των ΠΕΚ και των σχολικών συµβούλων στην επιµόρφωση των 

                                            
4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εν λόγω έρευνες βλ. Γούπου 2012, Ναθαναήλ 2009. 
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εκπαιδευτικών και στις προτάσεις που προκύπτουν από τις απόψεις των 
συµµετεχόντων των δύο ερευνών για τη βελτίωση του επιµορφωτικού τους έργου.  

Αρχικά, αξίζει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε τις απόψεις των επιµορφωτών 
των ΠΕΚ και των σχολικών συµβούλων διαφαίνεται ο σηµαντικός ρόλος που 
διαδραµατίζουν αµφότεροι στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Οι επιµορφωτές των ΠΕΚ και οι σχολικοί σύµβουλοι
5 φαίνεται ότι 

οργανώνουν και υλοποιούν επιµορφωτικές δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται 
στις επιµορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, είτε αυτοί είναι 
νεοδιόριστοι είτε µε πολλά χρόνια υπηρεσίας.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις απόψεις τους, ενισχύεται η κατάρτιση των 
υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε ικανοποιητικό επίπεδο και παράλληλα 
συµπληρώνονται κενά και ελλείψεις στο γνωστικό αντικείµενο και σε θέµατα 
παιδαγωγικής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η µείωση του χάσµατος µεταξύ 
του χρόνου βασικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής πράξης. Αναφορικά µε την 
επιµόρφωση που παρέχουν στους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν 
ότι µε τα επιµορφωτικά τους προγράµµατα συµβάλλουν στην ενίσχυση του 
επαγγελµατισµού

6 
τους, στη διεύρυνση των γνώσεών τους, στην ενδυνάµωση της 

αυτοπεποίθησής τους, ώστε να ξεπεράσουν το λεγόµενο «σοκ της πράξης» καθώς 
και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. 

Θετική είναι και η συµβολή του έργου των ΠΕΚ και των σχολικών 
συµβούλων στη µείωση του χάσµατος θεωρίας – πράξης. ∆ιαπιστώνεται πως 
επιχειρείται και τις περισσότερες φορές εξασφαλίζεται αυτή η σύνδεση σε ένα 
βαθµό, όταν οι επιµορφωτές διαθέτουν προσόντα και εκπαιδευτική εµπειρία7, όταν 
το χρονικό διάστηµα του επιµορφωτικού προγράµµατος είναι επαρκές µε 
προδιαγραφές για πρακτικές εφαρµογές πέραν της θεωρίας και όταν υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδοµές. Οι βιωµατικές προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των επιµορφωτικών προγραµµάτων καθώς και οι δειγµατικές διδασκαλίες 
ενισχύουν την παραπάνω θέση, δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί 
έρχονται σε άµεση επαφή µε τις συνθήκες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και 
κυρίως της σχολικής τάξης.  

Η σχολική τάξη και ευρύτερα η εκπαιδευτική πραγµατικότητα δεν θα 
µπορούσαν να µείνουν ανεπηρέαστες από την αλµατώδη πρόοδο που συντελείται 
                                            
5 Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι οι σχολικοί σύµβουλοι µε πολλά χρόνια υπηρεσίας στον 
θεσµό αυτό, δείχνουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και αυτό τους 
οδηγεί σε άµεση οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν 
συνεργάζονται µαζί τους σε οτιδήποτε αυτοί (οι εκπαιδευτικοί) τους χρειαστούν. Από την άλλη, 
σχολικοί σύµβουλοι µε λίγα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται πως κρίνουν απαραίτητη την καταγραφή των 
επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. 
6 Θετική είναι και η αποτίµηση της συµβολής των ΠΕΚ στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 
επιµορφούµενων καθώς η συµµετοχή στις διάφορες επιµορφώσεις συνυπολογίζεται και εκτιµάται 
θετικά. 
7 Θεωρούν ότι οι σχολικοί σύµβουλοι και οι εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα λόγω της 
καθηµερινής τους τριβής µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τον χώρο του σχολείου µπορούν 
µε καλύτερο τρόπο να συνενώσουν τη θεωρία µε την πράξη. 
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στον γνωστικό, τεχνολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα. Προς 
αυτή την κατεύθυνση φάνηκε από τις δύο έρευνες να στρέφεται η επιµορφωτική 
προσπάθεια των ΠΕΚ και των σχολικών συµβούλων8, οι οποίοι µε το έργο τους 
συµβάλλουν στην προώθηση καινοτοµιών στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών µε νέες και επίκαιρες γνώσεις. 

Επιπλέον, οι δύο αυτοί φορείς συνδράµουν µε τα επιµορφωτικά τους 
προγράµµατα στην παρουσίαση και στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τις 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις

9 
καθώς και στην εφαρµογή των διαφόρων 

εκπαιδευτικών πολιτικών στον εκπαιδευτικό χώρο. Έτσι, µε ταχύρρυθµες 
επιµορφώσεις στα ΠΕΚ και µε συντονισµένες ηµερίδες από τους σχολικούς 
συµβούλους, οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται άµεσα και εξοικειώνονται µε τα νέα 
εκπαιδευτικά δεδοµένα, ενώ έχουν ταυτόχρονα την ευκαιρία για πρακτικές 
εφαρµογές. 

Στις έρευνες αυτές, όπως ήδη αναφέρθηκε, εκτός από τη συµβολή της 
επιµόρφωσης επισηµάνθηκαν ορισµένες προτάσεις που αποβλέπουν στην 
αποτελεσµατική λειτουργία των δύο φορέων και εποµένως στη βελτίωση και 
αναβάθµιση του παρεχόµενου επιµορφωτικού έργου. 

Ειδικότερα, οι επιµορφωτές στα ΠΕΚ τονίζουν την ανάγκη για αποκέντρωση, 
αυτονοµία και περισσότερη ευελιξία. Προτείνουν την αναθεώρηση του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους και αλλαγές στην οργανωτική δοµή των 
επιµορφώσεων που αναλαµβάνουν. Οι ίδιοι επιθυµούν τα ΠΕΚ να αποκτήσουν µια 
αυτοδυναµία και να οργανώνουν – όπως και παλιά – προγράµµατα µε βάση τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους. Βασικές προτάσεις είναι και 
αυτές για τη θέσπιση κινήτρων επιµόρφωσης, για τη συνεργασία µε άλλους, 
τοπικούς φορείς που µπορούν να βοηθήσουν το έργο τους καθώς και για τη 
δηµιουργία αυτόνοµου κτιρίου µε µόνιµη υλικοτεχνική υποδοµή. Επίσης, 
προτάσσουν την ανάγκη για περισσότερα σε αριθµό προγράµµατα, µικρά σε 
διάρκεια, τακτικά και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός σχολικού ωραρίου, µε 
συνδυασµό εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιµόρφωσης. Προτείνουν να 
υλοποιηθούν προγράµµατα µε βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, τα οποία θα 
εστιάζουν σε ειδικά θέµατα, θα εµπλουτίζονται µε σύγχρονες θεµατικές, θα 
επιδιώκουν τη σύνδεση θεωρίας πράξης10 και θα ενισχύουν τη συµµετοχή και τη 
συνεργασία. Σηµαντικό θεωρούν τις αξιοκρατικές επιλογές ατόµων στη διοίκηση, 
την επιλογή προσοντούχων επιµορφωτών από διάφορους χώρους καθώς και τη 

                                            
8 Για παράδειγµα, η επιµόρφωση που παρέχετε σε εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης κρίνεται 
απαραίτητη για την αποτελεσµατική ανταπόκριση στο έργο τους, καθώς οι αλλαγές σε αυτούς τους 
τοµείς της γνώσεις είναι ταχύτατες και σηµαντικές. 
9 Αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών προέκυψε το χρονικό διάστηµα εισαγωγής των 
νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών καθώς και του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Προγράµµατος 
Σπουδών στις δύο σχολικές βαθµίδες. Τόσο τα ΠΕΚ όσο και οι σχολικοί σύµβουλοι κλήθηκαν και 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην επιτακτική αυτή ανάγκη.  
10 Εδώ προτείνουν την εφαρµογή µικροδιδασκαλιών κατά τη διαδικασία (Χατζηδήµου 1997, 
Chatzidimou 2011: 306-310). 
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στελέχωση των ΠΕΚ µε µόνιµο προσωπικό και τη δηµιουργία µιας βάσης 
δεδοµένων επιµορφωτών που συνεχώς θα ανανεώνεται και θα εµπλουτίζεται. 
Τέλος, επιτακτική κρίνουν την ανάγκη για συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών 
µεθόδων αξιολόγησης. Προτείνουν ένα πλήρες πρόγραµµα αξιολόγησης 
επιµορφωτών και επιµορφούµενων καθώς και αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων 
βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση.  

Από την πλευρά τους οι σχολικοί σύµβουλοι για τη βελτίωση του 
επιµορφωτικού τους έργου προς τους εκπαιδευτικούς, προτείνουν και τη δική τους 
θεσµοθετηµένη επιµόρφωση από την πλευρά της πολιτείας σε πιο τακτά χρονικά 
διαστήµατα και κυρίως όταν αυτοί πρωτοδιορίζονται σε αυτές τις θέσεις. Μάλιστα, 
προτείνουν ως επιµορφωτές τούς εκπροσώπους του (πρώην πλέον) Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, µέλη ∆ΕΠ ακόµη και από εκπαιδευτικούς µε αυξηµένα προσόντα και 
µε εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο που θα τους διδάξουν. Οι ίδιοι 
επισηµαίνουν ότι τα επιµορφωτικά αυτά προγράµµατα για τους ίδιους οφείλουν να 
εστιάζουν σε θέµατα που αφορούν τις υποχρεώσεις τους και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους. 

Αναφορικά µε την οργάνωση και την υλοποίηση των επιµορφωτικών 
προγραµµάτων για τους εκπαιδευτικούς, οι ίδιοι οι σχολικοί σύµβουλοι προτείνουν 
την παροχή κάποιου οικονοµικού κωδικού, ο οποίος θα τους διευκολύνει στην 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τόσο των γραφείων τους όσο και των ίδιων 
των επιµορφωτικών συναντήσεων, ώστε να αποφεύγουν την αναζήτηση 
οικονοµικών πόρων από διάφορους φορείς, όπως τους διευθυντές σχολικών 
µονάδων.  

Τέλος, µία πρόταση σχεδόν όλων των σχολικών συµβούλων αποτελεί η 
µείωση του αριθµού των εκπαιδευτικών που έχουν υπό την εποπτεία τους. Ο 
µικρός αριθµός επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ενδείκνυται περισσότερο, καθώς 
οι σχολικοί σύµβουλοι µπορούν να συνεργαστούν καλύτερα µαζί τους στις 
επιµορφωτικές τους δράσεις και µπορούν να έχουν συχνότερη και αποδοτικότερη 
επαφή µαζί τους. 

Κλείνοντας, θα υποστήριζε κανείς ότι τόσο οι σχολικοί σύµβουλοι όσο και οι 
επιµορφωτές των ΠΕΚ συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην βελτίωση του έργου 
του εκπαιδευτικού και γενικότερα στην ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε τις απόψεις τους. 
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Abstract 

One of the factors that contribute effectively in teachers’ upgrade is teachers’ training, 
in which primary role is played by the Regional Institutes of Continuing Training and the 
school counselors, two educational institutions, with great history in the area. Over twenty 
years, these two institutions have aimed at guiding, strengthening and improving the 
educational work of teachers. Having these statements as a starting point, this paper intends 
to present thoughts on the training work that these bodies offer through some the findings 
of two surveys.  
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1. Εισαγωγή 

Η αναζήτηση µεθόδων και τεχνικών αποτελεσµατικής µάθησης, οι ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και η αναγκαιότητα προσαρµογής του σχολείου στο σήµερα 
κινητοποίησαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε να ενταχτούν στη 
διδασκαλία όλων των µαθηµάτων και φυσικά του µαθήµατος των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ) νέες διδακτικές προσεγγίσεις, που έχουν ως βάση παιδαγωγικές αρχές και 
θεωρίες. Στο χώρο της θρησκευτικής αγωγής τα τελευταία χρόνια γίνονται 
ουσιαστικά βήµατα αναβάθµισης και εµπλουτισµού του σχολικού µαθήµατος, 
ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις αλλαγές και στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών 
που διαµορφώνονται στον ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό χώρο. Είναι επιτακτική 
ανάγκη, το ΜτΘ να επικαιροποιηθεί και να εµπλουτισθεί µε εργαλεία και τεχνικές, 
ώστε να υπάρξει δηµιουργία νέων ρόλων και περιβαλλόντων µάθησης, να µην 
είναι αποκοµµένο µέσα στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα (Αλµπανάκη, 2013) 
και να αφορά όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές, πέρα από τη θρησκευτική ή µη 
δέσµευσή τους. 

Ήδη από το 2002, µε τα ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ του ΠΙ, η σκοποθεσία του ΜτΘ 
παρουσιάζεται αρκετά εκσυχρονισµένη, το µάθηµα αποµακρύνεται από τον 
κατηχητικό του χαρακτήρα και αποκτά σαφή γνωσιακά, µορφωτικά και 
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, µε κέντρο πάντα την Ορθόδοξη παράδοση αλλά και 
µε σεβασµό προς κάθε ετερότητα. 

Προχωρώντας στα νέα Πιλοτικά Προγράµµατα Σπουδών του 2011, που 
συντάχθηκαν στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου», έγινε µία προσπάθεια αλλαγής 
στη φιλοσοφία της διδασκαλίας. Τα νέα Προγράµµατα, που αφορούν σχεδόν όλα 
τα γνωστικά πεδία στην υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό & Γ/σιο), 
συντάχθηκαν µε το µοντέλο προγράµµατος διαδικασίας και δίνουν στον µεν 
εκπαιδευτικό τη δυνατότητα αυτενέργειας και αξιοποίησης πολλών µέσων και 
εργαλείων στη µαθησιακή διαδικασία, στους δε µαθητές, την κινητοποίηση και 
ενεργό συµµετοχή τους σε αυτήν. 
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Τα Προγράµµατα εφαρµόζονται πιλοτικά σε 180 σχολεία για τρίτη συνεχή 
χρονιά και είναι αναρτηµένα και στη διάθεση των εκπαιδευτικών σε ηλεκτρονική 
µορφή από την νέα πλατφόρµα του Ψηφιακού σχολείου 
(http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php) µαζί µε τον «Οδηγό του Εκπαιδευτικού», ο 
οποίος είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσιµος, δίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα και 
προτάσεις για τη διδασκαλία. Μέσα από την υλοποίηση των τεχνικών που 
προτείνονται επιτυγχάνεται ελεύθερη έκφραση συναισθηµάτων, απόψεων, 
στάσεων, ώστε οι µαθητές να είναι ικανοί να αντιλαµβάνονται και να 
επαναπροσδιορίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και συµπεριφορές (Καγκά, 2002). 
Ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, τις µεγάλες 
χριστιανικές παραδόσεις στην Ευρώπη και στον κόσµο (Ρωµαιοκαθολικισµός, 
Προτεσταντισµός κ.α), καθώς και µε τα µεγαλύτερα θρησκεύµατα και κυρίως 
αυτά, που έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική κοινωνία (Iσλάµ, Ιουδαϊσµός). 
Ακόµη έρχεται σε επαφή µε τον λογοτεχνικό πλούτο, τις εικαστικές τέχνες, τη 
µουσική, την ιστορία και τον πολιτισµό γενικότερα, αποφεύγοντας το «µαθαίνω 
απ’ έξω», αλλά επικεντρώνοντας στο να «µαθαίνει πώς να µαθαίνει» (Griffin & 
Cole, 1984. Wertsch,1984) µέσα από νέες διδακτικές µεθόδους, εκπαιδευτικά 
υλικά και ψηφιακά εργαλεία. 

2. Γιατί η αλλαγή; Η εκπαιδευτική ανάγκη. Τα νέα δεδοµένα  

Μέσα από τα νέα Προγράµµατα Σπουδών επιτελείται σταδιακή αναβάθµιση, 
εµπλουτισµός και σύνδεση του ΜτΘ µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών, καθώς σήµερα υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και νέα δεδοµένα, 
όπως: 

Ο εκσυγχρονισµός του ΜτΘ. Οι µαθητές σήµερα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας από όπου 
προέρχεται η πληροφόρηση. Το µοντέλο της µάθησης, που στηριζόταν στο σχήµα 
«απλή µετάδοση γνώσεων από τον εκπαιδευτικό και πρόσληψη αυτής της γνώσης 
από τους µαθητές» έχει πλέον αλλάξει. Η µάθηση κατανοείται πλέον σαν µία 
ενεργητική διαδικασία, στην οποία βασικό ρόλο παίζει τώρα ο µαθητής (Jonassen, 
J. Hwland, R. M. Marra, D. Crismond, 2011). Ήδη, εδώ και δυο δεκαετίες, είχαν 
διατυπωθεί απόψεις για διαφορετικές προσεγγίσεις του ΜτΘ, αφού, διδάσκονταν 
σε αυτό έννοιες πολλές φορές δυσνόητες και χωρίς σύνδεση µε τα βιώµατα των 
παιδιών (Περσελής, 1990). Σήµερα, αρκετά χρόνια µετά, µε όλες τις αλλαγές που 
έχουν συντελεστεί στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι 
η πραγµατικότητα επιτάσσει αλλαγές στη δοµή της οργάνωσης της διδασκαλίας. 

Η επικοινωνία ειδικά σήµερα, είναι συχνά σηµειωτική, µη λεκτική, µε χρήση 
δίαυλων και µε συµβολικές κατασκευές ή µε µέσα επικοινωνίας, όπως στον 
κινηµατογράφο (Πλειός, 2011), συνθέτοντας την έννοια της πολυτροπικότητας 
(multimodality) (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2010). Η πρόσληψη της γνώσης 
διενεργείται όχι µόνο στο χώρο του σχολείου µέσα σε µία σχολική αίθουσα, αλλά 
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παντού (στους χώρους ψυχαγωγίας, στο δρόµο, στον εργασιακό χώρο) και χωρίς 
πλέον να υπάρχουν γεωγραφικά όρια και σύνορα χάρη στο διαδίκτυο (Πλειός, 
2011). Συνεπώς ο συνολικός χρόνος µάθησης διευρύνεται και πέραν του σχολικού 
ωραρίου. Η πεποίθηση αυτή, αποτελεί πλέον έννοια διοίκουσα, που διατρέχει και 
προβληµατίζει την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Οι εκπαιδευτικοί θεολόγοι «θα 
πρέπει να επανεξετάσουν τις πεποιθήσεις τους για τη διαδικασία µάθησης και τις 
µεθόδους διδασκαλίας για το ΜτΘ, ώστε ο σηµερινός θεολόγος να ανταποκριθεί 
και να προσαρµοσθεί στις νέες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος και να 
µεταδώσει τις αλήθειες της πίστης χρησιµοποιώντας σύγχρονες διδακτικές 
µεθόδους» (Μητροπούλου, 2007).  

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η ηθική 
και θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού διαµορφώνονται µέσα από ένα σύνολο 
παραγόντων, όπως είναι η οικογένεια το σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα 
σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον εντάσσεται και το διαδίκτυο και τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, ακόµη και αν κάποιοι θέλουν να αγνοήσουν, 
επηρεάζουν τους ανθρώπους καθηµερινά και ειδικότερα τους νέους. Το διαδίκτυο 
και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
θρησκευτικής ανάπτυξης των παιδιών (Κακαβούλης, 1994) και εµπλέκονται άµεσα 
και στην διεύρυνση του θρησκευτικού πεδίου, καθώς µέσα από αυτά επιτυγχάνεται 
και αλληλεπίδραση ατόµων διαφορετικής θρησκείας. Σήµερα, έντονη 
δραστηριοποίηση παρουσιάζουν στο χώρο της κοινωνικής δικτύωσης οι 
περισσότερες Εκκλησίες, οι οποίες έχουν επίσηµες ιστοσελίδες, δηµιουργώντας 
έτσι ένα δίκτυο εκατοµµυρίων πιστών και ίσως αυτός ο «κυβερνοχώρος», να 
αποτελέσει ένα καινούριο πλαίσιο αναφοράς στο µέλλον (Μητροπούλου, 2007).  

Η απόκλιση µεταξύ της πραγµατικότητας του σχολείου και της ζωής των 
µαθητών. Αυτό που είχε διαπιστωθεί όχι µόνο στα Θρησκευτικά αλλά και σε άλλα 
µαθήµατα ήταν µία απόκλιση µεταξύ της πραγµατικότητας του σχολείου και της 
ζωής των µαθητών. Οι νέες απαιτήσεις για τη θρησκευτική εκπαίδευση στο ΜτΘ 
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο (δηµοκρατία, κοινωνική ανοχή, δικαιοσύνη) και ο 
πολιτισµικός εγκλιµατισµός του µαθητή, έκαναν επιτακτική την αλλαγή της 
φιλοσοφίας των Προγραµµάτων Σπουδών, ώστε το µάθηµα να προσφέρει στους 
νέους το χώρο, το κίνητρο και τα εργαλεία προσωπικού και κοινωνικού 
προβληµατισµού, να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, προσδοκίες και 
ανησυχίες των νέων παιδιών. Επιπλέον στόχος ήταν το ΜτΘ να µιλάει τη γλώσσα 
τους και να απευθύνεται στην αντιληπτική τους ικανότητα για το νόηµα της ζωής 
και του θανάτου, τη χαρά και τη λύπη, τον πόνο και την µακαριότητα, την 
ανιδιοτελή αγάπη, την ελευθερία, την ειρήνη, την καταλλαγή, την συµφιλίωση, την 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Στην πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλοµορφία της σύγχρονης κοινωνίας, 
όπου αναβιώνουν φονταµενταλιστικές κινήσεις, ρητορικές µίσους και κρούσµατα 
θρησκευτικής βίας, η ανεκτικότητα, η ειρηνική συνύπαρξη και η αποδοχή του 
διαφορετικού, είναι κάτι το οποίο συνιστά στόχο και πρέπει να επιδιώκεται µέσα 
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από τη διδασκαλία του θρησκευτικού µαθήµατος (Μαγγιώρος, 2012), αφού ο 
«αλληλοσεβασµός, η αποδοχή και η ειρηνική συνύπαρξη µε την θρησκευτική ή 
όποια άλλη ετερότητα, είναι διάσπαρτα µέσα στη Βίβλο και τα πατερικά κείµενα» 
(Γιαγκάζογλου, 2013). 

2.1 Η αναβάθµιση του ΜτΘ µέσα από τα νέα Προγράµµατα Σπουδών 

Στο νέο ΠΣ, η κριτική και κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική προσέγγιση 
κρίθηκε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τόσο τους παιδαγωγικούς όσο και τους 
διδακτικούς στόχους του ΜτΘ, προκαλώντας τις πρακτικές που εφαρµοζόταν 
µέχρι τώρα στη θρησκευτική εκπαίδευση (Οδ. Εκπαιδευτικού, σ.104-105). Έτσι 
έχουµε: 

Ενεργητική συµµετοχή και οµαδοσυνεργατικές πρακτικές στη µάθηση. 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο ΠΣ αναπτύσσονται µε βάση 
συµµετοχικές µορφές διδασκαλίας: οµαδοσυνεργατικότητα, µέθοδος project και 
διερευνητική-ανακαλυπτική µορφή διδασκαλίας. Η οµαδοσυνεργατικότητα 
συντελεί στην κοινωνικοποίηση του εφήβου, είναι κατάλληλη για όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 1995) και σύµφωνα µε τα νέα ΠΣ 
συστήνεται από τις πιο πρόσφορες διδακτικές προσεγγίσεις για το ΜτΘ (Οδηγός 
Εκπαιδευτικού, σ. 110). Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι και η συνεργασία 
(συνεργατική διδασκαλία-team teaching) (Buckley, 2000) µεταξύ των 
εκπαιδευτικών µιας σχολικής µονάδας. 

Σε συνδυασµό µε την οµαδοσυνεργατικότητα λειτουργεί και η διερευνητική 
µορφή διδασκαλίας, που απαιτεί τη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε 
η τάξη να κινητοποιηθεί για να αναλύσει και να κατανοήσει ένα πρόβληµα 
(Bloom, 1956). Και σε αυτή την περίπτωση ο θεολόγος λειτουργεί ως εµψυχωτής 
που διευκολύνει και συνοδεύει στην πορεία της µάθησης (Μπακιρτζής, 2004). 

Η µέθοδος project είναι µία άλλη µορφή συµµετοχικής µορφής διδασκαλίας 
µε ευρύτερο χρονικό φάσµα (από ένα δίωρο έως όλο το διδακτικό έτος) (Dewey, 
1925). Σύµφωνα άλλωστε µε τα νέα ΠΣ το χρονικό φάσµα της διδασκαλίας 
επεκτείνεται σε συνεχόµενα δίωρα ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης 
µίας θεµατικής από τον εκπαιδευτικό. Το θέµα συναποφασίζεται σε συνάρτηση µε 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών και για το λόγο αυτό υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση 
ακόµα και όταν δεν εντάσσονται στα επίσηµα project του σχολείου (Frey, 1998). 

Αυτενέργεια του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα νέα ΠΣ 
είναι καθοριστικός. Κατά τον Gangné, οι επιλογές του δασκάλου στη διάρκεια της 
µαθησιακής διαδικασίας καθορίζουν και το αποτέλεσµα και το βαθµό 
αφοµοίωσης. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται κάθε φορά διαφορετικές µέθοδοι, 
τρόποι οργάνωσης διδασκαλίας και εποπτικά µέσα (Gangné, 1985). Το ΠΣ παρέχει 
ενδεικτικές δραστηριότητες για την οργάνωση των διδακτικών ενοτήτων, 
αφήνοντας όµως µεγάλο περιθώριο σχεδιασµού στους διδάσκοντες, οι οποίοι θα 
πρέπει να συνδυάζουν την πληρότητα της διδασκαλίας µε την προσαρµογή του 
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διδακτικού υλικού αλλά και της διαδικασίας, στα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες 
των µαθητών, σύµφωνα µε τον «παιδοκεντρικό» χαρακτήρα της µάθησης 
(Βασιλόπουλος, 1996). 

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κατά την αξιοποίηση και εφαρµογή των 
διάφορων δραστηριοτήτων των νέων Προγραµµάτων στη σχολική τάξη 
επιτυγχάνεται αξιοποίηση της πολυαισθητηριακής αντίληψης των µαθητών µε 
έµφαση στην οπτικο-ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών (Cope, & M. 
Kalantzis, 2000). Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας ενισχύει τη φυσική τους 
περιέργεια, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος, ενώ παράλληλα 
εξοικειώνονται σε ένα καινούργιο τρόπο προσέγγισης κειµένων και πηγών. Η 
εργασία συντελείται σε ένα διευρυµένο γνωστικό περιβάλλον (ποικίλες πηγές, 
καλλιέργεια ικανότητας αξιοποίησης πηγών, δηµιουργία νοητικών σχηµάτων 
αιτιότητας, ανάδειξη ανθρώπων που βίωσαν θρησκευτικά ζητήµατα). Στη 
διδασκαλία άλλωστε είναι απαραίτητο να γίνεται χρήση πολλαπλών διδακτικών 
που συνδυάζονται µε µέσα και υλικά (σχολικό εγχειρίδιο, έγκυρο υλικό από το 
διαδίκτυο, υλικό από το Ψηφιακό Σχολείο: ψηφιακά εµπλουτισµένα βιβλία- 
«Φωτόδενδρο», κλπ). 

Κατά την Β. Μητροπούλου «η εφαρµογή πολυµέσων αναβαθµίζει τη σχέση 
µαθητή-µαθησιακής ύλης» κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ (Μητροπούλου, 2007). 
Επιπλέον, οι πολυµεσικές εφαρµογές και τα παιχνίδια αποτελούν ελκυστικές 
δραστηριότητες, που κινητοποιούν τους µαθητές (Βλαστάρης, 2003). Η 
διδασκαλία, που εντάσσει την τεχνολογία αξιοποιεί πέρα από τα έντυπα κείµενα, 
οπτικοακουστικό υλικό, κινούµενη εικόνα, µε αποτέλεσµα να δραστηριοποιείται η 
προσοχή µε ελεγχόµενα αποτελέσµατα (Gangné, 1973).  

2.2 Συνεχής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση των ΠΣ 

Η αξιολόγηση είναι απολύτως αναγκαία για τη ποιότητα των αποτελεσµάτων 
από την επιτυχή εισαγωγή των νέων ΠΣ στα σχολεία. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί 
να πάρει δύο µορφές. Η µία είναι η συνεχής (formative) και η δεύτερη η τελική 
(summative) αξιολόγηση. Ήδη από την αρχή της εφαρµογής των ΠΣ στα σχολεία, 
διενεργείται µια τέτοιου είδους αξιολόγηση και αφορά τη συλλογή δεδοµένων για 
τη βελτίωση του προγράµµατος, διόρθωση αστοχιών, συµπλήρωση 
υποστηρικτικού υλικού, δηµιουργία τράπεζας δεδοµένων µε καλές πρακτικές. Η 
τελική αξιολόγηση έχει ως κύριο στόχο την εξακρίβωση του βαθµού στον οποίο το 
πρόγραµµα επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει. 

Με την πιλοτική εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων έχουν ήδη επισηµανθεί 
σε µεγάλο βαθµό προβλήµατα και δυσκολίες, θετικά και αρνητικά στοιχεία. Το νέο 
ΠΣ είναι ριζοσπαστικό και φιλόδοξο και απαιτεί επάρκειες από τους διδάσκοντες 
σε παιδαγωγικό και θεολογικό επίπεδο (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι ίσως ανέτοιµοι να διαχειρισθούν αυτή την 
καινούρια πραγµατικότητα. Χωρίς προηγούµενη εξοικείωση και βιωµατική 
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εκπαίδευση όπως εκπαίδευση εκτός θυρών (outdoor education), εκπαίδευση 
προσφοράς στην κοινότητα (service education), εκπαίδευση βασισµένη στην 
περιπέτεια (adventure based education), για την ειρήνη, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση ορισµένοι από τους εκπαιδευτικούς στάθηκαν προβληµατισµένοι ή 
αδράνησαν στα καινούρια δεδοµένα (Μπακιρτζής, at al., 2011). Ο αποκλεισµός 
της ειδικότητας των θεολόγων από επιµορφώσεις (νέων τεχνολογιών στο Β΄ 
Επίπεδο, Μείζων Επιµόρφωση), λειτούργησε εις βάρος των νέων προκλήσεων που 
κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ ενθαρρυντικό βέβαια το 
γεγονός, ότι εκδηλώνεται µεγάλο ενδιαφέρον και ενεργός συµµετοχή σε 
επιµορφώσεις που σχετίζονται µε τη φιλοσοφία και την κατανόηση των νέων ΠΣ 
(τα βιωµατικά εργαστήρια, διαδικτυακά και εξ αποστάσεως σεµινάρια) και µε το 
ΜτΘ. Το ∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (∆ΚΕΕ) 
(http://dkee.att.sch.gr/) οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα διαδικτυακά 
µαθήµατα που απευθύνονται όχι µόνο στους θεολόγους αλλά και σε 
εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων σε σχέση µε την ένταξη των Τ.Π.Ε στη 
διδασκαλία. 

Η σωστή επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και µέσων από τον 
εκπαιδευτικό είναι πολύ σηµαντική διαδικασία και έχει να κάνει µε το σκοπό και 
τους στόχους του µαθήµατος, τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειµένου, τα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων και τις ικανότητες του εκπαιδευτή. Η 
επιλογή ανήκει πάντα στον εκπαιδευτικό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
προσέξει να µην πέσει στην παγίδα του εντυπωσιασµού και όλα αυτά να 
αποτελέσουν άρτυµα για τους µαθητές χωρίς να επιδιώξει την 
οµαδοσυνεργατικότητα και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων (Αλµπανάκη, 
2013). Έχει πολύ µεγάλη σηµασία το εκπαιδευτικό υλικό να διαφοροποιείται από 
σχολείο σε σχολείο και από τάξη σε τάξη ανάλογα µε τις προσδοκίες, τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 

Το ελληνικό σχολείο πολλές φορές λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδοµής, 
αδυναµίας στην πρόσβαση όλων των µαθητών στο διαδίκτυο, ύπαρξης 
ιδιαιτεροτήτων του αναλυτικού προγράµµατος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
απόλυτα σε ένα τέτοιο µοντέλο. Ο διδακτικός χρόνος συχνά δεν επαρκεί και η 
ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη απαιτούν καλή προετοιµασία, 
ώστε να µη χάνεται πολύτιµος χρόνος στη τάξη. Τα νέα ΠΣ για το ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο όµως προτείνουν µία σειρά από τεχνικές, σε συνδυασµό µε τα 
κατάλληλα εργαλεία, πολλές εκ των οποίων είναι πολύ σύντοµες και µπορούν να 
παρεµβληθούν στη διάρκεια της διδασκαλίας για την επίτευξη του στόχου (Οδηγός 
Εκπαιδευτικού, σ.159-162). Η τεχνολογία είναι επίσης πολύ σηµαντική γιατί δίνει 
τη δυνατότητα άπειρων συνδυασµών και εξατοµικευµένων δραστηριοτήτων. Η 
δηµιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας δίνει τέλος τη δυνατότητα µεγαλύτερης 
ευκολίας για διαφοροποιηµένη διδασκαλία και ανάπτυξης δεξιοτήτων των 
µαθητών. 
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3. Συµπερασµατικά 

Το θρησκευτικό µάθηµα, κατεξοχήν σχεσιακό και ανοικτό, προβάλλει και 
αναδεικνύει την συνεργασία, την οµαδικότητα και την ενότητα (Γιαγκάζογλου, 
2013). Η υπάρχουσα εµπειρία σε πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά και η µεγάλη 
ανταπόκριση θεολόγων για επιµόρφωση, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές για 
την επιτυχηµένη εφαρµογή των νέων Προγραµµάτων Σπουδών. H διεθνής 
εµπειρία άλλωστε επισηµαίνει ότι για να είναι επιτυχηµένη η όποια εφαρµογή 
νέων µεθόδων και τεχνικών στη διδασκαλία θα πρέπει να υπάρχει µία ισορροπία 
ανάµεσα στην αδικαιολόγητη φοβία και τον άκρατο ενθουσιασµό. Οι θεολόγοι θα 
πρέπει αναθεωρήσουν παραδοσιακές αντιλήψεις που αφορούν στη φιλοσοφία, στη 
δοµή και στην εφαρµογή των σύγχρονων Προγραµµάτων Σπουδών για το ΜτΘ, 
ώστε αυτά να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αναδείξουν το 
σχεσιακό χαρακτήρα του θρησκευτικού µαθήµατος στη µαθησιακή διαδικασία. 
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Περίληψη 

Η ανάγκη αναβάθµισης και εµπλουτισµού του µαθήµατος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) 
µε νέες διδακτικές προσεγγίσεις, αποτελεσµατικότερες µαθησιακές διαδικασίες, 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και προσαρµογή σε νέες συνθήκες και δεδοµένα 
οδήγησαν στην εκπόνηση νέων Προγραµµάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά ∆ηµοτικού & 
Γυµνασίου (2011). Τα νέα ΠΣ έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα 
του Ψηφιακού Σχολείου και συνοδεύονται από τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού 
(http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php), ο οποίος είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσιµος µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα και διδακτικές προτάσεις. Τα νέα ΠΣ, από το 2011, 
εφαρµόζονται πιλοτικά σε σχολεία της χώρας. 
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Έννοια και ορισµός  

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) κατατάσσει την επιθετικότητα σε: 
διαπροσωπική, ενδοατοµική και συλλογική. Η διαπροσωπική αφορά την 
επιθετικότητα µεταξύ δύο ατόµων οικείων η µη, η ενδοατοµική είναι η 
επιθετικότητα προς τον εαυτό µας και η συλλογική περικλείει οµάδες ατόµων που 
στρέφονται ενάντια στην κοινωνία, την πολιτική, τους θεσµούς, κλπ. (Diaz, 2007). 
Στη συγκεκριµένη εργασία θα ασχοληθούµε και θα αναλύσουµε τη διαπροσωπική 
επιθετικότητα. 

Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η επιθετικότητα αναφέρεται 
γενικά σε όλες τις µορφές διεκδικητικής-αγωνιστικής προσπάθειας και ενέργειες 
µε στόχο τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Γενικά, η ανθρώπινη επιθετικότητα 
ταξινοµείται σε διαφορετικές κατηγορίες οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι: η 
εχθρική επιθετικότητα και η συντελεστική. Στην εχθρική επιθετικότητα υπάρχει 
σκοπιµότητα, δηλαδή η πράξη έχει ως στόχο να βλάψει το θύµα. Επισηµαίνεται ότι 
η εχθρική επιθετικότητα µπορεί να µην έχει επιθετικούς σκοπούς, αλλά να 
στοχεύει στην αποκατάσταση του συναισθήµατος του ατόµου, το οποίο 
πληγώθηκε µετά από κάποια πρόκληση. Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσεται η 
σχολική θυµατοποίηση ή σχολικός εκφοβισµός και αναφέρεται σε επιθετικές 
πράξεις που στοχεύουν στην καθυπόταξη του παιδιού-στόχου (Κολιάδης, 2010). Η 
«σχεσιακή επιθετικότητα» (ή αλλιώς συντελεστική επιθετικότητα) (relational 
aggression) ορίζεται ως η βλάβη (ή η απειλή της βλάβης) των σχέσεων ή των 
συναισθηµάτων ένταξης, αποδοχής, φιλίας σε µια οµάδα. Οι συµπεριφορές σε 
αυτό το είδος της επιθετικότητας εµπεριέχουν τη διάδοση φηµών, τον 
εξοστρακισµό και την κοινωνική τριγωνοποίηση (τη συνεργασία µε κάποιον άλλο 
εναντίον τρίτων) (Estell, 2007).  

Αναπτυξιακή πορεία και µορφές της επιθετικότητας 

Έρευνες επισηµαίνουν πως το φαινόµενο της επιθετικότητας ποικίλει 
ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Στην προσχολική ηλικία 
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κυριαρχούν οι εκρήξεις θυµού, η ανυπακοή, το πείσµα, η άσκοπη κινητική 
δραστηριότητα και η διάσπαση προσοχής (Herbert, 1991). Τα παιδιά δύο και τριών 
ετών µπορεί να κλωτσήσουν ή να χτυπήσουν τον αντίπαλο. Τα µεγαλύτερα παιδιά 
του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού επιτίθενται σπανιότερα 
σωµατικά, αλλά χρησιµοποιούν µια λεκτική επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, 
γενικά, δίνει στο άτοµο τη δυνατότητα να αποκτήσει µια κυριαρχία έναντι των 
άλλων µέσω του υποβιβασµού αυτών. Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει στο σύνολό 
της δύο υποτύπους επιθετικών παιδιών: των δηµοφιλών και των κοινωνικά 
περιθωριοποιηµένων. Αυτές οι υποοµάδες επιθετικότητας εµφανίζονται από πολύ 
νωρίς στα σχολικά χρόνια, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 
Κατά τη νηπιακή ηλικία, τα τετράχρονα παρουσιάζουν την τάση να συνδέονται και 
να αλληλεπιδρούν µε συνοµηλίκους τους που παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα 
επιθετικότητας και γίνεται φανερό ότι µε την επιθετικότητά τους αυτή επιδιώκουν 
να είναι αρεστά προς τους συνοµηλίκους τους. Ακόµη, έχει δειχθεί ότι τα επιθετικά 
παιδιά κατέχουν µία δεσπόζουσα θέση στη σχολική τάξη και ενισχύονται µε την 
ύπαρξη ενός συστήµατος υποστήριξης µεταξύ των νηπίων προς τον εκφοβισµό 
παιδιών – στόχων (Estell, 2007). Σύµφωνα µε έρευνα η επιθετικότητα µοιάζει να 
διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και να αποτελεί σταθερό 
χαρακτηριστικό των παιδιών κυρίως τριών έως πέντε ετών, υποστηρίζοντας την 
άποψη ότι οι ατοµικές διαφορές εµφανίζονται νωρίς στη ζωή και διατηρούν την 
αυθεντική τους µορφή.  

Κάνοντας ένα διαχωρισµό ανάµεσα στα δύο φύλα, τα αγόρια χρησιµοποιούν 
περισσότερο φυσικές / σωµατικές µορφές βίας περισσότερο από ότι τα κορίτσια 
και ότι τα κορίτσια τείνουν να χρησιµοποιούν περισσότερο την έµµεση 
επιθετικότητα. Παρόλα αυτά, οι διαφορές βρίσκονται περισσότερο και εξαρτώνται 
από την ηλικία. Κατά την πρώιµη παιδική ηλικία και τα δύο φύλα χρησιµοποιούν 
περισσότερο τη σωµατική επιθετικότητα, καθώς όµως εξελίσσονται οι λεκτικές 
δεξιότητες, η λεκτική επιθετικότητα αντικαθιστά τη σωµατική. Επειδή, όµως, τα 
κορίτσια κατακτούν γρηγορότερα τις λεκτικές δεξιότητες από ότι τα αγόρια, για 
αυτό χρησιµοποιούν τη λεκτική επιθετικότητα πιο σύντοµα. Σε έρευνα όπου 
συγκρίθηκαν τα δύο φύλα, δεν εντοπίστηκαν διαφορές: στη χρησιµοποίηση της 
διάδοσης φηµών, στον κοινωνικό αποκλεισµό, στην αγνόηση και στην απειλή του 
τερµατισµού της φιλίας στην τρίτη τάξη του ∆ηµοτικού. Η διαφοροποίηση υπήρξε 
στην έκτη τάξη, όπου τα κορίτσια χρησιµοποιούσαν περισσότερο αυτές τις 
συµπεριφορές. Συµπληρωµατικές έρευνες έδειξαν ότι τα αγόρια τείνουν να 
διατηρούν την έµµεση επιθετικότητα µεταξύ 11 και 15 ετών, ενώ στα κορίτσια 
φάνηκε να φθίνει (Artz, Nicholson, & Magnuson, 2008) 

Αιτιολογικοί παράγοντες 

Σε γενικές γραµµές όσον αφορά την αιτιολογία προωθούνται πολυδιάστατα 
θεωρητικά µοντέλα στα οποία βιολογικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν µε 
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οικογενειακούς και κοινωνικούς. Ωστόσο, δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των 
ερευνητών ως προς τον ακριβή ρόλο των βιολογικών παραγόντων και ως προς την 
κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτών και των περιβαλλοντικών 
παραγόντων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

Κατά τα «αναπτυξιακά µοντέλα» βασικό ρόλο στην πρόωρη έναρξη της 
επιθετικότητας παίζουν οι οικογενειακοί παράγοντες, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη 
σκληρή και αναποτελεσµατική γονική πειθαρχία, τις οικογενειακές συγκρούσεις 
και την µη συµµετοχή των γονέων (Thomas et al., 2008). Επίσης, συνίστανται 
στην ποιότητα των ενδοοικογενειακών σχέσεων και τον τρόπο λειτουργίας της 
οικογένειας, στην οικονοµική δυσπραγία και ανέχεια της οικογένειας (Wahl & 
Metzer, 2012). Ο Paterson υποστηρίζει ότι οι παράγοντες αυτοί είναι πιθανό να 
οδηγήσουν στην εκδήλωση µιας επιθετικής – διασπαστικής συµπεριφοράς αρχικά 
στο σπίτι και έπειτα να υπάρξει µια γενίκευση αυτής στο σχολικό περιβάλλον κατά 
τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Επίσης, τα ατοµικά χαρακτηριστικά και 
διάφοροι παράγοντες σχολικού κινδύνου µπορούν να συµβάλλουν µε τη σειρά 
τους στην εκδήλωση της επιθετικότητας (Thomas et al., 2008). Έρευνες 
αποκαλύπτουν ότι όταν υπάρχει πρόβληµα στη ρύθµιση των συναισθηµάτων τα 
παιδιά οδηγούνται σε συµπεριφορές εξωτερίκευσης. Τα αρνητικά συναισθήµατα 
των παιδιών έχει βρεθεί ότι σχετίζονται άµεσα µε την επιθετική τους συµπεριφορά 
µιας και έχουν την τάση να επικεντρώνονται στον εαυτό τους (Chan, 2010). 

Πολλοί ερευνητές τονίζουν ότι το σχολικό πλαίσιο και ιδιαίτερα η ποιότητα 
των σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικού – παιδιού επηρεάζει και αυτή µε τη σειρά της 
την ανάπτυξη των παιδιών, ακόµη και στην εξωτερίκευση της συµπεριφοράς τους. 
Η εξωτερίκευση αυτή µπορεί να υιοθετήσει τις δυσαρµονικές αλληλεπιδράσεις και 
συγκρούσεις µε τον/την εκπαιδευτικό, η οποία µπορεί να ενισχύσει κατά έναν 
αµοιβαίο τρόπο µέσα στη διάρκεια του χρόνου περαιτέρω εξωτερικεύσεις. Με τη 
σειρά της η συνέχιση αυτή, οδηγεί σε µια επιβεβαίωση τις αρνητικές προσδοκίες 
του/της εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια να διατηρηθούν οι αρνητικές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού. ∆ηµιουργείται µε λίγα λόγια 
ένας φαύλος κύκλος στις σχέσεις των δύο εµπλεκοµένων και στην κλιµάκωση της 
συµπεριφοράς του παιδιού (Doumen et al., 2008).  

Οφείλουµε να λάβουµε υπόψη τη δύναµη που ασκεί η τηλεόραση και το 
γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν µία από τις κοινωνικές οµάδες που ξοδεύουν τον 
περισσότερο χρόνο τους, παρακολουθώντας τηλεόραση. H µίµηση προτύπων από 
την τηλεόραση έχει αποδειχθεί σε έρευνα µε 66 παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 
ετών) τα οποία ύστερα από παρακολούθηση βίαιων τηλεοπτικών προγραµµάτων 
κατέδειξαν σοβαρή επιθετικότητα στα πλαίσια αξιολόγησης της κοινωνικής τους 
συµπεριφοράς (Efthimie, Suditu & Margaritoiu, 2010). 
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Παρεµβάσεις-Τεχνικές 

α) Mε στόχο την πρόληψη  

Υπάρχουν παράγοντες που σχετίζονται µε µία µειωµένη παιδική 
επιθετικότητα και που κατά κάποιο τρόπο προστατεύουν το παιδί από το να τις 
εκδηλώσει και οι οποίοι είναι: τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και ο τύπος της 
πειθαρχίας που χρησιµοποιείται µέσα σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι προληπτικές 
αυτές παρεµβάσεις θα πρέπει να απευθύνονται, αρχικά στους γονείς, έτσι ώστε να 
µάθουν να αντιµετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις, να επιβλέπουν τις 
δραστηριότητες των παιδιών τους, να εγκαθιδρύουν κανόνες, να συνδιαλέγονται 
και να επικοινωνούν. Και έπειτα, στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να υπάρξει 
έλεγχος της ανάρµοστης συµπεριφοράς, τόσο στην τάξη όσο και στον προαύλιο 
χώρο, και βελτίωση των ακαδηµαϊκών επιδόσεων του παιδιού, για να υπάρξει 
ενίσχυση των κοινωνικών του δεξιοτήτων και να µπορέσει να διαπραγµατεύεται 
και να επιλύει προβλήµατα (Velazsquez et al., 2002). Ένα τέτοιο πρόγραµµα 
πρόληψης είναι το «Incredible Years», το οποίο περιλαµβάνει στοχευµένα 
προγράµµατα για παιδιά και ξεκινά από τη γέννησή τους έως τα 13 τους έτη. Σε 
όλες τις εκδόσεις του περιλαµβάνονται: εκπαίδευση γονέων, κατάρτιση 
εκπαιδευτικών και στοιχεία παρέµβασης για τα παιδιά ηλικίας τριών µε οκτώ ετών. 
Η µέχρι τώρα αξιοποίησή του έχει δείξει ότι αποφέρει πολλά θετικά στοιχεία και 
συµβάλει στη µείωση του φαινοµένου (Powell et al., 2011). 

β) Mε στόχο την αλλαγή 

1. κοινές πρακτικές: 
Ένα αποτελεσµατικό µοντέλο παρέµβασης είναι αυτό της «νατουραλιστικής 

παρέµβασης» (Barnett, Bell & Carey, 1999). To συγκεκριµένο µοντέλο ασχολείται 
µε την ανάλυση των ρόλων, τις ρουτίνες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του 
παιδιού στόχου και αυτών που το φροντίζουν. Οι φροντιστές επιλέγουν την 
εκµάθηση γεγονότων, την εστίαση της προσοχής του παιδιού σε αυτά που είναι 
σηµαντικά µε στόχο να παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να µάθουν γνωστικές, 
συµπεριφοριστικές και λεκτικές δεξιότητες. 

∆ιακοπή θετικών ενισχύσεων (time-out): Ως θετική ενίσχυση λαµβάνουµε 
οποιοδήποτε ευχάριστο επακόλουθο παρέχεται στο άτοµο µετά την εκδήλωση της 
επιθυµητής συµπεριφοράς. Σε περίπτωση, λοιπόν, που το παιδί εκδηλώσει µια 
ανεπιθύµητη συµπεριφορά, το εµποδίζουµε να έχει πρόσβαση για µικρό χρονικό 
διάστηµα στις ευκαιρίες να λάβει ενίσχυση. Στο συγκεκριµένο µοντέλο 
προτείνεται η αποµάκρυνση του παιδιού από το συνεργατικό παιχνίδι σε 
περίπτωση εκδήλωσης δυσπροσάρµοστης συµπεριφοράς και η τοποθέτησή του σε 
µια καρέκλα στη γωνία της τάξης για δύο λεπτά. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι πρόκειται για παιδιά προσχολικής ηλικίας, η διάρκεια αποµάκρυνσης οφείλει 
να είναι σύντοµη, ενώ αντενδείκνυται η αποµόνωση. 
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Εξαρτώµενη παρακολούθηση (contingent observation): Σε περίπτωση που το 
παιδί προβεί σε ακατάλληλη συµπεριφορά την περιγράφουµε, όπως: «∆εν 
παίρνουµε παιχνίδια από άλλους», ταυτόχρονα αναφέρουµε την κατάλληλη, όπως: 
«Ρωτάµε για παιχνίδια που θέλουµε». Έπειτα το παιδί µετακινείται στην 
περιφέρεια της δραστηριότητας και κάθεται χωρίς παιχνίδια. Ενώ παρακολουθεί το 
παιχνίδι των άλλων για λιγότερο από ένα λεπτό, το ρωτάµε τι πρέπει να κάνει για 
να επανενταχθεί στο παιχνίδι και ποια είναι η κατάλληλη συµπεριφορά. Αν το 
παιδί δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί αρνητικά του λέµε να κάτσει µέχρι να είναι 
έτοιµο. Όταν επιστρέψει στην κατάσταση παιχνιδιού του δίνουµε θετική προσοχή 
για τη σωστή συµπεριφορά. 

Κόστος ανταπόκρισης: Αναφέρεται στην αποµάκρυνση ή την απώλεια ενός 
θετικού ενισχυτή που είχε αποκτήσει το παιδί προηγουµένως ως συνέπεια της 
ανεπιθύµητης συµπεριφοράς που εκδήλωσε. Αυτό µπορεί να είναι αυτοκόλλητα, 
λεφτά, µάρκες ή άλλα προνόµια. 

Υπερδιόρθωση: Η συγκεκριµένη τεχνική περιλαµβάνει δύο τύπους: i) την 
επαναφορά, στην οποία το παιδί επαναφέρει το περιβάλλον στην βελτιωµένη 
αρχική κατάσταση και ii) τη θετική πρακτική, στην οποία επαναλαµβάνει τη θετική 
συµπεριφορά στο περιβάλλον που είναι συνδεδεµένο µε την αρνητική 
συµπεριφορά. Ένα παράδειγµα επαναφοράς είναι να µαζέψει το παιδί σε δύο λεπτά 
τα παιχνίδια που έχει σκορπίσει στο πάτωµα και να τα τοποθετήσει στα κουτιά 
τους ή στον εκάστοτε χώρο φύλαξης τους. Από την άλλη, µια θετική πρακτική θα 
µπορούσε να είναι η περίπτωση ενός παιδιού που τραβάει τα βιβλία από τη 
βιβλιοθήκη. Η τιµωρία θα µπορούσε να είναι η τοποθέτηση και επανατοποθέτησή 
τους για τέσσερις φορές, εξηγώντας του γιατί το κάνει αυτό και µε την ενεργό 
συµµετοχή του νηπιαγωγού. Η σωµατική καθοδήγηση σε αυτές τις ηλικίες µπορεί 
να είναι αναγκαία. 

Σχεδιασµένη αγνόηση: Κατά τη διάρκεια αυτής της πρακτικής αγνοούµε την 
ανεπιθύµητη συµπεριφορά, για παράδειγµα αν το παιδί τσιρίζει, εστιάζουµε την 
προσοχή µας µακριά από το παιδί και δείχνουµε παθητική στάση. Παραµένουµε 
σιωπηλοί και αν συνεχίσει το αποµακρύνουµε. 

Επιπλήξεις: Αποτελεί την πιο συχνή από τις στρατηγικές για έλεγχο της 
συµπεριφοράς. Απαιτείται όµως σωστή και κατάλληλη χρήση διότι µπορεί να 
εντείνει την ανεπιθύµητη συµπεριφορά παρά να τη µειώσει. Ο Van Houten 
προτείνει να γίνεται καθορισµός της ακατάλληλης συµπεριφοράς, να αναφέρεται ο 
λόγος που θεωρείται ακατάλληλη και να προτείνεται παράδειγµα επιθυµητής 
συµπεριφοράς. Ακόµη, να χρησιµοποιείται σταθερός τόνος φωνής, κατάλληλες µη 
λεκτικές εκφράσεις και διατήρηση του συναισθηµατικού ελέγχου. 

2. σύγχρονες πρακτικές: 
Ο πρώτος στόχος που θέτουν οι παρεµβάσεις αυτές είναι να αξιολογηθεί ο 

βαθµός της δυσλειτουργίας του παιδιού σε βασικούς λειτουργικούς τοµείς. Έπειτα, 
θα πρέπει να ακολουθήσει µία κλινική συνέντευξη µε τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
θα δώσει επιπλέον πληροφορίες για την προβληµατική συµπεριφορά, για το κλίµα 
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της τάξης (κανόνες, προσδοκίες, συµπεριφορά των υπολοίπων) και τη γενικότερη 
κοινωνική λειτουργία του παιδιού. Κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι η επί τόπου 
παρατήρηση της συµπεριφοράς τη στιγµή που συµβαίνει, έτσι ώστε να µπορέσουν 
να καταγραφούν οι προηγηθέντες συµπεριφορές και οι συνέπειες που θα 
ακολουθήσουν. 

Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι το «Anger Coping and Coping Power», το οποίο 
είναι στην ουσία δύο πρότυπα σχολικά προγράµµατα που η παρέµβασή τους είναι 
από την τετάρτη έως την έκτη ∆ηµοτικού. Οι στόχοι του αφορούν τόσο την 
πρόληψη όσο και την µετέπειτα παρέµβαση. Οι τεχνικές που χρησιµοποιεί είναι 
γνωστικό-συµπεριφοριστικές, επιδιώκοντας τα παιδιά µέσα από αυτό να 
αναπτύξουν ικανότητες στην αναγνώριση και στην επίγνωση συναισθηµάτων, στη 
διαχείριση του θυµού, στη συζήτηση απόψεων, στον καθορισµό στόχων και στην 
επίλυση προβληµάτων. Οι στόχοι που θέτονται είναι εβδοµαδιαίοι και το παιδί 
λαµβάνει ανατροφοδότηση. Στο πρόγραµµα “Coping Power” υπάρχει και η 
συµµετοχή των γονιών (συνολικά πραγµατοποιείται σε 34 συνεδρίες) και 
χρησιµοποιεί τις προαναφερθέντες τεχνικές. Οι γονείς αναγνωρίζουν τις θετικές 
και αρνητικές συµπεριφορές του παιδιού και διδάσκονται πώς να ενισχύουν τις 
θετικές, να µη δίνουν σηµασία σε µικρο-παραπτώµατα, να δίνουν αποτελεσµατικές 
οδηγίες, να δηµιουργήσουν κατάλληλους κανόνες και προσδοκίες και να 
αποδίδουν αποτελεσµατικές και κατάλληλες συνέπειες στις πράξεις των παιδιών. 
Ακόµη, διδάσκονται πως να υποστηρίξουν στην ακαδηµαϊκή του πορεία το παιδί, 
πώς να διαχειριστούν το άγχος τους και πως να επιτύχουν µια οικογενειακή 
συνοχή και επικοινωνία. Φυσικά, όλο το πρόγραµµα γίνεται µε τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικότητα στο έπακρο. Τα 
προγράµµατα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία και έχουν παρουσιάσει µια 
διάρκεια στα αποτελέσµατά τους (Powell et al., 2011).  

Συµπεράσµατα 

Επιπλέον, παρεµβατικά προγράµµατα όπως αυτό της κοινωνικής-
συναισθηµατικής ανάπτυξης (SEL) έχει αποδειχτεί ότι συµβάλλουν 
αποτελεσµατικά στη µείωση των ανεπιθύµητων συµπεριφορών. Συγκεκριµένα, ένα 
κοινωνικά και συναισθηµατικά έξυπνο παιδί είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξει 
επιθετικότητα, κατάθλιψη και-ή βίαιες συµπεριφορές (Poulou, 2005 στο Velsor 
2009). Παρόµοιο πρόγραµµα µε θετικά αποτελέσµατα αποτελεί και αυτό της 
προαγωγής της θετικής ανάπτυξης (PYD), του οποίου αξιολογήσεις φανερώνουν 
τόσο θετικές αλλαγές στη συµπεριφορά των συµµετεχόντων όσο και σηµαντική 
µείωση των αρνητικών τους συµπεριφορών. Επιπλέον, όσον αφορά την 
προσχολική ηλικία δίνεται σηµασία στη σχολική ετοιµότητα και την πρώιµη 
διάγνωση προβληµάτων, καθώς και σε δεξιότητες µάθησης και ανακάλυψης, ενώ 
συµπεριλαµβάνει και τη στήριξη των γονέων, των σχολείων και υπηρεσιών καθώς 
και της κοινότητας.  
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Περίληψη 

Η επιθετικότητα ως φαινόµενο είναι αρκετά διαδεδοµένο, καθώς πρόσφατες έρευνες 
υποδεικνύουν ένα υψηλό ποσοστό εµφάνισής του, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του 
σχολείου (το 65% των παιδιών εκδηλώνουν επιθετικότητα). Η επιθετική συµπεριφορά 
αποφέρει ευρύτερες αρνητικές συνέπειες στα επιθετικά παιδιά. ∆ηµιουργεί ένα ιδιαίτερα 
στρεσογόνο περιβάλλον για τους υπόλοιπους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζει 
τις κοινωνικές σχέσεις, τόσο µε τους εκπαιδευτικούς όσο και µε τους συµµαθητές, οι 
οποίες δηµιουργούν ένα φαύλο κύκλο που κλιµακώνει τα επίπεδα επιθετικότητας και 
αυξάνει τη διατάραξη της σχολικής τάξης. Επιπρόσθετα, έρευνες επισηµαίνουν ότι οι 
συµπεριφορές αυτές τείνουν να εγκαθιδρυθούν ως συνήθειες µέσα στο χρόνο και επιπλέον 
να εξελιχθούν σε πιο περίπλοκες και σοβαρές συµπεριφορές, όπως η παραβατικότητα, 
υποδεικνύοντας µια άµεση συσχέτιση ανάµεσα στην επιθετικότητα των παιδιών και των 
αντικοινωνικών συµπεριφορών στην εφηβεία και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Για 
το λόγο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθούν προγράµµατα πρόληψης, τα οποία 
θα πρέπει να στοχεύουν στα µοτίβα των σχέσεων των παιδιών και των κοινωνικών τους 
ρόλων και η έναρξη τους να λαµβάνει χώρα από τη στιγµή που τα παιδιά θα µπαίνουν στο 
σχολείο. Οι παρεµβάσεις σε µεγαλύτερα παιδιά είναι πιο δύσκολες, καθώς η επιθετική 
συµπεριφορά µπορεί ήδη να αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς τους. 
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1. Εισαγωγή  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων διαδραµατίζει σήµερα ένα ιδιαίτερο σηµαντικό ρόλο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξοικείωση µε τις νέες θεωρίες γνώσης αλλά και 
τις θεωρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα τον βοηθήσει στην κατανόηση του νέου 
ρόλου του. Επίκεντρο της µάθησης είναι πλέον οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι και ο 
εκπαιδευτής από φορέα γνώσης µετασχηµατίζεται σε συντονιστή των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτής δεν µεταφέρει απλά την γνώση 
αλλά λειτουργεί και ως σύµβουλος, εµψυχωτής, υποστηρικτής και βοηθά στην 
ενεργητική συµµετοχή των ενηλίκων εκπαιδευοµένων.  

Προκειµένου οι εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, 
τις γνώσεις και δεξιότητες µε κύριο στόχο την αποτελεσµατικότητα της µάθησης 
απαιτείται η παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών. Πιο συγκεκριµένα οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτές είναι σηµαντικό 
να εξοικειωθούν µε τα θεµελιώδη στοιχεία της θεωρίας και της πρακτικής του 
πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, την επιµόρφωση τους σε θέµατα ανίχνευσης 
εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης σε ζητήµατα σχεδιασµού µαθηµάτων και 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εκπαιδευοµένων καθώς και η 
δυνατότητα κατανόησης της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής 
οµάδας. Ο τελικός στόχος είναι η αναβάθµιση της ποιότητας και 
αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 

2.1 Αρχές Μάθησης Ενηλίκων  

Υπάρχουν ορισµένα κοινά στοιχεία στον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά και 
οι ενήλικες. Τα στοιχεία αυτά έχουν σχέση µε το γεγονός ότι η µάθηση αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη, ότι κάθε άνθρωπος µαθαίνει µε τον δικό του 
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διαφορετικό τρόπο, ότι η µάθηση γίνεται αποτελεσµατικότερη όταν έχει σχέση µε 
τα υπαρκτά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Επίσης ο κάθε άνθρωπος µαθαίνει 
µε το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, µαθαίνει αποτελεσµατικότερα όταν η µάθηση 
περιλαµβάνει πρακτική άσκηση και αξιοποίησης εµπειριών καθώς και το γεγονός 
ότι µε την διαδικασία της µάθησης συντελείται αλλαγή στην συµπεριφορά του 
ανθρώπου. 

Ωστόσο όµως οι ενήλικες έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία τους 
διαφοροποιούν από τα παιδιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν σχέση µε τον 
περιορισµένο χρόνο που διαθέτουν, το µεγάλο φάσµα εµπειριών, έχουν 
διαµορφωµένη προσωπικότητα και έχουν συγκεκριµένες ανάγκες οι οποίες είναι 
επιτακτικές. 

Σύµφωνα µε τον Κόκκο (1998) οι αρχές που διέπουν την µάθηση των 
ενηλίκων είναι: 

1.  Η σκέψη συνδέεται µε τη δράση. Οι ενήλικες µαθαίνουν µε 
διαφορετικούς τρόπους και ρυθµούς ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 
προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα σηµαντική όµως είναι και η 
ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην πορεία της µάθησης. 

2. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας είναι οι διδασκόµενοι. Ο 
ενήλικας εκπαιδευόµενος προκειµένου να ενδιαφερθεί για το αντικείµενο 
που διδάσκεται απαιτείται να κατανοήσει την χρησιµότητα του για τον ίδιο 
και την επαγγελµατική του θέση. 

3. Ευρετική πορεία της γνώσης. Όταν οι εµπειρίες και οι γνώσεις συνδέονται 
µε το περιεχόµενο της ύλης που διδάσκονται οι εκπαιδευόµενοι τότε 
πραγµατοποιείται η αλληλεπίδραση τους µε το µαθησιακό υλικό και η 
ευρετική πορεία προς την γνώση.. 

4. Κριτικός τρόπος σκέψης. Σε αυτή την µορφή µάθησης γίνεται 
αναθεώρηση των αρχικών απόψεων, αναζήτηση σε βάθος των αιτίων, 
επαναδιαπραγµάτευση των απόψεων και στην πολλαπλότητα των 
διερευνήσεων. 

5.  Αµφίδροµες σχέσεις διδασκόντων – διδασκοµένων. Η µάθηση είναι 
συνάρτηση της επικοινωνία και της αλληλεπίδρασης διδασκοµένων και 
διδασκόντων.  

2.2 Ο ρόλος του Καθηγητή – Συµβούλου στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Ο Σύµβουλος –Εκπαιδευτής λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγµα µε τον τρόπο 
που οργανώνει και λειτουργεί το πρόγραµµα. ∆ηµιουργεί κλίµα συνεργασίας και 
δηµιουργίας, διαχειρίζεται τον χρόνο µε άνεση, χρησιµοποιεί συµµετοχικές 
τεχνικές επικοινωνίας και λειτουργεί εµψυχωτικά και διευκολυντικά . Στο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΚ∆Α ο ρόλος του εκπαιδευτή 
προϋποθέτει και την εξατοµικευµένη υποστήριξη των εκπαιδευοµένων 



 926

εκπαιδευτών ( τηλεφωνικά –γραπτά – ηλεκτρονικά ), για την αποτελεσµατικότερη 
µελέτη του διδακτικού υλικού .  

Η αξιολόγηση περιλαµβάνει µία ατοµική γραπτή εργασία καθώς και η 
ανάπτυξη των πιλοτικών και τελικών µικροδιδασκαλιών ( Κουλαουζίδης & 
Οικονόµου, 2011). 

Η Νίκου (2007) αναφέρει ότι η πολυπλοκότητα του ρόλου του Καθηγητή-
Συµβούόυ(Κ.Σ.) συνίσταται κυρίως στο ότι καλείται να συνδυάσει πολλούς και 
διαφορετικούς ρόλους: 

• Ως αρχηγός οµάδας µε στόχο να κρατήσει την οµάδα ενωµένη και να 
λειτουργεί αρµονικά. 

• Ως ενορχηστρωτής που είναι αυτός που θα επιλέξει το πλάνο εργασιών, 
τον έλεγχο αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν και το 
χρονοδιάγραµµα της κάθε συνάντησης. 

• Ως διαπραγµατευτής λύσεων δηλαδή να έχει την ικανότητα να 
διαπραγµατεύεται λύσεις, λύνοντας ειρηνικά τυχόν διαφορές που 
προκύπτουν κατά την συνεργασία του µε τους εκπαιδευόµενους. 

• Ως συµπάσχων δηλαδή να αφουγκράζεται και να κατανοεί τα προβλήµατα 
των µελών της οµάδας, να συµπάσχει µαζί τους και να είναι κοντά τους 
για να µπορεί έτσι να ξεπεραστεί η µοναξιά που νιώθουν από την ΑεξΑΕ. 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτής µετασχηµατίζεται από φορέα γνώσης σε 
συντονιστή των µαθησιακών δραστηριοτήτων των εκπαιδευοµένων. Επιπλέον 
απαιτείται να εξοικειωθεί µε τις νέες θεωρίες της γνώσης οι οποίες 
προσανατολίζονται προς την άποψη ότι η γνώση δεν µεταφέρεται από τον 
εκπαιδευτή αλλά οικοδοµείται από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους. Ο 
καθοριστικός ρόλος του Κ.Σ. είναι ακριβώς να υποστηρίξει το έργο του 
σπουδαστή και να του µάθει πώς να µαθαίνει αποτελεσµατικότερα. Σηµαντικός 
παράγοντας επιτυχίας στο διδακτικό του έργο είναι η εµπλοκή του στην 
συµβουλευτική και την σύγχρονη διδασκαλία. Ο ρόλος του είναι πλέον πιο 
απαιτητικός µε κύριο στόχο την µετατόπιση του κέντρου βάρους από την 
διδακτική διαδικασία παροχής γνώσεων στην οργάνωση κατάλληλων 
περιβαλλόντων και διαδικασιών µάθησης. Επίσης στην καλλιέργεια της 
αυτενέργειας και των ικανοτήτων του σπουδαστή για την αντιµετώπιση των νέων 
συνθηκών (Γεωργιάδη, Πετροπούλου & Τσαγλατίδου, 2005). 

2.3 Η εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Ελλάδα 

Οι πρώτες αναφορές στην ανάγκη συστηµατικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα του δικτύου της Λαϊκής Επιµόρφωσης. Μετά 
την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και την 
χρηµατοδότησης των δικτύων δραστηριότητάς της Λαϊκής Επιµόρφωσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο αναδείχθηκε – έπειτα από µελέτη – η ανάγκη 
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θεσµοθέτησης πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την διοργάνωση ενός σηµαντικού αριθµού κύκλων επιµόρφωσης των 
στελεχών και εκπαιδευτών του. 

Υπάρχουν όµως και άλλοι φορείς οι οποίοι οργάνωσαν προγράµµατα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Τέτοιοι φορείς είναι το Ελληνικό Κέντρο 
Παραγωγικότητας, η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ορισµένα 
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών καθώς και µερικές επιχειρήσεις. Αρκετοί 
εκπαιδευτές κάλυπταν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους συµµετέχοντας σε σεµινάρια 
ή συνέδρια αλλά και σε διαδικασίες αυτοµόρφωσης. Επίσης τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται σε πανεπιστηµιακό επίπεδο η εκπαίδευση ενηλίκων µέσω 
προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών προγραµµάτων (Καραλής, χ.χ.). 

Το 1997 σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2469/97 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο 
Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών το οποίο µετονοµάστηκε σε Εθνικό 
Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του νόµου 3385/05. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι ο 
επίσηµος εθνικός φορέας για την ανάπτυξη, την εφαρµογή και παρακολούθηση 
ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ελλάδα. Προκειµένου µπορούν να διδάξουν οι 
εκπαιδευτές στα διάφορα προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και συγκεκριµένα σε εκπαιδευόµενους των Κέντρων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης δηµιουργήθηκε στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Μητρώο 
Εκπαιδευτών.(Κοινή Υπουργική Απόφαση, 2005). 

Από τις αρχές του 2008 για να αναλάβουν οι εκπαιδευτές διδακτικό έργο 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχή παρακολούθηση ενός προγράµµατος 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε από 
τον 07/2006 έως τον 12/2007 µε την µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το Ι∆ΕΚΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ και άλλοι 
φορείς . 

2.4 Η αξία των προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών  

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό οι φορείς που 
παρέχουν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µε την 
σειρά του την αύξηση ζήτησης από αυτούς τους φορείς για εκπαιδευτές ενηλίκων. 
Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι είναι µερικής απασχόλησης και 
δεν είναι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές ενηλίκων. Ωστόσο έχουν ικανότητες τις 
οποίες απέκτησαν ως εκπαιδευτές σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Είναι 
σηµαντικό για αυτούς τους εκπαιδευτές να παρακολουθήσουν πρόγραµµα 
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εκπαίδευσης εκπαιδευτών προκειµένου να πιστοποιηθεί η προηγούµενη εµπειρία 
και µάθησή τους (Παπαστεφανάκη Σοφία, 2002). 

Είναι πλέον ο Κ.Σ. ο οποίος περισσότερο ακούει παρά να µιλάει δίνοντας την 
δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν ενεργά στην µάθηση, να 
εκφράζουν εµπειρίες και απόψεις και να συνεργάζονται οµαδικά. Έχει µεγάλη αξία 
να επιµορφώνονται µε τον κατάλληλο τρόπο και οι εκπαιδευτές τους να αποτελούν 
πρότυπα και για τους εκπαιδευόµενους εκπαιδευτές µεταφέροντας και αυτοί µε την 
σειρά τους αυτά που έµαθαν στους δικούς τους εκπαιδευόµενους. 

Αρχικά πρέπει οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών να επιµορφώνονται για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε ζητήµατα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, 
Συµβουλευτικής αλλά και σε θέµατα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Επίσης απαιτείται συνεχής επιµόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες, οι οποίες διαρκώς 
εξελίσσονται αλλά βοηθούν σηµαντικά την µάθησης στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

Ωστόσο όµως και οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτές πρέπει να επιµορφώνονται 
στον τρόπο χρήσης της πλατφόρµας επικοινωνίας η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό 
εργαλείο στην αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως 
εκαπίδευση. Οι υπεύθυνοι αυτών των προγραµµάτων πρέπει να δηµιουργήσουν 
κίνητρα προκειµένου οι εκπαιδευόµενοι να συµµετέχουν στην πλατφόρµα 
επικοινωνίας, εκφράζοντας απόψεις και δηµοσιοποιώντας στους υπολοίπους 
συµµετέχοντες ενδιαφέροντα άρθρα αλλά και απόψεις. 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων απαιτείται να κατέχουν γνώση σε 
διάφορα επίπεδα . Επιστηµονικές και τεχνικές γνώσης που αποκτήθηκαν από την 
άσκηση του επαγγέλµατος, παιδαγωγικές γνώσεις, γνώσεις σχετικά µε τις 
παιδαγωγικές τεχνικές και κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις (Ντεµουντέρ Πολ, 
2003) . 

3. Συµπεράσµατα 

Η προσπάθεια των φορέων να επιµορφώνουν τους εκπαιδευτές τους 
προκειµένου να ενταχθούν στο µητρώο εκπαιδευτών είναι ιδιαίτερα σηµαντική και 
δείχνει ότι ο εκπαιδευτής έχει ξεχωριστό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός πλέον δεν 
µεταφέρει απλά την γνώση αλλά συµβουλεύει, υποστηρίζει τον εκπαιδευόµενο και 
τον έχει ως επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας.  

Στα προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δίνεται η δυνατότητα στους 
εκπαιδευόµενους να µάθουν για τις θεωρίες µάθησης, το πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, την διεργασία οµάδας και τις εκπαιδευτικές τεχνικές .Επίσης σε 
ζητήµατα σχεδιασµού διδακτικής ενότητας και αξιολόγησης καθώς και στην 
παρουσίαση πιλοτικών και τελικών µικροδιδασκαλιών. Ο εκπαιδευόµενος 
εκπαιδευτής παρουσιάζοντας την µικροδιδασκαλία του, εντοπίζει τα δυνατά και 
αδύνατά του σηµεία και αναπτύσσει εκπαιδευτικές τεχνικές που ευνοούν την 
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ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. Αναγνωρίζει και εκτιµά ότι επίκεντρο 
της µάθησης είναι οι εκπαιδευόµενοι και παράλληλα αξιοποιεί τις εµπειρίες τους . 

Ο τελικός στόχος είναι η αναβάθµιση της ποιότητας και 
αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. 
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται η απόκτηση των 
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές προκειµένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων. 
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Περίληψη  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων διαδραµατίζει σήµερα ένα ιδιαίτερο σηµαντικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειµένου οι εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν τις 
γνώσεις και δεξιότητες µε κύριο στόχο την αποτελεσµατικότητα της µάθησης απαιτείται η 
παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Είναι 
σηµαντικό να εξοικειωθούν µε τα θεµελιώδη στοιχεία της θεωρίας και της πρακτικής του 
πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο τελικός 
στόχος είναι η αναβάθµιση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 
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1. Εισαγωγή 

Στη σηµερινή εποχή, που κυριαρχούν στην κοινωνία οι ανισότητες και η 
καταπίεση των αδύναµων οµάδων από τις προνοµιούχες, παρατηρούνται έντονα 
φαινόµενα βίας, όχι µόνο άµεσης, αλλά και δοµικής καθώς και πολιτισµικής1. Οι 
δύο τελευταίες, µάλιστα, µορφές της µπορούν να αποτελέσουν µεγάλη απειλή για 
την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Εάν στόχος µας είναι η 
δηµιουργία µίας δικαιότερης κοινωνίας, βασισµένη σε αρχές όπως η ειρήνη, η 
δηµοκρατία, ο σεβασµός του διαφορετικού, η αλληλεγγύη και η συνεργασία, τότε 
αυτές οι αρχές είναι ανάγκη να διαπνέουν και το έργο του σχολείου, εφόσον το 
τελευταίο αποτελεί κοµµάτι της κοινωνίας και βρίσκεται σε µία άµεσα διαλεκτική 
σχέση µε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουµε αναµφισβήτητα ως εκπαιδευτικοί να 
αναστοχαστούµε σχετικά µε το ρόλο µας, τον σκοπό που υπηρετεί η δράση µας και 
τα αποτελέσµατα που έχουν οι παιδαγωγικές µας επιλογές, ενέργειες και πρακτικές 

                                            
1 Οι όροι «πολιτισµική» και «δοµική» βία προέρχονται από το χώρο της κριτικής έρευνας για την 
ειρήνη. Η δοµική βία συνιστά την «αιτία της διαφοράς µεταξύ του δυνάµει και του είναι, µεταξύ 
αυτού που θα µπορούσε ο άνθρωπος να είναι και αυτού που εντέλει είναι» (Galtung, 1969). 
Σχετίζεται µε την κοινωνική διάρθρωση και τις κοινωνικές δοµές και έχει ποικίλα αίτια και 
εκφάνσεις. Οι µηχανισµοί καταστολής του κράτους, το καπιταλιστικό σύστηµα, οι ελίτ, η 
επιλεκτικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, τα ΜΜΕ κτλ είναι κάποια από τα αίτια της δοµικής 
βίας. Μορφές της είναι η πείνα, η ανεργία, η φτώχεια, η καταπίεση, η εκµετάλλευση, ο 
αναλφαβητισµός, ο ρατσισµός, η µόλυνση κτλ. Η πολιτισµική βία συνίσταται σε «όλες εκείνες τις 
όψεις του πολιτισµού, της συµβολικής σφαίρας του κόσµου µας- τη θρησκεία, την ιδεολογία, τη 
γλώσσα, την τέχνη, την εµπειρική και εφαρµοσµένη επιστήµη», οι οποίες συµβάλλουν στη 
νοµιµοποίηση της άµεσης ή δοµικής βίας (Galtung, 1990), «αλλάζοντας την ηθική απόχρωση µίας 
πράξης από λάθος σε σωστό ή τουλάχιστον σε αποδεκτό» (Μπονίδης, υπό έκδοση). 
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ως προς τη διαµόρφωση των µαθητών/τριών µας ως µελλοντικών ενεργών 
πολιτών.   

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η πρόκληση της διδασκαλίας µε σκοπό την 
κοινωνική δικαιοσύνη και η κριτική συνειδητοποίηση των φυσικοποιηµένων 
ανισοτήτων φαντάζουν ως αδήριτη ανάγκη για το µετασχηµατισµό των 
υφιστάµενων καταπιεστικών κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών, πολιτισµικών 
και τεχνολογικών δοµών. Η Κριτική Παιδαγωγική µπορεί να παρέχει το 
κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για αποτελεσµατικές παρεµβάσεις προς την 
κατεύθυνση της απόκτησης επίγνωσης σχετικά µε την πραγµατικότητα στην οποία 
ζούµε και τις συνθήκες που ορίζουν τον τρόπο δράσης µας και ο κριτικός 
γραµµατισµός, κοµµάτι του οποίου αποτελεί και ο οπτικός γραµµατισµός, ως 
παιδαγωγική πρακτική µπορεί να αποτελέσει µηχανισµό για την προώθηση της 
κριτικής ανάγνωσης του κόσµου και να παρέχει στους/ις µαθητές/τριες τη 
δυνατότητα ενεργούς παρέµβασης στην κοινωνία. 

2. Η κοινωνική αφύπνιση ως σκοπός και διαδικασία της διδασκαλίας 

Κάθε εκπαιδευτικός, πριν σχεδιάσει τους σκοπούς της διδακτικής του/ης 
παρέµβασης, είναι αναγκαίο, εκτός από τους γνωστικούς στόχους που προτείνει το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα, αφενός να λαµβάνει υπόψη του την κοινωνική 
πραγµατικότητα και τις κοινωνικές ανάγκες των µαθητών/τριών της τάξης του/ης, 
αφετέρου να προσπαθεί να επιτύχει µία όσο το δυνατόν πιο λειτουργική σύνδεση 
των µαθηµάτων µε την καθηµερινή ζωή και τις εµπειρίες των µαθητών/τριών 
του/ης. Με πυξίδα αυτά τα κριτήρια καθίσταται δυνατή η παραγωγή κατάλληλων 
διδακτικών σχεδίων, τα οποία θα προσφέρουν στα παιδιά γνώσεις και δεξιότητες 
όχι µόνο τεχνοκρατικής φύσης, αλλά και εκείνες που θα εξασφαλίσουν την 
ολόπλευρη ανάπτυξή τους και την κριτική τους επίγνωση σχετικά µε τον κόσµο 
στον οποίο ζουν. Από τη στιγµή που οι µαθητές/τριες αποκτούν την κριτική αυτή 
συνειδητοποίηση διευκολύνεται η προφύλαξη των δικαιωµάτων των παιδιών από 
ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα καθώς και η χειραφέτησή και η ενεργός δράση 
όλων των µαθητών/τριών είτε προέρχονται από προνοµιούχες ή µη οµάδες µε 
στόχο την αλλαγή των ‘κακώς κειµένων’ στη βάση της ανασύστασης µίας πιο 
δίκαιης κοινωνίας (Gnidec, 2008). Με αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές/τριες γίνονται 
σύµµαχοι της προσπάθειας για αλλαγή ως αυριανοί/ες πολίτες και αποκτούν 
δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να έχουν πρόσβαση στη επίγνωση των 
κοινωνικών καταστάσεων, να επηρεάσουν σηµαντικά στη λήψη κοινωνικών 
αποφάσεων, να αποτελέσουν πρότυπα για άλλες κυρίαρχες και προνοµιούχες 
οµάδες, να επαναπροσδιορίσουν την κατανοµή των οικονοµικών κεφαλαίων και 
της εξουσίας και να συνδράµουν στην απελευθέρωση των καταπιεσµένων 
(‘liberation’) (Goodman, 2001). 

Ένα σύνολο παιδαγωγικών πρακτικών, όπως για παράδειγµα ο κριτικός 
γραµµατισµός, το θέατρο του καταπιεζοµένου και διερευνητικές, 
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οµαδοσυνεργατικές µέθοδοι µάθησης (Μπονίδης, υπό έκδοση) µπορούν να 
υποστηρίξουν την εκπαίδευση για την απελευθέρωση και να δώσουν έµφαση στην 
επίλυση προβληµάτων, ως αγώνα για τη συνειδητοποίηση των ανισοτήτων και τη 
κριτική παρέµβαση στην πραγµατικότητα (Freire, 1998: 62). Σε αυτό το σηµείο, 
αξίζει ιδιαίτερα να σηµειώσουµε ότι εφόσον η διδασκαλία µας αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης, η ανοµοιογένεια του µαθητικού δυναµικού, η 
οποία συχνά αντιµετωπίζεται ως «πρόβληµα» µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, 
µπορεί να αντιµετωπιστεί σε αυτήν την περίπτωση ως ευτυχής συγκυρία, καθώς 
συµβάλλει στην πολυπρισµατική θεώρηση της πραγµατικότητας και διευκολύνει 
την προώθηση της µετασχηµατίζουσας µάθησης. Βασική προϋπόθεση, βέβαια, 
αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός να έχει τις διαπολιτισµικές δεξιότητες να διαχειριστεί 
αυτήν την ετερότητα κατάλληλα και να έχει εκ των προτέρων φροντίσει να 
διαµορφώσει ένα ευνοϊκό κλίµα αποδοχής του διαφορετικού, αµοιβαίου σεβασµού, 
ειλικρίνειας και ελευθερίας έκφρασης στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτή η 
συνάντηση µε την κουλτούρα του «άλλου» είναι καταλυτική, καθώς είναι ικανή να 
αξιοποιηθεί ως δύναµη αµφισβήτησης και µετασχηµατισµού των όρων εξουσίας 
και ως αίτηµα για κοινωνική δράση (Giroux, 1992).  

3. Οπτικός γραµµατισµός στη διδακτική πράξη 

Ο κριτικός γραµµατισµός, ως ενεργός και χειραφετητικός γραµµατισµός, 
συµβάλλει στην απελευθέρωση του ατόµου από τη χειραγώγηση και στον 
προσανατολισµό του στην προοπτική της µεταµόρφωσης και της αναδηµιουργίας 
του κόσµου (Shor, 1980), αφού «περιλαµβάνει την ικανότητα κατανόησης των 
βαθύτερων κοινωνικών νοηµάτων, των ριζικών αιτιών και των κοινωνικών 
συµφραζοµένων. ∆ηλώνει την ικανότητα της σκέψης να εισχωρεί στις αθέατες 
πλευρές του λόγου και της πολιτικής, να αµφισβητεί την κυρίαρχη γνώση, τις 
παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις και τους ιστορικούς συσχετισµούς της εξουσίας. 
Προβάλλει, όµως, και το εφικτό της δράσης, της προοπτικής να αλλάξουν οι 
κοινωνικές συνθήκες που οργανώνουν τη ζωή των ανθρώπων και να µαταιωθούν 
τα κυρίαρχα νοήµατα που αντανακλούν» (Shor, 1992: 129). Ο κριτικός 
γραµµατισµός, λοιπόν, ως παιδαγωγική πρακτική στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
επιτρέπει στους/ις µαθητές/τριες να επεξεργαστούν αυθεντικά κείµενα, δίνοντας 
έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο τα κείµενα αυτά λειτουργούν σε σχέση µε την 
πραγµατικότητα, αναλύοντας τις ιδεολογικές θέσεις που µεταδίδουν και τα 
µηνύµατα που εν τέλει περνούν στον/ην αναγνώστη/τρια. Σε αυτό το σηµείο 
κρίνεται απαραίτητη η επισήµανση ότι ένα κείµενο προς κατανόηση δεν 
αποτελείται αποκλειστικά από λεκτικά σηµεία, αλλά και/ή από εικόνες ή 
συνδυασµούς εικόνας και ήχου. Για παράδειγµα, µία φωτογραφία, ένας πίνακας, 
µία ζωγραφιά ενός παιδιού, µία γελοιογραφία, ένας χάρτης, µία ταινία αποτελούν 
και αυτά κείµενα προς ανάγνωση. Μάλιστα, στην εποχή της τεχνολογίας που 
βιώνουµε, τα περισσότερα κείµενα συνήθως είναι πολυτροπικά και το περικείµενο 
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δίνει επιπρόσθετο νόηµα στα λεκτικά σηµεία που το συνοδεύουν. Γι’ αυτό το λόγο 
κρίνεται αναγκαίος ο προσανατολισµός της εκπαιδευτικής πράξης στην παροχή 
κατάλληλης οπτικοακουστικής παιδείας και ο εξοπλισµός των παιδιών µε τα 
κατάλληλα εργαλεία κριτικής αντιµετώπισης και κατανόησης των µηνυµάτων που 
προβάλλονται από τα οπτικά µέσα. (Γρόσδος, 2008). Ο οπτικός γραµµατισµός, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κριτικού γραµµατισµού, µπορεί να 
συµβάλλει σε µία τέτοια εκπαίδευση των µαθητών/τριών.  

Συγκεκριµένα, ως οπτικός γραµµατισµός ορίζεται από τους Kress & Van 
Leeuwen η ικανότητα, µέσω της οποίας ο άνθρωπος χρησιµοποιεί, κρίνει και 
δηµιουργεί οπτικά µηνύµατα και έννοιες. Η εικόνα ή ο συνδυασµός εικόνας και 
ήχου αντιµετωπίζονται ως ‘κείµενο’ προς κατανόηση και στο πλαίσιο αυτό ο 
ρόλος του παιδιού αποκτά τρεις κατευθύνσεις: το παιδί θεατής, το παιδί κριτικός 
και το παιδί παραγωγός εικόνων. Απαραίτητο βοήθηµα για την ανάλυση και 
νοηµατική επεξεργασία των εικόνων αποτελεί η οπτική γραµµατική, η οποία 
µπορεί να οριστεί ως µια γενική γραµµατική που περιγράφει το «κοινωνικό 
απόθεµα µιας ορισµένης οµάδας, την έκδηλη ή την άδηλη γνώση της γι’ αυτό, και 
τις χρήσεις της στις πρακτικές της οµάδας». (Kress & Van Leeuwen, 2010).  

Εποµένως, µέσω της χρήσης και ανάλυσης οπτικών κειµένων στη διδασκαλία 
δίνεται η δυνατότητα από τη µία πλευρά να εκφραστούν όσα µπορεί να αναγνώσει 
ένα παιδί στην εικόνα, παρέχοντας, παράλληλα, ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων 
και συζήτηση σχετικά µε όσα διαβάζουν τα άλλα παιδιά στην ίδια εικόνα και τους 
λόγους για τους οποίους συµβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ από την άλλη πλευρά δίνεται η 
δυνατότητα εκµάθησης ενός απελευθερωτικού τρόπου ανάγνωσης και ερµηνείας 
µίας εικόνας µε βάση τη γραµµατική του οπτικού αντικειµένου, πρακτική 
χειραφέτησης και ενδυνάµωσης των παιδιών στο σχολείο, αλλά και στην 
καθηµερινή τους ζωή. 

Για την επεξεργασία, ανάλυση και νοηµατοδότηση των οπτικών κειµένων µε 
τους/ις µαθητές/τριες µας στην τάξη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις εξής 
ερωτήσεις που βοηθούν στην ανακάλυψη της ιδεολογικής/αναπαραστατικής, 
διαπροσωπικής και κειµενικής µεταλειτουργίας των εικόνων

2, οι οποίες 
σχετίζονται άµεσα µε τις αφηγηµατικές παραστάσεις, το σχεδιασµό της θέσης του 
θεατή, το νόηµα της σύνθεσης και την τροπικότητα των εικόνων (Kress & Van 
Leeuwen, 2010): 

                                            
2 Η ιδεολογική/αναπαραστατική µεταλειτουργία είναι κατά τον Halliday ο τρόπος µε τον οποίο 
περιγράφουµε τις εµπειρίες µας για τον κόσµο που µας περιβάλλει και τον κόσµο της φαντασίας µας 
και µας αποκαλύπτει ποια οπτική προβάλλει το κείµενο, ποια οπτική ‘κατασκευάζει’ και τον τρόπο 
µε τον οποίο αναπαρίσταται µία πραγµατικότητα. Η διαπροσωπική µεταλειτουργία είναι αυτή κατά 
την οποία ο/η δηµιουργός του κειµένου περνάει ένα µήνυµα στον/ην αναγνώστη/τρια µέσω της 
εικόνας και µας δείχνει τον τρόπο που τοποθετείται ο/η δηµιουργός του κειµένου απέναντι στις 
πληροφορίες που µεταδίδει. Τέλος, η κειµενική µεταλειτουργία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της 
σχέσης µε το περιβάλλον και αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται τα στοιχεία του 
κειµένου και συγκροτούν µία δοµή µε νόηµα (Halliday 1985: 53).  
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� Ποιος/α, τι απεικονίζεται στην εικόνα; 
� Γιατί βρίσκεται αυτός/ή/ό εκεί; 
� Τι θέλει να σε ωθήσει ο/η δηµιουργός να σκεφτείς; 
� Ποιος/ά, τι λείπει από την εικόνα και γιατί; 
� Για ποιους λόγους µπορεί να συµβαίνει αυτό; 
� Ποια στοιχεία θα µπορούσε µία εναλλακτική εικόνα να συµπεριλαµβάνει; 
� Σε ποια δράση σε ωθεί αυτό που βλέπεις; 

4. ∆ιαθεµατικό σχέδιο µαθήµατος Αγγλικών µε χρήση ΤΠΕ 

Το σχέδιο µαθήµατος που ακολουθεί αφορά το µάθηµα της Αγγλικής 
γλώσσας και µπορεί να εφαρµοστεί στο γυµνάσιο ή στο λύκειο ανάλογα µε το 
γνωστικό επίπεδο των µαθητών/ριών. Σύµφωνα µε το νέο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) τα τµήµατα των ξένων γλωσσών 
µπορούν να οργανωθούν ανά επίπεδο γλωσσοµάθειας και όχι κατά τάξη. Ανάλογα 
µε τις γνώσεις και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, όπως αυτές ορίζονται 
σύµφωνα µε την 6βαθµη κλίµακα του Συµβουλίου της Ευρώπης, οι µαθητές/ριες 
µπορούν να κατανεµηθούν σε επίπεδα από το Α1 έως το C2 ανεξαρτήτως της 
τάξης στην οποία φοιτούν. Με αυτή την πρακτική το ΕΠΣ-ΞΓ αποδέχεται και 
σέβεται έµπρακτα τη διαφορετικότητα των µαθητών/ριων όλης της χώρας που αν 
και µπορεί να φοιτούν στην ίδια τάξη δεν αποτελούν γνωστικά µια συµπαγή οµάδα 
µε τα ίδια χαρακτηριστικά (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/eps.htm). 

� Ανάπτυξη και σχεδιασµός 

Τα κριτήρια επιλογής για το σχεδιασµό και την ανάπτυξή του µαθήµατος 
είναι ότι οι µαθητές/ριες στο επίπεδο Β1 διαθέτουν ένα αρκετά ευρύ λεξιλόγιο, το 
οποίο θα κληθούν να χρησιµοποιήσουν, να εµπλουτίσουν και να 
κατηγοριοποιήσουν. Είναι σηµαντικό η τάξη να είναι ετερογενής ως προς το 
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό υπόβαθρο, γεγονός που θα βοηθήσει στη 
πολυπρισµατική εξέταση του θέµατος. Η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου 
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη δεδοµένου ότι η για την εφαρµογή του σχεδίου 
µαθήµατος είναι αναγκαία η χρήση ΤΠΕ. 

Παράλληλα µε το γνωστικό στόχο επιχειρείται η ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων των µαθητών/ριών µε έµφαση στην κατανόηση των ανισοτήτων και 
των διαφορών ανάλογα µε το οικονοµικό και κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Μετά 
την ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας στόχος είναι οι µαθητές/ριες να 
κατανοούν τις ανισότητες όχι µόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, να 
αποδέχονται το «διαφορετικό», να κατανοούν την αναγκαιότητα δικαιότερης 
κατανοµής του πλούτου, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύµα 
συνεργασίας. Όσον αφορά στο γνωστικό στόχο, αναµένεται από τους/ις 
µαθητές/τριες να είναι σε θέση να διεγείρουν και να ανακαλέσουν το ενεργητικό 
τους λεξιλόγιο, να το κατηγοριοποιήσουν και να το χρησιµοποιήσουν σε σύντοµο 
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γραπτό και προφορικό λόγο. Επίσης, να ενεργοποιήσουν το παθητικό τους 
λεξιλόγιο, να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής 
γραπτού λόγου, να συνδυάσουν πληροφορίες και να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό 
τους. 

Η υλικοτεχνική υποδοµή που απαιτείται περιλαµβάνει ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, προτζέκτορα, πίνακα-µαρκαδόρους, ηλεκτρονικό ή εκτυπωµένο 
παγκόσµιο χάρτη, φωτοτυπίες (αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων για το 
portfolio των µαθητών/ριων), σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα ακολουθηθεί η µέθοδος 
της οµαδοσυνεργατικής µάθησης και της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. Το 
σχέδιο µαθήµατος εκτός των αγγλικών εµπλέκει και τα γνωστικά αντικείµενα των 
εικαστικών, της θεατρικής αγωγής και της πληροφορικής. Για την ολοκλήρωσή 
του απαιτούνται συνολικά πέντε διδακτικές ώρες. 

� ∆ραστηριότητες 

Αφού χωρίσουµε το µαθητικό κοινό σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων ύστερα 
από τυχαία επιλογή µέσω κλήρωσης (θεωρία), προχωράµε στις εξής διαθεµατικές 
δραστηριότητες: 

Εισαγωγική δραστηριότητα: ∆είχνουµε στους/ις µαθητές/τριες µέσω του 
προτζέκτορα φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται δωµάτια παιδιών από όλο 
τον κόσµο και προκαλούµε ιδεοθύελλα, ώστε να καταγράψουν τα αντικείµενα που 
βλέπουν στις εικόνες καθώς και τα συναισθήµατα που νιώθουν τη στιγµή που 
βλέπουν κάθε µία εικόνα. Ο/η εκπαιδευτικός ή εκπρόσωποι από κάθε οµάδα 
γράφουν τις λέξεις που προκύπτουν στον πίνακα.  

1η δραστηριότητα µε ΤΠΕ µέσω ιδεοθύελλας, ανταλλαγής απόψεων, 
πολυπρισµατικής θεώρησης της πραγµατικότητας: ∆ίνουµε σε κάθε οµάδα 
τέσσερις φωτογραφίες δωµατίων και επτά φωτογραφίες παιδιών και τους ζητάµε 
να µαντέψουν σε ποιο παιδί ανήκει κάθε δωµάτιο. Οι φωτογραφίες και τα 
πορτραίτα είναι σε ηλεκτρονική µορφή και το υλικό που θα παραχθεί σε κάθε 
φάση από τους/ις µαθητές/ριες θα είναι επίσης σε ηλεκτρονική µορφή. 
∆ιατυπώνουν τις υποθέσεις τους σε µία µικρή παράγραφο και ύστερα τις συζητούν 
µε την οµάδα τους. Στη συνέχεια, καταγράφουν τις τελικές τους υποθέσεις 
αντιστοιχίζοντας την κάθε φωτογραφία δωµατίου µε το πορτραίτο του παιδιού που 
πιστεύουν ότι ταιριάζει, όπως διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο της οµάδας. Οι 
υποθέσεις τους σχετικά µε τη διακόσµηση του δωµατίου, το µέγεθός του, τα 
αντικείµενα που βλέπουν µέσα σε αυτό προσφέρουν πλούσιο υλικό στην τάξη και 
µπορεί να ακολουθήσει συζήτηση στα αγγλικά. Αφού παρουσιάσουν το υλικό τους 
σε PPT, αποκαλύπτουµε την ιστοσελίδα από όπου αντλήσαµε το υλικό µας 
(http://www.brainpickings.org/index.php/2011/08/08/where-children-sleep-james-
mollison/) και ζητάµε από τους µαθητές να δουν αν οι υποθέσεις τους µοιάζουν ή 
διαφέρουν µε αυτές της ιστοσελίδας.  

2η δραστηριότητα µε εικαστικά: Αφού ολοκληρώνεται η επαφή τους µε το 
πρότυπο ηλεκτρονικό οπτικό υλικό προτείνουµε σε όσους/ες µαθητές/ριες 
επιθυµούν να σχεδιάσουν το δικό τους δωµάτιο ή να το βγάλουν φωτογραφία ή να 
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ψάξουν να βρουν παρόµοιο στο διαδίκτυο και να το παρουσιάσουν γραπτά στα 
αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται το κοινωνικό, οικονοµικό, 
πολιτισµικό, εθνικό, θρησκευτικό κ.λπ. υπόβαθρο του/ης κάθε µαθητή/τριας 
(χρειάζεται λεπτός και προσεκτικός χειρισµός από την πλευρά του εκπαιδευτικού) 
και οι προνοµιούχοι/ες µαθητές/ριες µπορούν να αντιληφθούν ότι ό,τι έχουν 
αυτοί/ες δεν είναι το ίδιο δεδοµένο για τους/ις συµµαθητές/τριές τους, αλλά και για 
άλλα παιδιά του πλανήτη.  Έπειτα, κάνουν παρουσίαση µέσα στην τάξη και 
σχολιάζουν διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των δωµατίων και πού µπορεί αυτές 
να οφείλονται. 

3η δραστηριότητα µε θεατρική αγωγή: Ύστερα από τυχαία διανοµή ρόλων και 
τυχαία επιλογή δωµατίων οι µαθητές/ριες καλούνται να παρουσιάσουν ένα µικρό 
µονόπρακτο µε θέµα «µια µέρα στο δωµάτιο». Σε αυτή τη φάση καλούνται να 
αξιοποιήσουν την επίπλωση του δωµατίου, τη διακόσµηση, να κινηθούν µέσα στο 
χώρο και να παράγουν προφορικό λόγο, σαν να γράφουν ηµερολόγιο. Μέσω της 
δραµατοποίησης θα βιώσουν συναισθήµατα που θα βοηθήσουν να προσεγγίσουν 
λίγο περισσότερο τον τρόπο ζωής και τη ψυχοσύνθεση του παιδιού που ζει µέσα 
στο δωµάτιο που τους έτυχε. Κατόπιν τα παιδιά που θα αισθανθούν αρνητικά 
συναισθήµατα στο δωµάτιο εκείνο, οφείλουν να εξηγήσουν στους µαθητές τους τι 
δεν τους αρέσει εκεί και γιατί το δωµάτιο δεν είναι όπως θα ήθελαν και αντίστοιχα 
αν αισθανθούν θετικά να εξηγήσουν το γιατί. Να προβληµατιστούν σχετικά µε το 
πως µπορεί να ζει το άλλο παιδί εκεί, αν του/της αρέσει ή όχι και αν δεν του 
αρέσει, γιατί δεν µπορεί να έχει ένα άλλο δωµάτιο, όπως το θέλει κ.ά.  

� Αξιολόγηση 

Όσον αφορά τους γνωστικούς στόχους θα αξιολογηθεί από τον/την 
εκπαιδευτικό το επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού 
λόγου µέσω της παραγωγής των µαθητών/ριών σε όλο το φάσµα των 
δραστηριοτήτων. Το ηµερολόγιο του/της κάθε µαθητή/ριας, στο οποίο γράφει τις 
σκέψεις του/της πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση του σχεδίου 
µαθήµατος, θα παρέχει τις πληροφορίες εκείνες που θα αξιολογήσουν κατά πόσο 
επετεύχθη µετασχηµατισµός των απόψεων και των στάσεων των µαθητών/ριών ως 
προς την αναγνώριση ανισοτήτων και διαφορών. Επίσης, θα αξιολογηθεί ο βαθµός 
κατάκτησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του/της κάθε µαθητή/ριας στο 
πλαίσιο της συζήτησης στην οµάδα ή στην ολοµέλεια µέσω των φύλλων 
παρατήρησης που θα έχει συµπληρώσει ο/η εκπαιδευτικός και οι συµµαθητές/ριες 
του/ης µετά από κάθε δραστηριότητα.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία που στοχεύει στην κοινωνική αφύπνιση των µαθητών/ριών µε τελικό 
σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη προωθεί τη συνείδηση και την κατανόηση της ετερότητας 
που ενυπάρχει στην κοινωνία (Gnidec, 2008). Σκοπός της εισήγησής µας είναι να αναδείξει 
την ετερότητα του σύγχρονου κόσµου σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο µέσω της 
διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας µε χρήση των ΤΠΕ σε µαθητές/ριες επιπέδου 
γλωσσοµάθειας Β1. Παράλληλα µε τον κοινωνικοπολιτισµικό στόχο για την αποδοχή του 
διαφορετικού και τη συνειδητοποίηση των ανισοτήτων συνυπάρχει, βέβαια, και ο 
γνωστικός στόχος και η καλλιέργεια των αντίστοιχων δεξιοτήτων. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική πραγµατικότητα 

Μαρία Μπασµατζίδου, Med, 

∆/ΝΤΡΙΑ 10ου ∆. Σ. Νεάπολης Θεσ/νικης 
mariabasm@gmail.com 

1. Σχέσεις στο σχολείο 

Η σύγχρονη ψυχολογία της γνώσης, υπογραµµίζει ιδιαίτερα την 
αλληλεπίδραση νοητικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης και επιβεβαιώνει ότι η 
ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, ασκεί τη µεγαλύτερη διαµορφωτική επίδραση 
κατά την παιδική ηλικία. Έτσι όλα όσα διδάσκονται στη σχολική τάξη στέκουν ή 
πέφτουν ανάλογα µε το είδος των σχέσεων που υφίστανται µεταξύ του 
εκπαιδευτικού και των µαθητών του. Οι διδακτικές ενέργειες στο χώρο του 
σχολείου δεν συντελούνται σε ένα καθαρά νοησιαρχικό και απρόσωπο επίπεδο, 
αλλά σε ένα επίπεδο διαλογικής συνάντησης µεταξύ προσώπων, που αναπτύσσουν 
µεταξύ τους σχέσεις. (Βασιλόπουλος Χ., 1996: 86-89) 

2. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού 

Έχει διαπιστωθεί µέσα από σχετικές έρευνες, ότι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος 
διακρίνεται από ειλικρινές ενδιαφέρον, φροντίδα, σεβασµό και συναισθηµατική 
κατανόηση για τους µαθητές του, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους µε 
ανάθεση πρωτοβουλιών, αναπτύσσει καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις µαζί τους. 
(Aspy, D. N., 1969: 39-48) Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, ευνοούν 
την προσωπική εξέλιξη των µαθητών, µε τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, το 
οποίο διευκολύνει τη µάθηση, την ανάπτυξη κινήτρων, την αυτονοµία, την 
κοινωνική και συναισθηµατική εξέλιξη των µαθητών. (Bernieri, F.J., 1991: 98-
103) Ευνοούν ακόµη την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και µάθηση στην τάξη. 
Προϋποθέτουν όµως την ύπαρξη γνήσιου ενδιαφέροντος και αµοιβαίας 
κατανόησης µεταξύ αυτών που επικοινωνούν. (Μαλικιώση Μ.-Λοϊζου, 2001:104, 
Αναγνωστοπούλου Μ., 2005) 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης, είναι αυτός που καλείται να διαδραµατίσει 
καθοριστικό ρόλο στην πετυχηµένη µετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο 
σχολείο. Θεωρείται υπεύθυνος του κοινωνικο-ψυχολογικού κλίµατος της τάξης. 
Ανάλογα µε τις προσδοκίες του, τον υποσυνείδητο µηχανισµό επιβεβαίωσης της 
αρχικής κρίσης, διαφοροποιεί τη στάση του απέναντι στους µαθητές του και 
ανάλογα µε την αντίληψη που έχει για τον καθένα από αυτούς, τροποποιεί τη 
συµπεριφορά του. Έρευνες βέβαια δείχνουν ότι είναι µεγάλης σηµασίας και ο 
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τρόπος που οι µαθητές αντιλαµβάνονται τη στάση του δασκάλου, ανεξαρτήτως 
ποια είναι αυτή. (Λεονταρή Α.,1998: 166) 

2.1 Αυτοεκπληρούµενη προφητεία 

Η αντίληψη που έχουν οι µαθητές για τον εαυτό τους και η σχέση της 
αυτοαντίληψης τους µε τις προσδοκίες του δασκάλου, υπήρξε αντικείµενο 
ερευνητικών µελετών. (Parsons J.- Kaczala C.-Meece J., 1982: 322-339) Η 
προσδοκία του δασκάλου, έχει αποδειχθεί µέσα από µελέτες, ότι αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα επίδρασης στην ανάπτυξη των προσδοκιών των µαθητών, 
σε τέτοιο βαθµό που θα µπορούσε να αποβεί ως προφητεία (αυτοεκπληρούµενη 
προφητεία). (Brophy, J., 1983: 631-661) Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους 
µαθητές, αφού και οι προσδοκίες που τα µέλη της οµάδας έχουν το ένα από το 
άλλο, φαίνεται να λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς, για τη δράση και τη 
συµπεριφορά καθενός. Οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες, οι συµπεριφορές όλων των 
µελών µέσα στη σχολική τάξη, ιδιαίτερα όµως του δασκάλου, επηρεάζουν 
καταλυτικά το κλίµα της τάξης, τις σχέσεις µεταξύ συµµαθητών, τις σχέσεις 
µεταξύ δασκάλου-µαθητών και καθορίζουν την ποιότητα της παιδαγωγικής 
σχέσης. (Μιχαλακόπουλος Γ., 1996: 166) 

Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, οι χειρισµοί του εντός και εκτός τάξης, 
οι µορφές και οι µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιεί, αποδεικνύονται πολύ 
µεγάλης σηµασίας για τη σύναψη ποιοτικών σχέσεων, που θα βοηθήσουν τους 
µαθητές να αναπτυχθούν συναισθηµατικά, αλλά και να ωριµάσουν, αποκτώντας 
δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες στην ενήλικη ζωή τους. Έτσι οι γενικές 
παιδαγωγικές αρχές και οι αντικειµενικές συνθήκες που παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενεργοποιούνται και υλοποιούνται, µέσα από την 
προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, όπως ακριβώς οι γενικές αρχές της 
ζωγραφικής υλοποιούνται µέσα από το προσωπικό ταλέντο του ζωγράφου. Τον 
επιτυχηµένο εκπαιδευτικό διακρίνουν η νοηµοσύνη, η εµµονή στο έργο, η 
πρωτοτυπία, η φιλικότητα, η αµεροληψία, η ευχάριστη και θετική διάθεση, η 
συναισθηµατική ισορροπία και θέρµη, η ψυχική ωριµότητα, η υποµονή, ο 
αυτοέλεγχος, η αποφασιστικότητα και η έµπρακτη φροντίδα για τους µαθητές του, 
που εκφράζεται µε τη θερµή επικοινωνία µαζί τους και την αδιαπραγµάτευτη 
διάθεση αντιµετώπισης προβληµάτων που προκύπτουν. (Ματσαγγούρας Η., 2004: 
228) Όταν οι µαθητές έχουν στο πλευρό τους έναν εκπαιδευτικό που νοιάζεται και 
είναι πρόθυµος να συζητήσει µαζί τους, βοηθιούνται στην εξισορρόπηση των 
συναισθηµάτων τους, µε την εκδήλωση οµαλών µορφών συµπεριφοράς και 
επανέρχονται σε κατάσταση ηρεµίας και συγκρότησης του εαυτού τους. 
(Μαλικιώση Μ.- Λοϊζου, 2001: 133) 

Ο εκπαιδευτικός που ενθαρρύνει τους µαθητές να αναγνωρίσουν, να 
αποδεχθούν και να βιώσουν τα συναισθήµατα τους, προσφέροντας τους έτσι 
ανακούφιση, οδηγώντας τους στην κάθαρση, δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες 
για µια οµαλή συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη, συνθήκες ευνοϊκές για 
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µάθηση και προσωπική ολοκλήρωση. (Μαλικιώση Μ.-Λοϊζου, 2001:133) Έτσι 
χαλαρώνοντας οι µαθητές από εσωτερικούς ενδοιασµούς και αναστολές γίνονται 
ικανοί να αντιµετωπίσουν µια «γνωστική σύγκρουση», που θα αποτελέσει κίνητρο 
για µάθηση. 

2.2 Παιδαγωγική αγάπη 

Ο σεβασµός και η εκτίµηση που κερδίζει ο εκπαιδευτικός µε το γνήσιο 
ενδιαφέρον του και την προσφορά του προς τους µαθητές, είναι στοιχεία 
αναµφισβήτητης αξίας, που του προσφέρουν το παιδαγωγικό κύρος που 
απαιτείται, για την επίλυση προβληµατικών καταστάσεων. Μέσα από την 
παιδαγωγική αγάπη, ο εκπαιδευτικός γίνεται αποδεκτός από τους µαθητές του και 
αποκτά δυνατότητες παρέµβασης που είναι καταλυτικές, ακόµη και σε 
περιπτώσεις µε ιδιαίτερα δύσκολους µαθητές, που αντιµετωπίζουν ίσως δυσκολίες 
προσωπικές, µέσα σε προβληµατικές οικογενειακές καταστάσεις. (Ματσαγγούρα 
Η., 2004: 227, Λάππα ∆., 2000:37, 38) Πρότυπα δασκάλων που κέρδισαν τις ψυχές 
των µαθητών τους µε την αγάπη και το ειλικρινές πλησίασµα και ενδιαφέρον, 
θεωρούνταν ο Σωκράτης και ο Pestallotzzi, οι οποίοι ενσάρκωσαν αυτό που η 
Παιδαγωγική ονόµασε «παιδαγωγικό έρωτα». 

2.3 ∆εξιότητες αποστολής και λήψης µηνυµάτων 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί να αναπτύξει 
καλές σχέσεις µε τους µαθητές του, προσπαθεί να αναπτύξει σε υψηλό βαθµό τις 
δεξιότητες αποστολής και λήψης µηνυµάτων: Μπαίνοντας στην τάξη, 
αυτοπαρουσιάζεται, καταθέτει τις σκέψεις του, τις προσδοκίες και τους στόχους 
του για τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει και προκαλεί το ενδιαφέρον τους, 
προτείνοντας τους να σκεφτούν, πώς θα ήθελαν να συµπεριφέρονται µεταξύ τους. 
Είναι µεγάλης σηµασίας να µάθει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα ονόµατα των 
παιδιών και να µπορέσει να τα συγκρατήσει. Αυτό παρέχει στο παιδί ένα αίσθηµα 
ασφάλειας, συµµετοχής και απαλύνει τα αισθήµατα αγωνίας και αβεβαιότητας που 
µπορεί να αισθάνεται. (Ντράικωρς Ρ., 2006: 109) Τους προσφωνεί µε τα µικρά 
ονόµατα τους, µε τον τόνο και το ύφος που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, 
δείχνοντας έµπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη του για κάθε µαθητή. Εάν ο 
εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να θυµηθεί τα ονόµατα των µαθητών του, στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς, µπορεί να χρησιµοποιεί ένα πλάνο της τάξης, όπου θα 
σηµειώνεται το όνοµα κάθε παιδιού µαζί µε τη θέση που κατέχει µέσα στην 
αίθουσα, µέχρις ότου να αποµνηµονεύσει τα ονόµατα τους. (Fontana D., 1996: 
148) Οργανώνει και προγραµµατίζει µια σειρά από δραστηριότητες, έτσι ώστε να 
έχουν την ευκαιρία οι µαθητές να προσαρµοστούν στη νέα τάξη, να γνωριστούν 
µεταξύ τους και να σχηµατίσουν ευνοϊκή εντύπωση για το πώς θα είναι η νέα 
χρονιά. 
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Ενηµερώνεται για τον κάθε µαθητή, για την προέλευση του καθενός, τα 
επίπεδα ικανότητας του, τις προηγούµενες εµπειρίες του στο σχολείο, τις σχέσεις 
του µε την υπόλοιπη τάξη, παίρνοντας στοιχεία από προηγούµενους συναδέλφους 
ή από τις καρτέλες των µαθητών και προσπαθεί να συνδέσει τα προσωπικά 
στοιχεία του καθένα µε το όνοµα του. Έχει όµως πάντα υπόψη του ότι κατέχοντας 
αυτά τα στοιχεία, δεν θα πρέπει να σχηµατίσει µια παγιωµένη άποψη, θετική ή 
αρνητική, αλλά να έχει ανοικτό νου, προκειµένου να δεχτεί µια νέα εικόνα που 
µπορεί να παρουσιάσει ο κάθε µαθητής. Έτσι είναι καλύτερα εξοπλισµένος για την 
εφαρµογή ρεαλιστικών και αποτελεσµατικών στρατηγικών ελέγχου, γίνεται 
ευαίσθητος στα ατοµικά χαρακτηριστικά των παιδιών, ερµηνεύοντας καλύτερα τη 
συµπεριφορά τους. 

Η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού στην ενίσχυση της µάθηση και της 
προσωπικής ωρίµανσης των µαθητών του, εκτός από τις γνώσεις του και την 
απαραίτητη για το µάθηµα προετοιµασία του, εξαρτάται κατά πολύ και από την 
ικανότητα του για εποικοδοµητική επικοινωνία µε τους µαθητές του. (Μαλικιώση 
Μ.- Λοϊζου, 2001:103) Σήµερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να µπορούν 
οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους µαθητές τους µέσα από 
ειλικρινείς σχέσεις, µια και καλούνται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα που 
προκύπτουν από τα νέα πολυπολιτισµικά δεδοµένα, αλλά και τα νέα κοινωνικά 
δεδοµένα (µονογονεϊκές οικογένειες, αυξηµένο ποσοστό διαζυγίων, διαφορετικές 
αξίες) (Καλαντζή-Αζίζι, 2001)  

Στη σχολική πραγµατικότητα, την παιδαγωγική επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση, συνιστούν όλες οι ενέργειες ( λόγος και πράξη ) των µαθητών και 
των εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία αυτή, πετυχαίνεται µε τη χρήση συµβόλων, 
λεκτικών και µη. Η γλώσσα, που είναι ένα τεράστιο σύστηµα συµβόλων, φυσικά 
αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας. (Λάππα ∆., 2000: 207 & Χ. Κωνσταντίνου, 
2003: 48) Έτσι µεγάλης σηµασίας για τη διδακτική διαδικασία αποδεικνύονται οι 
γλωσσικές ικανότητες που µπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός. (Κολιάδη Ε.: 2006: 
171) Ο γλωσσικά ικανός εκπαιδευτικός εφευρίσκει τρόπους και χρησιµοποιεί 
τεχνικές ενίσχυσης της θετικής µαθητικής συµπεριφοράς, υποκινεί και ενθαρρύνει 
τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη διδακτική πράξη αλλά και στην 
οργάνωση της τάξης τους. Οι µαθητές αναπτύσσουν θετικότερες στάσεις απέναντι 
στους δασκάλους, το σχολείο και στις µαθησιακές δραστηριότητες, όταν η 
επικοινωνία µέσα στην αίθουσα τους επιτρέπει, µέσα σε θετικό κλίµα, να βιώνουν 
συναισθήµατα, να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, εντάσσοντας αυτές 
στη µαθησιακή διαδικασία.( Flanders, N.A., 1970, Addison-Wesley, p.401) 

Επικοινωνεί µε τους µαθητές του, µε σύντοµες προτάσεις και απλές λέξεις, 
σαφή και συγκεκριµένη γλώσσα, ανοικτού τύπου ερωτήσεις. (MacFarlane, K.& 
Feldmeth, J., 1988: 8-9) Με τη στάση του διαβεβαιώνει τους µαθητές του ότι είναι 
σηµαντικοί και αποδεκτοί, γλωσσικά µε τη χρήση των µικρών ονοµάτων τους 
αλλά και παραγλωσσικά, µε τη «γλώσσα του σώµατος», συµπληρώνοντας και 
παραστατικοποιώντας τα γλωσσικά µηνύµατα, µέσα στα πλαίσια της λεκτικής και 
µη λεκτικής επικοινωνίας. Έτσι η επικοινωνία δεν είναι µόνον ακουστική αλλά 
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µετατρέπεται σε οπτικοαουστική προσελκύοντας έτσι ευκολότερα την προσοχή και 
το ενδιαφέρον των µαθητών.  

Οι εκφράσεις του προσώπου, οι εκφράσεις των µατιών, οι χειρονοµίες, η 
σωµατική επαφή (π.χ. σφίξιµο χεριού), η φυσική προσέγγιση και θέση, ο άτυπος 
λόγος και ο λόγος, είναι επικοινωνιακές ενέργειες που επηρεάζουν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις. (Argyle M., 1972: pp.27,42,45,97) Ο εκπαιδευτικός 
εκφράζει την αποδοχή, τη θετική αναγνώριση αλλά και το ενδιαφέρον του για 
όλους τους µαθητές του, µε το φυσικό πλησίασµα, αλλά και τις χειρονοµίες που 
ενισχύουν τη σηµασία του λόγου, αποκαλύπτουν όµως και τα συναισθήµατα του. 
Οι µαθητές εκφράζουν και αυτοί µε τη φυσική στάση τους και µε χειρονοµίες τα 
συναισθήµατα τους. (Όταν είναι διστακτικοί, σκύβουν το κεφάλι τους δαγκώνουν 
τα χείλη τους, κοκκινίζουν, όταν είναι θυµωµένοι σφίγγουν τη γροθιά τους, ή αν 
είναι δύσπιστοι πιάνουν το σαγόνι τους). (Roth W.M., 2001: 365-392) Φροντίζει 
να είναι δίκαιος και αµερόληπτος. Απευθύνεται σε όλους τους µαθητές και δεν 
δείχνει κάποια ιδιαίτερη εύνοια σε µερικούς. 

Όσον αφορά στη ‘λήψη µηνυµάτων’ ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναπτύξει τη 
δεξιότητα της προσεκτικής ακρόασης των µαθητών και της εµπαθητικής 
(empathetic) κατανόησης η οποία προϋποθέτει αναπτυγµένη ενσυναίσθηση. 
«Ενσυναίσθηση» είναι η ικανότητα του δασκάλου να βάζει τον εαυτό του στη 
θέση των µαθητών και να ανταποκρίνεται ανάλογα. (Gottman J., 2000:92) Όσο πιο 
ικανός είναι ένας δάσκαλος να µπει µε τη σκέψη του στο γνωστικό σύµπαν των 
µαθητών του και να δει τα πράγµατα από τη δική τους οπτική γωνία, τόσο πιο 
ικανός γίνεται να αξιολογήσει τις δικές τους ερµηνείες για το περιβάλλον και τις 
προθέσεις τους σχετικά µε αυτό. (Fontana D., 1996:152, ∆. Λάππα, 2000: 304-305)  

Ο αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός παίρνοντας υπόψη του όσα υποστηρίζουν 
οι ψυχολόγοι αλλά και οι ισχύουσες διδακτικές αρχές, µελετά και εφαρµόζει, 
µεθόδους, τεχνικές και στρατηγικές, που θα οδηγήσουν στην κάλυψη των αναγκών 
των µαθητών του για συναισθηµατική ασφάλεια, αγάπη, αποδοχή, θετική 
αναγνώριση, έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν αυτοεκτίµηση και να επιτύχουν την 
αυτοπραγµάτωση. Αυτός είναι που έχει τη βασική ευθύνη στο σχολείο, για την 
κάλυψη των γνωστικών αλλά και των κοινωνικο-συναισθηµατικών αναγκών του 
παιδιού. Τους καλεί να συµµετέχουν στις αποφάσεις της τάξης και στον σχεδιασµό 
της σχολικής στρατηγικής. Έτσι τους βοηθάει να δουν τον εαυτό τους ως αξιόλογο 
µέλος της σχολικής κοινότητας, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του 
ρόλου, να εδραιώσουν την αίσθηση του ‘ανήκειν’, να αυξήσουν τον αυτοσεβασµό, 
την αυτοαποδοχή τους και να αποκτήσουν αυτοεκτίµηση.  

Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι µαθητές επιθυµούν, ο εκπαιδευτικός να είναι 
ευγενικός, ήρεµος γαλήνιος, υποµονετικός, χαµογελαστός, µε αίσθηση χιούµορ, 
φιλικός, να κατανοεί τα αισθήµατα και τις ανάγκες τους, να συνεργάζεται µαζί 
τους, να συζητά τα προσωπικά τους προβλήµατα, παρέχοντας τους υποστήριξη, να 
τους ενθαρρύνει, να δίνει σαφείς εξηγήσεις, να είναι δίκαιος στη βαθµολογία, να 
πειθαρχεί την τάξη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι αναπτύσσουν καλές σχέσεις µε 
εκπαιδευτικούς που τους εκδηλώνουν την αγάπη τους. (Παπαναούµ Ζ., 1989: 75-
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80) Από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά 
του αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού είναι η αγάπη του για τους µαθητές, το 
χιούµορ, ο ενθουσιασµός, η διδακτική του ικανότητα, η ικανότητα του να 
επικοινωνεί.(Παµουκτσόγλου Α., 2001,81-91) Όταν οι µαθητές βιώνουν ένα κλίµα 
αποδοχής και θετικής αναγνώρισης, βελτιώνεται η εικόνα που έχουν για τον εαυτό 
τους, αποκτούν αυτοεκτίµηση, µε αποτέλεσµα να γίνονται ικανοί στην ανάπτυξη 
καλών διαπροσωπικών σχέσεων, που είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών για µάθηση και συµβάλλουν στην οµαλή συναισθηµατική 
ανάπτυξη του ατόµου. (Α. Τhody, B. Gray, D. Bowden, 2003: 37)  

Βασικός παράγοντας διαµόρφωσης της στάσης του δασκάλου είναι η 
ανάλογη διαχείριση των δικών του συναισθηµάτων. Πόσο καλά νιώθει ο ίδιος µε 
τον εαυτό του. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο συµπεριφοράς για τους µαθητές 
του από τον τρόπο και µόνο που διευθύνει το µάθηµα. Κάθε φορά που ο δάσκαλος 
απευθύνεται σε ένα µαθητή, όλοι οι υπόλοιποι µαθητές διδάσκονται. (Goleman 
Daniel, 1998: 384)  

3. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

Απαραίτητη είναι και η συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα, προκειµένου να 
τονιστεί η προσωπικότητα και η αυτοπεποίθηση του παιδιού. (ΠαπαγεωργίουΧ. 
Ιωάννη, 2013) Όταν ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται µε την οικογένεια του παιδιού, 
γίνεται ενήµερος για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και αποκτά πλήρη 
εικόνα της οικογενειακής του κατάστασης. Έτσι µπορεί να διαφοροποιεί τη στάση 
του, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ευαισθησίες των παιδιών που διαφέρουν 
ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και τα βιώµατα, για τη δηµιουργία 
εποικοδοµητικών σχέσεων. (Μαλικιώση-Λοΐζου Μ., 2001: 87) Γιατί όπως 
επιβεβαιώνουν πολλές έρευνες, υπάρχει στενή σχέση, ανάµεσα στα 
χαρακτηριστικά των σχέσεων της οικογένειας των παιδιών και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος τους, µε την ευηµερία και την οµαλή συναισθηµατική τους 
ανάπτυξη. (Fauber, R., Forehand, R., Thomas, A.M.&Wierson, M., 1990: 1112-23) 

4. Συµπερασµατικά  

Ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αυτός που καλείται να διαδραµατίσει 
καθοριστικό ρόλο, στην πετυχηµένη µετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο 
σχολείο και µέσα από την επικοινωνία και την καλλιέργεια ποιοτικών σχέσεων µε 
τους µαθητές του, να τους οδηγήσει όχι µόνο στη µάθηση, αλλά και στην 
απόκτηση κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων. 
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Περίληψη 

Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει τη σπουδαιότητα της διαπροσωπικής εµπλοκής 
δασκάλου-µαθητή, που οδηγεί στην καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων και στη δηµιουργία 
θετικού κλίµατος, το οποίο διευκολύνει τη µάθηση, την ανάπτυξη κινήτρων, την 
αυτονοµία, την κοινωνική και συναισθηµατική εξέλιξη των µαθητών. 

Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, οι χειρισµοί του, οι µορφές και οι µέθοδοι 
διδασκαλίας που χρησιµοποιεί, αποδεικνύονται µεγάλης σηµασίας, για τη σύναψη 
ποιοτικών σχέσεων, που θα βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν 
κοινωνικοσυναισθηµατικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ενήλικη ζωή τους. 
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Εισαγωγή 

Ο βασικός προσανατολισµός µιας χώρας στην επαγγελµατική κατάρτιση 
λειτουργεί ως βασικός µοχλός κοινωνικής ενσωµάτωσης, κυρίως των νέων. Με 
την µετατόπιση προς το οικονοµικό πεδίο η επαγγελµατική κατάρτιση εντάσσεται 
στη λογική του στόχου για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων µέσα από την ποιοτική βελτίωση της εργασίας. (Πεσµαζόγλου, 1987). 
Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν κέντρα για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης µε στόχο: α. την ανάλυση δεδοµένων και τη διάδοση πληροφοριών β. 
την ενθάρρυνση κοινών προσεγγίσεων για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Όλες οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκαν στις πτυχές εκείνου του συνολικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
που σχετίζεται µε πρωτοβουλίες, προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα της 
εκπαίδευσης µε βασικό άξονα την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
Συνεπώς, παραγωγικότητα ανταγωνιστικότητα και προσαρµοστικότητα στις 
διεθνείς συνθήκες. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και για την ουσιαστική εφαρµογή των 
εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία παίζει βασικό ρόλο η 
ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών, οι γνώσεις και η επιθυµία τους να τις χρησιµοποιήσουν 
καθώς και οι διδακτικές τους πρακτικές (Eraut & Makrakis 1990, Woodrow 1991a, 
1991b, Summers 1990, Makrakis 1991). 

Εκπαίδευση και κατάρτιση στην κοινωνία της γνώσης 

Η ραγδαία εξέλιξη της κοινωνίας, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 
επιστηµονικά επιτεύγµατα των επιστηµών και της τεχνολογίας, δηµιουργεί 
καινούριες ανάγκες και επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο που ζουν και 
εργάζονται οι άνθρωποι (Lemke, 1999). Είναι αναµενόµενο οι αλλαγές που 
συντελούνται να επηρεάσουν το σχολείο του µέλλοντος αλλά και να επηρεαστούν 
από αυτό, µε σχέση σαφώς αµφίδροµη και πολύπλοκη. Σε αυτές τις διαρκώς 
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µεταβαλλόµενες συνθήκες, η εκπαίδευση καλείται να διαδραµατίσει το δικό της 
σηµαντικό ρόλο και το σχολείο να εξοπλίσει τους µαθητές µε τις απαραίτητες 
δεξιότητες, ώστε αυτοί να µπορούν να ζουν αποτελεσµατικά και πετυχηµένα στο 
περιβάλλον τους (Hargreaves, 1999). Tο εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει: 

A. να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ατοµικής ετοιµότητας και ικανότητας για 
τη δια βίου µάθηση  

B. να προσφέρει σε όλους την πρόσβαση σε πολύπλευρες ευκαιρίες δια βίου 
µάθησης  

C. να διευρύνει όλα τα είδη γνώσης, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, ώστε να 
συµµετέχουν όλοι ενεργά 

D. να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης 
γνώσης  

Για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
συστηµάτων Εκπαίδευσης και κατάρτισης τίθενται επιµέρους στόχοι: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης και αξιοποίηση όλων 
των ικανοτήτων. Ικανότητες κλειδιά που αναφέρονται σε συγκεκριµένους 
τοµείς: µαθηµατικά, επιστήµες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, δεξιότητες 
ΤΠΕ, µεθοδολογία απόκτησης γνώσης. 

• Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ. ∆ηµιουργία κατάλληλης 
υποδοµής σε όλα τα σχολεία, καθώς και παροχή υπηρεσιών, όπως υψηλού 
επιπέδου ψηφιακό παιδαγωγικό περιεχόµενο, εκπαιδευτικό λογισµικό, 
επαρκή επίπεδα διδασκαλίας. 

• Αύξηση της προσέλευσης στις επιστηµονικές και τεχνολογικές σπουδές. Η 
επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη είναι θεµελιώδης για µια 
ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης. 

• Βέλτιστη χρήση πόρων. Η επίτευξη του στόχου να παρέχεται δια βίου 
µάθηση εντός της κοινωνίας της γνώσης, αυξάνει τη συνολική ανάγκη για 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό, απαραίτητη 
για τη διατήρηση του επαγγελµατικού του status αλλά και την προαγωγή 
της ευελιξίας του έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες 
απαιτήσεις των µαθητών και της κοινωνίας. 

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ανοιχτά στον ευρύτερο κόσµο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

Με τη χρήση της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας και την έκρηξη της 
δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού, δηµιουργήθηκε η ανάγκη οι εκπαιδευτικοί 
να είναι συνεχώς ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις και ικανοί να εργάζονται µε τη 
γνώση, την τεχνολογία και την πληροφορία. Τα σύγχρονο εκπαιδευτικό επάγγελµα 
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συνδέεται άµεσα µε τη δυνατότητα προώθησης της καινοτοµίας, στο πλαίσιο των 
διαρκών σηµαντικών ευκαιριών επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού της 
εκπαίδευσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί τη αλλαγή του παραδοσιακού διδακτικού 
µοντέλου, τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και αναδεικνύει το 
µαθητοκεντρικό µοντέλο της διερευνητικής αποκαλυπτικής µάθησης (Ράπτης και 
Ράπτη, 2006). Οι ΤΠΕ κάνουν πιο σύνθετο το ρόλο των εκπαιδευτικών αλλά και 
την εκπαιδευτική διαδικασία : 

• ∆ηµιουργούν νέους τρόπους και κώδικες επικοινωνίας µεταξύ τους µε 
αποτέλεσµα περισσότερες και πιο εξειδικευµένες γνώσεις αλλά και περισσότερο 
συνεργατικές και καινοτοµικές µορφές επικοινωνίας.  

• Αναδιευθετούν και αναβαθµίζουν τη θέση του διδάσκοντα στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, αφού διαθέτει πλέον ένα ευρύ φάσµα επιλογής µέσων που θα 
εξυπηρετήσουν τους διδακτικούς του στόχους. 

• Υπαγορεύουν τη µετάβαση από τη δασκαλοκεντρική κατευθυνόµενη 
µάθηση, στη διερευνητική, συνεργατική µάθηση. Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά 
στην παραγωγή, ανάλυση, σύνθεση, κριτική του διδακτικού έργου και της γνώσης. 
Επιτυγχάνεται εκµάθηση µεθόδων και όχι επανάληψη γνώσεων, άρα επιτυγχάνεται 
η µεταγνώση. 

• Εµπλουτίζουν το µαθησιακό περιβάλλον µε τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
βάσεις δεδοµένων, επιστηµονικά forum, ευνοώντας τη µάθηση τόσο σε 
ενδοσχολική όσο και σε διασχολική κλίµακα παρέχοντας στο µαθητή ένα 
πολυµεσικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο αναζητά στοιχεία, επιλέγει πληροφορίες, 
εικόνες, αποκτά νοητικές αναπαραστάσεις. Ενισχύουν την αυτενέργειά του και 
µειώνουν την εξάρτησή του από το δάσκαλο, µιας και αποτελούν επιπρόσθετη 
εναλλακτική πηγή γνώσης (Μακράκης και Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 
1995). 

• Συντελούν στη βελτίωση της µαθησιακής και παιδαγωγικής διαδικασίας 
τροποποιώντας θετικά τις σχέσεις εκπαιδευτικών – µαθητών. Ο νέος τρόπος 
διδακτικής προσέγγισης του διδακτικού αντικειµένου εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το 
νέο ρόλο του δασκάλου που προσεγγίζει µε τη χρήση των ΤΠΕ διερευνητικά τη 
γνώση, την επεξεργάζεται και τη µετασχηµατίζει. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται: α) η πληρέστερη και ευρύτερη 
κατανόηση του διδακτικού αντικειµένου, β) η ουσιαστικότερη και πληρέστερη 
πληροφόρηση και τεκµηρίωση µέσω της άντλησης, σύνδεσης και σύνθεσης της 
πληροφορίας, γ) η αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και 
πληροφοριών µε το διάλογο και τη συνεργασία. 

Είναι γεγονός ότι µε τη χρήση των ΤΠΕ δηµιουργούνται νέες ανάγκες και 
διαδικασίες µάθησης. Την αντιµετώπιση αυτών καλείται να αναλάβει ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος βλέπει το ρόλο του µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία να 
µεταβάλλεται. Τη δραστική αυτή αλλαγή στο µαθησιακό περιβάλλον σηµατοδοτεί 
µια περίοδο όπου οι δύο παράγοντες της σχέσης τεχνολογία-εκπαίδευση, αποκτούν 
ισότιµη αξία µε εκπαιδευτικούς ικανούς να τη διαχειρίζονται.  
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Αξίζει όµως να επισηµανθεί και µία άλλη παράµετρος σχετική µε την ένταξη 
της χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς 
σε αυτό το θέµα ιδιαίτερα σηµαντική είναι η θέση του εκπαιδευτικού στην 
πληροφορική και τις δεξιότητες χειρισµού των ψηφιακών µέσων. Ο εκπαιδευτικός 
καλείται παράλληλα µε τη µετάδοση της γνώσης να µεταδώσει στους 
εκπαιδευόµενους και τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να 
χρησιµοποιήσουν σωστά τα νέα µέσα. Είναι, λοιπόν, δική του ευθύνη να 
ενηµερώσει τους µαθητές για τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιολογούν κάθε νέα 
πληροφορία δίνοντάς τους παράλληλα κίνητρα ώστε να χρησιµοποιήσουν µε τον 
κατάλληλο τρόπο τα ψηφιακά µέσα. Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να τα 
χρησιµοποιούν σωστά, καθώς και τις συνέπειες της επιπόλαιας ή απρόσεκτης 
χρήσης . 

Είναι γεγονός ότι µε τη χρήση των ΤΠΕ δηµιουργούνται νέες ανάγκες και 
διαδικασίες µάθησης. Την αντιµετώπιση αυτών καλείται να αναλάβει ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος βλέπει το ρόλο του µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία να 
µεταβάλλεται. Τη δραστική αυτή αλλαγή στο µαθησιακό περιβάλλον σηµατοδοτεί 
µια περίοδο όπου οι δύο παράγοντες της σχέσης τεχνολογία-εκπαίδευση, αποκτούν 
ισότιµη αξία µε εκπαιδευτικούς ικανούς να τη διαχειρίζονται. 

Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

Οι νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες καθιστούν το ρόλο της 
επιµόρφωσης ακόµα πιο σηµαντικό. Κατά συνέπεια, αποτελεί πια αναγκαιότητα, 
τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις 
ΤΠΕ µε δεδοµένο ότι και το πλέον εξελιγµένο τεχνολογικό µέσο δεν µπορεί να 
προσφέρει αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν δεν προσαρµοστεί 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της και αν οι ίδιοι οι διδάσκοντες δεν το αποδεχθούν ως 
φιλοσοφία και ως παιδαγωγική πρακτική και στάση. Επιβάλλεται να γίνει µια 
περαιτέρω επεξεργασία του περιεχοµένου της διδασκαλίας µε στόχο οι ΤΠΕ να 
µετατραπούν σε ουσιαστικά διδακτικά µέσα τα οποία θα οδηγήσουν σε µια 
αναθεώρηση των διδακτικών µεθόδων και πρακτικών µάθησης και 
ανατροφοδότησης της παρεχόµενης γνώσης.  

Επιµόρφωση δεν είναι παρά οι ποικίλες δραστηριότητες και πρακτικές, στις 
οποίες εµπλέκονται οι εκπαιδευτικοί προκειµένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους, 
να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους και να διευρύνουν την 
επαγγελµατική τους εξέλιξη. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η επιµόρφωση 
θεωρείται ικανή να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων, στη γνώση των 
τεχνολογικών και επιστηµονικών εξελίξεων καθώς και στην ικανότητα να 
ανταπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις αλλαγές µε την ταυτόχρονη προσαρµογή τους 
στις τεχνολογικές καινοτοµίες. (Zafeirakou, 2002). 
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Με την επιµόρφωση ο εκπαιδευτικός καθίσταται ικανός να εκµεταλλευτεί την 
όλο και αυξανόµενη τάση για προσήλωση των µαθητών στην οθόνη του Η/Υ και 
να διδάξει και το πόσο και το πώς. Τα πολυµέσα και τα εκπαιδευτικά λογισµικά 
µπορούν να αξιοποιηθούν για όλα τα διδακτικά αντικείµενα. Για το σκοπό αυτό 
θεσπίστηκαν προγράµµατα υποστήριξης του ανθρώπινου παράγοντα επιµορφωτών 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης για την αξιοποίηση των ΝΤ. Ο σχεδιασµός και η 
διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρτισης βασίζεται στην αντίληψη που διέπει το 
συνολικό σύστηµα ένταξης των ΝΤ στα σχολεία και στην αντίληψη ότι η 
ενδοσχολική, µακροχρόνια, βιώσιµη επιµόρφωση προσανατολισµένη στην 
εκπαιδευτική πρακτική, µπορεί να συνεισφέρει στη µετεξέλιξη του ρόλου του 
εκπαιδευτικού από στατικό σε εξελισσόµενο. 

Παρόµοιο πρόγραµµα είναι το e- learning.Πρόκειται για ένα πολυετές 
πρόγραµµα που αποσκοπούσε στην αποτελεσµατική ενσωµάτωση των νέων 
τεχνολογιών των πληροφοριών στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στόχευε στην:  

1. προώθηση της ηλεκτρονικής µάθησης εν είδη πλαισίου υλοποίησης του 
στρατηγικού στόχου της δια βίου µάθησης. 

2. προώθηση των µέσων ηλεκτρονικής µάθησης για την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. 

3. αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 
εκπαίδευση. 

4. υποστήριξη µιας δοµηµένες συνεργασίας στον τοµέα της ηλεκτρονικής 
µάθησης. 

Οι ενέργειες που προωθήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος αφορούσαν  

• στην προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα  
• στη δηµιουργία ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών χώρων 
• στην ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την προώθηση κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών  

• και στην παρακολούθηση της ηλεκτρονικής µάθησης, µέσω προώθησης 
και εφαρµογής ορθών πρακτικών. Οι στόχοι του προγράµµατος e-Learning 
ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δια βίου 
µάθησης. Ο βασικός στόχος στο νέο πλαίσιο συνίσταται στην ανάπτυξη 
περιεχοµένων, υπηρεσιών, παιδαγωγικών µεθόδων και πρακτικών, οι 
οποίες βασίζονται στις ΤΠΕ. Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράµµατος 
συνίστανται στην διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τοµείς της 
εκπαίδευσης και στην προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας. Το 
πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει έξι υποπρογράµµατα µε την ίδια δοµή 
και µε βασικά σηµεία αναφοράς την κινητικότητα, τις γλώσσες και τις νέες 
τεχνολογίες: Το πρόγραµµα Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtving, το Εγκάρσιο πρόγραµµα και το πρόγραµµα Jean Monet. 
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Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσµός στρατηγικής σηµασίας τόσο 
για τη συνεχή επαγγελµατική εξέλιξή τους όσο για τον εκσυγχρονισµό και την 
ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος προκειµένου να 
ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές 
προκλήσεις, σε µια εποχή όπου η πληροφορία αποτελεί ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως γνωστικά εργαλεία διδασκαλίας και 
µάθησης µε τη βοήθεια κατάλληλων λογισµικών γίνονται αρωγοί στην προσπάθεια 
του εκσυγχρονισµού των εκπαιδευτικών συστηµάτων δηµιουργώντας νέες 
εκπαιδευτικές πραγµατικότητες. Σε αυτές κυρίαρχα στοιχεία είναι, από τη µια η 
άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και από την άλλη η σταδιακή αλλαγή των 
σχολείων και η επιτυχής ανταπόκρισή τους στις νέες ανάγκες της εποχής.  

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την επωφελή χρήση των νέων τεχνολογικών 
µέσων και ειδικότερα των υπολογιστών στη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης 
είναι να γνωρίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τις δυνατότητές τους, να κατανοήσει τη 
χρησιµότητά τους και να αποδεχθεί το λειτουργικό τους ρόλο, ώστε να είναι σε 
θέση να τις εντάσσει µε δηµιουργικό τρόπο στη διαδικασία µάθησης (Bradsher 
1990). 

Πρέπει, εποµένως, οι εκπαιδευτικοί της πράξης να επιµορφωθούν κατάλληλα, 
ώστε να καταστούν οι φορείς της νέας αντίληψης που επιτάσσει όχι µόνο να 
εκπαιδεύουν τους µαθητές τους στο πώς να µαθαίνουν αλλά και στο πώς να 
ερευνούν και να αντιµετωπίζουν κριτικά κάθε νέα γνώση και κάθε είδους 
πληροφορία. Ειδικότερα στον τοµέα της γλωσσικής διδασκαλίας η επιλογή και ο 
τρόπος χρήσης των γλωσσολογικά αξιοποιήσιµων τεχνολογικών µέσων συνδέεται 
άµεσα όχι µόνο µε την επιµόρφωση, αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητες του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να διαµορφώσει τα απαιτούµενα τεχνολογικά, 
παιδαγωγικά, διδακτικά και γλωσσολογικά κριτήρια, που θα τον οδηγήσουν στο να 
κάνει την καλύτερη επιλογή για τους µαθητές του (Μήτσης 2004). 

Πρόκειται για µια νέα µορφή αλφαβητισµού που θεωρείται απαραίτητη όχι 
µόνο για τη γνώση και την εποχή µας αλλά και για το πέρασµα στην αυτονοµία, 
την αυτενέργεια, τη δηµιουργικότητα, προϋποθέσεις καθοριστικές για τη 
δηµιουργία των συνειδητοποιηµένων και ελεύθερων πολιτών που απαιτεί η 
κοινωνία του µέλλοντος. 

Ο ρόλος του περιβάλλοντος 

Υπογραµµίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης αλλά και της οικογένειας και της 
τοπικής κοινωνίας στην κατανόηση από πολύ νωρίς της σηµασίας της κατάρτισης. 
Απαιτείται: 

• ελκυστικότερη µάθηση. Για να γίνει ελκυστικότερη η µάθηση πρέπει κατά 
πρώτο λόγο να αποδειχθεί η χρησιµότητά της στο άτοµο. 
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• διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανοιχτά στον ευρύτερο κόσµο για την απόκτηση γνώσεων που 
απαιτούνται για τη διαρκή συµµετοχή στην κοινωνία της γνώσης 

• συµβολή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ισότητα 
ευκαιριών και κοινωνικής συνοχής. 

• ενίσχυση των δεσµών µε την έρευνα. 
• βελτίωση της εκµάθησης ξένων γλωσσών 
• αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών. Η κινητικότητα 

συµβάλλει στη δηµιουργία ενός αισθήµατος συµµετοχής και στην 
απόκτηση συνείδησης.  

• Παροχή δυνατοτήτων για δια βίου µάθηση µε τη χρησιµοποίηση 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.  

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να εστιάσουµε στη σηµασία και τον ρόλο των 
ΤΠΕ στη διαδικασία διαµόρφωσης µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας της γνώσης. 
Στο νέο περιβάλλον του 21ου 

αιώνα η τεχνολογική εκπαίδευση εξοικειώνει το µέσο 
άνθρωπο µε το τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον που κατασκευάζει και ζει, 
ανεξάρτητα από επαγγελµατικές επιλογές. Στην εποχή της οικονοµίας της γνώσης 
και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η γνώση των ΤΠΕ είναι καθοριστικής 
σηµασίας στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης για όλους.  

Ο υπολογιστής εντάσσεται σε µια πορεία εξέλιξης που έχει αρχίσει νωρίτερα 
και “η τεχνολογία είναι “εργαλείο” και όχι µαθησιακό αντικείµενο µε την στενή 
έννοια…”. Η ουσιαστική χρήση – αξιοποίηση των εργαλείων στον κατάλληλο 
χρόνο, δηµιουργεί σηµαντική υπεραξία στη γνώση και τις δεξιότητες. Η 
τεχνολογία αποσύρεται µε ρυθµό µεγαλύτερο από 7% το χρόνο, που σηµαίνει ότι 
σε 10 χρόνια θα χρησιµοποιούµε άγνωστη σήµερα τεχνολογία. Ο σύγχρονος 
άνθρωπος χρειάζεται βασικές τεχνολογικές γνώσεις για αναγνώριση και εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων. Για να κατευθύνει όµως κατάλληλα και να ελέγχει την 
τεχνολογία, χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση. Σε όλα αυτά τα χρόνια πολλά 
κέντρα διαµορφώνουν νέες µεθόδους, πιο αναπτυγµένα υλικά και καινούργιες 
εκπαιδευτικές πρακτικές Είναι σηµαντικό τα νέα αυτά προγράµµατα να είναι 
συνέχεια των ήδη υπαρχόντων και να µην είναι τελείως αποκοµµένα απ' αυτά. Η 
πορεία αυτής της εξέλιξης δεν έχει σταµατήσει. Οι επιστήµονες υπόσχονται πολλές 
ανακαλύψεις για το µέλλον µε τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα λύσουν το 
πρόβληµα της παιδείας, ενώ οι πιο δύσπιστοι εκφράζουν αµφιβολίες.  

Εποµένως, η καλλιέργεια θετικής στάσης για τη χρησιµότητα των νέων 
τεχνολογιών είναι το ζητούµενο και αφορά όλους: οικογένεια, σχολείο, τοπική 
κοινωνία, πολιτεία. Όλοι είναι υπεύθυνοι να στηρίζουν στο σύνολό τους 
πρωτοβουλίες, προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης µε βασικό 
άξονα την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάρτιση συνιστά εργαλείο πολιτικών απασχόλησης και κατά συνέπεια το 
σηµαντικότερο µέσο αντιµετώπισης των οικονοµικών και κοινωνικών 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα κράτη σήµερα.  
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Η ενδυνάµωση των σχέσεων παιδείας, τεχνολογίας και οικονοµίας σε εθνικό 
επίπεδο οδηγεί στην αποτελεσµατικότερη συµβολή των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων και στη γενικότερη αναβάθµιση της εκπαιδευτικής πολιτικής µε 
στόχο την ποιοτική της µεταλλαγή στο ρεύµα των εξελίξεων που δηµιουργούν η 
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η αυξανόµενη σηµασία των τεχνολογιών, 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών.  

∆ηµιουργείται µια νέα οικονοµία καθοδηγούµενη από τη γνώση και υπό αυτή 
την έννοια η «Κοινωνία της Γνώσης» µπορεί να οριστεί ως µία κατεξοχήν 
«Κοινωνία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης» στην οποία η χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση συνιστά µία καινοτοµία ως προς τις ανθρώπινες διαδικασίες.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διαµορφώθηκε ένα πλαίσιο νέων βασικών ικανοτήτων 
που πρέπει να παρέχονται σε όλους έτσι όπως αυτό εκφράστηκε στις διαπιστώσεις 
του Συµβουλίου της Λισσαβόνας το 2002 καθώς και των επακόλουθων 
συµβουλίων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας και της 
οικονοµίας της γνώσης προϋποθέτει να διαθέτουν όλοι οι πολίτες βασικές 
ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να ζουν και να εργάζονται στη νέα κοινωνία 
της πληροφορίας.  

Μοχλοί επίτευξης µιας τέτοιας αλλαγής θεωρούνται η συµµετοχή της τοπικής 
κοινωνίας και των γονιών στη στήριξη της εκπαίδευσης και η ενδυνάµωση των 
εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία µέσα από διαρκή ενηµέρωση, και 
επιµόρφωση για να αποδώσει η σύγχρονη κινητικότητα γύρω από την εισαγωγή 
καινοτοµιών στην εκπαίδευση.  

Συµπέρασµα 

Ακόµα και οι πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί του δυτικού κόσµου έχουν 
αντιληφθεί πλέον ότι η χρήση των ΤΠΕ παρέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία 
δυνατότητες πρωτόγνωρες. ∆ιερευνώνται ερωτήµατα, προσοµοιώνονται 
καταστάσεις και φαινόµενα µέσα στο σύγχρονο κλίµα της µεταστροφής της 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, στο οποίο στόχος είναι να αλλάξει το περιβάλλον 
µάθησης. Το ζητούµενο µιας εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνεται στις 
ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού µπορεί να βρεθεί µόνο µέσα από την ευελιξία 
διαµόρφωσης του µαθησιακού του περιβάλλοντος. Κι εδώ εµφανίζεται ως αρωγός 
πολύτιµος η νέα τεχνολογία. Παράλληλα όµως θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 
και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Από µεταδότης γνώσης θα πρέπει να γίνει 
καταλύτης αυτοδιδασκαλίας των µαθητών καταβάλλοντας προσπάθειες βελτίωσης 
της ικανότητας για σωστή αποτίµηση των πηγών πληροφόρησης, οργανώνοντας 
αποτελεσµατικά τον τρόπο διδασκαλίας µε τη δηµιουργία κατάλληλων 
περιβαλλόντων ατοµικής και οµαδικής µάθησης µε συνεχή ενηµέρωση και 
επιµόρφωση σε θέµατα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο 

πλαίσιο της διδακτικής πράξης . Ο εκπαιδευτικός γίνεται το επίκεντρο της 
αναζήτησης της γνώσης αλλά ποτέ πια η αυθεντία έκφρασής της. 
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Όλα τα παραπάνω είναι ορισµένες από τις προϋποθέσεις που θα συµβάλουν 
προκειµένου οι διδάσκοντες να ανταποκριθούν επιτυχώς στο νέο τους ρόλο ενώ ο 
δηµιουργικός τους συνδυασµός είναι αυτός που θα φανεί χρήσιµος για τα παιδιά 
µας, το εκπαιδευτικό σύστηµα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία γενικότερα. 

Μέσα από τη νέα µορφή του τεχνολογικού αλφαβητισµού στόχος είναι να 
δοθούν στους µαθητές πολύτιµα εφόδια για να γίνουν όχι µόνο πολίτες του κόσµου 
αλλά ελεύθεροι και ενηµερωµένοι άνθρωποι. 
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Περίληψη  

Στο άρθρο αναπτύσσεται προβληµατισµός για την υποστήριξη διαδικασιών, µε στόχο 
την µετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κοινωνία της Πληροφορικής . Για τον 
σκοπό αυτό λειτουργεί ένα Πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, προκειµένου να δράσουν ως ενδοσχολικοί επιµορφωτές για την αξιοποίηση 
των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα αντικείµενα, καλλιεργώντας την αντίστοιχη κουλτούρα 
στην εκπαιδευτική κοινότητα µε στόχο: 

Α. Ανάλυση δεδοµένων και την διάδοση πληροφοριών . 
Β. Την ενθάρρυνση κοινών προσεγγίσεων για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Όλες οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκαν στις 
πτυχές εκείνου του συνολικού εκπαιδευτικού συστήµατος που σχετίζονται µε 
πρωτοβουλίες, προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης µε βασικό άξονα την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση συνεπώς παραγωγικότητα ανταγωνιστικότητα 
και προσαρµοστικότητα στις διεθνείς συνθήκες . Η εκπαίδευση καλείται:  
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α. Να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ατοµικής ετοιµότητας και ικανότητας για την 
δια βίου µάθησης . 

β. Να προσφέρει σε όλους την πρόσβαση σε πολύπλευρες ευκαιρίες δια βίου 
µάθησης  

γ. Να διευρύνει όλα τα είδη γνώσης, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, ώστε να 
συµµετέχουν όλοι ενεργά. 

Συνεπώς σύµπραξη πολλών φορέων µε υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα 
συνεργασίας όπως και καλλιέργεια γνώσης και εµπειρίας, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την επιτυχία αντίστοιχων προγραµµάτων παρέµβασης στη σχολική ζωή του 
ανθρώπινου παράγοντα. 
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Καινοτοµία και θρησκευτικά στο σχολείο του 21ου αιώνα 

Μαρία Συργιάννη 

∆ρ. Θεολογίας, Σχολική Σύµβουλος Θεολόγων Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
ma.syrgianni@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Το µάθηµα των θρησκευτικών (ΜτΘ) και η ένταξή του στα αναλυτικά 
προγράµµατα του ελληνικού σχολείου, που έρχεται και επανέρχεται στην 
επικαιρότητα µε διάφορες αφορµές αποτελεί «σηµείο αντιλεγόµενο» και αφορµή 
ιδεολογικής έριδας, καθώς τις περισσότερες φορές ο διάλογος και οι απόψεις 
εξαντλούνται στο απλουστευτικό δίληµµα: ορθόδοξη κατήχηση ή διδασκαλία των 
θρησκειών στο σύγχρονο σχολείο; 

Όµως, το θρησκευτικό µάθηµα εµπεριέχει και άλλες διαστάσεις και 
µορφωτικά αγαθά, που συνιστούν σκοπούς της αγωγής και της ολόπλευρης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας των µαθητών. Πέρα από τη διαχρονική σχέση της 
ορθόδοξης παράδοσης µε τον ελληνικό πολιτισµό και τρόπο ζωής, το ΜτΘ παρέχει 
γνώση και κατανόηση του χριστιανισµού και γενικότερα του θρησκευτικού 
φαινοµένου, εµπεριέχει ερµηνευτική αναζήτηση νοήµατος της ζωής, γνώσεις, 
στάσεις, αξίες, συµπεριφορές που ενισχύουν το σεβασµό και την αναγνώριση του 
ανθρώπινου προσώπου, την κατανόηση της διαφορετικότητας, την αρµονική 
κοινωνική συµβίωση. Προσεγγίζει και διαχειρίζεται θέµατα διανθρώπινων 
σχέσεων, διαπολιτισµικής αγωγής, θρησκευτικού φονταµενταλισµού, βιοηθικής, 
αποδοχής της θρησκευτικής ετερότητας. «Καλλιεργεί την ανοιχτοσύνη, τον 
διάλογο και τη συνεργασία, πέρα από τις διαχωριστικές γραµµές µεταξύ των 
οµολογιών, των θρησκειών και των πολιτισµών…Το ΜτΘ συµβάλλει στην 
διάσωση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου και αποτελεί καθρέφτη για 
την ποιότητα και τον προσανατολισµό της παιδείας, για το αν αυτή τελικά 
υπηρετεί το ανθρώπινο πρόσωπο» (∆εληκωνσταντής, 2005, σσ.53-54). 

Η θρησκευτική αγωγή µε τη διδασκαλία του θρησκευτικού µαθήµατος 
προβάλλει ως αναγκαιότητα στην εκπαίδευση σήµερα, καθώς ο ρόλος της 
θρησκείας σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και ως εµπειρίας στην συγκρότηση της 
προσωπικότητας του ατόµου είναι κεντρικός και συνιστά πλαίσιο κατανόησης και 
αποδοχής του «άλλου». Όπως σωστά επισηµαίνεται «… έξωσή του από το 
δηµοκρατικά ελεγχόµενο κρατικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα παρέδιδε τους 
µαθητές και µελλοντικούς πολίτες στα χέρια ανεξέλεγκτων παρόχων κάθε είδους 
δογµατικών ή ιδεολογικών µηνυµάτων υπό το µανδύα θρησκευτικών εµπειριών µε 
άγνωστες ή και επικίνδυνες συνέπειες» (Σύλλογος ∆ιδακτικού Προσωπικού της 
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών µε θέµα το 
ΜτΘ, http://e-theologia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_9.html?spref=fb). 
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2. Καινοτοµία και νέα Προγράµµατα Σπουδών στα Θρησκευτικά 

Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αι. η πρόκληση για το µάθηµα των 
θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο ήταν να «υπερβεί τη µονοφωνία και την όποια 
οµολογιακή φυσιογνωµία του» (Νέο Σχολείο, Οδηγός Εκπαιδευτικού, Θρησκευτικά 
∆ηµοτικού –Γυµνασίου, 2011, σ. 270) - ο κατηχητικός χαρακτήρας έπαψε να ισχύει ήδη 
από τα ∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ του 2003- να απευθύνεται σε όλους τους µαθητές του ελληνικού 
σχολείου, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή µη δέσµευσή τους, ισχυροποιώντας 
ταυτόχρονα τα εκπαιδευτικά του θεµέλια και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του και να 
ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των καιρών. Να είναι µάθηµα απόκτησης ορθόδοξης 
αυτοσυνειδησίας αλλά και διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Οι στόχοι αυτοί 
αποτυπώνονται στα νέα Προγράµµατα Σπουδών των Θρησκευτικών ∆ηµοτικού & 
Γυµνασίου, του 2011 και τα οποία βρίσκονται σε στάδιο πιλοτικής εφαρµογής (Νέο 
Σχολείο, Πρόγραµµα Σπουδών στα Θρησκευτικά ∆ηµοτικού –Γυµνασίου, Αθήνα 
2011, σ. 18-20). Ο θεολογικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας του ΜτΘ αναπλαισιώνεται 
και αναβαθµίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα, τις αλλαγές και τις ανάγκες της 
σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
της θρησκευτικής αγωγής, στο οποίο διακρίνεται µια συνεχής κινητικότητα για το 
θρησκευτικό µάθηµα.  

Η σχολική θρησκευτική αγωγή στην Ευρώπη, παρά το διαφορετικό 
χαρακτήρα του θρησκευτικού µαθήµατος της κάθε χώρας, προβάλλει ως κοινούς 
στόχους α) την ευαισθητοποίηση των παιδιών στη θρησκεία, β) την αναγνώριση 
της ποικιλίας των ηθικών διαστάσεων που βρίσκονται στις θρησκευτικές εµπειρίες, 
γ)την γνώση και κατανόηση των θρησκευτικών πιστεύω και εµπειριών σε ένα 
πλαίσιο σταθερών αξιών όπως αυτό της δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αποδοχής του πλουραλισµού 
και της πολυπολιτισµικότητας (Οδηγός Εκπαιδευτικού, σ. 28) Παράλληλα, η 
εφαρµογή νέων παιδαγωγικών κριτηρίων, η επαναδιατύπωση στόχων, η 
διαφορετική επιλογή και διάρθρωση περιεχοµένων, οι νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις, και η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι στοιχεία 
που αξιοποιούνται στην ποιότητα του θρησκευτικού µαθήµατος κάθε χώρας. 

Είναι γεγονός ότι, στην Ελλάδα ο προβληµατισµός και ο δηµόσιος διάλογος για το 
θρησκευτικό µάθηµα στην εκπαίδευση, τις περισσότερες φορές, επικεντρώνεται σε 
καθαρά θεολογικό και ιδεολογικό επίπεδο, αναφερόµενος στη φυσιογνωµία του 
µαθήµατος και το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων (Γιαγκάζογλου, 2005). 
Απασχολεί λιγότερο, τουλάχιστον µέχρι τώρα, η µετουσίωση του περιεχοµένου σε 
διδακτική µεθοδολογία και προσέγγιση, το «πώς» της διδασκαλίας και από «ποιους» 
στην εκπαιδευτική πράξη.  

Τα νέα ΠΣ ∆ηµοτικού & Γυµνασίου, συνιστούν καινοτοµία στη σχολική 
θρησκευτική αγωγή στην Ελλάδα. Ως προγράµµατα διαδικασίας χαρακτηρίζονται από 
την ιδέα της «ανοικτότητας» και διατρέχονται από µια βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα 
της διδασκαλίας και της µάθησης, δίνοντας έµφαση στον τρόπο σκέψης των µαθητών, 
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στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τη νοηµατοδότηση της θρησκευτικής γνώσης σε 
προσωπικό επίπεδο. 

Το θρησκευτικό µάθηµα, που θεωρείται κατ’ εξοχήν µάθηµα «παραδοσιακό», µε 
παγιωµένα διδακτικά στερεότυπα αναβαθµίζεται και εµπλουτίζεται µε καινοτόµες 
εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, µε νέες διδακτικές προτάσεις, 
µε διερευνητικές και βιωµατικές µεθόδους µάθησης, µε προγράµµατα αξιοποίησης της 
τέχνης (Artful Thinking), µε καινοτόµα εργαλεία εκπαιδευτικού σχεδιασµού και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ (διαδίκτυο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά 
εργαλεία αξιολόγησης, λογισµικά παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, 
τηλεδιάσκεψη, Google docs, κλπ.), µε στόχο την ενίσχυση της συνεργατικής 
µάθησης και της συνεκπαίδευσης (inclusion), χωρίς αποκλεισµούς στη 
διαφορετικότητα, µε άνοιγµα στην κοινωνία. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές 
πρακτικές εφαρµόζονται µε επίκεντρο, όπως επισηµάναµε παραπάνω, τις ανάγκες 
και τις προσδοκίες των µαθητών, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος, την πρόκληση 
της ενεργούς και βιωµατικής συµµετοχή τους, τον «θρησκευτικό γραµµατισµό» 
και γενικότερα την ανάπτυξή τους σε προσωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
επίπεδο.  

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι καθοριστικής σηµασίας: είναι έτοιµοι οι 
εκπαιδευτικοί για όλη αυτή την αλλαγή; Μπορούν να αντιληφθούν και να 
διαχειριστούν έναν διαφορετικό ρόλο γι αυτούς και τους µαθητές τους στη σχολική 
τάξη και µάλιστα σε ένα µάθηµα που η µετωπική και δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία αποτελεί την πιο συνήθη και διαδεδοµένη τακτική?  

3. Καινοτοµία και εκπαιδευτικοί  

Για την αποτελεσµατικότητα της καινοτοµίας χρειάζεται περισσότερο η 
συνειδητοποίηση της αλλαγής των ρόλων, τόσο του δασκάλου όσο και των 
µαθητών

1. Παράλληλα απαιτείται κατανόηση και εξάσκηση εκ µέρους των 
µαθητών σε µεθόδους αυτόνοµης εργασίας, αποτελεσµατικής επικοινωνίας και 
συνεργασίας: προγραµµατισµός, αυτενέργεια, τεχνικές συνεργασίας, 
αλληλοβοήθειας, λήψης απόφασης, αξιολόγησης αποτελέσµατος (Νηµά & 
Καψάλης, 2002, σ. 158). ∆εξιότητες, που το ελληνικό σχολείο δεν έχει 
καλλιεργήσει στους µαθητές του. 

«Μια πετυχηµένη καινοτοµία έχει να κάνει περισσότερο µε τη διάθεση και 
την ετοιµότητα του εκπαιδευτικού για την αλλαγή, παρά µε τη στάση του απέναντι 
στο γνωστικό αντικείµενο που διδάσκει· µάλιστα οι εκπαιδευτικοί δεν αφήνουν να 

                                            
1 Σε έρευνα- µελέτη που πραγµατοποίησε ο ΟΕΠΕΚ σχετικά µε την «Εισαγωγή καινοτόµων 
προγραµµάτων – δράσεων στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης», το2008, η καθαρά 
καινοτόµος µάθηση υποστηρίζονταν στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη µόλις σε ποσοστό 8,9% 
∆ιαθέσιµο στο:  
http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=108, 
προσπελάστηκε στις 30/8/2013 
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εισχωρήσει τίποτε νέο στην τάξη τους και στη δουλειά τους, αν δεν αισθάνονται 
άνετα µε αυτό» (Καράµηνας, 2006, σ. 64). Οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού του 
21ου αι. για να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στην διδακτική διαδικασία, να 
οδηγούν στην επίτευξη διδακτικών στόχων και να εµπλουτίζουν την εκπαιδευτική 
του φαρέτρα, θα πρέπει να είναι απόρροια συνεχούς εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης, εφόσον ο δάσκαλος ζει και εργάζεται σε ένα κόσµο που συνεχώς 
εξελίσσεται και µεταβάλλεται. 

Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της µάθησης δεν είναι 
στατικός, γίνεται καθοδηγητικός, συνεργατικός, συµβουλευτικός. Ο εκπαιδευτικός 
αντιµετωπίζει τους µαθητές ως σκεπτόµενα πρόσωπα, που αναπτύσσουν δικές τους 
µαθησιακές δεξιότητες και εµπλέκει όλους στη διδακτική διεργασία µε 
συνεργατικές δραστηριότητες, µε κίνητρα και παρωθήσεις. Η γνώση του πώς 
σκέπτεται και µαθαίνει ο µαθητής και η ευαισθητοποίηση στα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες του, ο σχεδιασµός του µαθήµατος, η προσαρµογή και ο σεβασµός στις 
ιδιαιτερότητες µε διαφοροποίηση ή εξατοµίκευση της διδασκαλίας, η επιλογή των 
κατάλληλων δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων είναι µόνο µερικές 
παιδαγωγικές παράµετροι, που χαρακτηρίζουν τον νέο ρόλο του εκπαιδευτικού, που θα 
διδάξει το ΜτΘ τόσο στην Α/θµια όσο και την Β/θµια Εκπαίδευση. Η ανοικτότητα, η 
ετοιµότητα και η κριτική ικανότητα ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει και να 
αξιοποιήσει το καινούργιο στη διαδικασία της µάθησης, θα πρέπει να είναι καρπός 
συνεχούς προσπάθειας, προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης, που συνδέεται µε 
την αυτοσυνειδησία του κάθε εκπαιδευτικού.  

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός µετατρέπεται σε τεχνοκράτη 
επαγγελµατία, που µε έτοιµες συνταγές οδηγείται στην επιτυχία του διδακτικού 
του έργου. Πάντοτε, η σχέση δασκάλου και µαθητή είναι σχέση αµφίδροµη, που 
διαµορφώνεται σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δηµιουργικό, µε την ανάπτυξη 
διαρκούς διαλεκτικής προσωπικής σχέσης διδάσκοντος και διδασκοµένου, µε 
αµφίδροµα οφέλη (Κογκούλης, 2005, σ.99). Το αίσθηµα ευθύνης, η συγκροτηµένη 
προσωπικότητα, ο σεβασµός της προσωπικής ελευθερίας και η αγάπη για τους 
µαθητές, είναι αυτονόητα χαρακτηριστικά, που συνθέτουν την εικόνα του 
αληθινού δασκάλου. 

Τα διδακτικά περιεχόµενα του ΜτΘ διακρίνονται από εξαιρετικό πλούτο και 
ποικιλία, έχουν πολλαπλές παιδευτικές λειτουργίες, επίκαιρες θρησκευτικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές διαστάσεις, και µπορούν να αναδείξουν την καινοτοµία. 
Η θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο προσφέρεται, ώστε ο εκπαιδευτικός 
να «απελευθερωθεί» δηµιουργικά, να αναπτύξει «ανοιχτοσύνη, θεολογική και 
παιδαγωγική φαντασία για να προσεγγίσει τον σύγχρονο µαθητή και τις 
ευαισθησίες του» (∆εληκωνσταντής, 2013, σ.414). Να ξεφύγει από τη λογική της 
έκθεσης διδακτικών περιεχοµένων, να αναλάβει πρωτοβουλίες στον σχεδιασµό της 
διδασκαλίας, να επιλέξει κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και δηµιουργικές 
δραστηριότητες. Να δουλέψει µε πιο σύγχρονους, συνεργατικούς και 
αποτελεσµατικούς τρόπους ενεργοποιώντας τους µαθητές. Να προνοήσει για τις 
µαθησιακές επάρκειες των µαθητών και να τους εξοικειώσει µε τη δοµή της 



 960

θρησκευτικής µάθησης. Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, να 
προωθήσει τη διαθεµατικότητα και την κριτική σκέψη, µε στόχο πάντοτε την 
ουσιαστική µάθηση, τη νοηµατοδότηση της γνώσης και την προσωπική τους 
ανάπτυξη .  

Έτσι, εκτός από τη στέρεα θεολογική κατάρτιση, η οποία παρέχεται στις 
πανεπιστηµιακές Θεολογικές Σχολές µε όλα το εχέγγυα της επιστηµονικής 
έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξοπλιστούν και να ανατροφοδοτούνται µε 
γνώσεις και αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής 
επιστήµης, χρήσης νέων τεχνολογιών και µεθόδων, µέσω θεσµοθετηµένων 
επιµορφώσεων αλλά και αυτοεπιµόρφωσης. Να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον 
εκπαιδευτικό χώρο και να συµµετέχουν ως ενεργοί πολίτες στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι.  

4. Καινοτόµες διδακτικές προτάσεις στο ΜτΘ 

Τα τελευταία χρόνια δηµοσιοποιούνται καινοτόµα έργα και διδακτικές 
προτάσεις στο ΜτΘ, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε σχολικές 
αίθουσες και που µπορούν να χαρακτηριστούν ως προστιθέµενη αξία στην 
εκπαιδευτική πράξη. Μέσα από επίσηµα θεσµοθετηµένες δράσεις όπως ο Θεσµός 
Αριστείας και Καινοτοµίας (http://excellence.sch.gr ), από εκπαιδευτικό υλικό που 
προκύπτει σε επιµορφώσεις ευρείας κλίµακας ( Β΄ Επίπεδο επιµόρφωσης στις ΤΠΕ- 
Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων: http://ifigeneia.cti.gr/repository, Μείζων 
Επιµόρφωση: http://zeus.pi-schools.gr/epimorfosi/library/kp/ ), από ανακοινώσεις σε 
πανελλήνια και διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια, αλλά και από ιστολόγια εκπαιδευτικών 
αναδεικνύονται εξαιρετικές προτάσεις, που µπορούν να λειτουργήσουν ως «Καλές 
Πρακτικές» στη διδασκαλία και να υποστηρίξουν την προσωπική και επαγγελµατική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν τα θρησκευτικά και όχι µόνο.  

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των καινοτόµων διδακτικών προτάσεων 
είναι ότι η µάθηση, ως µια εξελισσόµενη και πρωτότυπη διαδικασία, λαµβάνει 
χώρα σε καινοτόµα περιβάλλοντα, µέσα από τεχνικές δηµιουργικής προσέγγισης 
και δράσεις, που δηµιουργούν υψηλές προσδοκίες, κίνητρα για µάθηση και 
προάγουν τη γόνιµη θρησκευτική σκέψη στην καθηµερινότητα των µαθητών, ώστε 
να φθάσουν αυτοί στη «µάθηση µε νόηµα» και στο να «µαθαίνουν πώς να 
µαθαίνουν» (Οδηγός Εκπαιδευτικού, σσ. 84-86 & 89-90). Οι νέες τεχνολογίες 
αξιοποιούνται παιδαγωγικά ως αντικείµενο και εφόδιο σκέψης, προώθησης της 
ενεργητικής, στοχαστικής και σύνθετης µάθησης (Jonassen, Howland, Marra, & 
Crismond, 2011, σσ.17-31) καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν τις πρόσθεσαν απλά σε ένα 
παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας αλλά τις χρησιµοποίησαν δηµιουργικά, ώστε 
να εξυπηρετήσουν σαφείς διατυπωµένους στόχους (Αλµπανάκη, 2013, σ. 44). Έτσι 
έχουµε πχ δηµιουργία «Ψηφιακής Τάξης» και ∆ιαδικτυακού Περιβάλλοντος 
Μάθησης για το µάθηµα των Θρησκευτικών, µε την αξιοποίηση των φορητών 
υπολογιστών που δόθηκαν στους µαθητές το 2008 (Γκίκας, 2011), εφαρµογή 
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εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης του µαθησιακού 
αποτελέσµατος, µέσω του Η/Υ ( διαδικτυακά διαγωνίσµατα, ηλεκτρονικές 
ασκήσεις και κουίζ µε λογισµικό Hotpotatoes), µε άµεση πρόσβαση στο 
αποτέλεσµα και ανατροφοδότηση της προσπάθειας εκ µέρους των µαθητών 
(Γκίκας,2013), πρόταση δοµηµένης και καθοδηγούµενης ιστοεξερεύνησης 
(Webquest) µε θέµα τα «Θρησκεύµατα»( Αλµπανάκη & Λαµπριανού, 2011) κ.ά.  

Πολλές από αυτές τις προτάσεις, που αναµορφώνουν καθιερωµένες 
διδακτικές προσεγγίσεις του θρησκευτικού µαθήµατος αλλά και Προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ∆ιασχολικής Συνεργασίας, που 
υλοποιήθηκαν από θεολόγους εκπαιδευτικούς, συγκαταλέγονται ανάµεσα στα 
βραβευµένα έργα του «Θεσµού Αριστείας» και είναι αναρτηµένα στο 
«Αποθετήριο» της δράσης, µε την ετικέτα «Θεολογία» 
(http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=85) καθώς 
συνιστούν καινοτοµία στην εκπαιδευτική πρακτική. Η δράση «Θεσµός Αριστείας 
και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση» θεσπίστηκε το 2010 από το Υπουργείο Παιδείας και στόχος της είναι 
η αξιοποίηση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας που αναπτύσσεται στα 
σχολεία της Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης, για τον εµπλουτισµό και την 
ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού έργου, µέσα από την επιβράβευση και τη δηµόσια 
ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της µαθησιακής διαδικασίας. Η δράση αποτελεί 
µία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόµο σε ένα σχολείο το οποίο 
επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυµορφία καθώς και σε 
µηχανισµούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελµατικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία αφού το πλήθος των 
έργων που κατατίθενται κάθε χρόνο αυξάνει θεαµατικά. (Συργιάννη, 2013). Οι 
εκπαιδευτικοί θεολόγοι, σε πολλές περιπτώσεις, στο σχεδιασµό της διδακτικής 
τους προσέγγισης, συνδύασαν τη φιλοσοφία των νέων Προγραµµάτων Σπουδών µε 
τον ψηφιακό εµπλουτισµό των διδακτικών εγχειριδίων, που βρίσκονται 
αναρτηµένα στο Ψηφιακό Σχολείο (http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php). 
Οργάνωσαν τη διδασκαλία των βασικών θεµάτων της ενότητάς τους µε πολλαπλές 
πηγές και ποικίλες δραστηριότητες και δηµιούργησαν εκπαιδευτικά σενάρια µε 
διδακτική µεθοδολογία και συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές: εκπαιδευτικό 
πρόβληµα - διατύπωση στόχων - χαρακτηριστικά µαθητών - µέθοδος - ρόλοι - 
αξιολόγηση. Ενέταξαν στο σχεδιασµό τους τεχνικές ουσιαστικής µάθησης µε 
αυτο-ρυθµιζόµενες δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 2007, σ. 136) όπως, 
δηµιουργική σκέψη -τεχνική των έξι καπέλων (De Bono, 2010), brainwriting- 
δηµιουργική γραφή, επίλυση προβλήµατος, λήψη απόφασης, παιχνίδια ρόλων, 
επιχειρηµατολογία και διαπραγµάτευση αλλά και κριτική προσέγγιση της 
πληροφορίας, µέσα από συνεργατικές µεθόδους. Εισήγαγαν το πρόγραµµα 
αξιοποίησης της τέχνης Artful Thinking του Harvard (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011, σσ. 
136-157), µε στόχο την καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης και της ευαισθησίας των 
µαθητών. Αξιοποίησαν ψηφιακά µέσα και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα µάθησης 
(LAMS) για τη σύνδεση της σχολικής γνώσης σε ενιαία σύνολα (βραβευµένη 
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διδακτική πρόταση στη Β΄ Γ/σίου των νέων ΠΣ «Εµείς και οι άλλοι», 2ο Π. Π. 
Γ/σιο Θεσσαλονίκης. ∆ιαθέσιµη στο «Αποθετήριο» του Θεσµού της Αριστείας 
(2012) και στο: http://angelitosalumnos.blogspot.com), έκαναν χρήση του 
διαδικτύου, των Wikis, των Socials Media ως SCL περιβάλλον (βραβευµένη 
διδακτική πρόταση, 2013: «Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα µέσα από τη διδασκαλία 
του µαθήµατος των Θρησκευτικών: Μελέτη περίπτωσης το Σχίσµα του 1054». 
∆ιαδικτυακό περιοδικό Εκπαιδευτικός 
Κύκλος,τ.1,2013:http://www.educircle.kioulanis.gr/images/teuxos/2013/1/teuxos1_
8.pdf) κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα χρησιµοποίησαν 
τις ΤΠΕ ως εργαλεία αξιολόγησης αλλά και δηµοσιοποίησης της εργασίας των 
µαθητών. Τέλος ενεργοποίησαν και ενέπλεξαν τους µαθητές στην παραγωγή 
ψηφιακών προϊόντων (ιστοσελίδα, video, κλπ).  

Στις περισσότερες διδακτικές προτάσεις τα θέµατα προσεγγίζονται 
διαθεµατικά /διεπιστηµονικά. Οι θεολόγοι συνεργάζονται µε άλλες ειδικότητες 
εκπαιδευτικών, «ανοίγονται» και συναντούν τα άλλα γνωστικά αντικείµενα µε 
στόχο την ολιστική προσέγγιση και αλληλοσυµπλήρωση, µέσα από συνεργατικές 
δράσεις, µε διαδικασίες αναζήτησης, πειραµατισµού, οικοδόµησης ενιαίας 
πραγµατικότητας (Ματσαγγούρας, 2002). Ιδιαίτερα, η σύµπραξη ανθρωπιστικών 
και θετικών επιστηµών καταργεί διαχωριστικές γραµµές που προβάλλουν και 
διατηρούνται µέχρι και σήµερα (βραβευµένη διαθεµατική/διεπιστηµονική 
διδακτική πρόταση, 2013: «Στα άδυτα του CERN και της εξέλιξης. Ένα 
διεπιστηµονικό Project Βιολογίας και Θεολογίας σε συνεργασία µε το CERN», 
Αλµπανάκη, 2013, σσ. 145-162 και ηλεκτρονικά στο: 
http://albanaki.blogspot.gr/2013/07/cern-project-cern.html). 

Όλες αυτές οι καινοτόµες διδακτικές πρακτικές, µε λεπτοµερή σχεδιασµό και 
εφαρµογή στην τάξη µέσω της µαθητοκεντρικής προσέγγισης, αναπτύσσουν 
δεξιότητες («του 21ου αι.») στον τρόπο σκέψης και εργασίας, στην χρήση 
εκπαιδευτικών εργαλείων, δίνουν κίνητρα µάθησης, υπηρετούν σκοπούς και 
στόχους του µαθήµατος, µε απτά µαθησιακά αποτελέσµατα. Στηρίζονται σε 
παιδαγωγικές αρχές που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν 
υλικό που µπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως, καθόσον γίνεται εκτενής αναφορά από 
τους δηµιουργούς τους στους στόχους, τις επιλογές, τις µεθόδους και τη φιλοσοφία 
πάνω στην οποία δοµήθηκαν.  

Σηµαντικό επιµορφωτικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών στη 
σχολική τάξη, διαδραµατίζει το ∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(http://dkee.att.sch.gr), το οποίο δραστηριοποιείται µέσα από συνεργατικές δράσεις 
επιµόρφωσης στο διαµοιρασµό γνώσεων και καλών πρακτικών σε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της ανοιχτής εξ αποστάσεως 
ασύγχρονης και σύγχρονης-µε τηλεδιάσκεψη- επιµόρφωσης, µε τη χρήση του 
∆ιαδικτύου. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, κυρίως θεολόγους αλλά και άλλων 
ειδικοτήτων από αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, που επιθυµούν τη δια 
βίου µάθηση και την επαγγελµατική τους ανάπτυξη, καλύπτοντας µε τον τρόπο 
αυτό το έλλειµµα που παρατηρήθηκε από τον αποκλεισµό ειδικοτήτων στο Β΄ 
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Επίπεδο και το Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης. Παράλληλα αναπτύσσει 
επιµορφωτικές δράσεις και σε σχολικές µονάδες, µε ταυτόχρονη συµµετοχή 
εκπαιδευτικών και µαθητών στη διαδικτυακή επιµόρφωση ( πχ «Συνεργατική 
χρήση των Wikis-αξιοποίηση στη σχολική τάξη»). Η δράση του ∆ΚΕΕ αποτελεί 
καινοτοµία για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς το Κέντρο δηµιουργεί συνεργατικά 
δίκτυα και εκπαιδευτικές κοινότητες, όπου όλοι συµµετέχουν στη διαδικασία 
παραγωγής και ανταλλαγής της γνώσης. Εφαρµόζοντας νέες θεωρίες µάθησης και 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις ως µοντέλα ανάπτυξης των επιµορφωτικών 
µαθηµάτων αλλά και ως µοντέλα, που στη συνέχεια πρέπει να εφαρµοστούν στην 
τάξη, προωθεί την αυθεντική µάθηση µε την αυτορύθµιση και την 
αυτοαποτελεσµατικότητα. Το διδακτικό υλικό είναι άµεσα εφαρµόσιµο και 
αξιοποιήσιµο στην καθηµερινή διδακτική πρακτική, καθώς η δράση έχει ως τελικό 
αποδέκτη τη σχολική τάξη και την ανανέωση-αναµόρφωση του περιβάλλοντος 
µάθησης (βραβείο Θεσµού Αριστείας 2012, «∆ιαδικτυακή Επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών µε τη χρήση της πλατφόρµας MOODLE»: 
http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=85). 

5. Συµπερασµατικά 

Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο το ΜτΘ αναδεικνύεται ουσιαστικό και 
απαραίτητο για τους µαθητές του στη νοηµατοδότηση και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους, την καλλιέργεια της θρησκευτικής τους σκέψης και της 
πολιτισµικής τους ταυτότητας, σε έναν κόσµο που η θρησκεία διαχρονικά 
διαδραµατίζει καίριο ρόλο. Εγκεντρισµένο ως µάθηµα στην Ορθόδοξη Παράδοση, 
µε ανοίγµατα στις άλλες χριστιανικές οµολογίες και θρησκείες, µε κατανόηση και 
σεβασµό, µε πνεύµα διαλόγου, ελευθερίας και καταλλαγής, στηριγµένο σε 
παιδαγωγικές αρχές διδασκαλίας και µάθησης, µε αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και περιβαλλόντων µάθησης συµβάλλει σε µέγιστο βαθµό στην 
ολόπλευρη καλλιέργεια και την εκπλήρωση των σκοπών της αγωγής, που θέτει η 
εκπαιδευτική νοµοθεσία στη χώρα µας .  

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, για τη διδασκαλία του θρησκευτικού 
µαθήµατος έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν το ΜτΘ 
διαθέτοντας στέρεες θεολογικές γνώσεις και συγχρόνως, συνδυάζουν τη 
δηµιουργικότητα µε τη φαντασία για να αναβαθµίσουν και να δώσουν ζωντάνια 
στην τάξη τους, συναντούν τα ενδιαφέροντα και τις αγωνίες των µαθητών, 
προσφέρουν δρόµους και τρόπους ενέργειας, ανακάλυψης γνώσεων, δηµιουργίας 
στάσεων. Εκπαιδευτικούς, που «τολµούν» αλλαγές και καινοτοµίες στο µάθηµά τους 
και κατανοούν, ότι ο πραγµατικός δάσκαλος θα πρέπει «να µην ακολουθεί τις αλλαγές 
αλλά να τις προκαλεί». Εκπαιδευτικούς, που τολµούν να αναµετρηθούν µε την 
πρόκληση, δείχνουν διάθεση και ενθουσιασµό να εγκαταλείψουν µεθόδους 
διδασκαλίας αναποτελεσµατικές και ξεπερασµένες που δεν αποδίδουν, αντιλαµβάνονται 
τον νέο τους ρόλο, αξιοποιούν προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης, αποκτούν 
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νέα φιλοσοφία και οπτική διαχείρισης της µαθησιακής διαδικασίας, αναδεικνύοντας έτσι 
την καινοτοµία µέσα στο θρησκευτικό µάθηµα.  

Όµως, «µείζων δε τούτων η αγάπη». Η πιο µεγάλη ίσως και αληθινή 
καινοτοµία στη σχολική αίθουσα, πέρα από µεθόδους και τεχνικές, που ξεπερνά 
αντιξοότητες και δυσκολίες στο έργο του κάθε εκπαιδευτικού είναι η αγάπη. Και 
χωρίς αµφιβολία, εκείνος που αγαπά το αντικείµενο της δουλειάς του και το 
υποκείµενο, στο οποίο απευθύνεται η δουλειά του πάντοτε βρίσκει τρόπους και 
δρόµους έκφρασης και επι-κοινωνίας. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί που 
«τολµούν» αλλαγές και καινοτοµίες στο µάθηµά τους και κατανοούν ότι ο πραγµατικός δάσκαλος 
θα πρέπει «να µην ακολουθεί τις αλλαγές αλλά να τις προκαλεί». Αναβαθµίζουν και εµπλουτίζουν 
το µάθηµα των θρησκευτικών µε καινοτόµες εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις, µε ψηφιακά εργαλεία και αξιοποίηση των ΤΠΕ, µε στόχο την ενίσχυση της 
συνεργατικής µάθησης και της συνεκπαίδευσης (inclusion), χωρίς αποκλεισµούς στη 
διαφορετικότητα. Με επίκεντρο τις ανάγκες και τις προσδοκίες των µαθητών, την ενίσχυση 
του ενδιαφέροντος, την πρόκληση της ενεργούς και βιωµατικής συµµετοχής και τον 
«θρησκευτικό γραµµατισµό», οι καινοτοµίες αυτές αποτελούν αβίαστα προστιθέµενη αξία 
στο θρησκευτικό µάθηµα και αναδεικνύουν τη φιλοσοφία των νέων Προγραµµάτων Σπουδών. 
Πολλές από αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις και καινοτοµίες συγκαταλέγονται στα βραβευµένα 
έργα του θεσµού της «Αριστείας» του Υπουργείου Παιδείας (http://excellence.sch.gr), στις 
Καλές Πρακτικές της «Μείζονος Επιµόρφωσης» (www.epimorfosi.edu.gr), είναι 
αναρτηµένες σε ιστοσελίδες θεολόγων εκπαιδευτικών και δηµοσιευµένες σε πανελλήνια και 
διεθνή συνέδρια. 
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1. Introduction 

The most extensive training on ICT in Greece took place from 2002 to 2005 
within the project: "Training teachers in the use of Information and 
Communication Technologies (ICT) in Education", known as "A-Level Training” 
(Papanikolaou & Jimogiannis, 2005), a 48 hours training course. For the years 
2006-2008 this educational effort was continued with the project: "Training 
teachers of primary and secondary education in basic ICT skills." The goal of these 
projects was the cultivation of handling skills on basic tools such as word 
processor, spreadsheets, etc. but there was not given any particular emphasis on the 
pedagogical use of ICT, which means that collaborative and student centered 
learning was not enhanced. 

2. Theoretical framework 

Most of the studies conducted to evaluate the results of these projects 
concluded that secondary education teachers, even if they have a positive attitude 
towards new technologies, continue to use them in a limited, traditional teacher-
centered way and they don’t use them to enhance pupil centered-learning 
(Jimogiannis & Komis, 2004;2007). This may happen due to many factors 
concerning the school unit, its culture and its equipment; the attitudes of teachers; 
the response of the students; the course; the pedagogical framework and the lack of 
training in the pedagogical use of ICT (Kotzabasaki & Ioannnidis, 2004; 
Papanicolaou & Jimogiannis, 2005; Jimogiannis & Komis, 2004; Jimopoulos, 
2003; Fachantidis, Christoforou, & Pnevmatikos, 2004). As the integration of ICT 
in the educational process means that significant changes should be adopted within 
the teaching strategy, the lack of training concerning the pedagogical use of ICT 
appears to be an important factor preventing secondary education teachers to use 
ICT in their lessons. By the term “using ICT in a pedagogical way”, we mean that 
new technologies are used in a way that collaborative and interactive learning is 
enhanced in a student-centered environment where the traditional role of teacher is 
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being transformed. Teachers become assistants of the students and inspiring 
instructors rather, than transmitters of knowledge. At the same time the role of 
student is changing as well: from a passive receiver becomes an active partner in 
the learning procedure. Students are encouraged to approach knowledge and skills 
in a constructive manner, by taking the initiative and collaborating with each other. 
Traditional teaching methods and learning environments change as well 
(Solomonidou,2002); ICT in teaching means that we can approach knowledge via 
the internet, use e-books and interactive whiteboards. As a result, the training of 
teachers in the pedagogical use of ICT appears to be essential (Giavrimis, Papanis, 
Neofotistos & Valkanos, 2010; Koustourakis & Panagiotakopoulos, 2008; 
Papageorgakis, Pliasa & Georgakouda, 2011).  

Therefore, the Greek Ministry of Education offered a next generation training 
course: "Training teachers in using ICT in Education Teaching Process" -also 
known in Greece as "B-Level training in ICT"- which aimed to incorporate those 
elements. It is a 96 hours training program (in rotation, so as to include all Greek 
teachers eventually), and is still in progress since 2008. Its objectives are two: first, 
teachers become familiar with the principles of pedagogical use of ICT and 
secondly, they acquire skills according to their specialty, so that they will be able to 
use educational software and general tools (e.g. office software), in order to enrich 
the quality of their teaching. Therefore, it would be interesting to evaluate the 
effectiveness of this project after a period of time, so as to ascertain the 
achievement of its objectives by examining the changes in the teaching practices of 
the teachers that will have taken place in this training project. 

2.1 Literature review 

Limited studies concerning the results of “B-Level” training course have 
shown that the initial intentions of secondary education teachers to use ICT in a 
pedagogical way did not come true. Even after their training, they mainly use new 
technologies as a presentation tool or as a preparation medium and they avoid 
taking innovative actions by creating lesson plans for teaching with ICT 
(Karabinis, 2010; Trapsioti, 2010). Even if secondary education teachers had 
changed their attitude towards new technologies, there has not been any significant 
transformation of their teaching behavior.  

Literature reveals the same conclusions concerning philologists in Greece 
after their training by specialty in a prior in-school training program called 
“Odyssey” project, which was very limited, and in B-Level training course 
(Karabinis,2010;Koutsogiannis,2007). However, it is worth noting that the few 
studies concerning B-Level training, was conducted immediately after the end of 
the course, and they have shown that philologists had a positive attitude towards 
ICT and they intended to use new technologies in the classroom and they believed 
that they had acquired the knowledge and skills to do it (Zetta, Papakonstandinou 
& Apostolidis, 2008; Karabinis, 2010). 
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This training program is still taking place for Greek secondary education 
teachers and therefore it could still be improved; thus it would be useful to examine 
whether the trained philologists use new technologies to improve the quality of 
their teaching, in which way they use new technologies and if the way they use it 
depends on their specialty. It is even more interesting to investigate whether this 
training has enhanced the implementation of ICT in history, language and literature 
courses. As we have already mentioned, Greek teachers called “philologists” teach 
several courses (history, Greek modern and ancient, literature, ancient Greek 
literature, Latin, philosophy) depending on the needs of their school. Due to their 
multiple areas of specialty, philologists have to work hard in the preparation of 
their courses; therefore, they face new technologies as an additional work load 
(Matos & Chronaki, 2009). Furthermore, ICT was not an offered course in their 
university curriculum they feel unsecure using it and they believe that their courses 
are not easily taught by using the tools of new technologies (Matos & Chronaki, 
2011). We, finally, have to take into consideration a sub-culture that has been 
growing in Greece the last years: philologists tend to be reluctant to get involved 
with ICT, because they believe it is a new scientific area, completely far from their 
expertise, where, on the other hand, math and science teachers think it is closer to 
the nature of their specialty and therefore seem more eager to incorporate it to their 
teaching (Matos & Chronaki, 2009; Jimogiannis & Siorenta, 2007). 

3. Aim of the study and research questions 

Thus, the aim of this study was to investigate in what way(s) attitudes 
acquired by philologists of the Prefecture of Kavala, after their B-Level training 
course "Training Teachers to the Use and Exploitation of ICTs in Educational 
Process" affect their teaching methodology. Its objectives are to determine whether 
there are changes in their way of teaching, due to this learning process they have 
taken part in. Two key questions were formed as below: 

1. In which way do philologists use new technologies in their teaching 
process? 

2. What attitudes -concerning the use and exploitation of new technologies in 
their teaching process- have philologists developed, after their training in 
B- Level? 

4. Methodology 

This research is a case study on a limited number of philologists who have 
successfully been trained in the ICT training project by specialty "Training 
Teachers to the Use and Exploitation of ICTs in Educational Process" (B- Level) 
addressed to Greek secondary school teachers. It was conducted in 2012 in Kavala, 
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a Prefecture of North Greece. Qualitative research was chosen because as a method 
it allows deeper analysis and interpretation of attitudes, situations, events, 
behaviors or experiences (Kedraka, 2008). 

4.1 Data collection methods 

For data collection three tools were chosen: 

a) The unstructured but focused interview was chosen because it was 
conspired the most appropriate tool to collect genuine, raw opinions on the two key 
questions questions. 

b) The informants’ diary was chosen because it allows researchers to gather 
data on situations they cannot be present at, such as in the classroom during a 
lesson (Faulkner et al., 1999). 

c) The researchers’ diary (journal) was chosen because it enables researchers 
to capture emotions and nonverbal reactions of the respondents and to write down 
their thoughts and personal feelings, which they can later use during the data 
analysis of the interviews (Altrichter, Posch & Somekh, 2001). 

4.2 Data collection techniques 

a) An “Interview Guide” was designed which included a question- starting 
point for each key question. 

b) An “Informants’ diary” was designed which included close-loop questions 
concerning the frequency and manner of use of ICT and open-loop questions 
demanding a brief description of the teaching process. The notes were kept by the 8 
philologists who took part in the research in chronological order. 

c) The “Researchers’ diary”, rough notes taken down by the researchers after 
the end of each interview. 

4.3 Sample 

Through targeted sampling, the sample of this study was 8 philologists that 
have attended the training project at different periods of time between the years 
2008 - 2011. The philologists were chosen according to some criteria: their 
personal relationship to the researchers (so they would easily collaborate and open-
up during the interviews), their interest on ICT and the geographical spread of 
location of their schools within the Prefecture of Kavala. 
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4.4 Data collection process 

All participants received by email the “informants’ diary” for the period 
6/2/12-17/2/12 along with instructions. All interviews were held between mid 
February and March 2012, after a pilot one. After each interview, rough notes were 
being kept concerning the interview process and things often said after the 
recording device was off. 

4.5 Data analysis 

Content analysis was used as a data processing method and the phrase was 
chosen as the unit of analysis, because it is an element in the Greek language that 
bears meanings. Two main content categories were created, each one with 
subsections: 

1. The way teachers use ICT in their teaching process before and after their 
training by specialty. 

2. Attitudes, developed by philologists after their training. Subsections: ICT 
and effectiveness in teaching, ICT as a teaching media, frequency of using 
ICT, ICT and changes in teacher’s role, ICT and subject subcultures, ICT 
and history, language, literature. 
 

5. Results 

5.1 In which way do philologists use new technologies in their teaching 
process? 

Philologists’ attitude towards use and exploitation of ICT in the classroom has 
changed after their training (see Table 1). We could say there was a change in the 
way they use new technologies in the classroom, which is noted in the “informants’ 
diary” and in the “researchers’ diary” as well. According to the “informants’ diary” 
all philologists use ICT during their courses, whereas before their training most of 
them did not use ICT at all. Furthermore, they use new technologies not only as a 
presentation tool but also as a pedagogical learning tool that enhances collaboration 
between students (see Table 2). According to the “researchers’ diary” all 
philologists after their interview process had ended, continued talking about the use 
of ICT in classroom, which reveals their real interest on this matter. But some of 
them seem to use new technologies more as a presentation tool due to various 
factors that they are unable to handle. 
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Date  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total 
6/2 1 0 0 1 0 2 0 1 5 
7/2 2 1 2 1 1 0 3 0 10 
8/2 2 0 1 1 1 0 0 1 6 
9/2 1 1 1 1 4 0 0 0 8 
10/2 1 0 0 1 1 0 0 2 5 
13/2 1 0 3 1 3 1 0 1 10 
14/2 2 1 0 1 0 1 0 0 5 
15/2 2 0 3 1 2 1 0 2 11 
16/2 0 0 2 1 2 0 0 0 5 
17/2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 
Total  13 3 12 9 14 6 3 8 68 
Days that they didn’t use 
ICT 1/10  7/10 4/10 1/10 3/10 5/10 9/10 4/10  
Days that they didn’t 
teach at all 1/10 0 3/10 0 0 0 0 0  
Frequency of ICT use 
during observation days 100% 30% 86% 90% 70% 50% 10% 60%  

Table 1.. Number of times philologists (T1,T2 etc) use ICT in classroom 
(according to “informants’ diary”) 

Way of using ICT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total 

As presentation tool 
(courses) 

13 1 4 1 2 5 3 8 37 

As pedagogical learning 
tool (courses) 

 2 8 8 12 1   31 

Total 13 3 12 9 14 6 3 8 68 

% of use as presentation 
tool 

100% 33% 33% 11% 14% 83% 100% 100% 54% 

% of use as pedagogical 
learning tool 

0% 67% 67% 89% 86% 17% 0% 0% 46% 

Table 2. Number of times philologists (T1,T2 etc) use ICT in classroom 
(according to “informants’ diary”) 

These findings contradict the findings of older studies which concluded that 
secondary education teachers and among them philologists, after their training, 
mostly use new technologies as presentation tool and not in a qualitative 
pedagogical way (Karabinis, 2010; Koutsogiannis, 2007; Trapsioti, 2010). By the 
term “presentation tool” we mean that new technologies are used as a means to 
present information in a teacher centered learning environment and by the term 
using ICT in a pedagogical way we mean that new technologies are used in a way 
that collaborative and interactive learning is enhanced in a student centered 
environment (Solomonidou, 2002). An interpretation for this contradiction could 
be the wide spread of ICT the past few years; therefore the familiarization of 
philologists with new technologies is wider and free easier tools are availiable. 
Furthermore, we could assume that the previous training projects offered to 
secondary education teachers by the Ministry of Education have an impact on 
philologists’ attitude towards ICT and its use in classroom. 
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5.2 What attitudes -concerning the use and exploitation of new technologies 
in their teaching process- have philologists developed, after their training in 
B- Level? 

The majority of philologists in this study declare that they consider new 
technologies as an effective teaching tool for their lessons but they doubt that the 
daily use of ICT for teaching modern and ancient Greek language would be 
effective. According to their opinions, a teacher should use many teaching 
strategies and not only ICT in his courses. If not, problems could arise regarding 
the curriculum: 

T2: “…yes I feel that my role as teacher has changed. We do not consider 
anymore ourselves as authorities in our subjects and this is how it should be…” 

T6: “…I think that using ICT in my course helps students to assimilate the 
new knowledge better and more pleasantly… 

…How someone can teach grammar and syntax with the use of ICT? On the 
contrary, why shouldn’t we use new technologies in every history course?” 

T4: “…even the most interesting teaching method, when it becomes a routine, 
it becomes boring for students, I am afraid…” 

All the above statements agree with the results of older studies concerning 
secondary education teachers of every specialty and among them philologists 
(Giavrimis et al., 2010; Koustourakis & Panagiotakopoulos, 2008; Koutsogiannis, 
2007; Kyriakidi & Xeni, 2010), which stress out that secondary education teachers 
believe that their lessons most probably become more interesting by using ICT but 
they doubt ICT is the best solution to all teaching problems. On the other hand, the 
findings of our study contradict the findings of older studies that claimed that the 
use of ICT is negatively relevant to the specialty of ‘philologists’ (Goufas, 2007; 
Jimogiannis & Komis, 2004;Jimogiannis & Siorenta,2007). Most of the 
philologists who participated in our study consider that their specialty is not an 
important factor that could hinder them from using ICT in their lessons. 

T5: “… there was a stereotype that a philologist is not good in using new 
technologies, but I believe that is not true anymore…” 

We could explain this, if we take into consideration the impact of new 
technologies in everyday life, so nowadays more and more people (among them the 
philologists, too) daily use new technologies and they have got familiarized with 
them (eg, they have cell phones, emails, they use e-banking services, they are e-
shopping etc). It is also worthy to note that most philologists in this study during 
their interview or immediately after the end of it, mentioned that ICT seem to be an 
answer to the need of cooperation with their colleagues. As it is noted in the 
“researchers’ diary” T2 has created a blog intending to improve communication 
and exchange of creative ideas, T8 considers the cooperation among philologists 
mostly important, so that everybody can improve his own work with the help of the 
others. Some of the philologists also had mentioned how important was the help of 
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their school director, their ICT lab’s responsible teacher and their educators in the 
training course. On the other hand, some others declared their disappointment of 
being not helped when they had met difficulties: 

T4 “…it makes me feel weak, when I have to work in the lab without the help 
of the lab’s responsible teacher…”  

T1 “ …the first months after my training, I was more willing to implement my 
“new knowledge”. But this has changed, because in my first tries to use ICT in my 
course, I had faced many problems and had no help from the director or my 
colleges and that has disappointed me …” 

5.3 Research restrictions  

The qualitative research was restricted in terms of time; therefore the 
“informants’ diary” and the number of the participants were limited. Furthermore, 
the “informants’ diary” is restricted through close-loop questions, and finally, the 
possibility of philologists’ behavioral change during diary completion period 
cannot be checked (Bell, 1997). 

5.4 Validity and reliability  

It is clear that we conducted a small-scale qualitive research, based on a 
limited number of participants and its results should be taken as a first indicator 
and not as a general conclusion regarding all Greek philologists trained in the B-
level ICT program. Nevertheless, the researches have implemented triangulation, 
by using three data collection methods so as to cross-check data from various 
resources. A pilot interview was conducted, which led to the improvement of the 
“interview guide” as a tool, so it became more compatible to the aims of the 
research. The researchers tried to avoid personal interference during the interview 
process, adopting the appropriate interview skills (Kedraka, 2008). Finally, 
philologists had been asked to check the reliability of the interviews parts the 
researchers had used.  

6. Conclusion and future perspectives 

The philologists that have participated in this study after their training on ICT 
through the seminar: "Training Teachers to the Use and Exploitation of ICTs in 
Educational Process B-Level" seem to have changed their attitude towards using 
new technologies in a pedagogical way during their lessons. All of them were 
willing to implement what they had learned and all of them had tried to change 
their everyday method of teaching, so that they would incorporate ICT in their 
courses in both ways: as a presentation and as a qualitative learning tool. It would 
be interesting to investigate if their positive attitude towards using ICT in teaching 
process and their willingness to imply a student centred teaching model through 
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new technologies, will remain over time. New research might reveal factors that 
affect the teachers’ positive attitude and ways to enhance the learning results of 
seminars addressed to teachers, like this one. 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the attitudes acquired by a group of secondary 
education teachers, called philologists1 in Greek, of the Prefecture of Kavala in Northern 
Greece after their training (B-Level) in the course: "Training Teachers to the Use and 
Exploitation of ICTs in the Educational Process". The course has been offered by the Greek 
Ministry of Education. Specifically, the study’s objectives are to determine whether there 
are any critical changes in their way of teaching, due to the training they have attended. 
Qualitative research was conducted using focused interviews as the mail tool. Additionally, 
two diaries were used, the informants’ and the researchers’ diary. The sample was eight 
philologists that have successfully completed this training course and they currently teach 
in Kavala’s public secondary education schools. Content analysis was chosen for data 
processing. The findings showed that the trained philologists have cultivated fresh attitudes 
which lead them to change their teaching practices.  

 
 

                                            
1 The term “philologists”, as it is used in the Greek educational system, means secondary education 
teachers that teach several courses (history, Greek modern and ancient, literature, ancient Greek 
literature, Latin, philosophy) depending on the needs of their school. Because the term is strongly 
connected to the literature culture of Greece, we don’t think that any other term is proper, so for the 
understanding of this study we will call this group of teachers “philologists”. 
 



 977

Are there correlations between the factors which influence 
the transfer of safety training in the workplace? Research 

and results from Greece 

V. Brinia 1, M. Efstathiou2, E. Papaloi3, M.C. Saravanou4 

1 Dpt. of Management Science & Technology, Athens University of Economics 
and Business, Greece vbrinia@aueb.gr 

2 Hellenic Open University, Patra, Greece 
3 Hellenic Open University, Patra, Greece 

4 Dpt. of Informatics, Athens University of Economics and Business, Greece 

1. Introduction 

Nowadays, the effects of the economic crisis are present in many areas of 
specialty. Consequently, a way to reduce costs in many fields is essential, without 
this resulting in lower quality of products and services. Staff training improves the 
work performance through cultivating knowledge, skills and attitudes of the 
trainees (Awoniyi et al., 2002). Businesses spend annually significant resources in 
training. Therefore, education and training are considered as investments. As such, 
they should provide a sufficient profit. It is necessary to access the skills which 
were developed during training and were eventually transferred to the workplace, 
in order to investigate the profit and the effectiveness of the provided education. 

The purpose of this research is to extend the investigation of the transferring 
knowledge and examine the factors which affect it. We intend to evaluate the 
training when the employee has returned to the workplace and not immediately 
after the end of the training sessions. The timing of the examination is the most 
significant aspect of our research, due to the fact that the issue of sustainability is 
the most vulnerable point of all educational methods, as knowledge and skills 
acquired during training programs are slowly declined by the trainees in most cases 
(Brinia, 2008). 

2. Literature 

2.1. Evaluation of training in the workplace 

Staff training, as a business practice, is internationally recognized as the most 
common strategy of Human Resource Management (HRM) in order to improve 
work performance (Awoniyi et al., 2002). Whether the trainees are able to transfer 
and apply the skills they learn on the job, should be one of the main purposes of 
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any educational program (Nikandrou et al., 2009). Transfer of training is the degree 
to which trainees effectively integrate the knowledge, skills and attitudes acquired 
during the training in their work (Baldwin & Ford, 1988). If people use what they 
learned, then the importance of skills, the development of possibilities and the time 
invested confirm the value of the training (Olsen, 1998).  

Managers and consultants recognize that the evaluation process provides 
stability and reliability in all aspects of work performance (Broad, 2005). After 
completion of the training, the organizations expect positive change in employees’ 
behavior that will lead to the enhancement of the working environment (Awoniyi et 
al., 2002). However, organizations do not often evaluate the training results either 
because they are not measurable, or because education is not incorporated in the 
workplace. In vocational training the postgraduate evaluation is inadequate. 
Trainees know that they will not face postgraduate assessment of their learning and 
they will not take any responsibility for the application of new skills; this results in 
reduction of their incentives (Baldwin & Magjuka, 1991). Without actionable and 
evaluable data for the provided education, instructors are unable to improve their 
programs and justify the choices of decision-makers (Pucel & Cerrito, 2001).  

2.2. Safety at work 

The year 2009 was internationally dedicated to safety at work, which is a 
major issue for all stakeholders: employees, employers, state, European Union etc. 
Many measures to prevent / reduce occupational hazards have been proposed by 
different authorities. Some are: protection of engines, replacement of toxic 
substances, ventilation, personal protective equipment and training. Practice has 
proved that suitable equipment and detailed procedures should be provided to all 
workers, improving the safety consciousness and the daily experience (Brinia, 
2008). The effort should be constant and it should contribute to the awareness of 
each party involved in safety issues. This is achieved mainly through the training 
and retraining of staff. 

3. Research Methodology 

3.1. The purpose of the research 

There are such differences among organizations that the transfer of education 
should be differentiated and should vary according to the needs and policies of 
each organization (Rouiller & Goldstein, 1993; Holton et al., 2003; Saks & 
Belcourt, 2006). With this research we intend to evaluate the training when the 
employee has returned to his/her job for some time; not immediately after the end 
of the training sessions, but one year later. This research focuses on the evaluation 
of safety training in the company “Aluminium of Greece” and detects possible 
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correlations between variables that affect the transfer of learning to the workplace. 
Consequently, we present the main research question that will occupy us: 

- Are there any correlations between the factors which influence the transfer 
of safety training in the workplace? 

3.2. Research tools 

The main research tool is the questionnaire. The collected data is divided into 
social and professional background of the participants. The variables are 
categorized into dependent and independent. In this research independent variables 
are the: age of participants, years of experience in specific post, overall experience, 
level of education, job description and employment field. Dependent are the 
variables which measure specific influence of the independent variables handled by 
the researcher. In our research, dependent variables are the views of trainees to 
apply new knowledge, attitudes and skills in the workplace. 

The questionnaire contains closed questions. The possible answers ranged 
from “strongly disagree” to “strongly agree”, as a common expression of the scale 
Likert (strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree). 

The questionnaire was created after extensive research of the existing 
literature and it includes the main variables that affect the transfer of learning: 
trainee’s characteristics, instructional design and business climate. The questions of 
the final questionnaire consists of appropriately modified previous researches’ 
questions (Brinia, 2008; Seyler et al., 1998; Lim and Morris, 2006; Burke and 
Baldwin, 1999; Olsen, 1998; Nikandrou et al., 2009; Pucel and Cerrito, 2001; 
Awoniyi et al., 2002) and some new, which we developed and chose for the needs 
of the current research. 

The processing of the questionnaires was conducted using the Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), which is among the most widely used 
programs for statistical analysis in social science. To investigate possible 
correlations of the questionnaire’s variables we used ordinal regression analysis 
with log - log link function and significance level 95%. It is worth noting that the 
potential correlations which are not mentioned were not found statistically 
significant. The results include the statistically important or marginally significant 
findings of the correlations, based on the questions and variables of the research. 

3.3. The sample  

The company "Aluminium of Greece" employs directly 1100 people and 
about 400 employees of associated companies. The annual turnover is more than 
2.054 billion euros, representing 1.7% of the Greek Gross Domestic Product 
(GDP). During the period 2008-2009, approximately 150 employees were trained 
on safety in the workplace in related seminars and programs. 134 questionnaires 
were distributed and a total of 88 were returned. The return rate of the 
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questionnaires is 65.67%, which can be considered as satisfactory for the purposes 
of this research, due to its localized character. 

This research took place about a year after the completion of certain training 
programs in order to determine whether there was actually transfer of learning and 
what factors affected it. One group was used for the data collection, without the 
selection of a control group (Campbell et al., 1963; Creswell, 1994; Lim and 
Morris, 2006). 

4. Results 

4.1. Trainee’s characteristics 

For the statistical analysis regarding the motivation to learn, there was the 
following hypothesis: Motivation for learning is correlated with age, relevant 
experience, overall experience and level of education (1st hypothesis). The 
motivation for learning is correlated with all concerned factors (age, relevant 
experience, overall experience, level of education), sometimes positively and 
sometimes negatively, confirming the first hypothesis. 

Regarding the motivation for transferring of training, there was the following 
hypothesis: Motivation for transferring training is correlated with age, relevant 
experience, overall experience and level of education (2nd hypothesis). It can be 
noted that motivation for transferring training correlated with each of the 
investigated factors either positively or negatively, confirming the second 
hypothesis. 

Regarding the opportunity for application of the new skills, there was the 
following hypothesis: Opportunity for application of the new knowledge, skills and 
attitudes is correlated with age, relevant experience, overall experience and level of 
education (3rd hypothesis). The opportunity for application of the new knowledge, 
skills and attitudes is correlated with all investigated factors, sometimes reinforcing 
and sometimes daunting the transferring training, confirming the third hypothesis. 

Regarding the personal career goals / ambition, there was the following 
hypothesis: Personal career goals / ambition are correlated with age, relevant 
experience, overall experience and level of education (4th hypothesis). The fourth 
hypothesis is partially confirmed, due to the fact that most variables (except from 
relevant experience) are correlated with the transfer of training. 

For the statistical analysis regarding the motivation in work, there was the 
following hypothesis: Motivation in work is correlated with age, relevant 
experience, overall experience and level of education (5th hypothesis). No 
correlation was found based on age and level of education. Furthermore, the 
relevant and overall experience do not depend significantly on any of the declared 
independent variables of the model, so the model does not present a statistically 
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significant correlation between the investigated variables and the training transfer. 
Therefore, the fifth hypothesis is rejected. 

Regarding the devotion to the organization, there was the following 
hypothesis: Devotion to the organization is correlated with age, relevant 
experience, overall experience and level of education (6th hypothesis). No 
correlation was found based on age, level of education, relevant and overall 
experience, so the model does not present a statistically significant relationship 
between the investigated variables and the training transfer. 

Therefore, the sixth hypothesis is rejected. 

4.2. Instructional Design 

Regarding the content of training, there was the following hypothesis: Content 
of training is correlated with age, relevant experience, overall experience and level 
of education (7th hypothesis). The content of training correlated with each of the 
investigated factors either positively or negatively, confirming the seventh 
hypothesis. 

4.3. Business climate 

For the statistical analysis regarding the support of colleagues, there was the 
following hypothesis: Support from colleagues is correlated with age, relevant 
experience, overall experience and level of education (8th hypothesis). In this set of 
variables no correlations to the overall experience were found. Therefore, the 
eighth hypothesis is partially confirmed, due to the fact that most variables (except 
from overall experience) are correlated with the transfer of training. 

Regarding the support of superiors, there was the following hypothesis: 
Support from superiors is correlated with age, relevant experience, overall 
experience and level of education (9th hypothesis). There were multiple 
correlations between the support of superiors and the examined factors. Therefore, 
the 9th hypothesis is correlated statistically with the transfer of training. 

5. Discussion 

5.1. Limitations 

The return rate of the questionnaires is approximately 66%. This indicates that 
special attention should be paid for anyone who will attempt to generalize the 
results to larger populations. Additionally, despite the provided assurances on 
privacy and anonymity, there is a chance that the given answers were in line with 
the company’s policy and practices, in order for the superiors to be pleased. The 
people of the company distributed the questionnaires and showed constant interest 
in proper conduction of the research from the initial proposal until the completion 
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of our effort. However, it is understood that an external partner investigates to the 
extent that is permitted. 

5.2. Application of the research 

When designing and implementing a training program, the needs and policies 
of the trainees’ working environment should not be overlooked. Moreover, the 
need to evaluate the results of the training is essential. The most crucial part of the 
evaluation is that it should not only occur after the completion of the training, but 
after some period of time, too, in order to examine if there is any transfer of the 
training in the workplace. This indicator will help the managers to examine if the 
acquired knowledge and skills are an investment or not. If employees use 
constantly what they learn, then the importance of the new skills, the continuous 
effort for staff development and the time required for training are of the highest 
business value. The knowledge, skills and attitudes which are learned, maintained 
and eventually transferred back into the workplace should be the ultimate purpose 
of any training program. 

The training should be enhanced with many methods like role-playing or the 
project method in order for the learning process to be enriched with images and 
action. Modern educational methods are student-centered rather than teacher-
centered resulting in better and easier application of the new skills and knowledge 
(Brinia, 2008).  

Furthermore, it is obvious that safety training is a necessity in every working 
environment and especially in the workplace of heavy industry. Additionally, the 
creation of a database (electronic or book library) may be useful for anyone who is 
interested to re-access and remember the information related to what was taught 
during the training. 

6. Conclusion 

The investigation outlined the procedures for the transfer of training in this 
company. The trainees pay great attention to safety training. Their safety is directly 
related to the safety of the working environment and the welfare of everyone with 
the same attentiveness to one’s self and to the trainee’s colleagues. Employees with 
less working experience valuate highly the viewpoint of the more experienced 
colleagues and those whose educational level is low take more into consideration 
the opinion of their colleagues with higher education. The younger employees are 
more willing to learn and expect that training will contribute to their professional 
advancement. Older trainees express strong opposition to the chance of receiving 
some kind of recognition or reward. This may mean that they have realized that 
there is no other reward than the professional advancement and the improvement of 
their safety conditions. 
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Trainees with more relevant and overall experience believe that even if they 
apply everything that they learned during the training, there are always risky 
conditions and something may go wrong. 

With regard to motivation from work, there is no strong correlation. This may 
be caused by the content of the training, as safety is intertwined with the working 
object and contained therein. It could also be implied that trainees do not need any 
further motivation other than the improvement of their safety. The results about 
devotion to the organization are the same (no correlations were found), maybe 
because it was taken for granted for many of the participants. 

Future researches may examine the effect of additional trainees’ 
characteristics in the design of training, as well as additional factors of the business 
climate. For a more detailed insight, the opinion of the trainees should be collected 
before and immediately after the training, while there should also be an evaluation 
of the training regarding what was finally transferred in the workplace after some 
period of time. Obtaining and evaluating such data could provide very useful 
results for the design of new training programs. However, researches should also 
be conducted in other factories and in larger samples, in order to obtain a reliable 
generalization of the results. 
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Summary 

The purpose of this research is to present the process of the transfer of safety training 
in the company “Aluminium of Greece”. Furthermore, it presents initial attempts to identify 
key factors affecting transfer of training and the correlation between these factors. The 
survey conducted among 88 employees using questionnaires. The findings show that 
employees place great importance on safety training. Motivation for learning and transfer, 
the opportunity for implementation and personal ambition were associated in our study with 
some and / or all factors examined (age, experience, level of education, etc.). Additionally, 
the researchers identified the need for evaluation of education not only immediately after its 
end, but overall evaluation especially some time after the training, in order to examine the 
value of education as an investment.  
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1. Introduction and Literature review 

The provision of quality nursing care is relevant to the idea of protecting 
nurses from various sorts of occupational hazards lurking within their working 
environment. A safe hospital environment is essential for a) medical and nursing 
staff being effective at their job and b) securing safety and well being of patients 
(Velonakis & Tsalikoglou, 2005). Due to EU regulations on Health and Safety 
(H&S), which had to be adopted by all member states (89/391), in Greece, since 
1992, all hospitals had the obligation to put into practice all necessary H&S 
measures/practices, in order to ensure workers’ health and safety. 

There has been identified a wide variety of hazards in hospitals, both for 
patients as well as health workers. According to the World Health Organisation 
(W.H.O., 2001), hazard is a possible threat of source of exposure to injury, harm or 
loss. In bibliography occupational health problems among nurses have been 
categorized into four types: physical, chemical, biological and psychosocial (Tan, 
1991).  

Physical hazards include harsh conditions (temperature, lighting, changes in 
atmospheric pressure), noise, vibrations and ionizing and non-ionizing radiations. 
They can interfere with the general health of people exposed to them, at times, with 
serious results; for example, noise has a negative impact on staff communication. It 
has also been linked to hearing problems, sleeping disorders, cardiovascular 
dysfunction and mental health disorders. Surgeries and intensive care units have 
been described as the noisiest hospital units (Tsiou et. al., 2008; Philimoni et. al., 
2011). Musculoskeletal injuries have been described as very common and serious 
in the nursing profession (De Castro, 2004). They are often attributed to the nature 
of the job: prolonged upright posture, bending and hyperextension, lifting of 
patients and heavy equipment (Tinubu et. al., 2010), are all factors causing 
musculoskeletal problems, which are often aggravated by the lack of special 
equipment (Engkvist et al., 2001). 
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Chemical agents/threats often found in hospital environments include 
formaldehyde (a colorless and flammable gas with a strong irritating odor, mainly 
used for maintenance of tissues), anesthetic gases (nitrous oxide), antiseptics and 
disinfectants, ethylene oxide (used to sterilize heat-sensitive material) and 
antineoplastic/cytostatic drugs (Alexopoulos, 2007). Depending on the type and 
concentration of a chemical agent, the frequency and duration of exposure, the 
work practices followed and individual sensitivity, chemical factors can be more or 
less dangerous to human health (Xelegati et. al., 2006; Ganon et. al., 1995). Health 
problems associated with chemical hazards include dermatitis from latex gloves 
(Kam et. al., 1997), irritations of the mucous membranes of the nose, mouth, eyes, 
edema or spasm of the larynx, obstructive bronchitis and occasionally pulmonary 
edema from formaldehyde vapors (Xelegati, et. al., 2006), mutation, chromosomal 
changes, carcinogenicities, teratogenicities and congenital malformations from 
antineoplastic drugs (Ahlborg & Hemminki, 1995).  

Biological hazards are very serious in the nursing profession. Every year 
hundreds of health workers are exposed to dangerous viruses such as hepatitis 
(mainly B and C) and HIV, when injured by needles and sharp objects (Hosoglu et. 
al., 2008).  

On a psychological and social level, nurses’ changing work patterns/shifts 
(morning/evening/night) could cause disruptions in their family and social life and 
lead to all sorts of problems in their physical and emotional health; there have been 
reported problems such as high levels of stress, poor sleep quality, problems 
affecting cardiovascular (Ηemingway & Marmot, 1999) and gastrointestinal 
systems (Korompeli & Sourtzi, 2010) and various sorts of psychological disorders, 
quite serious such as depression (Kivimaki et. al., 2003). Extended working hours 
in the nursing profession have also been associated with increased errors/accidents 
and various neuro-psychological deficits (Rogers et. al., 2004). Another problem 
which often arises among the nursing population, is the burnout syndrome, which 
has three dimensions: emotional exhaustion, depersonalization and lack of personal 
achievement. From the hospital’s management point of view, the burnout 
syndrome is very detrimental if not dealt properly, because it often leads to poor 
performance, absenteeism, withdrawal from work, increased number of errors, 
poor quality of nursing services and low patient satisfaction (Piko, 1999). 

In order to deal with all these hazards described here and taking into account 
all recent changes/developments in the nursing profession, nurses need to be 
properly trained, not only when they finish their studies, but also during the course 
of their working career (Coates & Ryan, 1996). The benefits of lifelong 
education/training to healthcare professionals are associated with the provision of 
up-to-date knowledge and skills, which will make it easier for them to cope with 
the multitude changes, new technologies and successive developments taking place 
in the health field (Theofanidis & Fountouki, 2006).  

Most training programs on H&S usually have various inter-related aims: 
providing better understanding of various hazards in the hospital environment, 
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promoting safety, improving application of protection measures required for each 
nursing task, reducing accidents and maintaining/improving the condition of 
nurses’ health (Velonakis & Sourtzi 2009). Training is a very effective tool when 
dealing with health hazards in the nursing profession, therefore, the research 
presented here has investigated, among other things, nurses’ training preferences.  

1.1 Aim of the research  

The research has been conducted in order to provide answers to the following 
questions: 

• Q1: What are the main physical, chemical, biological and psychosocial risk 
factors/hazards, which nurses face within their work environment? How do 
they usually deal with these hazards? 

• Q2: What are the main implications these hazards impose on the nurses’ 
general health? 

• Q3: What are the nurses’ views/preferences with regards to training they 
need to receive, in order to address the H&S issues associated with their 
job?  

With regards to Q1, the research has investigated the severity of various types 
of hazards such as: physical (e.g. noise, radiation, ultrasounds, temperature), 
chemical (latex gloves, antiseptics, antibiotics, anesthetic gases), biological (e.g. 
HIV, hepatitis, streptococcus) and psychosocial (e.g. stress, work pressure, 
psychological distress). It also identified the respondents’ reactions/ways of dealing 
to those hazards. With regards to Q2, the researchers focused on various types of 
health implications/problems nurses often face such as musculoskeletal problems, 
dermatitis, conjunctivitis, respiratory problems, work problems affecting family 
and social life. Finally, the researchers examined whether nurses would be willing 
to participate – and under what circumstances - in training on H&S issues related to 
their job responsibilities (Q3).  

2. Methodology 

This research is an overview of small-scale; there has been no intention of 
generalizing the results. On the contrary, it is a descriptive type of research, which 
was conducted with the intention to identify and analyze the current situation 
(hazards-implications-training) within a specific context: It was based on various 
nursing departments (e.g. ER, pathology, surgery, orthopedics, chemotherapy), 
which were parts of three Greek hospitals: the General Hospital of Patras "Aghios 
Andreas", the Pediatric Hospital "Karamandaneio” and the Special Hospital for 
Pulmonary Diseases "Aghios Loukas”. The research sample was chosen with the 
method of deliberate sampling and it consisted of 213 nurses. 
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The research has followed a two-fold approach: a) quantitative and b) 
qualitative. This combination was decided on the grounds that there have been 
identified substantial benefits - apart from the obvious one of triangulation - from 
both types of research: Firstly, a quantitative research provides researchers with 
measurable tools and produces figures, which can lead to valid statistical analysis 
(Cohen et. al., 2000). On the other hand, a qualitative research is very effective at 
discovering the views of those involved in specific situations, their subjective 
interpretations and concerns (Bird et. al., 1999). 

With regards to the quantitative part of the research, a questionnaire was used 
because it would allow researchers to: a) collect data within a short period of time - 
there were time constraints for research completion- and b) make use of past 
experience from similar studies/questionnaires, e.g. the questionnaire of the 
National Research Centre for the Working Environment in Copenhagen (COPSOQ, 
2007), the Nordic Occupational Skin Questionnaire (ΝOSQ, 2002) and the Job 
description questionnaire of the vocational psychology research of University of 
Minnesota (MJDQ, 1980). 

The questionnaire consisted of four parts: a) Part A, which explored the 
respondents’ demographic, personal and professional characteristics (e.g. age, sex, 
marital status, educational level, work experience etc.), b) Part B, which was 
relevant to the first research question (the risk factors/hazards nurses face within 
their work environment and how they deal with them), c) Part C, which 
corresponded to the second research question (the implications of exposure to risk 
factors) and d) Part D, which was linked to the third research question (nurses’ 
training preferences on H&S). Depending on the issues examined, the 
questionnaire items were of two types: a) multiple choice questions and b) 
questions requiring answers in a five-point Likert scale from very negative to very 
positive (1: never, 2: rarely, 3: occasionally, 4: frequently, 5: very frequently). All 
questions were closed; this type of question is easier to codify and analyze, requires 
little time and is easier to provide objective information (Faulkner et. al., 1999). 
Participants can also respond to a larger number of closed questions than open 
ones, within a certain period of time. The questionnaire was finalized after a pilot 
survey (to a number of five nurses) in order to identify possible weaknesses/areas 
for improvement before its wider distribution. There were 250 questionnaires 
distributed, 226 were (anonymously) returned completed (return rate 90%), 213 
questionnaires were valid. Data processing took place with the use of SPSS 
(ver.18). 

Further to the questionnaires, ten structured interviews (qualitative research) 
were conducted; through the interaction between the interviewer and the 
interviewees, researchers can go deeper, ask probe questions and detect the 
respondents’ interests, values, preferences, attitudes and beliefs (Cohen et. al., 
2000). The issues addressed were similar to those of the questionnaire, however, as 
expected, the respondents were given the opportunity to provide more information 
on the matters examined. The interviews were taken between April and May of 
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2012, therefore, they were conducted after the initial data processing of the 
questionnaires. As a result, they were more “focused” on several elements that had 
arisen during the quantitative part of the research.  

3. Results  

With regards to the first research question (main hazards identified/faced by 
nurses), the results have been summarized on Tables 1 to 4. 

Physical Hazards percent (%) 
1. Noise 73.7 
2. Lifting and moving patients and equipment 61.0 
3. Poor ventilation 58.2 
4. Extreme temperatures 35.2 
5. Radiation 31.0 
6. Ultrasounds 5.2 
7. Vibrations 1.9 
8. Laser rays 1.4 

Table 1: Physical hazards 
 

Chemical Hazards percent (%)  Biological Hazards percent (%) 
1. Latex gloves 89.2  1. Hepatitis 94.8 
2. Antiseptics 87.8  2. HIV 71.8 
3. Antibiotics 55.9  3. Staphylococcus 70.4 
4. Anesthetic gases 15.5  4. Streptococcus 60.6 
5. Formaldehyde 14.6  5. Cytomegalovirus 31.9 
6. Antineoplastic agents 11.7  6. Measles virus 16.0 
7.Tobacco cautery 11.3  Table 3: Biological hazards 
8. Organic solvents 7.0    
9. Ethylene oxide 3.8    

Table 2: Chemical hazards    
 

Psychosocial Hazards  percent (%) 
1. Stress due to increased workload. 83.1 

2. Inability to cope with work responsibilities due to staff shortages. 77.5 

3. Feeling pressured due to urgent medical events.  68.1 

4. Psychological distress when dealing with patients with severe illnesses.  63.8 
5. Stress when quick/urgent work decisions need to be taken. 54.0 

Table 4: Psychosocial hazards  

With regards to how nurses’ deal with the various types of hazards identified 
in their work environment, the results have been presented on Table 5. 
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Ways to deal with hazards 
Training 
I employ personal protection measures. 
There is a good working climate among my colleagues 
within our unit. 
I seek/accept help from colleagues. 
The hospital unit I belong provides us with all necessary 
protective equipment (gloves, glasses, protective uniforms 
etc.). 
There is a committee of H&S within our unit, which provides 
help. 

Table 5: Dealing with hazards within work environment 

As expected, being within an environment containing various types of health 
hazards, will have an effect on the general health and well being of those working 
under these circumstances. The research showed that 83.6% of all respondents (178 
out of 213 nurses) have encountered health problems which they attributed to their 
work environment. They identified various types of health problems. The results 
appear on Tables 6-8.  

As shown on Table 6, dermatitis seemed to be the most common work-related 
problem; 7 out of 10 interviewed nurses also said that they had suffered in the past 
from dermatitis, attributing it to the latex gloves and the antiseptics they use.  

General health 
problems 

percent (%)  Musculoskeletal 
disorders 

percent (%) 

1. Dermatitis 67.1  1. Backache 65.7 
2. Respiratory problems 43.2  2. Neck pain 55.4 
3. Urticaria 40.4  3. Leg pain 54.5 
4. Conjunctivitis 26.8  4. Pain in hands 45.5 
5. Nausea 22.1  5. None of the above 3.8 
6. Diarrhea 16.4  Table 7: Musculoskeletal disorders 

Table 6: General health problems    
 

Work-related situations affecting the well-being 
Repetitive lifting, pushing, pulling or bending.  
Mental fatigue. 
Interference with family and social life 
Problematic sleep. 
Stomach pains/problems.  
Punctured by a sharp object.  
Various musculoskeletal problems. 

Table 8: Work-related situations affecting the well-being of respondents within the last 
year 
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The majority of the respondents (166 out of 213, 77.9%) did not consider 
themselves sufficiently trained on H&S. Therefore, 207 out of 213 nurses (97.2%) 
were willing to attend H&S training programs. With regards to the content of such 
programs the type and the frequency of training, their preferences appear on Tables 
9-11. 

Content of training percent (%) 
1. Risk factors in the workplace. 80.3 
2. Stress management. 55.4 
3. Personal protection measures. 54.5 
4. Vaccinations of medical staff. 39.0 
5. Occupational diseases. 33.8 
6. Musculoskeletal disorders. 27.7 

Table 9: Content of training 

Type of training percent (%) 
1. Training within working hours.  43.7 

2. Compulsory attendance.  30.0 

3. Conventional training with modern training methods.  10.3 

4. Training outside working hours. 7.0 

5. Distant education/training. 5.2 

6. Non-compulsory attendance.  3.8 

Table 10: Type of training 

Frequency of training percent (%) 
1. Once a year. 56.3 

2. Every six months. 29.1 

3. Every two years. 14.6 

Table 11: Frequency of training 

5. Discussion 

Most nurses recognize a wide variety of risk factors with which they have 
contact in their work environment. The various health (work-related) problems 
facing nurses did not proved to be different in different hospital departments. Risk 
factors were often attributed to the nature of the job. For example, musculoskeletal 
disorders were attributed to repetitive lifting/pushing of patients. One interviewee 
who had been injured in the back mentioned: “my injury was due to my 
carelessness as well as the specific conditions under which it happened ... I had to 
deal with a critically injured young person ... there was tension, I did some quick 
movements, the atmosphere was tense...". Dermatitis was attributed to the 
continuous use of gloves. Feelings of not being able to obtain a healthy work-life 
balance could be linked to the fact that most nurses have changing work schedules, 
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each week, which could lead to various psychosomatic problems: “… many times 
when I return home and I have planned to do housework, I postpone everything… I 
do not want to hear a word!...”, “ there was a time when I experienced a lot of 
stress…”, “… I was irritable, wasn’t eating properly… had poor metabolism”, “ it 
all disrupted my biological clock ... “. Some nurses also reported feelings of 
emotional fatigue and psychological distress: “I look after patients with various 
types of malignancies, ... they are very close to death,..., an extremely difficult 
group of patients,..., there is a lot of psychological damage, insecurity and stress”. 

Another important aspect which arose, was the fact that problems in the way 
work was organised (e.g. increased workload, staff shortages) had a negative effect 
on nurses’ well-being: “I get one day off per week,…, I do two night shifts per 
week,…, there are 2 nurses for 40 patients…”. In 2009, a survey conducted in a 
Greek public hospital showed that work pressure and staff shortages were 
associated with workers’ burnout (Karanikola et. al., 2009). There were also 
various descriptions of stressful situations under which nurses perform their duties. 
Some interviewees pointed out that at peak times workload seemed not to be 
handled properly: “we have problems with the safety of patients and nurses...”, 
“ there is tension, anger and frustration from the flow of events...”, “ collaboration 
with colleagues can become problematic…”.  

With regards to the way nurses deal with health risks/factors, the majority of 
the respondents applied individual protection measures, “…all patients are always 
treated as being infectious, … I always wear gloves, mask ...”.. However, in 
several cases, there were reports of insufficient medical supplies for their unit. 
Many nurses also acknowledged the fact that work problems and H&S hazards can 
be dealt effectively if there is a good morale/spirit within their work team and if 
they cooperate and ask for help when needed.  

If there are any gaps regarding the way nurses apply personal protection 
measures, the specialized knowledge and skills required, could be provided during 
several educational H&S programs. This is where the third research question came 
into place. Many nurses linked their participation in training programs with the 
expectation of knowledge gains when dealing with occupational risk. This is 
probably the reason why they seemed to be very willing to participate in such 
programs (97.2%). With regards to their training preferences, the interviews with 
the nurses showed two important factors: a) that training should take place “at 
work ... where there would be exchange of experiences and provision of practical 
tools and practices for protection against occupational risk factors”, and b) that 
there should be “incentives provided to employees who wish to participate in 
training seminars ... ". 
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6. Conclusion 

Nurses are daily exposed to various types of H&S risk factors/hazards: 
physical, biological, chemical and psychosocial. The recognition/understanding of 
these factors, their implications on nurses’ health and well-being, as well as the 
need to find effective ways of dealing with risk factors within health care units are 
essential parts in providing a healthy and, if possible, risk free environment, for 
both health workers and patients. The fact that most nurses acknowledge their 
knowledge/skills gaps on health risks/hazards and are willing to participate in 
specialized training programs on regular basis, shows that there is substantial scope 
for improvement on H&S in hospital units.  
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Summary 

This paper presents a research undertaken in several hospital units in Greece, in order 
to explore the nurses' knowledge on health risk factors associated with their work 
responsibilities, the ways that these factors interfere with their general condition of health 
(physically and psychologically) and their views on future training interventions on Health 
and Safety (H&S) issues. The questionnaires were completed by 213 nurses, who were 
working in various units of three Greek hospitals and structured interviews were conducted 
with ten nurses. The most frequent hazard identified was Hepatitis (biohazard), latex gloves 
and antiseptics (chemical hazards). The respondents declared that they consistently apply 
self-protection measures. They also acknowledged the importance of having a support 
mechanism among colleagues and appeared very keen on attending regularly H&S training 
programs, especially if these programs were administered during working hours. The 
results of this study could be useful to hospital managers and H&S professionals who wish 
to take active measures in order to provide a safer working environment. There could also 
be comparisons with other similar researches in other units/hospitals/health 
systems/countries, in order to examine whether – and for what reasons – there are 
differences in the way health professionals experience exposure to risk factors.  
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1. Εισαγωγή 

Οι στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατά η διάρκεια της 
10χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως διατυπώνονται στο Σύνταγµα της 
Ελλάδας, 1975, άρθρο 26, παρ. 2 είναι οι εξής: «…η παιδεία αποτελεί βασική 
αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και 
φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 
και διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».  

Ωστόσο, η Ελλάδα αποτελεί χώρα - µέλος της ΕΕ και εντάσσεται στην 
εκπαιδευτική πολιτική της, όπως αυτή κυρίως διαµορφώθηκε µε τη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ (1996) και τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2000). Συγκεκριµένα, 
αφενός στο Κεφάλαιο 3 της Συνθήκης του  Άµστερνταµ (1996) µε τίτλο: «Παιδεία, 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Νεολαία», και ιδιαίτερα στο άρθρο 149, 
προβλέπονται τα εξής για τον τοµέα της γενικής παιδείας: «Η Κοινότητα 
συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ κρατών - µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα 
των κρατών - µελών για τα περιεχόµενα της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την πολιτισµική και γλωσσική τους 
πολυµορφία». Αφετέρου, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ΕΕ προσδιορίζονται µε 
σαφήνεια και στη «Στρατηγική της Λισσαβόνας» (2000). Σύµφωνα µε τη 
«Στρατηγική» αυτή, η ευρωπαϊκή εκπαίδευση στοχεύει, κυρίως ως το 2010: «στην 
προετοιµασία της µετάβασης προς µια δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία της 
γνώσης, στην προώθηση της γλωσσικής ποικιλοµορφίας, στην αναγνώριση των 
ευρωπαϊκών αξιών και της ανοχής και του σεβασµού για άλλους λαούς και 
πολιτισµούς, στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, στην 
προώθηση της ενεργού ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, στην ενθάρρυνση της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας,  στην ενίσχυση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και στην 
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ενδυνάµωση των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (βλ. Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 
2008:16-33, 165-168).  

Βέβαια, στη διαµόρφωση και εφαρµογή της κοινοτικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής η ΕΕ ενεργεί σύµφωνα µε την «αρχή της επικουρικότητας»: «Η Ένωση 
δεν µπορεί να θεσµοθετήσει και να επιβάλλει µια δεσµευτική για τα µέλη της 
κοινή πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης […]. Τα κράτη-µέλη εξακολουθούν να 
φέρουν την κύρια ευθύνη για τη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών τους 
συστηµάτων». (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008:16-17). Είναι κατανοητό, λοιπόν, 
ότι κάθε χώρα έχει την ευθύνη για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής της 
πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να εµφανίζει µία συνεκτικότητα και 
σφαιρικότητα µε την αντίστοιχη πολιτική άλλων χωρών της ΕΕ. 

Εποµένως, είναι ενδιαφέρον το ερώτηµα: «τι τύπο ανθρώπου επιδιώκουµε να 
διαµορφώσουµε µέσω της εκπαίδευσης και για ποιο τύπο κοινωνίας τον 
προορίζουµε». Εξίσου σηµαντικό είναι να διερευνήσει κανείς κατά πόσο τα 
θέµατα - αξίες που διαχέονται στα σχολικά εγχειρίδια εκφράζουν τις ελληνικές 
αξίες, την ελληνική ιστορία, όλες τις εκφάνσεις της πραγµατικότητας της 
σύγχρονης Ελλάδας ή αν επηρεάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από τους σκοπούς 
της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, τα σχολικά εγχειρίδια 
ακολουθούν την αρχή της επικουρικότητας;  

2. Ποιοτική και Ποσοτική προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της  Γ΄ Γυµνασίου  

Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος µιας πρόσφατης µελέτης µας (Μαρκόνη-
Μακρή, 2013), η οποία προσπάθησε να απαντήσει στα επιµέρους αυτά ερωτήµατα 
βάσει µιας ποσοτικής και, ταυτόχρονα, ποιοτικής προσέγγισης των θεµάτων-αξιών 
που εµφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας (Ν.Γ.) της 
Γ΄ Γυµνασίου1.  Η επιλογή των συγκεκριµένων εγχειριδίων έγινε µε βάση δύο 
κριτήρια. Πρώτον, η Γ΄ τάξη του Γυµνασίου αποτελεί την τελευταία χρονιά της 
10χρονης υποχρεωτικής ελληνικής εκπαίδευσης, και δεύτερον, αρκετοί από τους 
µαθητές, ή θα συνεχίσουν την φοίτησή τους στον ΟΑΕ∆ ή θα ασχοληθούν 
επαγγελµατικά µε κάποια «τέχνη», άρα, δε θα διδαχθούν, ξανά, συστηµατικά την 
νεοελληνική γλώσσα- ως µητρική ή ως δεύτερη γλώσσα. µάλιστα, κάποιοι από 
αυτούς δεν θα λάβουν καµία περαιτέρω συστηµατική εκπαίδευση (Μαρκόνη-
Μακρή, 2013).   

Η ποιοτική ανάλυση των εγχειριδίων της Ν.Γ. της Γ΄ Γυµνασίου έδειξε  ότι τα 
εγχειρίδια αυτά διατρέχονται από 14 θέµατα- αξίες: η εκµάθηση της µητρικής και 
των κυρίαρχων ευρωπαϊκών γλωσσών, η πολιτική-γεωγραφική-πληθυσµιακή 
δύναµη και θέση της Ελλάδας και της ΕΕ, ο ελληνικός πολιτισµός, η ευθύνη του 

                                            
1 Τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου περιλαµβάνουν το «Βιβλίο» του 
Μαθητή, το «Τετράδιο» του Μαθητή και το «Βιβλίο» του Εκπαιδευτικού.   
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ενεργού πολίτη και η αναγκαιότητα απόκτησης εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας, 
η θρησκεία, η γνώση του ιστορικού παρελθόντος, η δυνατότητα κινητικότητας των 
ευρωπαίων πολιτών εντός της ΕΕ και η προετοιµασία τους για το µέλλον, η ανοχή 
στην πολυπολιτισµική κοινωνία και ετερότητα που εµφανίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, 
η συνειδητοποιηµένη στάση απέναντι στον πόλεµο και την ειρήνη, η αναγκαιότητα 
εκµάθησης και χρήσης των ΤΠΕ, η ευθύνη για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, η προσπάθεια για άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

 Η δε ποσοτική προσέγγιση αυτών των θεµάτων - αξιών, έδειξε, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 1, ότι µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στη δράση του ενεργού 
πολίτη (28 αναφορές), στον ελληνικό – ευρωπαϊκό πολιτισµό (25 αναφορές), στην 
ανεκτικότητα στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες της ΕΕ (23 αναφορές), στην 
ανάγκη γλωσσοµάθειας (22 αναφορές), στις αρνητικές επιπτώσεις του πολέµου, 
(21 αναφορές), στην απόκτηση εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας (16 
αναφορές). Οι λιγότερες αναφορές γίνονται για την άρση της κοινωνικής 
ανισότητας (4 αναφορές) και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (3 
αναφορές).   

Από την παραπάνω περιγραφή διαπιστώνει κανείς ότι οι Έλληνες 
αντιµετωπίζουν τον φόβο τους και τη µειονεξία τους απέναντι στην Ε.Ε. µε την 
πεποίθηση της ανωτερότητας του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και του 
Βυζαντίου. Επειδή, δεν µπορούν να επιδείξουν κανένα σηµαντικό σύγχρονο 
επίτευγµα, µε συναίσθηµα αδυναµίας, διατηρούν µια αµφίθυµη στάση προς την 
Ευρώπη. Η ελληνική αρχαιότητα εξιδανικεύεται, για να δείξουν οι Έλληνες  του 
σήµερα ότι οι Ευρωπαίοι έχουν «χρέος» απέναντί τους, καθώς η ελληνική 
αρχαιότητα είναι η βάση του «ανώτερου» πολιτισµού τους. Η ελληνική 
αρχαιότητα αποτελεί καταφύγιο εθνικής αξιοπρέπειας για τους Έλληνες 
(Φραγκουδάκη & ∆ραγώνα, 2007:6).  

Το µόνο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, που προβάλλεται ως 
διαφοροποιό από την Ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι η Ορθοδοξία (Φραγκουδάκη & 
∆ραγώνα, 1997:457). Αντίθετα, αποσιωπώνται οι επιδράσεις που η ελληνική 
γλώσσα και ο πολιτισµός έχουν δεχθεί από τους Οθωµανούς, τους Σλάβους, τους 
Πέρσες, τους Άραβες (Φραγκουδάκη, 2007:6). ∆εν γίνεται καµία προσπάθεια 
προσέγγισης και κατανόησης του πολιτισµού των γειτόνων µας - Βαλκάνιων λαών 
και των Τούρκων (Τσιούκα & Κιρκιγιάννη, 2006: 143). Κρύβουµε τον ανατολίτικο 
χαρακτήρα της εθνικής µας κουλτούρας, τον πραγµατικό µας εαυτό πίσω από το 
αρχαίο και ευρωπαϊκό προσωπείο µας (Φραγκουδάκη & ∆ραγώνα, 2007:6).  
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ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΞΙΕΣ Βιβλίο 
µαθητή 

Τετράδιο 
µαθητή 

Βιβλίο 
µαθητή 

Τετράδιο 
µαθητή 

Βιβλίο 
µαθητή 

Τετράδιο 
µαθητή 

Βιβλίο + 
Τετράδιο 
µαθητή 

Γλώσσα  3 4 10 2 3 - 22 

∆ύναµη – 
θέση 
(πολιτική, 
 γεωγραφική, 
πληθυσµιακή) 

10 0 0 0 2 0 12 

Πολιτισµός  18 5 0 0 2 0 25 

Ενεργός 
πολίτης  

6 1 0 1 10 0 28 

Ταυτότητα 
(εθνική και  
ευρωπαϊκή) 

1 2 9 0 4 0 16 

Θρησκεία 5 0 1 0 1 0 7 

Ιστορία  6 0 0 0 0 0 6 

Κινητικότητα  2 2 3 0 0 0 7 

Μέλλον  4 1 4 1 1 1 12 

Πολυπολιτισµ
ική κοινωνία 
και ετερότητα  

12 5 1 0 5 0 23 

Πόλεµος-
ειρήνη 

6 3 1 1 6 2 21 

Τεχνολογία 
και 
επικοινωνία 

5 2 2 0 1 0 10 

Φυσικό 
περιβάλλον 

1 1 1 0 0 0 3 

Κοινωνικές 
ανισότητες 

1 0 0 0 3 0 4 

ΣΥΝΟΛΑ 106 37 40 183 

Πίνακας 1. Ποσοτική κατανοµή των θεµάτων-αξιών που εντοπίζονται στα ΒΒ και ΤΜ της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου µε άξονες την Ελλάδα, την  

Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσµο. 

Σηµ. Τα  σύµβολα ΒΒ και ΤΜ σηµαίνουν «Βιβλίο» Μαθητή και «Τετράδιο» Μαθητή, αντίστοιχα.    

Και, ενώ εξαίρεται ο «ευρωπαϊκός» πολιτισµός, είναι έκδηλος ο φόβος των 
επιδράσεών του: οι σηµερινοί µαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυµνασίου 
«βοµβαρδίζονται» καθηµερινά από τα ΜΜΕ για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας 
προς τους ευρωπαίους εταίρους της. Όπως επισηµαίνουν Φραγκουδάκη και 
∆ραγώνα (1997: 23, 26), οι Έλληνες δέχονται  µόνο τις επιδράσεις οι οποίες 
σχετίζονται µε την τεχνολογική ανάπτυξη, µε την ανάπτυξη των ΤΠΕ ή – 
σπανιότερα – τα γλωσσικά δάνεια ή αντιδάνεια από τους δυτικοευρωπαίους. Το 
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ελληνικό έθνος εµφανίζεται ως θύµα –ποτέ ως θύτης- άλλων εθνών στη διάρκεια 
της ιστορικής πορείας του και φαίνεται να νιώθει αµηχανία απέναντι στο παρόν 
και φόβο για το µέλλον.   

3. Προτάσεις  

Τελικά, η «αρχή της επικουρικότητας» τηρείται δειλά. Απέναντι, στον 
ορθολογισµό της ∆υτικής Ευρώπης, εµείς, οι σηµερινοί Έλληνες, λαός της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης µπορούµε να αντιτάξουµε αξίες διαχρονικές: την 
άρνηση της υποταγής, την πεισµατική µάχη αιώνων για την ισότητα και τον αυτο-
προσδιορισµό, τον σεβασµό στις φυσικές πηγές πλούτου και το περιβάλλον. 
Έχουµε σφυρηλατήσει αξίες που ανταπαντούν στις µεγάλες οικονοµικές και 
κοινωνικές ανισότητες της Ευρώπης, στην πείνα, την εξαθλίωση, και τον θάνατο 
στο λεγόµενο τρίτο κόσµο (Φραγκουδάκη, 2007:8).    

Εφόσον, η χώρα µας, αλλά και όλος ο καπιταλιστικός κόσµος βρίσκεται σε 
αδιέξοδο, και ιδιαίτερα η ΕΕ προσπαθεί απεγνωσµένα να ισορροπήσει, η 
αναγκαιότητα για ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου είναι επιβεβληµένη, για να ανταποκρίνεται το 
περιεχόµενο τους στην πραγµατικότητα την οποία βιώνουν οι µαθητές. Για να 
επιτευχθεί η υγιής και δίκαιη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα χρειαστούν αλλαγές 
«εντός και εκτός σχολείου». Εντός σχολείου, εννοούµε αλλαγές στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα, στη δοµή και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστηµάτων, στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στα Αναλυτικά Προγράµµατα, στο διδακτικό 
υλικό. Αν, µάλιστα, λάβουµε υπόψη µας ότι «δεν αλλάζει το σχολείο αλλάζοντας 
µόνο το σχολείο», συνειδητοποιούµε ότι θα χρειαστούν αλλαγές στον ευρύτερο 
κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτικό τοµέα. Θα πρέπει να υποστηρίζουµε τη 
συνάρτηση της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης µε τη δηµοκρατία, όχι µόνο µε τη στενή 
σκοπιά της αγοράς και των επαγγελµάτων, αλλά προς την εξάλειψη του 
αναλφαβητισµού, της άµβλυνσης των ανισοτήτων, της ανάπτυξης του Κράτους 
Πρόνοιας, της προαγωγής της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα 
ανάµεσα στα δύο φύλα, σε οµάδες µη ευνοουµένων ατόµων, εθνικές µειονότητες, 
περιθωριακούς ή άλλους αποκλεισµένους πληθυσµούς (Καλογιαννάκη & 
Μακράκης, 1996:230).    

Το ελληνικό σχολείο οφείλει να διαµορφώσει τις νέες γενιές πολιτών 
ολόπλευρα, να τηρήσει «την αρχή της επικουρικότητας» στην εκπαίδευση των 
νέων, ώστε αυτοί να διατηρήσουν τον πλούτο της Ελληνικής παράδοσης, να 
διαµορφώσουν Ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση προωθώντας όχι έναν στενό 
Ευρωκεντρισµό, µια υποτιθέµενη ευρωπαϊκή πολιτισµική ανωτερότητα, αλλά µια 
παγκόσµια συνείδηση. Αναπόφευκτες είναι βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στη 
δοµή και στην ουσία της γνώσης, στις στρατηγικές διδασκαλίας. Αλλιώς, 
υπονοµεύεται το µέλλον της πατρίδας µας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της 
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κοινωνίας, της δηµοκρατίας, αλλά και του πλανήτη ολόκληρου (Καλογιαννάκη & 
Μακράκης, 1996: 232).  

Ο φιλόλογος ο οποίος διδάσκει τα συγκεκριµένα εγχειρίδια της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου έχει τη δυνατότητα, µέσω της δοµής και του 
περιεχοµένου των ίδιων των εγχειριδίων να ακολουθήσει άµεσες ή/και έµµεσες 
µορφές διδασκαλίας, παρά τους ισχυρισµούς ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις 
περιορίζουν τη χρήση των σχολικών βιβλίων και συρρικνώνουν τις λειτουργίες 
τους (Καψάλης & Χαραλάµπους, 2007: 383). Πιο συγκεκριµένα, όταν παρουσιάζει 
«τα κείµενα» κάθε ενότητας, ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει τη 
µετωπική/µονολογική διδασκαλία. Για την κατανόηση του περιεχοµένου «των 
κειµένων» και τη γνωριµία των µαθητών µε νέα µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά 
φαινόµενα, ο διδάσκων µπορεί να χρησιµοποιήσει την ερωτηµατική και διαλογική 
διδασκαλία (Χατζηδήµου, 2007: 67-82) (βλ. Σχολικά Εγχειρίδια ΝΓ της Γ΄ 
Γυµνασίου: «Ερωτήσεις κατανόησης- «Ακούω και µιλώ», «∆ιαβάζω και γράφω», 
«Μαθαίνω ότι», «Συµπεραίνω ότι»). Ειδικά, κατά τη διδασκαλία των υποενοτήτων 
«∆ραστηριότητες παραγωγής λόγου», «∆ιαβάζω και Γράφω», «∆ιαθεµατική 
Εργασία», ο εκπαιδευτικός δύναται να ακολουθήσει έµµεσες - εργασιακές µορφές 
διδασκαλίας, δηλαδή διδασκαλία σε οµάδες ή, ακόµη, και τη µέθοδο Project µε τη 
βοήθεια των ΤΠΕ (Χατζηδήµου, 2007: 85-124, 332-336). Η εναλλαγή στις µορφές 
διδασκαλίας σε συνδυασµό µε τη χρήση των ΤΠΕ υπηρετεί τις βασικές αρχές 
διδασκαλίας και ταυτόχρονα µπορεί να συνδράµει προς την εφαρµογή της «αρχής 
της επικουρικότητας», όπως αυτή προσυπογράφηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 
το 1997.    
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Περίληψη  

Η εργασία επικεντρώνεται στα θέµατα - αξίες  που διαχέονται στα τρέχοντα σχολικά 
εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου, τελευταίας χρονιάς της 10χρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης των µαθητών των Ελληνικών Σχολείων. Μολονότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσυπογράψει την αρχή της επικουρικότητας (Συνθήκη του 
Άµστερνταµ, 1997) ως εγγύηση για το σεβασµό των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών – 
µελών της, η ανάλυση περιεχοµένου των παραπάνω εγχειριδίων έδειξε ότι στο περιεχόµενό 
τους υπερτερούν οι αξίες της ΕΕ. Σκοπός  της εργασίας είναι να προταθούν ενδεικτικές 
διδακτικές στρατηγικές, οι οποίες µε τη βοήθεια της χρήσης των ΤΠΕ θα µπορούν να 
ακολουθούν την αρχή της επικουρικότητας.  
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Ψηφιοποιηµένο αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων 
(1884-1977) 

Χρυσάνθη Κουµπάρου-Χανιώτη,  

Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων 
chkoumpar@sch.gr 

Το µάθηµα των Ν.Ε. µέχρι το 1977 

Ο όρος «Νέα Ελληνικά» αναφέρεται για πρώτη φορά ως αντικείµενο 
διδασκαλίας σε ∆ιάταγµα του 1833 που αφορά την ίδρυση Ελληνικού σχολείου 
και Γυµνασίου στο Ναύπλιο. Στα µαθήµατα που προβλέπεται να διδάσκονται 
στους δύο αυτούς τύπους σχολείων συµπεριλαµβάνεται «η νέα και παλαιά 
Ελληνική» (∆ηµαράς, 1990: 44). Όµως, από τη µελέτη του Αναλυτικού και 
Ωρολογίου Προγράµµατος αποδεικνύεται ότι το µάθηµα των Νέων Ελληνικών 
παραµένει στο περιθώριο, όπως και ο νεοελληνικός πολιτισµός (Τόγιας, 1988: 33). 

Εντωµεταξύ, οι προοδευτικές τάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 
ανερχόµενης αστικής τάξης, εκφράζουν πιεστικά το αίτηµα για την ανάδειξη των 
πνευµατικών αξιών του νέου Ελληνισµού (Λαµπράκη, 1994: 133-4). Εξάλλου, 
σταδιακά έχει γίνει συνείδηση ότι ο νέος ελληνισµός πρέπει να προβάλει ως 
συνεχιστής του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Έτσι, το 1884 µετά από 
πρωτοβουλία του Ν. Πολίτη και µε πρωθυπουργό το Χ. Τρικούπη, το µάθηµα των 
Ν.Ε. εισάγεται στο σχολικό πρόγραµµα των τριτάξιων Ελληνικών σχολείων µε το 
Β.∆. της 23ης Ιουνίου. Είναι φανερό ότι η εισαγωγή του µαθήµατος υπηρετεί τις 
εθνικές επιδιώξεις και συνιστά µια απάντηση σε όσες δυνάµεις αµφισβητούν τη 
γνησιότητα της ελληνικής φυλής και την υπόσταση του νεοελληνικού κράτους. 

Από την παρακολούθηση της πορείας του µαθήµατος των Ν.Ε. στη Μέση 
Εκπαίδευση φαίνεται πως η εξέλιξή του -όπως εξάλλου και όλου του 
εκπαιδευτικού συστήµατος- συνδέεται άρρηκτα µε τις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις που συντελέστηκαν στον ελληνικό χώρο. Ο τρόπος µε τον οποίο 
οργανώθηκαν τα Ν.Ε. ως γνωστικό αντικείµενο του Α.Π. δεν είναι παρά 
αποτέλεσµα των ιδεολογικών και πολιτικών επιλογών (Νούτσος, 1988: 205). Το 
γλωσσικό ζήτηµα, η αρχαιολατρία, οι εθνικές επιδιώξεις και οι έντονες πολιτικές 
αντιπαραθέσεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα καθορίζουν την 
πορεία του µαθήµατος. Όλα αυτά τα ζητήµατα αποτυπώνονται στα σχολικά 
εγχειρίδια για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

Τα Νεοελληνικά Αναγνώσµατα 

Από το 1884 που εισάγεται το µάθηµα των Ν.Ε. στο Ελληνικό σχολείο και 
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για περίπου έναν αιώνα, η διδασκαλία του βασίστηκε αποκλειστικά στα σχολικά 
εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν µε τον τίτλο Νεοελληνικά Αναγνώσµατα

1. Έτσι 
χαρακτηρίζονται: 

Αι συλλογαί εκλογών νεωτέρων ποιητών και 
συγγραφέων, [...] αι προωρισµέναι διά την διδασκαλίαν της 
νεοελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας εις τα ελληνικά 
σχολεία και γυµνάσια (Βαλέττας, 1948: 629-30). 

Πρόκειται για έναν όρο ευρύ, ακαθόριστο και ανεξέλεγκτο που αναφέρεται 
σε ένα πλήθος από ετερόκλητα κείµενα (δηµοσιογραφικά, ιστοριογραφικά, 
πολιτικά, φιλολογικά κείµενα). Τα συγκεκριµένα εγχειρίδια διδάσκονταν από το 
1884-1977/9 στους κύκλους εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στη σηµερινή 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εγκρίθηκαν και κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο των 
παρακάτω οχτώ σειρών: 1) 1884-1909, 2)1909-1913, 3) 1913-1917, 4)1917-
1929/30, 5) 1929/30-1938, 6) 1938-1950, 7) 1950-1956/7 και 8) 1956/7-1977. 

Συγκρότηση του Αρχείου Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων 

Το 1994, παρακινηµένη τόσο από το ερευνητικό ενδιαφέρον µου για τη 
σχολική Λογοτεχνία όσο και από την αγάπη µου για τη Λογοτεχνία, άρχισα 
να αναζητώ αυτά τα βιβλία για να τα µελετήσω. Προς µεγάλη µου έκπληξη 
διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν πουθενά συγκεντρωµένα. Βέβαια, εκ των 
υστέρων κατανόησα ότι το γεγονός αυτό δεν ήταν καθόλου παράδοξο. 
Αρκεί να αναλογιστούµε ότι ούτε και στον «Οργανισµό Έκδοσης 
∆ιδακτικών Βιβλίων» (που ιδρύθηκε το 1938 ως «Οργανισµός Εκδόσεως 
Σχολικών Βιβλίων») δεν έχει διατηρηθεί αρχείο µε τις εκδόσεις των 
σχολικών εγχειριδίων. Ο ερευνητής µπορεί να εντοπίσει, µε πολλές 
δυσκολίες, διάσπαρτα σε βιβλιοθήκες πολλά από αυτά τα βιβλία, αλλά σε 
καµία περίπτωση το υλικό δεν είναι επαρκές για να µελετηθεί εξ 
ολοκλήρου. Γι’ αυτό και οι λίγες σχετικές δηµοσιεύσεις µέχρι τότε συχνά 
παρουσίαζαν παραλείψεις ή και σφάλµατα, εφόσον οι µελέτες είχαν 
στηριχτεί σε ελλιπές πρωτογενές υλικό. Ξεκίνησα λοιπόν την αναζήτηση 
των Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων (Ν.Α.). Οι αναζητήσεις µου 
επικεντρώθηκαν στα παλαιοπωλεία κυρίως της Αθήνας αλλά και στα 
παλαιοπωλεία άλλων πόλεων. Μέσα σε δύο χρόνια, µετά από πολλές 
δυσκολίες, συγκρότησα2 ένα πλήρες κατά το δυνατόν Αρχείο Νεοελληνικών 
Αναγνωσµάτων που αποτελείται από 129 βιβλία.  

Αφού συγκροτήθηκε το προσωπικό αυτό Αρχείο, µελετήθηκε όπως 
αποτυπώθηκε σε δύο µονογραφίες (Κουµπάρου 2000, 2003), µε την 
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προσδοκία να καλυφθεί ένα σηµαντικό βιβλιογραφικό κενό για το µάθηµα 
της Λογοτεχνίας. 

Ψηφιοποίηση του Αρχείου Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων 

Στο διάστηµα αυτό, ο προβληµατισµός µου για την τύχη αυτού του Αρχείου 
που είχα συγκροτήσει ήταν έντονος. Τόσο η φθορά από το χρόνο όσο και η έντονη 
χρήση του (µια και ήταν εξαρχής ανοιχτό και εποµένως προσπελάσιµο σε κάθε 
ενδιαφερόµενο ερευνητή) οδηγούσαν, µε µαθηµατική ακρίβεια, στην καταστροφή 
του. Η προοπτική της απώλειας ενός πολύτιµου πρωτογενούς υλικού για την 
µελέτη της Ιστορίας της εκπαίδευσής µας δε µπορούσε να µε αφήσει αδιάφορη. Γι’ 
αυτό το λόγο αποφάσισα να ψηφιοποιηθούν αυτά τα βιβλία ιδίοις αναλώµασι. Το 
εγχείρηµα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για πολλούς λόγους: η απουσία συνδροµής 
των θεσµικών φορέων, η κακή κατάσταση των βιβλίων, το υψηλό κόστος της 
ψηφιοποίησης και ο απαιτούµενος χρόνος έκαναν το όλο εγχείρηµα να µοιάζει 
απραγµατοποίητο

3. Με µεγάλες προσπάθειες τελικά ψηφιοποιήθηκαν όλα τα Ν.Α. 
του Αρχείου. ∆ηλαδή, οι συνολικά 31.464 σελίδες των 129 βιβλίων σαρώθηκαν µε 
ηλεκτρονικά εργαλεία, καθαρίστηκαν από τις χιλιάδες σηµειώσεις, ζωγραφιές και 
µουτζούρες και τέλος  αποκαταστάθηκαν οι ποικίλες φθορές τους. 

Στη συνέχεια, τα βιβλία αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα µου 
http://users.sch.gr/chkoumpar/NAfiles.html. Επίσης, εγγράφηκαν σε τρία DVD-R 
για τα οποία χορηγήθηκε ISBN (Κουµπάρου, 2012) και διανεµήθηκαν σε 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστηµιακές ή άλλες βιβλιοθήκες. Έτσι, ελπίζω ότι 
έγιναν … κτήµα ες αεί της φιλολογικής µας κοινότητας. 

Η συµβολή της τεχνολογίας στην ψηφιοποίηση του Αρχείου υπήρξε 
καθοριστική. Για το έργο αυτό χρησιµοποιήθηκε ηµιεπαγγελµατικός σαρωτής 
Laser ψυχρής σάρωσης, ειδικός για βιβλία. Οι σαρώσεις4 έγιναν στα 300 dpi. 

Βέβαια, τα προβλήµατα κατά τη σάρωση ήταν ποικίλα και πολύπλοκα λόγω 
της παλαιότητας των βιβλίων και της απουσίας οποιασδήποτε συντήρησής τους. 
Αναφέρω ενδεικτικά τα σηµαντικότερα. Καταρχήν, το λεγόµενο «ψαράκι» / 
«σκόρος των βιβλίων», δηλαδή το έντοµο Lepisma saccharina-λέπισµα το 
αργυρόχρουν που τρέφεται µε ό,τι περιέχει πολυσακχαρίτες, τρεφόταν από το 1884 
µε τα Νεοελληνικά Αναγνώσµατα. Ένα άλλο πρόβληµα προέκυπτε από τις 
διαλυµένες βιβλιοδεσίες. Επιπλέον, στο Αρχείο υπήρχαν κακέκτυπα βιβλία και 
βιβλία µε ελλιπείς σελίδες. Ακόµη, αρκετά Ν.Α. είχαν κιτρινισµένες ή 
µαυρισµένες σελίδες µε αχνά γράµµατα. Ένα πολύ σοβαρό θέµα για την 
ψηφιοποίηση ήταν οι σελίδες των βιβλίων που είχαν λεκέδες από τη χρήση ή 
κυρίως ήταν κατάµεστες από µουτζούρες, ζωγραφιές και σηµειώσεις των µαθητών. 
Επίσης, υπήρξαν δυσκολίες λόγω του ανοµοιόµορφου πάχους του χαρτιού των 
σελίδων ορισµένων βιβλίων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα κατά τη σάρωση να 
εµφανίζονται εκατοντάδες µαύρες κουκίδες στα σηµεία που το χαρτί ήταν πιο 
λεπτό. Όλες οι λύσεις που υιοθετήθηκαν για την αποκατάσταση των 
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προβληµατικών σελίδων των Ν.Α. πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ειδικών 
λογισµικών

5. Έτσι, τελικά το πολύτιµο πρωτογενές υλικό διασώθηκε και έγινε 
προσβάσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

Ο αναγνώστης/ερευνητής σε αυτό το ψηφιοποιηµένο Αρχείο µπορεί να βρει 
3.390 έργα 500 περίπου συγγραφέων που ανθολογούνται και έτσι να µελετήσει την 
ιδεολογική κατεύθυνση και τη θεωρητική συγκρότηση του µαθήµατος. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευτικός της πράξης έχει πλέον διαθέσιµο ένα πλούσιο υποστηρικτικό υλικό 
για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Λογοτεχνίας και µάλιστα σύµφωνα µε τα 
νέα Αναλυτικά Προγράµµατα. 

Συµπεράσµατα για το περιεχόµενο των Ν.Α. 

Από το συγκεκριµένο Αρχείο καταγράφηκαν µε συγκεκριµένη µεθοδολογία 
όλοι οι συγγραφείς που ανθολογούνται και όλα τα κείµενα. Τα στοιχεία που 
προκύπτουν από τη µελέτη του Αρχείου συγκλίνουν σε ορισµένες διαπιστώσεις. 

Στα 129 Ν.Α. που εξετάστηκαν, ανθολογούνται έργα 480 συγγραφέων (453 
ανδρών και 27 γυναικών). Επίσης, ανθολογούνται 36 έργα αγνώστων/ανώνυµων 
συγγραφέων, 255 δηµοτικά τραγούδια, 50 λαϊκές παραδόσεις-µύθοι, 15 
αποσπάσµατα από το Έπος του ∆ιγενή και ποικίλα άλλα αποσπάσµατα, τα οποία 
φυσικά δεν καταχωρούνται ως έργα συγκεκριµένων συγγραφέων (π.χ. 
αποσπάσµατα από εφηµερίδες). Συνολικά ανθολογούνται 3.390 κείµενα από τα 
οποία τα 1.811 είναι πεζά (ποσοστό 53,4%) και τα 1.579 ποιητικά (ποσοστό 
46,6%). 

Οι ανθολόγοι της πρώτης σειράς Ν.Α. που εγκρίνονται (1884-1909) είναι οι 
Γ. ∆ροσίνης, Γ. Κασδόνης, Κ. Κοφινιώτης, Χ. Πούλιος, Π. Σακελλάριος και ∆. 
Κολοκοτσάς. Όλες αυτές οι συλλογές δίνουν στο µάθηµα των Ν.Ε. τη θέση 
βοηθήµατος για τη διδασκαλία της Ιστορίας, εφόσον τα περισσότερα 
αναγνώσµατα είναι ιστορικά. Επιπλέον, ανθολογούνται κείµενα της 
αρχαιοελληνικής γραµµατείας. Με αυτού του είδους την ανθολόγηση εκφράζονται 
οι εθνικές επιδιώξεις που οδήγησαν στην εισαγωγή του µαθήµατος των Ν.Ε. στο 
Ελληνικό σχολείο. Επιπλέον, διαφαίνεται το γεγονός ότι το νέο µάθηµα θα δεχτεί 
τις επιδράσεις από τη διαµάχη για το γλωσσικό ζήτηµα, καθώς τα πρώτα Ν.Α. 
χαρακτηρίζονται από την πιο άκαµπτη µορφή της καθαρεύουσας. 

Τα Ν.Α. των δύο εποµένων σειρών (1909-1917) έχουν περίπου από τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Στα Ν.Α. της τέταρτης σειράς (1917-1929) παρατηρείται µια 
αξιοπρόσεχτη αλλαγή ως προς τη σύνθεση και το πνεύµα τους, χωρίς όµως να 
µπορεί να γίνει λόγος για νέα αντίληψη. Η προσπάθεια για εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση µε κρατικούς λειτουργούς τα κύρια στελέχη του Εκπαιδευτικού 
Οµίλου -∆. Γληνό, Αλ. ∆ελµούζο, Μ. Τριανταφυλλίδη- αποτυπώνεται εν µέρει στα 
Ν.Α.: τα µορφωτικά αγαθά που προσφέρουν είναι περισσότερα και η ποιότητά 
τους καλύτερη. Το περιεχόµενό τους πλουτίζεται µε κείµενα ποιητικά και πεζά 
γραµµένα πια στη δηµοτική. Η καθαρεύουσα των άλλων κειµένων µοιάζει 
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λιγότερο άκαµπτη, ενώ τα ιστορικά και τα αρχαιογνωστικά κείµενα παλεύουν για 
την ανθολόγηση µε τα καθαυτό λογοτεχνικά έργα. 

Στη συνέχεια, µε βάση το Α.Π. του 1931, που διαπνέεται από την αστική, 
φιλελεύθερη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 συντάσσεται η πέµπτη σειρά 
Ν.Α. (1929-1938). Από αυτά τα βιβλία ορισµένα διατηρούν τα βασικά στοιχεία της 
διαµορφωµένης παράδοσης. Άλλα, αντίθετα, προσπαθούν να εκφράσουν το 
προοδευτικό πνεύµα της µεταρρύθµισης µε φανερές τις επιδράσεις από τον 
εκπαιδευτικό δηµοτικισµό. Η σύνταξη αυτών των προοδευτικών εγχειριδίων 
αποτελεί τοµή για την ιστορία του µαθήµατος των Νέων Ελληνικών (συγγραφείς 
τους: Η. Βουτιερίδης, Ζ. Παπαπντωνίου, Ν. Έλατος, Α. Ταµπακοπούλου, Ε. 
Ουράνη, Λ. Κόττου, Ι. Πολέµης κ.ά). 

Αργότερα, το 1937, υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936, ιδρύεται ο 
Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Τα Ν.Α. που εκδίδει (έκτη σειρά: 1938-
1950) δεν είναι παρά εγχειρίδια πολιτικής προπαγάνδας του δικτατορικού 
καθεστώτος. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η ανθολόγηση κειµένων µε ιστορικό και 
εθνικό χαρακτήρα, δηλαδή έργων αρχαίων Ελλήνων, Βυζαντινών, ιστοριογράφων 
και εκπροσώπων της ροµαντικής σχολής. Επίσης, από τη χρονιά αυτή ενισχύεται 
εντυπωσιακά η ανθολόγηση έργων µε θρησκευτικό χαρακτήρα και αυξάνονται τα 
κείµενα που απηχούν τις παραδοσιακές αρχές και τις στερεότυπες νοοτροπίες για 
την οικογένεια. Όµως, οι µαθητές, µελετώντας τα κατάλοιπα στοιχεία µέσα από τις 
συγκεκριµένες εκδοχές του παρελθόντος, εσωτερικεύουν µηνύµατα και εικόνες 
που δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονή τους πραγµατικότητα και διαµορφώνουν 
µια στρεβλή ιστορική συνείδηση για την εθνική φυσιογνωµία και την 
ελληνικότητα. Επίσης, αυξάνεται η ανθολόγηση των πεζών έργων σε βάρος των 
ποιητικών. Η επιλογή αυτή δε γίνεται, βέβαια, τυχαία. Τα πεζογραφήµατα, χάρη 
στη µυθοπλασία τους, αναδεικνύονται σε δυναµικό φορέα ιδεολογικών προτύπων 
και επιπρόσθετα υπόκεινται «ευκολότερα» στις ποικίλες διασκευές που ορισµένοι 
ανθολόγοι αβίαστα επιχειρούν και οι κριτικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας 
εγκρίνουν. Η ενίσχυση της ανθολόγησης µε κείµενα τέτοιου χαρακτήρα 
διευκολύνεται χάρη στη διαδικασία που εφαρµόζεται από την πολιτεία: τα Ν.Α. 
του Οργανισµού συντίθενται από κείµενα τα οποία ανθολογούνται στις ποικίλες 
συλλογές που έχουν κατατεθεί για το διαγωνισµό.  

Όµως, και τα επόµενα χρόνια, µετά τις τόσες πολιτικές περιπέτειες και 
ανατροπές µεταρρυθµιστικών προσπαθειών στη χώρα µας, στα περιεχόµενα των 
Ν.Α. αποτυπώνεται το ίδιο πνεύµα (έβδοµη και όγδοη σειρά: 1950-1956 και 1956-
1977). Οι αισθητικές αρχές και οι απαιτήσεις της λογοτεχνίας παραµένουν στο 
περιθώριο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ερµηνεύεται το γεγονός ότι στα Ν.Α. 
ανθολογούνται συγγραφείς, οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες θα είχαν 
λησµονηθεί. Με τον ίδιο τρόπο ερµηνεύεται και η απουσία από τα εγχειρίδια ή και 
η καθυστερηµένη εµφάνιση άλλων λογοτεχνών, κορυφαίων, παρότι η κριτική τους 
έχει από νωρίς επισηµάνει (Ν. Βάρναλης, Ν. Βρεττάκος, Ο. Ελύτης, Γ. Θεοτοκάς, 
Ν. Καζαντζάκης, Γ. Ρίτσος, Γ. Σεφέρης κ.ά.). 
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Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, στις ποικίλες επιλογές που εγγράφονται τελικά 
στις σελίδες των Ν.Α. (δηλαδή οι συγγραφείς που εµφανίζονται, το γραµµατειακό 
είδος των κειµένων, η γλωσσική τους µορφή, η θεµατολογία τους κ.ά.) 
συναιρούνται οι αντιθέσεις αυτών που οραµατίστηκαν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα 
που µεριµνά για το κύρος του µαθήµατος των Νέων Ελληνικών και αυτών που 
επιδίωξαν να υποτάξουν το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο στις εθνικές, µε τη 
στενή έννοια, επιδιώξεις. Οι παραπάνω επιλογές δίνουν τελικά προτεραιότητα σε 
Νεοελληνικά Αναγνώσµατα που µπορούν να λειτουργήσουν ως ένας ακόµα κρίκος 
για την κατάδειξη της ενότητας του ελληνισµού σε χώρο και χρόνο. 

Έτσι, η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών µένει εξ αρχής εγκλωβισµένη και 
περιορίζεται στη διδασκαλία των «Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων» που 
υποτάσσονται στις ιδεολογικές συνιστώσες της εποχής τους. Θα πρέπει να 
φθάσουµε στην περίοδο της µεταπολίτευσης, δηλαδή περίπου εκατό χρόνια µετά 
από την εισαγωγή του µαθήµατος των Ν.Ε., για να διαπιστώσουµε µια άλλη 
αντιµετώπιση από την πολιτεία σε σχέση µε αυτό το µάθηµα. 

Όλα τα δεδοµένα του Αρχείου, χάρη στην ψηφιοποίηση των Ν.Α., έχουν 
παραδοθεί πλέον στην επιστηµονική µας κοινότητα. Οι µελέτες που προκύπτουν 
ελπίζουµε να λειτουργήσουν ως επιστηµονικό εργαλείο για την κατανόηση των 
προβληµάτων που συνδέονται µε τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη σηµερινή 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Σηµειώσεις 

1. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών εγχειριδίων φέρει αυτό το όνοµα. 
Ελάχιστα κυκλοφόρησαν µε διαφορετικό τίτλο, όπως: 1) «Νέα Ελληνικά» 2) «Νέα 
Ελληνικά Αναγνώσµατα» 3) «Αναγνώσµατα Νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και 
ποιητών» 4) «Νεοελληνικά» και 5) «Νέα Ελληνικά - Χρηστοµάθεια». 

2. Πρέπει να διευκρινίσω ότι η συγκρότηση του Αρχείου οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στο σύζυγό µου Ελ. Χανιώτη, ο οποίος µε την πρακτική σκέψη που χαρακτηρίζει 
τους µαθηµατικούς, κατάφερε να µε πείσει για το δύσκολο εγχείρηµα και να συµβάλει στο 
µέγιστο στην αντιµετώπιση των ποικίλων δυσκολιών. 

3. Ευτυχώς, οι δυσκολίες αυτές αντισταθµίστηκαν χάρη στην πολύτιµη βοήθεια της 
αγαπητής φίλης Αγγελικής Κούρτογλου, η οποία είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων. 

4. Ο απαιτούµενος χρόνος σάρωσης υπολογίζεται σε 10 - 15 δευτερόλεπτα ανά 
σελίδα. 

5. Τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία της εικόνας ήταν τα 
παρακάτω: 1) Microsoft Picture Manager (διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο) για την 
περιστροφή των σελίδων, 2) Microsoft Paint (διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο) για το 
κόψιµο της σελίδας σάρωσης στο επιθυµητό µέγεθος, µε ακρίβεια pixel και για το σβήσιµο 
µαύρων στιγµάτων ή γραµµένων σηµείων και 3) Google Picasa (διατίθεται δωρεάν στο 
διαδίκτυο) για την αλλαγή αντίθεσης-φωτεινότητας της σάρωσης, για το ρετουσάρισµα, ως 
φίλτρο για µετατροπή έγχρωµης σάρωσης σε ασπρόµαυρη, για την ευθυγράµµιση των 



 1009

σελίδων και την αλλαγή της ανάλυσης. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό PDF Maker 
για την µετατροπή των σαρώσεων (.jpg) σε pdf Document. 
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Περίληψη 

Η διδασκαλία του µαθήµατος των Νέων Ελληνικών / Λογοτεχνίας, από το 1884 που 
εισάγεται στη Μέση εκπαίδευση και για περίπου έναν αιώνα, βασίστηκε αποκλειστικά στα 
σχολικά εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν µε τον τίτλο Νεοελληνικά Αναγνώσµατα. Μετά από 
περιπετειώδεις αναζητήσεις, συγκροτήθηκε ένα πλήρες κατά το δυνατόν Αρχείο 
Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων (129 βιβλία), το οποίο ψηφιοποιήθηκε. 
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Ο εικώς λόγος στον πλατωνικό Τίµαιο: η αναλογία 
µεταξύ του µικροκοσµικού ανθρώπου 
και του µακροκοσµικού σύµπαντος 

Άννα Χ. Μαρκοπούλου 

∆ρ. Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της αναλογίας µεταξύ 
του µικροκοσµικού ανθρώπου και του µακροκοσµικού σύµπαντος στον Τίµαιο του 
Πλάτωνος. Η αναλογία αυτή, η οποία αποτελεί τον τελικό στόχο του Πλάτωνος 
στον Τίµαιο, έργο της ώριµης συγγραφικής παραγωγής του, αναδεικνύεται µέσα 
από την µέθοδο του εικότος λόγου. Ο εικώς λόγος είναι µία πυθαγόρειος µέθοδος 
διδασκαλίας, γεγονός που αναδεικνύει τις πυθαγόρειες καταβολές του πλατωνικού 
στοχασµού. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην χρήση των µαθηµατικών ή των 
γεωµετρικών σχηµάτων ως ορατών εικόνων προκειµένου, µέσω αυτών, η 
ανθρώπινη ψυχή να αναχθεί προς τα ανάλογα αόρατα παραδείγµατα του νοητού 
κόσµου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εικώς λόγος αναδεικνύεται ως η µεθοδολογική 
αρχή, η οποία διέπει το σύνολο του πλατωνικού Τιµαίου και, ως εκ τούτου, 
επιτρέπει την κατανόηση της οργάνωσης και της σύνολης δοµής του έργου.  

Υπό αυτό το πρίσµα, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος, στο υπόµνηµα 
του πλατωνικού Τιµαίου, αναδεικνύει µε συνοπτικό τρόπο την ουσία του έργου:  

µικρός κόσµος ο άνθρωπος και έστι και εν τούτω πάντα µερικώς, όσα εν τω 
κόσµω θείως τε και ολικώς. Πρόκλου, Εις τον Τίµαιον Πλάτωνος Α', παρ. 5 (12-
14)1.  

(ο άνθρωπος είναι ένα µικρό σύµπαν και υπάρχουν µέσα του, κατά τρόπο 
µερικό, όλα όσα υπάρχουν µέσα στο σύµπαν, κατά τρόπο θείο και καθολικό.)2 

Πράγµατι, η ανάδειξη των αναλογιών µεταξύ του µικροκοσµικού ανθρώπου 
και του µακροκοσµικού σύµπαντος, είναι ο τελικός στόχος του Πλάτωνος στο έργο 
αυτό, το οποίο εντάσσεται στην τελευταία περίοδο της συγγραφικής του 
παραγωγής.  

Ο πρωταγωνιστής του διαλόγου αυτού δεν είναι, όπως συνηθίζεται στους 
πλατωνικούς διαλόγους, ο Σωκράτης, αλλά ο Τίµαιος ο Λοκρός, πυθαγόρειος 
φιλόσοφος, ο οποίος, σύµφωνα µε το λεξικό της Σούδας

3, συνέγραψε ένα έργο µε 
τίτλο Περί φύσεως: αυτό το έργο, σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο

4, αγόρασε ο 
Πλάτων από τον επίσης πυθαγόρειο φιλόσοφο Φιλόλαο.  

                                            
1 Πρόκλου, Εις τον Τίµαιον Πλάτωνος Α', παρ. 5 (12-14).  
2 H απόδοση των αρχαίων χωρίων στο παρόν άρθρο είναι της υπογράφουσας. 
3 Σούδα, "Τίµαιος, λοκρός".  
4 ∆ιογένης Λαέρτιος, Βιβλίον Όγδοον, 85 (4-8).  
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Το γεγονός ότι ο Πλάτων τοποθετεί ως πρωταγωνιστή του διαλόγου τον 
Τίµαιο τον Λοκρό και όχι το Σωκράτη, αναδεικνύει ότι το σύνολο του έργου 
διαπνέεται από τις αρχές της πυθαγορείου φιλοσοφίας: σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο 
εντάσσεται η µέθοδος του εικότος λόγου, την οποία χρησιµοποιεί ο Πλάτων, 
προκειµένου να αναδείξει, όπως προαναφέραµε, τις αναλογίες µεταξύ του 
µικροκοσµικού ανθρώπου και του µακροκοσµικού σύµπαντος.  

Έτσι, ο Πλάτων, ευθύς εξ αρχής, διά στόµατος του Τιµαίου, επισηµαίνει ότι ο 
αισθητός κόσµος, δηλαδή το ορατό σύµπαν, είναι η κατ'αναλογία εικόνα ενός 
παραδείγµατος, δηλαδή του νοητού κόσµου, το οποίο είναι το αόρατο σύµπαν. Ως 
εκ τούτου, προσδιορίζει ότι η κατά φύσιν αρχή της διήγησης θα συγκροτηθεί µε 
βάση αυτή την αρχή της αναλογίας, σύµφωνα µε την οποίαν οι λόγοι των 
συνδιαλεγοµένων προσώπων του έργου, είναι και αυτοί µε τη σειρά τους, εξηγηταί 
και συγγενείς, δηλαδή εοικότες λόγοι των νοητών παραδειγµάτων προς τα οποία 
αυτοί αναφέρονται:  

τούτων δε υπαρχόντων αυ πάσα ανάγκη τόνδε τον κόσµον εικόνα τινός 
είναι. µέγιστον δη παντός άρξασθαι κατά φύσιν αρχή. ώδε ουν περί τε εικόνος 
και περί του παραδείγµατος αυτής διοριστέον, ως άρα τους λόγους, ώνπέρ 
εισιν εξηγηταί, τούτων αυτών και συγγενείς όντας.5 

(Και αφού λοιπόν τα πράγµατα είναι έτσι, είναι απόλυτη ανάγκη αυτός εδώ ο 
κόσµος να είναι εικόνα κάποιου άλλου. Το σπουδαιότερο, λοιπόν, για όλα τα 
πράγµατα είναι ν'αρχίζει κανείς από τη φυσική τους αρχή. Ως εξής λοιπόν πρέπει 
να προσδιορίσουµε τα σχετικά µε την εικόνα και µε το παράδειγµά της, ότι δηλαδή 
οι διεξοδικές διηγήσεις αυτών τα οποία αναλύουν, πρέπει, επιπλέον, να έχουν 
σχέση αναλογικής οµοιότητας µε αυτά τα ίδια.) 

Σύµφωνα µε τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο, η µέθοδος του εικότος 
λόγου είναι ένας πυθαγόρειος τρόπος διδασκαλίας, ο οποίος συνίσταται στη χρήση 
των µαθηµατικών ή των γεωµετρικών σχηµάτων ως εικόνων προκειµένου, µέσω 
αυτών, η ανθρώπινη ψυχή να ενθυµηθεί και, ως εκ τούτου, να αναχθεί προς τα 
ανάλογα νοητά παραδείγµατα, τα οποία συγκροτούν τον νοητό κόσµο:  

Ο δε διά των εικόνων <τρόπος θεολογικής διδασκαλίας παρά τω Πλάτωνι 
εστί> Πυθαγόρειος, επεί και τοις Πυθαγορείοις τα µαθήµατα προς την των θείων 
ανάµνησιν εξηύρητο και διά τούτων ως εικόνων επ'εκείνα διαβαίνειν επεχείρουν· 
και γαρ τους αριθµούς ανείσαν τοις θεοίς και τα σχήµατα, καθάπερ λέγουσιν οι τα 
εκείνων ιστορείν σπουδάζοντες.6 

(Η δε µέθοδος της θεολογικής διδασκαλίας µέσω των εικόνων στον Πλάτωνα 
είναι Πυθαγόρειος, επειδή και στους Πυθαγόρειους τα µαθηµατικά εφευρέθηκαν 
µε στόχο την ανάµνηση των θείων <όντων> και µέσω αυτών <των µαθηµατικών> 
ως εικόνων, επιχειρούσαν να αναχθούν προς εκείνα <τα θεία όντα>· γι'αυτό 
                                            
5 Πλάτ. Τίµαιος, 29b1-6. 
6 Πρόκλος, Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας Α', παρ. 20 (9-14). 
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ακριβώς και ανήγαγαν τους αριθµούς και τα σχήµατα στους θεούς, όπως ακριβώς 
λέγουν εκείνοι που ασχολούνται µε την ιστορία εκείνων <των Πυθαγορείων>.) 

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση του εικότος λόγου από τον Πλάτωνα, 
αναδεικνύει την άρρηκτη σύνδεση της πλατωνικής φιλοσοφίας µε την πυθαγόρειο, 
αλλά και µε την ορφική φιλοσοφία: πράγµατι, σύµφωνα µε τον νεοπλατωνικό 
φιλόσοφο Πρόκλο, ο Πλάτων αρύεται εκ των πυθαγορείων και των ορφικών 
συγγραµµάτων προκειµένου να συγκροτήσει τη φιλοσοφία του. Με αυτή την 
έννοια, οποιαδήποτε προσέγγιση της πλατωνικής φιλοσοφίας, η οποία θα 
παρέβλεπε το γεγονός ότι ο Πλάτων είναι κοινωνός της φιλοσοφικής διδασκαλίας 
των πυθαγορείων και ορφικών παραδόσεων, την οποία εν συνεχεία ενστερνίζεται, 
θα ήταν ελλειπής:  

∆ει δε έκαστα των δογµάτων ταις Πλατωνικαίς αρχαίς αποφαίνειν σύµφωνα 
και ταις των θεολόγων µυστικαίς παραδόσεσιν· άπασα γαρ η παρ'Έλλησι θεολογία 
της Ορφικής εστί µυσταγωγίας έκγονος, πρώτου µεν Πυθαγόρου παρά Αγλαοφήµου 
τα περί θεών όργια διδαχθέντος, δευτέρου δε Πλάτωνος υποδεξαµένου την παντελή 
περί τούτων επιστήµην εκ τε των Πυθαγορείων και των Ορφικών γραµµάτων.7 

(Πρέπει δε κάθε µία από τις θεµελιώδεις φιλοσοφικές αρχές να αναδειχθεί ότι 
είναι σύµφωνη µε τις πλατωνικές αρχές και µε τις µυστικές παραδόσεις των 
θεολόγων· επειδή ολόκληρη η θεολογία των Ελλήνων είναι απόγονος της Ορφικής 
µυσταγωγίας, καθώς πρώτος ο Πυθαγόρας από τον Αγλαόφηµο διδάχθηκε τις 
µυστικές τελετές τις σχετικές µε τους θεούς και δεύτερος ο Πλάτων παρέλαβε την 
ολοκληρωµένη επιστηµονική γνώση γι'αυτούς από τα Πυθαγόρεια και τα Ορφικά 
συγγράµµατα.) 

Η χρήση του εικότος λόγου από τον Πλάτωνα διαφαίνεται ευθύς εξ αρχής 
στον τρόπο της διήγησης του διαλόγου: πιό συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον 
Πλάτωνα, ο αισθητός κόσµος είναι το είδωλο, δηλαδή η ανεστραµµένη εικόνα του 
νοητού κόσµου, ο οποίος, όπως προαναφέραµε, είναι το παράδειγµά του.  

Σε αυτήν ακριβώς την λογική της αντιστροφής υπακούει ο τρόπος της 
διήγησης του Τιµαίου: έτσι, η διήγηση αρχίζει από την περιγραφή του 
σωµατοειδούς µέρους του ορατού σύµπαντος, το οποίο άρχεται από την ψυχή του 
σύµπαντος και, ως εκ τούτου, δηµιουργήθηκε µετά από αυτήν8· η διήγηση 
συνεχίζεται, σε ένα δεύτερο στάδιο, µε την περιγραφή της ψυχής του σύµπαντος, η 
οποία, ως ανώτερη υπόσταση, άρχει επί του σωµατοειδούς µέρους του ορατού 
σύµπαντος, το οποίο περιβάλλει και, ως εκ τούτου, δηµιουργήθηκε πριν από το 
σώµα του σύµπαντος9· η διήγηση ολοκληρώνεται, σε ένα τρίτο στάδιο, µε την 
περιγραφή του νού του σύµπαντος, δηλαδή του νοητού ουρανού, ο οποίος, ως 

                                            
7 Πρόκλος, Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας Α', παρ. 25 (24-27)-26 (1-5).  
8 Πλάτ. Τίµαιος, 31b-34b.  
9 Πλάτ. Τίµαιος, 34c-37c.  
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ανώτερος όλων, εµπεριέχει µέσα του τις δύο προηγούµενες υποστάσεις και, ως εκ 
τούτου, δηµιουργήθηκε πριν από αυτές10.  

Όµως, ο ανεστραµµένος τρόπος της διήγησης επιλέχθηκε από τον Πλάτωνα 
για έναν επιπρόσθετο λόγο, ο οποίος είναι, κατά την άποψή µας, αµιγώς 
διδακτικός: ο άνθρωπος κατανοεί οίον εξ υπτίας, δηλαδή σαν να είναι ξαπλωµένος 
ανάσκελα, το νοητό κόσµο και, ως εκ τούτου, η ανεστραµµένη αυτή διήγηση είναι 
η πλέον οικεία προς αυτόν.  

Με αυτή την έννοια, στην ανεστραµµένη ανθρώπινη ψυχή αναλογεί ένας 
παρόµοιος ανεστραµµένος τρόπος διήγησης, δηλαδή ένας εικώς λόγος, ο οποίος θα 
την αναγάγει σταδιακά εκ των κάτω, δηλαδή εκ του ορατού σώµατος του 
σύµπαντος προς τα άνω, δηλαδή προς την κατανόηση της αόρατης ψυχής του 
σύµπαντος και, περαιτέρω, προς τη σύλληψη του αόρατου συµπαντικού νού.  

Ο Αριστοτέλης ενστερνίζεται την ίδια µέθοδο διδασκαλίας στο έργο του 
Φυσικά, όταν, ευθύς εξ αρχής, διευκρινίζει ότι, προκειµένου κάποιος να 
κατανοήσει µε ορθό τρόπο τη φύσιν, θα πρέπει να ανάγεται από τα πράγµατα που 
είναι γνωριµώτερα και σαφέστερα σε αυτόν µέσω των αισθήσεων, προς αυτά που 
είναι λιγότερο γνώριµα σε αυτόν µέσω των αισθήσεων, αλλά γνωριµώτερα και 
σαφέστερα στη φύσιν:  

πέφυκε δε εκ των γνωριµωτέρων ηµίν η οδός και σαφεστέρων επί τα σαφέστερα 
τη φύσει και γνωριµώτερα· ου γαρ ταυτά ηµίν τε γνώριµα και απλώς. διόπερ ανάγκη 
τον τρόπον τούτον προάγειν εκ των ασαφεστέρων µεν τη φύσει ηµίν δε σαφεστέρων 
επί τα σαφέστερα τη φύσει και γνωριµώτερα.11 

(Η φυσική τώρα οδός είναι, ξεκινώντας από τα πράγµατα που είναι πιό 
προσιτά στη γνώση τη δική µας και πιό ξεκάθαρα, να βαδίσουµε προς εκείνα, που 
είναι πιό ξεκάθαρα και πιό προσιτά στη φύση· γιατί ό,τι είναι για τη δική µας 
σχετική γνώση προσιτό δεν είναι απόλυτα γνώριµο, αν θεωρήσουµε τη γνώση στην 
απόλυτή της σηµασία. Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ανάγκη να προχωρούµε µε 
τον τρόπο αυτόν, από τα λιγότερο ξεκάθαρα στη φύση, αλλά σε εµάς περισσότερο 
ξεκάθαρα, προς τα πιό ξεκάθαρα και πιο γνώριµα στη φύση.)  

Γιατί, όµως, ο Πλάτων θεωρεί ότι ο άνθρωπος κατανοεί οίον εξ υπτίας το 
νοητό κόσµο;  

Επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος είναι πάντοτε, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, η 
ανεστραµµένη εικόνα του παραδείγµατος, δηλαδή του νοητού κόσµου: ενώ δηλαδή, 
όπως προαναφέραµε, ο νούς του σύµπαντος, ως νοητός ουρανός, περιβάλλει τη 
συµπαντική ψυχή, η οποία, µε τη σειρά της, περιβάλλει το ορατό σώµα του 
σύµπαντος, αντιστρόφως, το σώµα του ανθρώπου περιβάλλει την ψυχή του, µέσα 
στην οποία ευρίσκεται ο νούς, δηλαδή το λογιστικόν µέρος της.  

Γι'αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν η ανθρώπινη ψυχή περιβληθεί από το σώµα, 
καθίσταται άνους: η άνοια αυτή οφείλεται στο ότι οι αισθήσεις, µέσω των 

                                            
10 Πλάτ. Τίµαιος, 37d-39e.  
11 Αριστοτ. Φυσικής Ακροάσεως Α', 184a17-22.  
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αισθητηρίων οργάνων του σώµατος, συγκροτούν τη βάση µιας ρέουσας 
αισθητηριακής αντίληψης, η οποία επηρεάζεται από τους κλυδωνισµούς του 
ανεστραµµένου αισθητού κόσµου· κατά συνέπεια, η ανθρώπινη ψυχή, η οποία 
εγκλωβίζεται µέσα στο σώµα, χάνει την εσωτερική της αρµονία και την ορθή 
νοητική της αντίληψη, µε αποτέλεσµα να νοεί οίον εξ υπτίας, δηλαδή µε 
ανεστραµµένο τρόπο, τον κόσµο:  

Αι δε[...] εις ποταµόν[...] ενδεθείσαι πολύν ούτ'εκράτουν ούτ'εκρατούντο, βία 
δ'εφέροντο και έφερον, ώστε το µεν όλον κινείσθαι ζώον, ατάκτως µην όποι τύχοι 
προϊέναι αλόγως[...] Πολλού γαρ όντος του κατακλύζοντος και απορρέοντος κύµατος 
ό την τροφήν παρείχεν, έτι µείζω θόρυβον απειργάζετο τα των προσπιπτόντων 
παθήµατα εκάστοις[...] και υπό πάντων τούτων διά του σώµατος αι κινήσεις επί την 
ψυχήν φερόµεναι προσπίπτοιεν· αί δη και έπειτα διά ταύτα εκλήθησάν τε και νυν έτι 
αισθήσεις ξυνάπασαι κέκληνται. Και δη και τότε εν τω παρόντι πλείστην και 
µεγίστην παρεχόµενην κίνησιν[...] και σφοδρώς σείουσαι τας της ψυχής 
περιόδους[...] ώστε µετ'αλλήλων µόγις συνεχοµένας φέρεσθαι µεν, αλόγως δε 
φέρεσθαι, τοτέ µεν αντίας, άλλοτε δε πλαγίας, τοτέ δε υπτίας· οίον όταν τις ύπτιος 
ερείσας την κεφαλήν µεν επί γης, τους δε πόδας άνω προσβαλών έχη πρός τινι, τότε 
εν τούτω των πάθει του τε πάσχοντος και των ορώντων τα τε δεξιά αριστερά και τα 
αριστερά δεξιά εκατέροις τα εκατέρων φαντάζεται[...] και διά δη ταύτα πάντα τα 
παθήµατα νυν κατ'αρχάς τε άνους η ψυχή γίγνεται το πρώτον, όταν εις σώµα ενδεθή 
θνητόν.12  

(Οι περιφορές <της ψυχής>, αφού ρίχθηκαν στο µεγάλο αυτό ποτάµι, ούτε 
κυριαρχούσαν σε αυτό ούτε και εκυριαρχούντο από αυτό, αλλά διά της βίας 
παρασύρονταν και παρέσυραν, έτσι ώστε ολόκληρο το ζωντανό πλάσµα να 
κινείται µεν, αλλά να προχωρεί άτακτα και χωρίς λογική, προς οποιαδήποτε τυχαία 
κατεύθυνση[...]Γιατί, αν και το κύµα που παρείχε την τροφή, επληµµύριζε <τα 
ζωντανά πλάσµατα> και κατόπιν χυνόταν πάλι απ'έξω, ήταν πολύ, ακόµη 
µεγαλύτερη ταραχή προξενούσε σε καθένα από αυτά το πάθηµα που υφίστατο 
εξαιτίας αυτών που έπεφταν τυχαία επάνω τους[...]και οι κινήσεις που είχαν 
προκληθεί από όλα αυτά, αφού περνούσαν µέσω του σώµατος, έπεφταν πάνω στην 
ψυχή· γι'αυτό το λόγο, οι κινήσεις αυτές ονοµάστηκαν αργότερα και σήµερα 
ακόµη, όλες µαζί, "αισθήσεις". Οι αισθήσεις λοιπόν αυτές προκαλούν υπερβολική 
και ισχυρότατη κίνηση[...]και διαταράσσουν δυνατά τις περιφορές της 
ψυχής[...]ώστε αυτές να κινούνται µεν διατηρώντας µετά βίας µία συνοχή µεταξύ 
τους, αλλά τελείως ακανόνιστα, άλλοτε αντιµέτωπες, άλλοτε πλάγιες και άλλοτε 
αντεστραµµένες· <συµβαίνει δηλαδή στις περιφορές, το ίδιο που παρατηρείται> 
όπως όταν κάποιος, αφού πέσει ανάσκελα, στηρίξει το κεφάλι του στη γη και 
σηκώσει τα πόδια του ψηλά, ενώ ταυτοχρόνως βλέπει προς ένα άλλον που είναι 
απέναντί του· στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται ο πάσχων και οι θεατές, τα 
δεξιά του ενός φαίνονται αριστερά στους άλλους και τα αριστερά δεξιά[...]Γιά 

                                            
12 Πλάτ. Τίµαιος, 43a6-44b2.  



 1015

όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, η ψυχή, ευθύς εξ αρχής, µόλις συνδεθεί µε το 
θνητό σώµα, γίνεται α-νόητη.)  

Αυτή η αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ των αόρατων και αιώνιων 
υποστάσεων, δηλαδή της ψυχής και του νού του σύµπαντος, και της ορατής και 
θνητής υποστάσεως, δηλαδή του σώµατος του σύµπαντος, αναδεικνύεται µέσω 
µιάς διττής διήγησης, η οποία είναι ο εικώς λόγος µιάς διττής δηµιουργίας.  

Πράγµατι, η διήγηση του Τιµαίου διακρίνεται σε δύο µέρη: στο πρώτο µέρος, 
ο δηµιουργός δίδει υπόσταση στο αθάνατο µέρος του σύµπαντος, το οποίο, εκτός 
του σωµατοειδούς µέρους του, είναι, όπως προαναφέραµε, αόρατο. Έτσι, 
δηµιουργεί το σφαιρικό σώµα του σύµπαντος, µέσω της εναρµόνισης των 
τεσσάρων στοιχείων, δηλαδή της γής, του ύδατος, του αέρος και του πυρός, τα 
οποία συγκροτούν την τετρακτύ του ορατού σύµπαντος13 .  

Επίσης, ο δηµιουργός δίδει υπόσταση στην ψυχή του σύµπαντος, την οποία 
συγκροτεί µέσω δύο κύκλων, οι οποίοι έχουν αντίστροφη φορά µεταξύ τους: ο 
ένας κύκλος, ο οποίος είναι δεξιόστροφος κατά την πλευρά και κινείται εξ 
ανατολών προς δυσµάς µε ισοταχή κίνηση, ονοµάζεται κύκλος του ταυτού, δηλαδή 
κύκλος του αµετάβλητου και πάνω σ'αυτόν υπάρχουν οι απλανείς αστέρες· αυτός ο 
κύκλος εµπεριέχει µέσα του έναν δεύτερο, εσωτερικό κύκλο, ο οποίος είναι 
αριστερόστροφος κατά τη διάµετρο και ονοµάζεται κύκλος του θατέρου, δηλαδή 
κύκλος του µεταβλητού: αυτός ο κύκλος σχίζεται έξι φορές, έτσι ώστε να 
σχηµατισθούν µέσα του επτά άνισοι οµόκεντροι κύκλοι, πάνω σε καθένα από τους 
οποίους τοποθετήθηκαν επτά πλανήτες· ως εκ τούτου, ο κύκλος του ταυτού 
υπερέχει του κύκλου του θατέρου τόσο επειδή είναι άσχιστος όσο και επειδή η 
κίνησή του είναι αυτή των απλανών αστέρων, δηλαδή ισοταχής, ενώ ο κύκλος του 
θατέρου εµπεριέχει τις κινήσεις των πλανητών, οι οποίες, µολονότι κινούνται µε 
µία κανονικότητα, διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ταχύτητα14.  

Η διήγηση του αθάνατου µέρους του σύµπαντος ολοκληρώνεται µε την 
δηµιουργία του ουρανού και του χρόνου, ο οποίος προσδίδει το µέτρο των 
κινήσεων στις δύο προηγούµενες υποστάσεις εφόσον είναι, κατά την άποψή µας, 
ένας υπερκόσµιος συµπαντικός νούς15.  

Όµως, το αθάνατο µέρος του σύµπαντος είναι και αυτό η εικόνα ενός 
παραδείγµατος: ο δηµιουργός ορά προς τα άνω, δηλαδή προς το παράδειγµα του 
κόσµου των ιδεών, ο οποίος ορίζεται ως αυτοζώον ή παντελές ζώον, δηλαδή τέλειο 
ζωντανό όν, προκειµένου να προσδώσει υπόσταση σε έναν όµοιον προς αυτό 
κόσµο, δηλαδή στο αθάνατο µέρος του σύµπαντος16.  

Στο δεύτερο µέρος της διήγησης του Τιµαίου, ο δηµιουργός διανοείται και 
λέγει προς τους νέους θεούς, δηλαδή προς τους εγκόσµιους θεούς, ότι, προκειµένου 
να τελειοποιηθεί η αθάνατη δηµιουργία του, θα πρέπει να συµπληρωθεί µε τη 

                                            
13 Πλάτ. Τίµαιος, 31b-34b9.  
14 Πλάτ. Τίµαιος, 36b10-37c5.  
15 Πλάτ. Τίµαιος, 37d4-39e2.  
16 Πλάτ. Τίµαιος, 31b1-4.  
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δηµιουργία του θνητού µέρους του ορατού σύµπαντος, το οποίο θα εµπεριέχει 
µέσα του τα τρία θνητά γένη: το γένος των πτηνών, το γένος των υδροβίων και το 
γένος των πεζών ζώων

17.  
Η δηµηγορία αυτή του δηµιουργού είναι µία νοητή και, ως εκ τούτου, αόρατη 

σύλληψη της δηµιουργίας του θνητού µέρους του σύµπαντος, το οποίο, στη 
συνέχεια, θα καταστεί ορατή πραγµατικότητα, µέσω του έργου των νέων θεών.  

Όµως, ο ίδιος ο δηµιουργός, προτού αποσυρθεί µέσα στην θεοθρέµµονα σιγήν 
του, δίδει υπόσταση στο αθάνατο και αόρατο µέρος της ανθρώπινης ψυχής, 
δηλαδή στο λογιστικόν µέρος της, καθ'οµοίωσιν της ψυχής του σύµπαντος18.  

Ακολουθεί η διήγηση της δεύτερης δηµιουργίας, δηλαδή του έργου των νέων 
θεών: κατ'αναλογίαν του δηµιουργού, ο οποίος, όπως προαναφέραµε, δίδει 
υπόσταση στην αόρατη ψυχή του σύµπαντος προκειµένου αυτή να άρξει επί του 
ορατού σώµατος του σύµπαντος, έτσι και οι νέοι θεοί εγκαθιδρύουν την αόρατη 
ανθρώπινη ψυχή ως άρχουσα, µέσα στο αρχόµενο, ορατό και θνητό σώµα19.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέοι θεοί εγκαθιδρύουν την αόρατη ανθρώπινη ψυχή 
και, πιό συγκεκριµένα, το λογιστικόν µέρος της, µέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, 
εφόσον αυτό το µέρος του ανθρώπινου σώµατος είναι η ορατή εικόνα του αόρατου 
σύµπαντος: πράγµατι, ο σφαιροειδής ανθρώπινος εγκέφαλος µε τα δύο ηµισφαίρια 
είναι η εικόνα τόσο του σφαιρικού και ορατού σώµατος του σύµπαντος όσο και 
της αόρατης συµπαντικής ψυχής, µε τους δύο κύκλους της, τον κύκλο του ταυτού 
και τον κύκλο του θατέρου

20.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο εγκέφαλος, επειδή ακριβώς είναι η ορατή εικόνα 

του αόρατου σύµπαντος, είναι το σωµατικό εκείνο όργανο, µέσω του οποίου ο 
άνθρωπος µπορεί να αναχθεί από τον ανεστραµµένο αισθητόν κόσµον προς τον 
ορθό ουράνιον κόσµον:  

το δε δη περί του κυριωτάτου παρ'ηµίν είδους διανοείσθαι δεί τήδε, ως άρα 
αυτό δαίµονα θεός εκάστω δέδωκεν, τούτο ό δή φαµεν οικείν µεν ηµών επ'άκρω τω 
σώµατι, προς δε την εν ουρανώ συγγένειαν από γης ηµάς αίρειν ως όντας φυτόν ουκ 
έγγειον αλλά ουράνιον, ορθότατα λέγοντες.21  

(Γιά το σπουδαιότερο είδος της ψυχής που είναι µέσα µας, πρέπει να 
σκεπτόµαστε ως εξής, ότι ο θεός το έδωσε στον καθένα µας ως θεία µοίρα, και 
είναι αυτό που λέµε ότι κατοικεί στην κορυφή του σώµατός µας και που µάς 
ανυψώνει από τη γη προς την ουράνια συγγένειά µας, επειδή λέµε, και πολύ 
δικαιολογηµένα, ότι είµαστε, όχι γήϊνο, αλλά ουράνιο φυτό.) 

                                            
17 Πλάτ. Τίµαιος, 41a7-d3.  
18 Πλάτ. Τίµαιος, 41d4-8.  
19 Πλάτ. Τίµαιος, 69c6-d6.  
20 Πλάτ. Τίµαιος, 44d3-9.  
21 Πλάτ. Τίµαιος, 90a3-8.  
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Πώς, όµως, ο άνθρωπος θα ανορθωθεί από την ύπτια θέση στην οποία, όπως 
προαναφέραµε, ευρίσκεται, στην όρθια θέση, προκειµένου, στη συνέχεια, να 
προβεί στη θέαση του αόρατου σύµπαντος;  

Μέσω της καλλιέργειας µιάς αληθινής παιδείας, η οποία έγκειται στην 
εκµάθηση της ορθής λειτουργίας των αρετών, οι οποίες, κατά την άποψή µας, 
συνιστούν το φιλοσοφικό θεµέλιο ολόκληρου του πλατωνικού έργου. Iδιαίτερα 
σηµαντική είναι η καλλιέργεια της αρετής της φρονήσεως, µέσω της οποίας 
αποκαθίστανται σταδιακά οι περιφορές των δύο εσωτερικών κύκλων του 
εγκεφάλου, έτσι ώστε να συντονιστούν µε τους δύο µεγάλους κύκλους της 
συµπαντικής ψυχής, δηλαδή µε τον κύκλο του ταυτού και τον κύκλο του θατέρου:  

τω δε περί φιλοµαθίαν και περί τας αληθείς φρονήσεις εσπουδακότι και ταύτα 
µάλιστα των αυτού γεγυµνασµένω φρονείν µεν αθάνατα και θεία, άνπερ αληθείας 
εφάπτηται, πάσα ανάγκη που, καθ'όσον δ'αυ µετασχείν ανθρωπίνη φύσει αθανασίας 
ενδέχεται, τούτου µηδέν µέρος απολείπειν, άτε δε αεί θεραπεύοντα το θείον έχοντά τε 
αυτόν εύ κεκοσµηµένον τον δαίµονα σύνοικον εαυτώ, διαφερόντως ευδαίµονα είναι. 
θεραπεία δε δη παντός µία, τας οικείας εκάστω τροφάς και κινήσεις αποδιδόναι. τω 
δ'εν ηµίν θείω συγγενείς εισιν κινήσεις αι του παντός διανοήσεις και περιφοραί· 
ταύταις δη συνεπόµενον έκαστον δεί, τας περί την γένεσιν εν τη κεφαλή 
διεφθαρµένας ηµών περιόδους εξορθούντα διά το καταµανθάνειν τας του παντός 
αρµονίας τε και περιφοράς, τω κατανοουµένω το κατανοούν εξοµοιώσαι κατά την 
αρχαίαν φύσιν, οµοιώσαντα δε τέλος έχειν του προτεθέντος ανθρώποις υπό θεών 
αρίστου βίου πρός τε τον παρόντα και τον έπειτα χρόνον.22 

(Σε εκείνον, όµως, που έχει επιδοθεί µε προθυµία στην αγάπη της µάθησης 
και στην ορθή γνώση της αλήθειας, καλλιεργώντας κυρίως αυτό το µέρος του 
εαυτού του, έτσι ώστε να γνωρίζει µε ορθό τρόπο τα αθάνατα και τα θεία <όντα>, 
εφόσον µεν προσεγγίσει την αλήθεια, τότε, είναι απόλυτη ανάγκη να µην 
υπολείπεται κανένα µέρος του εαυτού του από την µέθεξη στην αθανασία, όσο 
αυτό είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση· εφόσον δε φροντίζει πάντοτε το θείον, 
διατηρώντας τον συνδεδεµένο µε αυτόν δαίµονα σε ευταξία, τότε είναι εξαιρετικά 
ευδαίµων. Οπωσδήποτε για κάθε άνθρωπο, ένας είναι ο τρόπος φροντίδας: να 
αποδίδει σε κάθε ένα µέρος τού είναι του τις τροφές και τις κινήσεις που του 
αρµόζουν. Συγγενείς κινήσεις προς τη θεία µοίρα που βρίσκεται µέσα µας, είναι τα 
διανοήµατα και οι περιφορές του σύµπαντος. Αυτές λοιπόν πρέπει να ακολουθεί ο 
καθένας µας, προσπαθώντας να επαναφέρει τις περιφορές που διαστρεβλώθηκαν 
µέσα στον εγκέφαλό µας τη στιγµή της γέννησής µας, µέσω της πλήρους 
κατανόησης της αρµονίας και των περιφορών του σύµπαντος, έστι ώστε ο καθένας 
να εξοµοιώσει το λογιστικό µέρος του που κατανοεί, µε το αντικείµενο που 
κατανοείται <το σύµπαν>, σύµφωνα µε την αρχική του φύση, και αφού το 
εξοµοιώσει, να κατακτήσει τον τελικό σκοπό της άριστης ζωής, που έχουν 
προδιαγράψει οι θεοί, τόσο για το παρόν όσο και για το µέλλον.)  

                                            
22 Πλάτ. Τίµαιος, 90b6-d.  
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Εδώ ακριβώς ευρίσκεται, κατά την άποψή µας, η ουσία της κατανόησης του 
εικότος λόγου στον Τίµαιο του Πλάτωνος: η αναλογία µεταξύ του µικροκοσµικού 
ανθρώπου και του µακροκοσµικού σύµπαντος συγκροτεί ένα συµπαντικό νόµο, 
του οποίου η γνώση και η καλλιέργεια, µέσω των πλατωνικών αρετών, καθιστά 
την ανθρώπινη φύση αθάνατη, καθ'όσον, βεβαίως, αυτή ενδέχεται αθανασίας 
µετασχείν... 

ΠΗΓΕΣ 

Αριστοτέλης, Φυσικής Ακροάσεως Α' 

∆ιογένης Λαέρτιος, Βιβλίον Όγδοον, 85 (4-8).  

Πλάτων, Τίµαιος (ή περί φύσεως, φυσικός) 

Πρόκλος, Εις τον Τίµαιον Πλάτωνος Α', έκδ. Diehl 

Πρόκλος, Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας Α', έκδ. Saffrey H.D.-Westerink L.G., Budé-
Les Belles Lettres 

Σούδα, "Τίµαιος, λοκρός" 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της αναλογίας µεταξύ του 
µικροκοσµικού ανθρώπου και του µακροκοσµικού σύµπαντος στον Τίµαιο του Πλάτωνος. 
Η αναλογία αυτή, η οποία αποτελεί τον τελικό στόχο του Πλάτωνος στον Τίµαιο, έργο της 
ώριµης συγγραφικής παραγωγής του, αναδεικνύεται µέσα από την µέθοδο του εικότος 
λόγου. Ο εικώς λόγος είναι µία πυθαγόρειος µέθοδος διδασκαλίας, γεγονός που αναδεικνύει 
τις πυθαγόρειες καταβολές του πλατωνικού στοχασµού. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην 
χρήση των µαθηµατικών ή των γεωµετρικών σχηµάτων ως ορατών εικόνων προκειµένου, 
µέσω αυτών, η ανθρώπινη ψυχή να αναχθεί προς τα ανάλογα αόρατα παραδείγµατα του 
νοητού κόσµου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εικώς λόγος αναδεικνύεται ως η µεθοδολογική αρχή, 
η οποία διέπει το σύνολο του πλατωνικού Τιµαίου και, ως εκ τούτου, επιτρέπει την 
κατανόηση της οργάνωσης και της σύνολης δοµής του έργου. Η παρουσίαση αυτή θα 
πλαισιωθεί µε τα σχόλια του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου στον Τίµαιο του 
Πλάτωνος.  
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Ο Παιδαγωγών κατά τον Πλωτίνο Λόγος 

∆ρ Λαµπρινού Ευστ. Πλατυπόδη 

Το βασανιστικό ερώτηµα για όλους εµάς που διακονούµε στο ιερό τέµενος 
της παιδείας, είναι µε ποιες σταθερές µπορούµε σήµερα να πορευθούµε,  όταν τα 
πάντα αλλάζουν µε ταχύτατο ρυθµό και η τεχνολογία καθώς και ο τρόπος χρήσης 
της ωθεί σε δραµατικές αλλαγές µε αποτέλεσµα και οι παιδαγωγοί και οι 
εκπαιδευόµενοι να παραµένουν  πολλές φορές σε ξένο έργο θεατές. Η παραπάνω 
διαπίστωση δε σηµαίνει ότι δια της παρούσης εισηγήσεως θα επιχειρηµατολογήσω 
εναντίον της τεχνολογίας· αντιθέτως, θα προσπαθήσω να διακρίνω τα πραγµατικά 
ερείσµατα της τεχνολογίας και να στηρίξω σε γερές βάσεις το έργο της στην 
σύγχρονη εκπαίδευση. Είναι κοινός τόπος ότι το οικοδόµηµα της εκπαίδευσης 
µπορεί να είναι στέρεο σε κάθε εποχή και σε κάθε επιδροµή που δέχεται µόνο όταν 
τα θεµέλια του είναι γερά. Και τα θεµέλια της εκπαίδευσης εδράζονται στην 
παιδαγωγική και ακολούθως στη φιλοσοφία της παιδείας, δηλαδή στον τόπο της 
αντικειµενικής αλήθειας, της αλήθειας που θέλουµε να µάθουν τα παιδιά µας, της 
αλήθειας που οφείλουν να αναζητούν, να διεκδικούν, να σηκώνουν το βάρος της, 
της αλήθειας που αξίζει κάθε θυσία προκειµένου να δρέψουν τους καρπούς της. Οι 
εποχές αλλάζουν, οι ανάγκες διαφοροποιούνται, οι απαιτήσεις αυξάνουν, το 
αίτηµα όµως του ανθρώπου για µόρφωση, προκοπή και ποιότητα ζωής είναι 
διαχρονικό και αµετάβλητο. Η Εκπαίδευση είτε µε τη συνδροµή της τεχνολογίας 
είτε  χωρίς αυτήν οφείλει να εκπληρώνει προς όφελος του σκεπτόµενου ανθρώπου 
και των ευνοµούµενων κοινωνιών όλους τους στόχους της. Αναµφισβήτητα η 
τεχνολογία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας, παρέχοντάς µας 
πλουσιοπάροχα τις διευκολύνσεις της, δουλεύοντας όµως από την άλλη φανερά ή 
µη µε σκοπό να παγιώσει το καθεστώς της εξάρτησής µας  από τα επιτεύγµατά 
της. Η τεχνολογία σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι απαραίτητη- 
κάθε άλλη σκέψη βρίσκεται πέραν πάσης λογικής – απαραίτητη όµως, είναι και η 
διασφάλιση της αρµονικής συνύπαρξής της µε τους παιδαγωγικούς µας στόχους, 
εάν επιθυµούµε να µη διολισθήσει η εκπαίδευση σ΄ έναν άψυχο µηχανισµό 
παραγωγής εκπαιδευτικού έργου που θα µετρά µόνο ποσοτικά αποτελέσµατα και 
θα αγνοεί παντελώς το βάθεµα της ψυχικής καλλιέργειας και το µεγάλωµα του 
ηθικού αναστήµατος του διαπαιδαγωγούµενου νέου ανθρώπου. 

Η παιδαγωγική είναι η επιστήµη που έχει αντικείµενο έρευνας την αληθινή 
και όχι την επίπλαστη, την εικονική µόρφωση του νέου ανθρώπου, επιστήµη που 
αφορά στη σωστή, ενδεδειγµένη  αγωγή και διασφαλίζει τη γόνιµη σχέση 
δασκάλου-µαθητή καθώς τη δυναµική σχέση του διαπαιδαγωγούµενου µε τη 
γνωστική ύλη που καλείται να αφοµοιώσει. Στον κλασικό αρχαίο ελληνικό κόσµο 
η παιδαγωγική εταυτίζετο µε την υπηρεσία-τέχνη που ασκούσε ο παιδαγωγός  
συνοδεύοντας και συντροφεύοντας τα παιδιά από το σπίτι στο σχολείο ή στο 
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γυµναστήριο και τανάπαλιν. Τη σπουδαιότητα αυτής «τέχνης» τονίζουν και οι  
Πατέρες της Εκκλησίας.1 Σήµερα είναι κοινός τόπος ότι η  παιδαγωγική αποτελεί 
την έννοια κλειδί, και το βασικό µοχλό ανάπτυξης  της παιδείας και της θεσµικής 
εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική η οποία πραγµατώνεται τόσο σε θεωρητικό, όσο και 
σε πρακτικό επίπεδο2 αποτελεί το υπόβαθρο, το στέρεο έδαφος της ανάπτυξης και 
λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δοµής που επιδιώκει ταυτόχρονα µε την παραγωγή  
και τη µετάδοση της γνώσης και την καλλιέργεια και την ολοκλήρωση του 
ανθρώπου. Με βάση τους ανωτέρω προβληµατισµούς θα επιχειρήσω να 
προσεγγίσω ένα θέµα παιδαγωγικής, θεωρητικό, και συγκεκριµένα τον 
Παιδαγωγούντα κατά τον Πλωτίνο λόγο, επειδή η θεωρία είναι αυτή που καθοδηγεί 
την πράξη στην οδό της αληθείας, τη διορθώνει και τη βελτιώνει, όπου τούτο 
υπαγορεύεται από την πρώτη.   

Ο Πλωτίνος, φιλόσοφος του 2ου αιώνα µ.Χ, είναι ο ιδρυτής του 
Νεοπλατωνισµού και θεωρείται ο πιο σπουδαίος µετά τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη φιλόσοφος του αρχαίου ελληνικού κόσµου.3 Ο Πλωτίνος δηµιούργησε 
ένα πρωτότυπο για την εποχή του οντολογικό σύστηµα  στο οποίο αφοµοιώνει 
κατά γόνιµο τρόπο όλη την προηγούµενη αρχαία ελληνική φιλοσοφία, µειώνοντας 
αισθητά την απόσταση που µέχρι τότε χώριζε τις πλατωνικές από τις αριστοτελικές 
θέσεις, σεβόµενος όµως µε θρησκευτική ευλάβεια την αυτοτέλεια και τη 
µοναδικότητά τους. Ο Πλωτίνος εισηγήθηκε  ένα φιλοσοφικό σύστηµα που 
δοµείται στις βαθµίδες: Εν, Νους, Ψυχή, ύλη, το οποίο λειτουργεί στη βάση της 
απορροής (κίνησης προς τα κάτω) και της προόδου (κίνησης προς τα άνω) και το 
οποίο υπηρετεί τις ανάγκες που δηµιουργούνται σε όλα τα όντα είτε κατερχόµενα, 
είτε ανερχόµενα από και προς µια Υπεραρχή (Εν), που ούτε ονοµάζεται, ούτε 
κατηγορείται, ούτε γνωρίζεται, ως «ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάµει 
ὑπερέχοντος».4 Ο νοητός και αισθητός κόσµος προκύπτει από την κορυφή της 
πυραµίδας του οντολογικού συστήµατός του,  από την Υπεραρχή Εν ή Θεός στον 
αντίποδα της οποία βρίσκεται η ύλη, ως κατώτερο στάδιο της απορροής από 
αυτήν, επ΄ουδενί όµως ως αντίθετο της Υπεραρχής, γιατί το σύστηµα του είναι 
καθαρά µονιστικό και ως καθαρά µονιστικό ο φιλόσοφος το προασπίζεται σ΄όλο 
το εύρος του έργου του.5 Οι δύο αντίθετοι πόλοι του πλωτινικού συστήµατος, το 
Εν και ύλη αποτελούν την αιτία όλων των εννοιών που αναπτύσσονται είτε κατά 
την άνοδο προς το Εν, είτε κατά την κάθοδο προς την ύλη, και ως εκ τούτου και 
την αιτία ύπαρξης όλων των φιλοσοφικών κλάδων, συµπεριλαµβανοµένου και 
αυτού της φιλοσοφίας της παιδείας, η οποία οφείλει να αναγνωρίζει την 

                                            
1 Ι.Χρυσόστοµος, P.G., 58,584. 
2 Γ.Χ.Κουµάκης, Θεωρία και Φιλοσοφία της Παιδείας, Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός, Αθήνα 2001,σ.50. 
3 A. Smith, Philosophy in Late Antiquity, Routledge, London & New York 2004,σ. 3: After Plato and 
Aristotle, Plotinus is arguably the greatest philosopher of antiquity and certainly one of the most 
influential. Πβ. R.Harder, Εισαγωγή στον Πλωτίνο στο Γρ. Κωσταράς, Πλωτίνου  Όψεις, Αθήνα 
1995, σ. 76. 
4 Πλάτ., Πολ., 509.b.9-10.   
5 A.R.Lacey, Dictionary of Philosophy, Routledge 1996, σ.228. 
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προτεραιότητα στην κορυφή αυτών, την Οντολογία - Μεταφυσική.6 Η πεµπτουσία 
του Νεοπλατωνισµού, που εισηγήθηκε ο Πλωτίνος, και σε γενικές γραµµές 
ακολούθησαν όλοι οι επόµενοι νεοπλατωνικοί διανοητές έγκειται στην 
αξιοθαύµαστη και εµπεριστατωµένη ερµηνεία, επί τη βάσει της λογικής και της 
διαλεκτικής, σύµπαντος του κόσµου, νοητού και αισθητού. 

Το πρότυπο του ιδρυτή του Νεοπλατωνισµού, υπήρξε αναµφισβήτητα ο 
Πλάτων, ο οποίος για πολλούς στοχαστές αποτελεί τον πρωτοπόρο και τον 
θεµελιωτή διανοητή της παιδαγωγικής7. Σε αντίθεση µε τα έργα του Πλάτωνος που 
βρίθουν από εκτενείς και συστηµατικές συζητήσεις για την παιδεία, τη µάθηση και 
την αγωγή, στις Εννεάδες του Πλωτίνου ενυπάρχουν µόνο ελάχιστες σκόρπιες 
σκέψεις για τις προαναφερόµενες έννοιες. Το έργο του Πλωτίνου, όπως µας το 
διέσωσε ο µαθητής και εκδότης του Πορφύριος στο µεγαλύτερο µέρος του είναι 
Οντολογία- Μεταφυσική και λιγότερο οτιδήποτε άλλο. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι 
οι θέσεις του Πλωτίνου είναι λιγότερο σηµαντικές από του «δασκάλου» του ή των 
προγενέστερων φιλοσόφων της αρχαιότητας που ασχολήθηκαν µε θέµατα παιδείας 
και αγωγής των νέων. Σκοπός του παρόντος πονήµατος είναι πρώτον να 
ερµηνεύσουµε και να αιτιολογήσουµε αυτήν τη διαφοροποίηση του Πλωτίνου από 
το πρότυπό του, µε δεδοµένο ότι ο ίδιος ο Πλωτίνος θεωρούσε το έργο του και τη 
διδασκαλία του απλές  διευκρινίσεις επί του πλατωνικού έργου, και δεύτερον να 
καταγράψουµε  και να ερµηνεύσουµε τις σκέψεις του Πλωτίνου που αφορούν στην 
παιδαγωγική και ιδιαιτέρως στον «παιδαγωγούντα λόγο»8 και τελικώς να 
αναδείξουµε την όποια συµβολή του φιλοσόφου στις συζητούµενες έννοιες. 
Αναµφισβήτητα οποιαδήποτε ερµηνεία των θέσεων του Πλωτίνου για την 
παιδαγωγική οφείλει να λάβει υπόψη της εκτός από σύνολο το πλατωνικό έργο, 
επίσης, την αριστοτελική φιλοσοφία, καθώς και τους µεταγενέστερούς του  
διανοητές  που µε αφετηρία το δικό του έργο συνέβαλαν στην εξέλιξη της 
παιδαγωγικής. 

Σε όλο το έργο του Πλάτωνα ενυπάρχουν απόψεις, θέσεις για την 
παιδαγωγική· ίσως και ως µέσο αντιπαράθεσης του µε τους Σοφιστές, τους 
επαγγελµατίες δασκάλους, των οποίων όµως µερικές θέσεις ισχύουν και σήµερα.9 
Κεντρικό πρόσωπο στο δραµατικό φιλοσοφικό πλατωνικό λόγο είναι ο Σωκράτης, 
ο τέλειος δάσκαλος-παιδαγωγός. Σκοπός κατά τον Πλάτωνα της αγωγής είναι να 
καταστεί ο άνθρωπος ενάρετος, τίµιος, σώφρων και τέλειος πολίτης, ικανός για να 
άρχει και πρόθυµος για να άρχεται. Ο Πλάτων δια της αγωγής δίνει νόηµα στην 
ψυχαγωγία, την περιαγωγή της ψυχής στο θείο τόπο των ιδεών, δηλαδή στον ίδιο 
τον θεό.10 Κατά Πλάτωνα η µάθηση δεν πρέπει να γίνεται µε εξαναγκασµό, πρέπει 

                                            
6 Γρ. Κωσταράς, Πλωτίνου Όψεις, Αθήνα 1995, σ.35. 
7  Ζ. Ζ. Ρουσσώ, Αιµίλιος ή Περί Αγωγής, µτφρ. Στ.Βουρδουµπά, Αθήνα χ.χ., σ.8. 
8 Πλωτ., Ενν., VI  9.4.30-35. 
9 W. Jaeger, Παιδεία: Η Μόρφωσις του Έλληνος Ανθρώπου: τόµος Α΄, µτφρ.: Γεώργιος Βέρροιος, 
πρόλογος: Ι. Ν.Θεοδωρακόπουλου, Ελληνική Παιδεία, Αθήνα 1968, σ. 173. 
10 Πλάτ., Πολιτ., 613.b.1: ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὁµοιοῦσθαι θεῷ. 
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να τη συνοδεύει η χαρά και η ευχαρίστηση. Πρεσβεύει ότι πρέπει να διδάσκουµε 
παίζοντας. Για παράδειγµα, στα µαθηµατικά, υποστηρίζει ότι το µάθηµα πρέπει να  
αρχίζει µε τη λογιστική, δηλαδή ειδικά παιχνίδια πρακτικής αριθµητικής 
καθηµερινής χρήσης.11 Ο Πλάτων αναµφισβήτητα εκτός από φιλόσοφος υπήρξε 
και ένας µεγάλος παιδαγωγός. Ο Ρουσσώ υποστηρίζει ότι η πλατωνική Πολιτεία 
αποτελεί το πιο κορυφαίο δοκίµιο για την αγωγή.12 

Ο Πλωτίνος που σύµφωνα µε τα δικά του λόγια, το έργο του αποτελεί µια 
ερµηνεία του πλατωνικού, θα αναπτύξει τη φιλοσοφία του διαφορετικά από το 
πρότυπό του και θα αποµακρυνθεί από αυτό, επειδή έβαλε άλλες προτεραιότητες 
στη συζήτηση των φιλοσοφικών προβληµάτων. Στην κορυφή του φιλοσοφικού του 
συστήµατος που οικοδοµεί βρίσκεται η Μεταφυσική-Οντολογία και όχι η 
Γνωσιολογία του δασκάλου του. Εποµένως όπως όλοι οι φιλοσοφικοί κλάδοι 
τίθενται σε πιο κάτω επίπεδα από την Οντολογία, έτσι και η Γνωσιολογία  έπεται 
και υπολείπεται της Μεταφυσικής. Οι θέσεις του Πλωτίνου σε γενικές γραµµές για 
την παιδαγωγική είναι οι τρεις. Η πρώτη θέση αφορά στην έννοια της αγωγής, την 
οποία δεν  την περιορίζει στην καθοδήγηση, την ανατροφή, αλλά της προσδίδει 
περιεχόµενο περισσότερο φιλοσοφικό, δηλαδή µεταφυσικό, αφού την ταυτίζει µε 
την κίνηση, την πορεία από το δυνάµει (από τη σφαίρα του δυνατού) στο ενεργεία 
(στο επιθυµητό).13 Ο ρόλος της αγωγής στην πορεία, προς την ολοκλήρωση, από 
το δυνάµει στο ενεργεία, για τον Πλωτίνο είναι πρωταρχικός. Η θέση αυτή που έχει 
τις καταβολές της στο αριστοτελικό δυνάµει και ενεργεία,14 το οποίο αποτελεί 
αξιωµατική αρχή της πραγµατικότητας, στον  Πλωτίνο αναβαθµίζεται  οντολογικά, 
αφού τονίζεται ο µεταφυσικός της χαρακτήρα, ως δύναµης και φοράς προς τα άνω, 
ως θεµελιώδους συντελεστή της προόδου,  δύναµης που τείνει τελικά προς την 
κορυφή του συστήµατός του, στο Εν.  

 Η δεύτερη σηµαντική θέση του Πλωτίνου είναι αυτή που συναρτά την αγωγή 
µε την παιδιά, το παιχνίδι. Ο Πλωτίνος  θεωρεί ότι κάθε σπουδή είναι ένα παιχνίδι. 
Η σπουδή µε την έννοια της προσπάθειας, της απόπειρας για µάθηση είναι ένα 
εγχείρηµα που έχει από τη φύση του χαρακτηριστικά παιχνιδιού. Ο 
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος σε όλες τις οι ανθρώπινες σπουδές και ασχολίες 
διαβλέπει στοιχεία του παιχνιδιού.15 Πηγή αυτής της θέσης αποτελεί η πλατωνική 
φιλοσοφία και µάλιστα οι Νόµοι, στο σηµείο εκείνο που παρουσιάζεται ο 
άνθρωπος σαν ένα παιχνίδι του θεού.16 Και σε αυτό όµως το σηµείο ο Πλωτίνος 
σύµφωνα µε το διακεκριµένο σχολιαστή του A.H.Armstrong διαφοροποιείται από 
το πρότυπό του. Όπως σηµειώνει ο ανωτέρω σχολιαστής, ο Πλωτίνος αναφέρεται 

                                            
11 Ν. Μέµµος, Η Πολιτεία του Πλάτωνα, Θεσ/νίκη 1994,σ.694. 
12Jean-Jacques Rousseau, Αιµίλιος, µτφρ.: Στ. Βουρδουµπά, ∆αρεµά, Αθήνα χ.χ., σ.8. 
13 Πλωτ., Ενν., VI 3.22.46-47: Κοινὸν δὲ πᾶσι τὸ ἐκ δυνάµεως καὶ τοῦ δυνατοῦ εἰς ἐνέργειαν 
πρόοδον καὶ ἀγωγὴν εἶναι. Πβ. Του  Ιδίου, Ενν.,ΙΙΙ  3.2.18.13.   
14 Αριστ., Μτφ, 1045a.29-30. Πβ. W.D. Ross, Αριστοτέλης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993, σσ. 250-254. 
15 Πλωτ., Ενν., III 2.15.36: ∆ηλοῦσι τάς τε ἀνθρωπίνας σπουδὰς ἁπάσας παιδιὰς οὔσας. 
16 Πλάτ., Νόµ., 803c4-5: ἄνθρωπον δε, ὅπερ εἴποµεν ἔµπροσθεν, θεοῦ τι παίγνιον εἶναι 
µεµηχανηµένον. 
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στις  εξωτερικές ενέργειες, προσπάθειες του ανθρώπου. Ο Πλωτίνος, δηλαδή 
προχωρά ένα βήµα παραπάνω από τον Πλάτωνα, αφού το παιχνίδι το συναρτά µε 
κάθε εξωτερική ενέργεια, δράση του ανθρώπου και το αποσυνδέει από την 
εσωτερικότητα του, δηλαδή από τον αγώνα οικοδόµησής του «είναι» του, στην 
ανοδική του πορεία προς τα όντως όντα και το Έν.   

Η τρίτη, και η σπουδαιότερη κατά την άποψή µας, θέση του Πλωτίνου για το 
θέµα που συζητάµε είναι αυτή που αναφέρεται στον παιδαγωγούντα λόγο και στα 
όρια της διδασκαλίας. Τα αντίστοιχα πλωτινικά χωρία είναι τα ακόλουθα: 

α. εἰ οὖν µήπω ἐστὶν ἐκεῖ, ἀλλὰ διὰ ταῦτά ἐστιν ἔξω,  
ἢ δι᾽ ἔνδειαν τοῦ παιδαγωγοῦντος λόγου καὶ πίστιν περὶ 

αὐτοῦ παρεχοµένου, δι᾽ ἐκεῖνα µὲν αὐτὸν ἐν αἰτίαι τιθέσθω, 
καὶ πειράσθω ἀποστὰς πάντων µόνος εἶναι.17 

[Η αδυναµία να φτάσουµε εκεί (Εν) µπορεί να οφείλεται στα ανωτέρω 
εµπόδια ή στην αδυναµία του παιδαγωγούντος λόγου στο να µας παράσχει πίστη 
γι΄ αυτό. Τα εµπόδια οφείλονται σ΄ εµάς, και πρέπει να µοχθήσουµε µε πλήρη 
αυταπάρνηση  µόνοι γι΄ αυτό.] 

β. ∆ιὸ οὐδὲ ῥητὸν οὐδὲ γραπτόν, φησιν, ἀλλὰ λέγοµεν καὶ 
γράφοµεν πέµποντες εἰς αὐτὸ καὶ ἀνεγείροντες ἐκ τῶν λόγων 
ἐπὶ τὴν θέαν ὥσπερ ὁδὸν δεικνύντες τῷ τι θεάσασθαι 
βουλοµένῳ. Μέχρι γὰρ τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς πορείας ἡ δίδαξις, ἡ δὲ 
θέα αὐτοῦ ἔργον ἤδη τοῦ ἰδεῖν βεβουληµένου.18  

[Τίποτα δεν µπορεί να ειπωθεί και να γραφτεί γι΄αυτό 
υποστηρίζει (ο Πλάτων). Λέµε και γράφουµε για αυτό (Εν)  
πορευόµενοι προς αυτό και  ορµώµενοι από την επιθυµία για το 
όραµα. Σε αυτούς που επιθυµούν τη θέαση, τους δείχνουµε το 
δρόµο προς αυτό. Η διδασκαλία µας µέχρι εκεί µπορεί να 
φθάσει, να τους δείξουµε το δρόµο και την πορεία που θα 
ακολουθήσουν. Η θέαση αποτελεί επίτευγµα αυτού που έχει 
αποφασίσει ότι θα τα καταφέρει να το θεαθεί.]   

Η βασική ιδέα του πρώτου αποσπάσµατος είναι ότι ο παιδαγωγών λόγος έχει 
κάποια όρια, τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπερκεραστούν. Η θέση αυτή συνάδει 
γενικότερα µε την εκπεφρασµένη άποψη πολλών διανοητών για την αδυναµία και 
την ατέλεια του λόγου αυτού καθεαυτού, ως µέσου  δια του οποίου κατά τον 
Schlick επιτυγχάνεται η πιο τέλεια έκφραση και απόδοση του περιεχοµένου ενός 
αντικειµένου.19 Ο λόγος αν και αποτελεί κατά πολλούς στοχαστές το µονόδροµο 

                                            
17 Πλωτ., Ενν., VI 9.4.30-34. 
18 Πλωτ., Ενν., VI 9,4,11-16. 
19 Μ. Schlick, Μορφή και Περιεχόµενο-Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Σκέψη (µτφρ. Ι. Γόρδου, εισαγ. Ν. 
Αυγελής) Εγνατία,  Θεσσαλονίκη χ.χ, σσ.19-21. 
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προς την αλήθεια, αν και συνιστά την ειδοποιό διαφορά του ανθρώπου από τα 
άλλα έµβια όντα του ζωικού βασιλείου, αν και είναι το κύριο µέσο ανταλλαγής και 
κοινοποίησης  σκέψεων, απόψεων, συναισθηµάτων, εµπειριών και το πιο  
δυναµικό δηµιούργηµα του ανθρωπίνου πνεύµατος κατά τον 
Ε.Μουτσόπουλο,20

εντούτοις αδυνατεί να αποκαλύψει όλο το βάθος του 
περιεχοµένου των όντων. Η αδυναµία του ανθρώπινου λόγου21 και η ατέλεια της 
ανθρώπινης γνώσης22 ως αναφορά στην σύλληψη και έκφραση της αντικειµενικής 
αλήθειας επισηµαίνεται εν πρώτοις από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους 
Παρµενίδη και Ξενοφάνη αντίστοιχα.   

Επηρεασµένος βαθύτατα ο Πλάτων από τον Παρµενίδη περιγράφει το 
ασθενές των λόγων, ως αδυναµία του λόγου να αποκαλύψει και να περιγράψει τον 
δηµιουργό του σύµπαντος.23 Μάλιστα προχώρησε στη θεώρηση της φιλοσοφίας, 
ως σπουδής άρρητης, θέση την οποία υιοθέτησε και ο σπουδαίος νεότερος 
φιλόσοφος  Βιτγκενστάιν. Ο Πλάτων αν και επισηµαίνει την αδυναµία του λόγου, 
ωστόσο παραδέχεται ότι δεν έχουµε άλλη δυνατότητα µε το νου να 
προσπελάσουµε την αλήθεια, παρά µόνο δια µέσου του.24 Σε κάποια σηµεία της 
διδασκαλίας του άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι προσέγγισής 
της αλήθειας, πέραν του λόγου και της λογικής. Ο Αριστοτέλης  από την άλλη µε 
περισσότερη επιστηµονικότατα διατύπωσε την πολύ ενδιαφέρουσα θέση,  ότι τα 
ονόµατα και η φύση της γλώσσας είναι συµβατικά προϊόντα της κοινωνίας και 
εποµένως οποιαδήποτε αδυναµία της οφείλεται σε αυτή τη συµβατικότατα. Στο 
πλαίσιο της πλωτινικής οντολογίας  κινήθηκαν και οι διάδοχοι του Πλωτίνου, 
Πορφύριος, Πρόκλος και ∆αµάσκιος. 

 Ο Παιδαγωγών λόγος, ο λόγος που άγει προς τα άνω µε τελικό στόχο την 
απόλυτη αλήθεια, αν και απαντάται στην ανοδική πορεία του πλωτινικού 
συστήµατος, εντούτοις εµπίπτει ως απορρέον –δευτερευόντως- από το Εν σε µια 
µεταφυσική δοµή που κύριο χαρακτηριστικό της είναι η έλλειψη. Στην πλωτινική 
Μεταφυσική από το Εν απορρέει ο Νους, ο οποίος είναι και λόγος του Ενός και 
φυσικά υπολείπεται του γεννήτορός του. Από το Νου απορρέει η Ψυχή, η οποία 
είναι και λόγος του Νου και επίσης είναι κατώτερη οντολογικά του πατρός της. 
Και ούτω καθεξής. Κάθε δε υπόσταση, κατά την ανοδική της πορεία τείνει να 
φθάσει εκεί απ΄ όπου προήλθε, και τελικώς στο Εν, προκειµένου να πληρώσει 
αυτή την έλλειψή της. Στο υψηλότερο επίπεδο της πλωτινικής µεταφυσικής µεταξύ 
του Νου και του Ενός, δηλαδή στο σηµείο εκείνο που τόσο ο Νους όσο και η Ψυχή 
προσπαθούν να θεαθούν και να παραµείνουν  στο Εν,  ένα ελάχιστον έλλειψης-
διαφοράς µεταξύ των δυο υποστάσεων διατηρείται µε αποτέλεσµα εκεί που 
                                            
20 Ε. Μουτσόπουλος, Η Πορεία του Πνεύµατος - Αι Ιδέαι, Αθήνα 1975,σσ. 113-114.  
21 Παρµενίδου, Απ. 8,38-41. 
22 Ξενοφάνους, Απ.12. 1-4. 
23  Πλάτ., Ζ΄Επιστ. 343.a.1: διὰ τὸ τῶν λόγων ἀσθενές. Πβ. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ,Τίµ. 28.c.3  -5: 
 «τὸν µὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας 
ἀδύνατον λέγειν». 
24 Πλάτ., Τίµ. 40d-41a, Φαίδρος 246c-d, Κρατ. 400d-e,401a. 
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φαίνεται να προσεγγίζεται ο τελικός στόχος, αυτόµατα να προκαλείται, από 
αδυναµία του κατώτερου να µείνει για πάντα µε το ανώτερο, η κάθοδος, 
επιβεβαιώνοντας το δραµατικό και ατέρµονα χαρακτήρα της πλωτινικής 
οντολογίας.  

Ο παιδαγωγών λόγος για τον Πλωτίνο σηµατοδοτεί και επιβεβαιώνει τη φορά 
της ανθρώπινης συνείδησης προς την αλήθεια, και αποτελεί ένα µέσο 
προσπέλασής της, το οποίο όµως δεν είναι το µοναδικό και το απόλυτα επαρκές. 
Σκοπός του Πλωτίνου δεν είναι η µείωση της αξίας της παιδαγωγικής, αλλά η 
οντολογική αποσαφήνιση των ορίων της και τούτο, επειδή θέλει να είναι µέχρι 
κεραίας συνεπής στην οντολογική διαβάθµιση του συστήµατος του, που τον πρώτο 
και τελευταίο λόγο τον έχει µια Υπεραρχή, που ενώ από αυτή δηµιουργούνται τα 
πάντα και χάριν αυτής κινούνται, αυτή δε συµµετέχει σε τίποτε απ΄όλα αυτά, 
προκειµένου να διαφυλάξει την  απόλυτη υπερβατικότητάς της. Ο Πλωτίνος το 
θέµα της παιδαγωγικής δεν το ανέπτυξε ως ο δάσκαλός του, επειδή δεν τον 
απασχόλησε γνωσιολογικά, ή µόνο γνωσιολογικά. Το αντιµετώπισε οντολογικά 
και η διαπίστωση αυτή συνάγεται και από την αναβάθµιση που επιχείρησε του 
όρου αγωγή, και από την παραδοχή της έλλειψης του παιδαγωγούντος λόγου και 
στα δυο επίπεδα της πραγµατικότητας, τα οποία είναι και αλληλένδετα µεταξύ 
τους. Μπορεί ο Πλωτίνος να µίλησε ελάχιστα για την παιδαγωγική, την εξύψωσε 
όµως, εµµένοντας στο οντολογικό της περιεχόµενο. Συγκεκριµένα ως αναφορά 
στην αισθητή πραγµατικότητα αµφισβητεί τη δυνατότητα των συµβόλων να 
µυήσουν το νέο στην πραγµατικότητα και την αλήθεια. 

Ο παιδαγωγών λόγος λοιπόν, ως βασικό µέσο αγωγής του παιδιού αποτελεί 
το όχηµα, το εργαλείο µε το οποίο µεταδίδονται οι γνώσεις και οι εµπειρίες στο 
παιδί. Η µετάδοση, µεταβίβαση των γνώσεων συντελείται  δια του λόγου και 
ακριβέστερα µέσω των «συµβόλων της γλώσσας».25 Ο Ιερός Αυγουστίνος, που 
επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από την πλωτινική οντολογία,  στο έργο του, Περί 
∆ιδασκάλου (De magistro) διατυπώνει την ενδιαφέρουσα θέση, ότι  η διδασκαλία 
γίνεται µε σύµβολα και σήµατα προφορικά είτε γραπτά. Κατά τον Αυγουστίνο τα 
σύµβολα είναι εκείνα που µαθαίνονται πρώτα. Ο δάσκαλος µεταδίδει σήµατα και 
όχι γνώση της πραγµατικότητας, η οποία  αποκτάται µόνο µε άµεση εµπειρία και 
επαφή µε την ίδια. Την δε απόλυτη αλήθεια την ανακαλύπτουµε µε τον θείο 
φωτισµό, τη βοήθεια του Θεού. Ο Ιερός Αυγουστίνος αµφισβητεί ευθέως τις 
δυνατότητες των συµβόλων να οδηγήσουν στην απόλυτη αλήθεια, στο Θεό. 
Ανάλογη αµφισβήτηση είχαν διατυπώσει ο Πλάτων και ο Πλωτίνος, ελέγχοντας 
την επάρκεια των συµβόλων να οδηγήσουν στην αντικειµενική αλήθεια.  

Στο δεύτερο ανωτέρω πλωτινικό απόσπασµα την κεντρική ιδέα αποτελεί το 
άρρητον και το ακατάληπτον της απόλυτης αλήθειας, του Ενός.  Σύµφωνα µε τα 
λόγια του Πλωτίνου τίποτα δεν µπορεί να γραφτεί και να ειπωθεί για το Εν. Κάθε 
προσπάθειά µας, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής του ορισµού του και της 
προσέγγισή του δια του λόγου είναι αποτέλεσµα της δικής µας σφοδρής επιθυµίας 
                                            
25 Α.  Γκότοβος, Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείου, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 1986, σ. 75.  
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να το φτάσουµε, αλλά και της αδυναµίας µας να το συλλάβουµε εξ΄ ολοκλήρου. 
Για τούτο και η διδασκαλία για αυτό έχει ένα όριο ανυπέρβλητο. Μέχρι της οδού 
που οδηγεί στο Εν, στην απόλυτη αλήθεια, δυνάµεθα να διδάξουµε. Τίποτε 
παραπάνω. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος σε αυτό το σηµείο είναι ξεκάθαρος, 
τονίζοντας ότι δεν µπορεί κανείς να σε οδηγήσει στον τελικό σου στόχο· σε οδηγεί 
στο δρόµο προς αυτό, και τούτο είναι πολύ. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τον 
καθένα, από το πόσο επιθυµεί να φτάσει στο τέρµα. Είναι φανερό ότι ο Πλωτίνος 
θέτει ένα όριο ανυπέρβλητο στον παιδαγωγούντα λόγο. Από αυτό το όριο και µετά 
τη σκυτάλη για τη θέαση, και τη βίωση της απόλυτης αλήθειας την αναλαµβάνει η 
µυστική εµπειρία. Η άµεση εµπειρία µε το θείον αποτελεί το ζητούµενο και στον 
Πλάτωνα, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της δυναµικής σχέσης που αναπτύσσεται 
µεταξύ µαθητού και παιδαγωγού µέσω των µεθόδων της διαλεκτικής, της 
µαιευτικής και της ερωτικής.26 Στον Πλωτίνο αν και  δεν απαντάται ούτε µια φορά 
η έννοια του µαθητή, τούτη καλύπτεται πλήρως από την ευρύτερη έννοια του 
ανθρώπου, ως γνήσια αντανάκλαση του θείου που αγωνίζεται να αναχθεί και να 
εγκατοικήσει  στον µεταφυσικό κόσµο, στον κόσµο  της απόλυτης αλήθειας, έναν 
κόσµο που οντολογικά τον υπερβαίνει. 

Συµπεραίνεται ότι οι λογικές προτάσεις, ως γλωσσικές αναφορές στην 
πραγµατικότητα, ενδέχεται να µη δηλώνουν επακριβώς το νόηµα το οποίο επιθυµεί  
να γνωρίσει το νοούν υποκείµενο. Το συµπέρασµα αυτό αφορά στην αισθητή 
πραγµατικότητα, πολύ δε περισσότερο στην νοητή, υπερβατική.27  Η κατανόηση 
της αισθητής πραγµατικότητα πραγµατικότητας απαιτεί τη γνώση των 
µεταφυσικών πηγών της. Το µεταφυσικό είναι αυτό που νοηµατοδοτεί το φυσικό 
και το καθιστά άξιο της συµµετοχής του στο θείον κάλλος, στην απόλυτη αλήθεια.  
Καµία λοιπόν ανθρώπινη πνευµατική δραστηριότητα  δεν µπορεί να αποκοπεί από 
τον υπερβατικό της χαρακτήρα, συνεπώς και η παιδαγωγική, η οποία είναι µια από 
τις πιο σηµαντικές πνευµατικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Ο Ιωσήφ 
Ντέρµπολαφ διακηρύττει κατηγορηµατικά ότι η παιδαγωγική οφείλει να σκέφτεται 
και να ρωτά φιλοσοφικά.28 Η παιδαγωγική µακριά από τη φιλοσοφία, ούτε η ίδια 
µπορεί να ολοκληρωθεί, ούτε φυσικά να ολοκληρώσει το έργο της.  

Οι ανωτέρω θέσεις του νεοπλατωνικού φιλοσόφου στη σύγχρονη εποχή και 
στο πλαίσιο της θεµατικής του συνεδρίου µας: «Η Συµβολή της Τεχνολογίας στην 

                                            
26 Πλάτ. Αλκιβ.103a. Πβ. Πρόκλου, Εἰς τὸν Πλάτωνος Πρῶτον Ἀλκιβιάδην, 27.16-28.2.: «τὸν µὲν διὰ 
τῆς ἐρωτικῆς ἀνάγει, τὸν δὲ διὰ τῆς µαιευτικῆς εἰς ἀνάµνησιν ἀνακινεῖ τῶν ἀϊδίων λόγων τῆς ψυχῆς, 
τὸν δὲ κατὰ τὴν διαλεκτικὴν µέθοδον εἰς τὴν τῶν ὄντων περιάγει θεωρίαν. Συνάπτει δὲ ἄλλους 
ἄλλοις, τοὺς µὲν αὐτοκάλῳ, τοὺς δὲ τῇ πρωτίστῃ  σοφίᾳ,τοὺς δὲ τῷ ἀγαθῷ». Επίσης Χρ. Τερέζης-
Γεώργιος Φυστικλής, Τα Επιστηµονικά Θεµέλια της Παιδαγωγικής στον Νεοπλατωνικό Πρόκλο, 
∆ωδώνη, τοµ. ΚΘ, Ιωάννινα 2000, σσ. 243-257. 
27 Alf. Ayer, Language-Truth and Logic, Penguin Books, London 1971,σσ. 84-103. Πβ. Κ.Νιάρχος, 
Γλώσσα και Υπερβατική Πραγµατικότης στην Αρχαία Ελληνική ∆ιανόηση, Καρδαµίτσα, Αθήνα 1984, 
σ.7. 
28 J. Derbolav, Προβλήµατα Παιδαγωγικής Ερεύνης και διδασκαλίας, µτφρ.: Γ. Κουµάκη, Αθήνα 
1971, σσ. 45-65. 
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Επιστήµη, την Οικονοµία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση», εγείρουν µε 
αδιαπραγµάτευτη πειστικότητα το αίτηµα της αυστηρής αξιολόγησης των 
σύγχρονων συµβόλων µάθησης και εκπαίδευσης, όπως αυτών που αφειδώς µας 
παρέχει η τεχνολογία. Και τούτο, όχι ως άρνηση στο καινούργιο, αλλά ως 
καθολική και απαρέγκλιτη επιταγή που προκύπτει από την αδιαπραγµάτευτη 
προσήλωση στον τελικό µας στόχο, στην προσέγγιση και  βίωση της απόλυτης 
αλήθειας.  Ο προτεινόµενος από τον Πλωτίνο  παιδαγωγικός ρεαλισµός την 
µεθοδική διαδικασία αναγωγής στην αλήθεια, µας προτρέπει στα κατώτερα 
επίπεδα να την αντιµετωπίζουµε ως παιχνίδι, στα δε ανώτερα ως µια κλίµακα 
αναβαθµών που η άνοδός της συντελείται, αλλά δεν τελειούται, δια του λόγου.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ayer, Alf. Language-Truth and Logic, Penguin Books, London 1971. 

• Γκότοβος, Α. Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείου, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 
1986.  

• Derbolav, J. Προβλήµατα Παιδαγωγικής Ερεύνης και διδασκαλίας, µτφρ.:Γ. 
Κουµάκη, Αθήνα 1971. 

• Κουµάκης, Γ.Χ. Θεωρία και Φιλοσοφία της Παιδείας, Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός, 
Αθήνα, 2001. 

• Κωσταράς, Γρ. Πλωτίνου Όψεις, Αθήνα 1995. 

• Jaeger, W. Παιδεία: Η Μόρφωσις του Έλληνος Ανθρώπου: τόµος Α, µτφρ.: Γεώργιος 
Βέρροιος, πρόλογος Ι. Ν.Θεοδωρακόπουλου, Ελληνική Παιδεία, Αθήνα, 1968. 

• Lacey,A.R. Dictionary of Philosophy, Routledge 1996. 

• Μέµµου, Ν.,   «Η Πολιτεία του Πλάτωνα», Θεσ/νίκη 1994. 

• Μουτσόπουλος, Ε. Η Πορεία του Πνεύµατος - Αι Ιδέαι, Αθήνα 1975.  

• Νιάρχος,  Κ. Γλώσσα και Υπερβατική Πραγµατικότης στην Αρχαία Ελληνική 
∆ιανόηση, Καρδαµίτσα, Αθήνα 1984.  

• Ross, W.D., Αριστοτέλης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993. 

• Ρουσσώ, Ζ. Ζ. Αιµίλιος ή Περί Αγωγής, µτφρ. Στ.Βουρδουµπά, Αθήνα, χ.χ. 

• Schlick, Μ. Μορφή και Περιεχόµενο-Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Σκέψη (µτφρ. Ι. 
Γόρδου, εισαγ. Ν. Αυγελής) Εγνατία,  Θεσσαλονίκη. 

• Smith, A. Philosophy in Late Antiquity, Routledge, London &New York, 2004.  

• Τερέζης, Χρ. – Φυστικλής, Γεώρ. Τα Επιστηµονικά Θεµέλια της Παιδαγωγικής 
στον Νεοπλατωνικό Πρόκλο, ∆ωδώνη, τοµ. ΚΘ΄, Ιωάννινα 2000. 

Abstract 

The prototype of Plotinus, the founder of Neo-Platonism, who is the most important 
ancient Greek philosopher after Plato and Aristotle, has been Plato, who for many thinkers 
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is the pioneer and founder of pedagogics. In contrast to Plato’s works, that are full of 
extensive and systematic discussions about education, learning and upbringing  are only 
scattered thoughts on the above mentioned concepts in Enneads. Plotinus’ work, as  
described by his student Porphyrios, is mostly Ontology and Metaphysics . That doesn’t 
mean that his views are less important than his teacher’s or of the previous philosophers’ 
who dealt with pedagogical matters. The task of this work is first to interpret his 
differentiation from his prototype having in mind that he believed his work and his teaching 
as commentary and clarification of Plato’s work and secondly to describe Plotinus’ 
thoughts especially those corncerning pedagogics and the “pedagogical speech”. 

The pedagogical speech is for Plotinus the key of learning, its characteristics fixing 
and reducing  the intervention in human nature. Plotinus basically deals with Ontolology. 
But this fact doesn’t distract him from the truths of other sectors, even if he doesn’t occupy 
himself systematically in analyzing them. Having an excellent knowledge of approaching 
the truth, Plotinus, probably the best of all ancient philosophers, reveals the power and the 
weaknesses of the main pedagogic means, that is the pedagogical speech, and in our 
opinion, he creates a new era for the man and the young of his time. His ideas as mentioned 
above are  still interesting in our days, because he faces the problem ontologically and the 
solutions that derive from his philosophic approach work not only as a release but also as a 
renovation in this important scientific field and in the lives of both adults and young.  
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Εισαγωγή 

Ο J.J.Rousseau µε το ατοµοκεντρικό µοντέλο του επιτίθεται µε αχαλίνωτο 
ατοµικισµό κατά της κοινωνίας, στην οποία αποδίδει όλα τα δεινά του. Στηλιτεύει 
τον κοινωνικό και τον παιδαγωγικό καταναγκασµό και οδηγεί τον Αιµίλιο σε 
εξωπραγµατική νησίδα.O Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) γεννήθηκε στη 
Ελβετία. Πρόκειται για ένα αινιγµατικό πρόσωπο, που χαρακτηρίστηκε: 
φιλόσοφος, παιδαγωγός, κοινωνιολόγος, ονειροπόλος και ουτοπικός οραµατιστής 
(Φράγκος,1984:99). Φύση επαναστατική υµνεί την ελευθερία και τη 
φύση(Reble,1990:229). Πιστεύει στον εξανθρωπισµό και όχι στην εκτεχνίκευση 
του ανθρώπου. Είναι ο «αιρετικός», που αµφισβήτησε το κατεστηµένο και 
καταδιώχτηκε από την «καθεστηκυία τάξη». Συγκρούστηκε ακόµα και µε φίλους 
του, αλλά µέσα από τη γραφίδα του άφησε να διαφανεί η ανθρωποπλαστική 
δύναµη της φύσης και η πίστη στο ατοµοκεντρικό µοντέλο αγωγής και µάθησης. 
(∆ανασσής Αφεντάκης, 1985:32, Ξέκαλου & Παπαγεωργίου,1970:61. Φράγκος, 
1984:99. Ευαγγελόπουλος,1991:4247). Ο J.J. Rousseau χωρίς να διεκδικεί το ρόλο 
του συστηµατικού παιδαγωγού και ακόµα τη σύγκρισή του µε σύγχρονους 
διδακτικολόγους, µάς δίνει µια ανάγλυφη εικόνα της διαπαιδαγώγησης του 
παιδιού, µε παιδαγωγικά και διδακτικά αξιώµατα που αντέχουν στο χρόνο και 
πολλές φορές υιοθετούνται από στο σύγχρονο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι. (Φράγκος,1984:99. Βερτσέτης, 2002:23-24).Τα κείµενά του, από τα 
οποία αντλούµε τις υποθήκες και τις βασικές παιδαγωγικές του θέσεις, µε ειδική 
αναφορά στον: Αιµίλιο ή περί αγωγής, θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για µια 
κριτική θεώρηση κάτω από το πρίσµα των επιστηµών της αγωγής. 

 
                                            
1 Βασική πηγή της εργασίας µας, το έργο του Jean jacques Rousseau (1712-1778): Emile ou de 
l'education  
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1. Οι Παιδαγωγικές υποθήκες του Rousseau 

Ο Rousseau έχει αναγάγει τη φύση σε µια υπερφυσική δύναµη που 
φυσιοποιεί τον άνθρωπο και αναδεικνύει τις εγγενείς δυνάµεις του. Πιστεύει στο 
ατοµοκεντρικό µοντέλο αγωγής και µάθησης και θεωρεί το φυσικό περιβάλλον ως 
αντίποδα της αστικής κοινωνίας .Η αντιπαράθεση αυτή δεν έχει χαρακτήρα 
συνολικής απόρριψης του αστικού περιβάλλοντος(∆ανασσής-Αφεντάκης,1985:28-
35). . Απευθύνεται περισσότερο στις κοινωνικές νόρµες και στην κοινωνική ηθική  
που την θεωρεί υποκριτική και στους θεσµούς ως ανίκανους να λειτουργήσουν σε 
πνεύµα αµοιβαιότητας και ισότητας. Ο Rousseau θα πει: «όλη µας η φρόνηση 
συνίσταται σε δουλικές προκαταλήψεις. Όλες µας οι συνήθειες δεν είναι παρά 
υποταγή ενόχληση και καταπίεση. Ο πολιτισµένος άνθρωπος γεννιέται ζει και 
πεθαίνει µες τη σκλαβιά µε τη γέννησή του τον καρφιτσώνουν µε τις φασκιές. Με 
τον θάνατό του τον καρφώνουν στο φέρετρο. Όσο έχει ανθρώπινη µορφή είναι 
αλυσοδεµένος µε τις παραδόσεις µας». (Rousseau,χ.χ.:31). Ο Rousseau εξυµνεί την 
παιδική ηλικία. Θεωρεί την ανάγκη το µεγαλύτερο κίνητρο για την αγωγή και 
µάθηση. Καταφέρεται κατά των ρηµάτων υπακούω και διατάζω. Η ηθική 
διαπαιδαγώγηση παίρνει στο Rousseau λειτουργικές διαστάσεις. Η κοινωνία και η 
ένταξη σε αυτήν είναι η αναγκαία κατάληξη του ατόµου αλλά πριν συντελεστεί η 
ενσωµάτωση αυτή το άτοµο πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί στη φύση να 
ισχυροποιηθεί και να αντέξει στην επέλαση του κοινωνικού οδοστρωτήρα. Το 
πρώτο αξίωµα του Rousseau έρχεται σαν ράπισµα εναντίον της κοινωνίας: «Όλα 
τα ανθρώπινα όντα εξέρχονται τέλεια από τα χέρια του δηµιουργού αλλά τα 
διαφθείρει η κοινωνία». (Rousseau,x.x.:24) Η διαφθορά δεν ταυτίζεται φυσικά µε 
την κατηγορία που διατυπώθηκε εναντίον του Σωκράτη. Οι κατήγοροι του 
Σωκράτη µιλούσαν µάλλον για πολιτική διαφθορά των νέων (I.F.Stone,χ.χ.:271-
280), ενώ Rousseau µιλάει για την ηθική και κοινωνική εξαθλίωση που µέσα από 
την ανισότητα εκµηδενίζει τον άνθρωπο και του ενοφθαλµίζει όλες τις ανθρώπινες 
κακίες. Η αγωγή έχει ανθρωποποιητική δύναµη. Εξευγενίζει τον άνθρωπο, τον 
εξυψώνει και υποτάσσει το κτήνος άνθρωπος, στη συνείδηση άνθρωπος.  

Στην παιδαγωγική η σύγκριση της τέχνης του παιδαγωγού µε τα φυτά και την 
τέχνη του κηπουρού «παραποιεί τη δοµή του παιδαγωγικού φαινοµένου.» 
(Ξωχέλλης,1983:29.Husson,x.x.:59)Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει « ένα ον χαρίεν» 
όπως υποστηρίζει ο Μένανδρος. Συνεχίζοντας ο Rousseau θα διακηρύξει: 
«Εξευγενίζουµε τα φυτά µε την καλλιέργεια και τον άνθρωπο µε την αγωγή». 
(Rousseau,x,x,:24) Για την εκπαίδευση ο Denis de Rougemont θα µάς δώσει τον 
σύγχρονο ορισµό: «Εκ-παιδεύω, πρόθεση εκ-ρήµα παιδεύω, σηµαίνει οδηγώ 
προς τα έξω. οδηγώ το άτοµο απ΄ την αµάθεια στη γνώση, απ΄ το ένστικτο στον 
κριτικό λογισµό, απ΄ το βασίλειο της αδιαµφισβήτητης και προστατευτικής 
ιερότητας, στην προσωπική περιπέτεια, στην αυτονοµία, στην ανάληψη κινδύνου». 
(Rougemont, 1973:88. Schneider,1959:7). Αυτή η αυτονοµία και η δράση 
αποτελούν κατά τον Rousseau τον ορισµό της ζωής. η ζωή σηµαίνει δράση 
αυτενέργεια και βιώµατα: «Ζω δεν σηµαίνει αναπνέω, σηµαίνει ενεργώ σηµαίνει 
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όλα τα µέρη του εαυτού µου που µου δίνουν το συναίσθηµα της ύπαρξής µου, 
χρησιµοποιώ τα όργανά µου τις αισθήσεις µου τις ικανότητές 
µου.(Rousseau,x.x.:31) Ο παιδαγωγός δεν πρέπει να είναι δι-δάσκαλος. Ρόλος του 
παιδαγωγού είναι να καθoδηγεί και όχι να διδάσκει. Ο Α. ∆ελµούζος µιλάει για 
τον δι-δάσκαλο και τον δάσκαλο ( ∆ελµούζος 1950:64),και ο ∆. Γληνός επικρίνει 
το σχολείο του «…Ευρώτα και του ψυχικού αποπνιγµού» (Γληνός,1925: 180).Οι 
ανάγκες πρέπει να είναι το ισχυρότερο κίνητρο στην αγωγή και µάθηση. Αν το 
παιδί δεν αισθάνεται την επιθυµία να ικανοποιήσει µία ανάγκη οι λέξεις και οι 
προσταγές δεν φέρνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα: «Ξανάρχοµαι στην πρακτική . 
έχω πει ότι το παιδί σας δεν πρέπει τίποτα να αποκτήσει επειδή το ζητάει αλλά 
επειδή το έχει ανάγκη, ούτε να κάνει τίποτα από υπακοή αλλά µονάχα από ανάγκη. 
Έτσι οι λέξεις υπακούω και διατάζω θα σβηστούν από το λεξικό του. Ακόµα 
περισσότερο οι λέξεις καθήκον και υποχρέωση µα οι λέξεις δύναµη, ανάγκη 
αδυναµία και στενοχώρια πρέπει να υπογραµµιστούν» (Rοusseau,x.x..:95). Τη 
σηµασία των αναγκών τονίζει ο Μaslow µε την ιεράρχησή τους σε: βιολογικές, 
κοινωνικές, ασφάλειας ψυχoλογικές ή ανάγκες του εγώ και την αυτοπραγµάτωση ή 
αυτοολοκλήρωση (Τοµασίδης, 1982:617-619). Για την αυτοπραγµάτωση και την 
ηθική αγωγή του παιδιού ο Rousseau προκρίνει τον ειλικρινή διάλογο και 
εισηγείται ένα µάθηµα ηθικής: 

«∆άσκαλος: ∆εν πρέπει να το κάνεις αυτό. 

Παιδί: Και γιατί δεν πρέπει να το κάνω; 

∆άσκαλος: Επειδή είναι κακό. 

Παιδί: Κακό! Τι είναι κακό; 
∆άσκαλος: Αυτό που σού απαγορεύουν. 

Παιδί: Τι κακό υπάρχει στο να κάνεις κάτι που σου απαγορεύουν; 
∆άσκαλος: Σε τιµωρούν που δεν υπάκουσες. 

Παιδί: Θα το κάνω έτσι να µην µάθουν τίποτα. 
∆άσκαλος: Θα σε παραµονέψουν. 

Παιδί: Θα κρυφτώ. 
∆άσκαλος: Θα σ’ ερωτήσουν. 

Παιδί : Θα πω ψέµατα. 
∆άσκαλος: ∆εν πρέπει να λέµε ψέµατα. 

Παιδί: Γιατί δεν πρέπει να λέµε ψέµατα. 
∆άσκαλος: Επειδή δεν κάνει. κ.λ.π.» (Rousseau,x.x.:96-97).  

Η οικοδόµηση των ηθικών αξιών στη λογική και στο φόβο δεν φέρνουν 
αποτέλεσµα. (Garin,1967:52. ∆ανασσής-Αφεντάκης,1985:33). Το παιδί δεν 
λειτουργεί µε παρόµοιες δεοντολογίες: « Η γνώση του καλού και του κακού, η 
γνώση της αιτίας των καθηκόντων του ανθρώπου, δεν είναι υπόθεση του 
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παιδιού.(Rousseau,x.x.:97). Ο A.S. NEILL θα µάς πει ότι το παιδικό ψέµα 
οφείλεται στο φόβο των συνεπειών. Ο Rousseau θα συµπληρώσει: «Στη φυσική 
και ελεύθερη εκπαίδευση, γιατί λοιπόν το παιδί να πει ψέµατα; Τι έχει να κρύψει; 
∆εν το εξαναγκάζετε καθόλου, δεν το τιµωρείτε για τίποτα… γιατί να µην σάς πει 
ό,τι και αν έκανε. τόσο αθώα όσο και στον µικρό του φίλο;»(Rousseau,x.x.:113-
114). Ο Rousseau είναι εισηγητής της αρνητικής αγωγής: «Η πρώτη εκπαίδευση 
λοιπόν πρέπει να είναι καθαρά αρνητική. Συνίσταται όχι στη διδαχή της αρετής 
ή της αλήθειας, αλλά στο ν΄ απαλλάξουµε την καρδιά από το βίτσιο και το νου από 
το λάθος» (Rousseau,x.x.:102). Ο Rousseau αµφισβητεί τις αξίες που 
οικοδοµούνται µέσω του εκκλησιασµού και της προσευχής: «Θέλουν να τα δουν 
ευλαβικά και τα πηγαίνουν στην εκκλησία να πλήξουν βάζοντάς τα διαρκώς να 
µουρµουρίζουν προσευχές, τα αναγκάζουν να εύχονται την ευτυχία να µην 
ξαναπούν προσευχή στο Θεό. Για να τους εµπνεύσουν την ευσπλαχνία, τα βάζουν 
να κάνουν ελεηµοσύνες, σα να περιφρονούσαν να τη δώσουν οι ίδιοι. Ε δεν είναι 
το παιδί που πρέπει να δώσει αλλά ο ∆άσκαλος…»(Rousseau,x.x.: 116). 

O Παιδαγωγός πρέπει να σεβαστεί τα στάδια της εξελικτικής διαδοχής των 
ψυχοσωµατικών φαινοµένων και των σταδίων ωριµότητας του παιδιού. Ο 
Rousseau προειδοποιεί τους παιδαγωγούς να αποφύγουν την παιδαγωγική ακαµψία 
και την µεταβολή του παιδιού σε homunculus. Ο Jean Ρiaget µε την εισαγωγή των 
σταδίων ανέτρεψε τις αντιλήψεις της παραδοσιακής παιδαγωγικής. Αν το παιδί 
γεννιόταν ενήλικος θα ήταν ένας τέλειος ηλίθιος κατά τον Rousseau. ∆εν θα ξερε 
να γράφει, να διαβάζει να παίζει. «Η φύση θέλει τα παιδιά να είναι παιδιά προτού 
γίνουν ενήλικες . Αν θελήσουµε να διαστρέψουµε την τάξη αυτή θα προξενήσουµε 
πρώιµους καρπούς χωρίς ωριµότητα και ουσία και δεν θ΄ αργήσουν να χαλάσουν. 
Θα έχουµε νεαρούς δόκτορες και γέρους παιδιά».( Rousseau.x.x. :97).Ο Εd. 
Claparende θα µιλήσει για το γυρίνο και το βάτραχο: «Ίσως το να περνά ο 
βάτραχος από την κατάσταση του γυρίνου να είναι ένας ελιγµός… Μη νοµίζετε 
ότι θα επισπεύδαµε πολύ το σχηµατισµό των ώριµων βατράχων κόβοντας την 
ουρά των γυρίνων {…} πράγµα που θα γινόταν εάν οι βάτραχοι είχαν σχολεία» 
(Claparede,2010:13). Η  ηθική και η αρετή δεν διδάσκονται µε διαλέξεις αλλά µε 
παραδείγµατα και µε πράξεις. «∆εν µπορώ παρά να επαναλαµβάνω πως, για να 
είσαι κύριος του παιδιού, πρέπει να είσαι κύριος του εαυτού σου». 
(Rousseau,x.x.:107). 

Οι διδακτικές υποθήκες του Rousseau. Η διδακτική του Rousseau στην 
πράξη 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις δεν είναι δυνατόν να 
αναζητήσει κανείς διδακτικά µοντέλα του 1762. Άλλωστε ο Rousseau κάνει 
αναφορές στο ΠΩΣ της διδασκαλίας µε τις γενικόλογες αναφορές και µε 
διαισθητικά κριτήρια, που δηµιουργούν όµως προϋποθέσεις λειτουργικής 
διαχρονικότητας. «∆εν είναι δυνατόν να συγκριθή µε έναν Pestalozzi,έναν 
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Kerschensteiner ή έναν Decroly. Eίναι µάλλον ένας φιλόσοφος σαν τον 
Montaigne, στον οποίο οφείλοµε τόσα και τόσα.»(Chateau,1958:.227). Ένα τέτοιο 
διδακτικό µοντέλο εξειδικευµένο στο µάθηµα της κοσµογραφίας καταγράφει ο 
Rousseau στον Αιµίλιο: 

Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο βοηθητικό. Παρωθεί το µαθητή να « αναπτύξει 
την περιέργειά του,σ.34». Ο παιδαγωγός δεν σπεύδει «…να ικανοποιήσει την 
περιέργεια του παιδιού,σ.34». «Βάζει το παιδί µπροστά στο πρόβληµα και το 
αφήνει να αυτενεργήσει και να βρει µόνο του τη λύση,σ.34». Το παιδί πρέπει να 
µαθαίνει πώς να µαθαίνει και «…να αποκτά τη γνώση, που θα γίνει κατανοητή 
στη διάνοιά του,σ.34». Να κατακτά τη γνώση µέσα από την αναζήτηση και την 
ανακάλυψη». Ο J .PIaget θα διατυπώσει το αξίωµα : «µαθαίνω σηµαίνει 
ανακαλύπτω». «Ο µαθητής δεν πρέπει να αντικαθιστά τη λογική του µε το κύρος 
του Παιδαγωγού. ∆εν πρέπει να γίνει φορέας της αντίληψης των άλλων,σ.34». 

Για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας δεν χρειάζεται να χρησιµοποιούµε χάρτες, 
υδρόγειο σφαίρα, αµµοδόχους κλπ. Ο Rousseau προτρέπει τον παιδαγωγό να δείξει 
στο µαθητή «… το ίδιο το αντικείµενο για να µάθει τουλάχιστον για ποιο πράγµα 
θα του µιλήσετε,σ.34».Η σύγχρονη διδακτική µεθοδολογία θα επαναλάβει τα λόγια 
του Rousseau στο µάθηµα της πατριδογνωσίας, που χωρίς αυτοψία και επιτόπια 
παρατήρηση είναι αυτόχρηµα αερολογία. 

Ο Μαθητής παρατηρεί την ανατολή και τη δύση του ήλιου. «Όλα αυτά τα 
φαινόµενα εισχωρούν στα βάθη της ψυχής του,σ.34». «Γεµάτος από 
ενθουσιασµό που αισθάνεται ο ∆άσκαλος θέλει να µεταδώσει τα αισθήµατά του 
στο µαθητή. Πιστεύει ότι θα τον συγκινήσει µεταδίδοντάς του τις προσωπικές του 
εµπειρίες. Αυτό είναι καθαρή ανοησία. Η βίωση του θεάµατος της φύσης 
πραγµατώνεται στην ανθρώπινη καρδιά,σ.35.» «Μην αρχίζετε να απευθύνετε στο 
παιδί λόγους που δεν καταλαβαίνει. όχι περιγραφές όχι ευγλωττίες  όχι 
ποίηση,σ.35.» «Αν σου κάνει ερωτήσεις µην απαντήσεις µίλησε για άλλα 
πράγµατα. ΄Αφησέ τον µόνο του µε τον εαυτό του και να είσαι βέβαιος ότι το 
θέαµα που παρακολούθησε τον απασχολεί… έτσι πραγµατοποιείται το πρώτο 
µάθηµα της κοσµογραφίας, σ.35». (Βώρος,1993:34-35). 

Ο Rousseau δεν µας έχει δώσει ένα συγκροτηµένο διδακτικό σύστηµα. Οι 
διδακτικές του υποθήκες στοιχούν στη γενικότερη φιλοσοφία της αγωγής, όπως 
την οραµατίστηκε και τη διατύπωσε στο έργο του: Αίµιλιος ή περί Αγωγής, οι 
διδακτικές θέσεις του Rousseau αναλύονται στη συνέχεια µε κριτική θεώρηση 
όπως έχουν διατυπωθεί στο κείµενό του 

Ο Rousseau χαρακτηρίζει τη σχολική ∆ιδακτική σχολαστική και 
αντιµαθησιακή µανία. H µάθηση κατά τον Piaget είναι ανακάλυψη και όχι 
µετάδοση και µεταλαµπάδευση: « Η διδασκαλική και σχολαστική µανία µας, 
είναι πάντα να µαθαίνουµε στα παιδιά όσα θα µάθαινα πολύ καλύτερα µόνα τους 
και να ξεχνάµε όσα θα πρεπε να τους µάθουµε»(Rousseau,x.x, : 78). Η επιµονή 
των παιδαγωγών και ιδιαίτερα της οικογένειας να µην χάνουν χρόνο αλλά να 
κερδίσουν, οδηγώντας τα παιδιά πρόωρα σε µαθησιακές δραστηριότητες που δεν 
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προσιδιάζουν απόλυτα µε την ηλικία τους, είναι επιζήµια. Ο Rousseau µάς 
προτρέπει να χάνουµε χρόνο. «∆εν είναι να κερδίζεις χρόνο αλλά να χάνεις» 

Μην κάνετε λοιπόν σαν τον άπληστο που χάνει πολλά για να µη χάσει 
τίποτα» (Rousseau,x.x.:101. Murtfeld,1975:54-55). Αλλά και η αναφορά του 
Rousseau στην πράξη είναι συνεχής. Κάνει έκκληση στους ∆ασκάλους να 
υιοθετήσουν την αυτενέργεια και την προσωπική τους συµµετοχή των µαθητών 
στην κατάκτηση της γνώσης.» Νεαροί ∆άσκαλοι. σκεφτείτε σας παρακαλώ, 
τούτο το παράδειγµα και θυµηθείτε ότι, κάθε τι,τα µαθήµατά σας πρέπει να 
γίνονται περισσότερο µε πράξεις και όχι µε έργα. γιατί τα παιδιά ξεχνούν εύκολα 
αυτό που λένε και αυτό που τους λένε αλλά όχι αυτό που έχουν κάνει κι εκείνο που 
τα έχουν βάλει να κάνουν».(Rousseau,x.x.:111). 

Το σχολείο µαθαίνει στα παιδιά λόγια. Είναι η εγκεφαλική µάθηση. Είναι το 
σχολείο των λόγων του ∆. Γληνού (Γληνός,1925:188-262) Είναι το 
διανοητικοκεντρικό σχολείο, όπου ο βερµπαλισµός των λόγων καθηλώνει το παιδί 
σε µια υποθετική προετοιµασία για τη ζωή. ∆εν είναι το σχολείο από τη ζωή, µε τη 
ζωή, για τη ζωή (Husson,χ.χ.29). O Rousseau γράφει: «Γιατί τελικά τους 
µαθαίνουν: Λόγια και πάλι λόγια και πάντα λόγια» (Rousseau,x.x.: 123). H 
διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στην αυτενεργό δράση, να αποκτήσει 
«διαγνωστική κρίση και στοχαστική ικανότητα» χρειάζεται προσοχή για να µην 
οδηγηθεί το παιδί στην αποκτήνωση µέσα από τις πιεστικές απαγορεύσεις και την 
στριφνοσχολαστική εµµονή: «θα τον αποκτηνώσετε είναι αλήθεια µε τούτη τη 
µέθοδο, αν πάντα τον κατευθύνετε, αν πάντα του λέτε: Πήγαινε. έλα, στάσου, 
κάνε τούτο, µην κάνεις το άλλο. Αν το δικό σας κεφάλι καθοδηγεί πάντα τα χέρια 
του, το δικό του θα γίνει περιττό. Μα θυµηθείτε τις συµφωνίες µας αν είστε 
στριφνοσχολαστικός, δεν αξίζει τον κόπο να µε διαβάσετε» (Rousseau,x,x.:137-
138).  

Ο ∆άσκαλος δεν πρέπει να είναι µεταδότης της γνώσης. Να µην ταίζει το 
µαθητή µε γνώσεις, όπως υποστηρίζει ο Freire (Freire,1985:83-84). Ο ∆άσκαλος 
πρέπει να παρωθήσει το µαθητή να κατακτήσει την γνώση µε ανακαλυπτική, 
συµµετοχική διαδικασία. Ο ∆άσκαλος, ο διδάσκων, πρέπει να είναι ανίδεος, ίσως 
να παραπέµπει στο σωκρατικό «εν οίδα ότι ουδέν οίδα» και στην άγνοιά του, που 
είναι η πραγµατική γνώση. Έτσι συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι «η άγνοια είναι 
δύναµη» κατά τον Orwell. Ο Rοusseau θα γράψει: «Εσείς δίνετε τη γνώση, ώρα 
σας καλή! «Ε, εγώ ασχολούµαι µε το όργανο µε το οποίο θα την αποκτήσει ο 
µαθητής»(Rousseau,x.x.149). 

Η προτροπή στους δασκάλους είναι να δείχνουν στο παιδί το αντικείµενο, 
ώστε να ξέρει, τι πρόκειται να µάθει. Ο βερµπαλισµός των λόγων και ο 
βερµπαλισµός της εικόνας δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το πραγµατικό 
αντικείµενο. «Γιατί δεν αρχίζετε δείχνοντάς του το ίδιο το αντικείµενο, ώστε να 
ξέρει τουλάχιστον γιατί πράγµα του µιλάτε;»(Rousseau,x.x.:210). Τo ίδιο 
επικριτικός εµφανίζεται ο Rousseau, όταν ο διδάσκων προσπαθεί µέσα από τον 
συναισθηµατικό τοµέα να πυρπολήσει την παιδική ψυχή και να του 
ενοφθαλµίσει τα δικά του συναισθήµατα. Αυτό κατά τον ίδιο είναι καθαρή 
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βλακεία: «Γεµάτος ενθουσιασµό ο δάσκαλος θέλει να µεταδώσει τη συγκίνηση 
του στον µαθητή: πιστεύει πως τον συγκινεί κάνοντάς τον προσεκτικό στις 
αισθήσεις που συγκινούν τον ίδιο. καθαρή βλακεία! µες στην καρδιά του µεγάλου 
βρίσκεται η ζωή του θεάµατος της φύσης, για να το δεις πρέπει να το 
νιώσεις»(Rousseau,x.x,s:211). 

Η κριτική θεώρηση των παιδαγωγικοδιδακτικων θέσεων του 
Rousseau: Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Η κριτική θεώρηση των θέσεων του Rousseau είναι βουλησιαρχική και δεν 
διεκδικεί το δόγµα της απόλυτης βεβαιότητας. «Ο Rousseau ασχολείται µε τη 
φιλοσοφία της αγωγής και όχι µε ειδικές διδακτικές» (Chateau,1958:228). Τα 
οράµατα στο χώρο της παιδείας είναι θεµιτά αρκεί να µην είναι ουτοπικά .Η 
επίθεση του Rousseau κατά της κοινωνίας είναι υπερβολική. Ο άνθρωπος είναι 
ζώο κοινωνικό και πολιτικό κατά τον Αριστοτέλη που υποστηρίζει ότι « ο ζων 
καθεαυτόν είναι θηρίον ή Θεός». Η δογµατική του θέση για τον πολιτισµό 
φαίνεται στην αρνητική απάντηση που έδωσε µε τη διατριβή του στην Ακαδηµία: 
Académie de Dijon, όπου θεωρεί υπεύθυνους της διαφθοράς και του εκφυλισµού 
του ανθρώπου την τεχνολογία και τον σύγχρονο πολιτισµό. (Ευαγγελόπουλος, 
1991:4228). Το ατοµοκεντρικό µοντέλο του Rousseau έχει παιδαγωγική αξία, 
όπως µετεξελίχτηκε στην Γερµανική Παιδαγωγική και στην αρχή «vom kinde 
aus»: ∆ηλαδή ξεκινάτε από το παιδί. Η παιδαγωγική του µαθητοκεντρικού 
σχολείου υποστηρίζει ότι για να έχουµε ευτυχισµένα σύνολα πρέπει να έχουµε 
πρώτιστα ευτυχισµένα άτοµα (Garin, 1967:52-53. Ευαγγελόπουλος,1991:4249). Η 
κοινωνικοποίηση του παιδιού να γίνει ατοµικά και οµαδικά µέσα από την οµάδα. 
Η ∆ιδακτική αρχή της εποπτείας για το Rousseau σηµαίνει αισθησιοκινητική 
σχέση µε τα πράγµατα «Τα πράγµατα! τα πράγµατα! δεν θα είναι ποτέ αρκετή 
αυτή η επανάληψή µου, αφού δίνουµε τόσο υπερβολική δύναµη στις λέξεις» 
(Chateau, 1958: 263-264). Είναι σηµαντική η επισήµανση του Rousseau για την 
παιδική ηλικία: «Αν ο άνθρωπος γεννιόταν ώριµος, θα ήταν ένας τέλειος ηλίθιος, 
ένα αυτόµατο και δεν θα ήξερε ούτε να φάγη ούτε να βαδίση» (Chateau,1958:245.) 
Στο θέµα της αρνητικής αγωγής ο Rousseau έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το 
σύστηµα και την υπάρχουσα κουλτούρα. Η αµφισβήτηση των παραδοσιακών 
αξιών δηµιουργεί µια ουτοπική αντίληψη . Η θρησκευτική και η ηθική αγωγή είναι 
κατοχυρωµένες µε το άρθρο 16 του ελληνικού συντάγµατος και δεν µπορούν να 
ανατραπούν. Η θέση του Rousseau για αναβολή της διδασκαλίας της ανάγνωσης 
για ευθετότερο χρόνο είναι λανθασµένη .Ο Rousseau δεν υιοθετεί την παιδαγωγική 
του laiser faire. Θέλει την παιδαγωγική ελευθερία µε σύνεση. Η θέση του 
Rousseau µε το αξίωµα «επιστροφή στη φύση» δεν συνάδει µε τα σηµερινά 
πολιτιστικά και οικονοµικά δεδοµένα. Όλοι νοσταλγούν τη φύση αλλά είναι πια 
δέσµιοι των σύγχρονων βιοµηχανικών κοινωνιών. Με την φυσική αγωγή «..εννοεί 
την εκδίπλωση των φυσικών προδιαθέσεων του ανθρώπου..» (Reble, 1990:234.) 
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Σε γενική θεώρηση Ο Rousseau είναι ένας ουτοπικός οραµατιστής 
(Reble,1990:235.) Αλλά τα οράµατά του δεν παύουν να αποτελούν το αντίπαλο 
δέος στον φρενήρη εκφυλισµό του ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου, που έχασε 
ανεπιστρεπτί τους δεσµούς του µε τη µητέρα φύση και µε το γενέθλιο χώµα 
(Murtfeld,:1975:54). Ο άνθρωπος παγιδεύτηκε στις τεχνικές και απάνθρωπες 
ανάγκες, που απειλούν να τον εξανδραποδίσουν και να τον οδηγήσουν από τον 
εξανθρωπισµό στην εκτεχνίκευση. Η εκπαίδευση πρέπει να στραφεί στην 
«παιδεία του νου και της ψυχής», που όπως υποστηρίζει ο Α. Καζαµίας, 
«….επιδιώκει το Σωκρατικό «ουκ επί τέχνη αλλ’ επί παιδεία», δηλαδή ένα 
«∆ηµοκρατικό σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, αξίες, 
διαθέσεις(dispositions), πολιτικές αρετές, µε άλλα λόγια το «νού και την ψυχή» 
τού ανθρώπου–πολίτη, όχι µόνο για την Κοινωνία της Γνώσης, αλλά εξ’ ίσου 
σηµαντικό, «πέραν της Κοινωνίας της Γνώσης» (βλέπε Hargreaves, 2003), 
(Καζαµίας,2004,40-41). 

Ενδεικτική Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Βαγιανός Γ (1979). Η σχολική τάξη και οι προεκτάσεις της. Ανάγκες οι απαιτήσεις του 
σύγχρονου ιστορικού µαθήµατος, Θεσ/νίκη . 

Βερτσέτης, Α. (2002):διδακτική-Γενική ∆ιδακτική ∆΄ Έκδοση Αθήνα 

Γαλανάκη, Ε. (2003).Θέµατα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική-κοινωνική-
συναισθηµατική ανάπτυξη. Αθήνα: Ατραπός. 

Γληνός, ∆. (1925). Ένας άταφος νεκρός, Αθήνα. 

∆ανασσής-Αφεντάκης, Α. (1993). Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Σκέψης. τ. 
Β΄ Αθήνα. 

∆ασκαλάκης, ∆. (2000). Προλεγόµενα για την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. Αθήνα: 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 

∆ελµούζος, Α.(1950). Το Κρυφό Σκολειό 1908-1911. Αθήνα.  

Ευαγγελόπουλος  Σ. (1991), Rousseau Jean Jacques(1712-1778): Π.Ψ.Ε.Λ. τ. 7, Αθήνα  

Chateau,I. (1958) Les grandes pedagogues, Mτφρ .Κ. Κίτσος, εκδόσεις «Κένταυρος», 
Αθήνα 

Καζαµίας, Α. (2004). Εκπαιδευτική Μεραρρύθµιση: ∆ηµοκρατική και ανθρωπιστική 
παιδεία στην Κύπρο, Λευκώσία 2004. 

Garin,E. (1967). Erziehung-Anspruch-Wirklichkeit:III, Hamburg. 

Καλογήρου, Τ. (1999). Τέρψεις και ηµέρες Ανάγνωσης. Αθήνα: Σχ.Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλος. 

Κεκές, Ι.(2004). Μεθοδολογία επιστηµονικής εργασίας, Αθήνα. 

Μαλαφάντης,Κ.∆. (2005) Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας, τόµος Β,(πρόλογος: 
Ν.Ε..Παπαδογιανάκης), Αθήνα: Γρηγόρης. 

Montaigne, (1979). ∆οκίµια. Μτφρ: Θανάσης Νάκας. Αθήνα: εκδόσεις Κάλβος. 

Μυλωνάκου – Κεκέ Η, (2003). Συστήµατα Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Αθήνα. 



 1037

Murtfeld,R.(1975) Wegbereiter monderner Erziehung, Markus-Verlag Muenchen 

Νeill, A. (1972). Summerhill A Radical Approach to Child Rearing: Μτφρ.Κ. Λάµπου. 
Αθήνα: Εκδόσεις Μπουκουµάνη. 

Ξέκαλου, Γ.- Παπαγεωργίου,Γ. (1969). Η Αγωγή διαµέσου των αιώνων, τ. Α΄, Ηράκλειον. 

Ξωχέλλης, Π.(1986). Παιδαγωγική του Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

Παπά Μόνικα (2001) Οι ∆ιαχρονικές αξίες της ελληνικής Παιδείας, αντίπαλο δέος στην 
παγκοσµιοποίηση: Π.Ε.Ε. Αθήνα. 

Παπάς, Α.(χ.χ.). Σύγχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας. Αθήνα: Εκδόσεις ∆ελφοί. 

Πάτσιου, Β.(1995).«Η ∆ιάπλασις των Παίδων» 1879-1922, (∆εύτερη έκδοση). Αθήνα: 
Καστανιώτης. 

Reble, Α.(1990). Ιστορία της παιδαγωγικής, Μτφρ. Θ .Χατζηστεφανίδης-
Σ.Χατζηστεφανίδη -Πολυζώη Αθήνα: Παπαδήµας. 

Rougemont, D.(χ.χ.). Letre ouverte aux europeenes, Μτφρ: Τ. Χατζηαναγνώστου. Αθήνα: 
∆ίπτυχο. 

Rousseau,j( Χ.Χ.).: Emile ou de l'education ( Αιµίλιος ή για την εκπαίδευση):τ. α-
β,εκδόσεις :Αναγνωστίδης, Αθήνα . 

Sneider,F.( 1959): Europäische Erziehung:Herder, Bassel-Freiburg-Wien. 

Stone,Ι. (χ.χ.):Η ∆ίκη του Σωκράτη: Μτφρ. Ταµβάκη Αθήνα. Φασούλης Κ.(2010). Η 
ποιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ατραπός. 

Τοµασίδης, Χ. (1982). Εισαγωγή στην ψυχολογία, Αθήνα,∆ίπτυχο.  

Φασούλης Κ. (2010). Η ποιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Αθήνα: Ατραπός 

Φράγκος,Χ. (1984).Ψυχοπαιδαγωγική: τρίτη έκδοση. Aθήνα: Gutenberg. 

Freire . P. (1985):Η αγωγή των Καταπιεζοµένων: Μετάφραση: Γ. Κρητικός: Αθήνα . 

Φυριππής Μ. (1977). Ευρωπαϊκή Επίδραση στην Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική κατά 
τον 19ο αιώνα: Αθήνα. 

Hoyles, M., (1981): Πολιτική της Παιδείας: Μτφρ. Κ.Σύρρου: Εκδόσεις: Θεωρία: Αθήνα . 

Huson,J.κ.ά.(1961):Το σχολείο µε τη ζωή για τη ζωή. Μτφρ. Γ Βασδέκης, Αθήνα, ∆ίπτυχο. 

Summary 

J .J. Rousseau throughout his pedagogical theory attacks the modern society, in which 
he believes that all miseries come from. “Every human creature is made perfect from the 
hands of the Creator, but become foul in the hands of society”. He believes in the power of 
learning and education. “We grow flowers through cultivation and men through education”. 
He disagrees with the rules society provides and leads Emile away from modern 
civilization, so Emile can remain untouched from the effects of the existing culture. Despite 
the criticism and the exaggerations many of Rousseau's pedagodidactical theories maintain 
their all-time qualities as shown in this essay.  
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«Ο Αιµίλιος» του Ρουσσώ στην εποχή της οικουµενικότητας 

Ξηρογιάννη Παναγιώτα 

∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας 
Λέκτωρ (Π∆407/80) στη Σχολή Ικάρων 

Ο µεγάλος φιλόσοφος του 17ου αιώνος Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
µε το έργο του «Αιµίλιος ή περί αγωγής» (́ Emile ou de l’ éducation) (1762), 
επικεντρώνεται στην «ειλικρίνεια της καρδιάς» και στις αισθήσεις µέσω των 
οποίων το Εγώ σκέφτεται και αισθάνεται χωρίς ν’ ακολουθεί την οδό της 
καρτεσιανής αντικειµενικότητας και την αντικειµενικότητα του πειράµατος1. 

Για το φιλόσοφο το Εγώ υπάρχει, αισθάνεται, κρίνει και βεβαιώνεται για την 
ύπαρξη του κόσµου µέσω των αισθήσεων. Το Εγώ βεβαίως δεν απορρίπτει το λόγο 
ως βασικό στοιχείο της υπάρξεώς του αλλά µε τη λογική καθοδηγεί τον εαυτό του 
οδηγούµενο στην αυτονοµία του και στην ικανότητα αυτοδιδασκαλίας του. 

Ο φιλόσοφος προκρίνει την ιδιωτική αγωγή και γνώση του µαθητή του, 
Αιµίλιου, καταγγέλλοντας συγχρόνως τη δηµόσια εκπαίδευση της εποχής του, η 
οποία χρησιµοποιεί τον άνθρωπο και τη γνώση ως µέσον για ωφελιµιστικούς 
σκοπούς. 

Συνεπώς ο Rousseau στοχεύει στην ωριµότητα του παιδιού, το οποίο 
αναπτύσσει τις δυνατότητές του ακολουθώντας το δικό του ρυθµό χωρίς την 
καθοδήγηση της αυθεντίας – διδασκάλου και των γονέων του ή οποιουδήποτε 
άλλου. Το παιδί ακολουθώντας την πορεία αποξενώσεως από το περιβάλλον του 
γίνεται κύριος του Εγώ του, του εαυτού του και γνησίως ελεύθερη ύπαρξη. 

∆ιότι όταν η ύπαρξη οδηγηθεί στην αυτογνωσία και στην ελευθερία, όταν 
απελευθερωθεί από τα εξωτερικά και τα εσωτερικά δεσµά της τότε µόνο 
συνυπάρχει µε τις άλλες υπάρξεις και ενεργεί σύµφωνα µε το κοινό συµφέρον.  

Τότε η ανθρώπινη ύπαρξη εν ελευθερία µε µέσο την παιδεία µπορεί να 
αντικρύσει το αγαθό και την αλήθεια και όχι τη σκιά της, το οµοίωµά της. Ωστόσο 
ο ανθρώπινος λόγος είναι εκείνος, ο οποίος αποφασίζει για το ορθό και το ηθικό 
και όχι ο Θεός. (homme indépendant)2  

Ο φιλόσοφος ενδιαφέρεται να προβάλλει τη λογική χωρίς θρησκευτικό 
δογµατισµό, η οποία είναι συµβατή µε το συναίσθηµα, την ισότητα, την ελευθερία 
και την αγωγή, ασκώντας κριτική τόσο εναντίον των Ιησουϊτών όσο και εναντίον 
των διαφωτιστών, οι οποίοι προέβαλαν το ιδεώδες του «homme de l’ homme» 
(συµβατικού ανθρώπου). 

Αντιθέτως ο Rousseau διακρίνει τον άνθρωπο ως «homme de la nature» 
(άνθρωπος της φύσης) και «homme de l’ homme» (συµβατικός άνθρωπος). Η 
διάκριση αυτή του Rousseau αφορά στο διαχωρισµό των γνησίων και των 
κίβδηλων αξιών και συµβάλλει στην αναγνώριση της ηθικής αξίας του ανθρώπου 
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και του δογµατικού λήθαργου στον οποίο είχε περιέλθει υποβάλλοντας την 
«αλληγορία του Σπηλαίου» από την «Πολιτεία» του Πλάτωνος

3. 
Ο Rousseau ισχυρίζεται ότι ο Αιµίλιος, ο µαθητής του πρέπει να βρεθεί σ’ 

ένα σύστηµα εκπαίδευσης, το οποίο θα διατηρεί την αθωότητα και την έµφυτη 
ανθρώπινη καλοσύνη διδασκόµενος από τη δύναµη των πραγµάτων. 

Για το λόγο αυτό προσανατολίζεται προς την αγωγή των συναισθηµάτων 
ισχυριζόµενος, ότι η αγάπη για τον εαυτό (l’ amour de soi) οδηγεί στην αγάπη για 
το συνάνθρωπο, γεγονός πολύ σηµαντικό για τη δηµιουργία των ανθρωπίνων 
σχέσεων, εφόσον η ανθρώπινη ύπαρξη και η κοινωνία εντός της οποίας διαβιεί 
µετασχηµατίζονται.  

Εποµένως είναι δυνατή η πραγµάτωση της ύπαρξης µιας κοινωνίας εντός της 
οποίας τα µέλη της ζουν αρµονικά υπακούοντας στο νόµο και στο αίσθηµα αλλά 
και είναι κύριοι του εαυτού τους και της γνώσης τους. Τότε µόνον ανακαλύπτουν 
το «φως της γνώσης» που υπάρχει εντός τους και ατενίζουν το αγαθό και 
συνάπτουν ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις στο οικουµενικό επίπεδο ακόµη και 
εντός της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής. 

∆ιότι το αγαθό, αποτελεί το συµφέρον της ανθρωπότητας και δεν αποτελεί 
µια µεταφυσική οντότητα.  

∆ιαφαίνεται η επίδραση που είχαν ασκήσει ο Pascal, ο Malebranche και ο 
Πλάτων στο στοχασµό του φιλοσόφου4, ο οποίος θεωρεί την ύπαρξη εντός του 
κόσµου, του εγώ εντός της κοινότητας. Ο ρόλος δε της θρησκείας στην αγωγή 
είναι πολύ σηµαντικός για το Rousseau, προβάλλοντας µια θρησκεία χωρίς 
δόγµατα και φανατισµό αρνούµενος µάλιστα τον αθεϊσµό και την προκατάληψη. 

Για το φιλόσοφο η συνείδηση αποτελεί την αληθινή πηγή της θρησκείας, το 
εσώτερο φως, η οποία υπάρχει εντός του λόγου και προβάλλει την ηθική αξία του 
ανθρώπου

5. 
Ο άνθρωπος έχει εποµένως την ευθύνη των πράξεών του. Ωστόσο η έννοια 

του κακού συνδυάζεται µε τη µετάβαση από το ατοµικό στο κοινωνικό επίπεδο. 
∆ιότι παράλληλα µε τη δυνατότητα του κακού υπάρχει η ανθρώπινη ελευθερία. Ο 
Rousseau έχει απόλυτη εµπιστοσύνη στην αρχέγονη καλοσύνη της ανθρώπινης 
καρδιάς αρνούµενος το στήριγµα των άλλων ανθρώπων – των ανθρώπων του 
κλήρου. Ο Rousseau υπεστήριζε ότι ο άνθρωπος δε χρειάζεται διαµεσολαβητή στη 
σχέση του µε το Θείο. 

Ακόµη ο φιλόσοφος επιµένει στην ιδέα ότι ο εξανθρωπισµός οφείλεται στην 
κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. ∆ιότι όταν ο άνθρωπος γίνει πολίτης τότε µπορεί 
να κατακτήσει την ανθρώπινη ουσία. Ενώ όλα γύρω από το Rousseau αναλύουν 
την ηθική σε µαθηµατικές σχέσεις, τη φύση σε µεµονωµένα γεγονότα, ο 
φιλόσοφος αποκαθιστά την έγγειο πραγµατικότητα του Θεού, της συνειδήσεως. 

Το εσωτερικό αίσθηµα, το οποίο οδηγεί στην αισιόδοξη οπτασία του 
σύµπαντος είναι ο µόνος οδηγός της διαγωγής. Ο Αιµίλιος, ο µαθητής του 
Rousseau, πρέπει να ζήσει εντός της κοινωνίας όµως να διατηρεί µέσα του όλη την 
έµφυτη ανθρώπινη καλοσύνη.  
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Η φύση πρέπει να γίνει οδηγός της αγωγής των παιδιών. Συνεπώς η αγωγή, 
που επιβάλλεται να είναι προσωπική, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε 
παιδιού, πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη εκδήλωση των φυσικών αναγκών του 
παιδιού. Ο Rousseau είναι βέβαιος ότι η εξατοµικευµένη αγωγή θα συµβάλλει 
στην καλλιέργεια των φυσικών κοινωνικών αισθηµάτων της συµπάθειας και της 
φιλαλληλίας. Με την καλλιέργεια των φυσικών αυτών αρετών καταπολεµούνται 
τα πάθη της ιδιοτέλειας και της µαταιοδοξίας που οδηγούν στην κοινωνική 
διαφθορά

6, η οποία (διαφθορά) µάλιστα χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τεχνολογική 
εποχή της πολεµικής σύρραξης κρατών λόγω της διαφθοράς των κοινωνιών της 
πλεονεξίας και της µαταιοδοξίας κάποιων ηγετών και των οπαδών τους.  

Ο διδάσκαλος, όπως άλλωστε και ο Σωκράτης εφήρµοσε τη µαιευτική µέθοδο 
– οφείλει να δηµιουργήσει το κριτικό περιβάλλον ώστε ο µαθητής ν’ ανακαλύψει 
µόνος του τη γνώση. Ο µαθητής διαθέτει κάποιες έµφυτες ιδέες, οι οποίες 
αποτελούν την κατεξοχήν πηγή ανάπτυξης της γνώσης. 

Ο διδάσκαλος µπορεί να συνοδεύσει τη διδασκαλία µε γλυκύτητα και αγάπη, 
διότι αυτός αποτελεί τον µόνο τρόπο ώστε ο µαθητής να απολαύσει τα µαθήµατα 
µε ζήλο και προσοχή χωρίς φόβο. Ο µαθητής πρέπει να βρίσκεται σε γαλήνια 
κατάσταση εν ώρα διδασκαλίας και όχι να επιτελείται η µάθηση µε φόβο και 
τρόµο. 

Η γνώση εποµένως αποκτάται από το µαθητή χωρίς εξωτερική βοήθεια και 
µέσω του διαλόγου. Η γνώση ωστόσο όταν δε βιώνεται µε πάθος από το µαθητή 
και ολόψυχα δε µπορεί εκείνος να κατακτήσει τα µαθήµατα. Τότε τα µαθήµατα 
(όταν δεν ισχύει το προηγούµενο) µένουν ακατανόητα από το µαθητή εφόσον 
οικειοποιείται επιφανειακά τη γνώση. 

Ο µαθητής µπορεί µέσω των ερωταποκρίσεων να βρει µόνος του την αλήθεια. 
Εποµένως η µάθηση κατακτάται µε χαρά και όχι µέσω της βίας και του 
εξαναγκασµού. Ωστόσο ο άνθρωπος συχνά διακατέχεται από τον διακαή πόθο να 
εντυπωσιάσει τους άλλους ανθρώπους µε τις γνώσεις του και την προσωπικότητά 
του και να τους υποτάξει. Εποµένως ο άνθρωπος συχνά σκέπτεται ποια γνώση έχει 
µεγαλύτερη επιδοκιµασία, εκτίµηση, εξασφαλίζει επιρροή σε άλλους ανθρώπους. 
Όπως συχνά συµβαίνει και στον καθηµερινό βίο, σηµαντικότερη θεωρείται η 
εντύπωση που αφήνει ο µορφωµένος στους άλλους ανθρώπους και όχι η 
ουσιαστική αξία των γνώσεων. 

Όταν ο άνθρωπος βρει την ουσιαστική γνώση µπορεί να απελευθερωθεί από 
τα δεσµά τα οποία τον κατακλύζουν και ν’ ανακαλύψει τη σηµαντικότητα της 
φιλοσοφίας ως σηµαντικό θεραπευτικό µέσο το οποίο έχει σηµαντικό ρόλο στην 
ψυχική και σωµατική υγεία των ανθρώπων. 

Το αίτηµα του Ρουσσώ για επιστροφή στη φύση αποτελεί το σηµαντικότερο 
σηµείο της αγωγής για τη διαµόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Το παιδί 
µπορεί να διαµείνει στην επαρχία µακριά από την πόλη και τον τρόπο ζωής που 
αλλοτριώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Ρουσσώ θεωρεί σηµαντική τη θέληση του 
παιδιού για µάθηση. Ο δάσκαλος δεν προβάλλει στο µαθητή τη µέθοδο 
διδασκαλίας ούτε δίδει τη γνώση ως έτοιµη λύση αλλά µε τη χρήση των 
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ερωταποκρίσεων – της σωκρατικής µαιευτικής µεθόδου – οδηγεί το µαθητή στην 
εύρεση της λύσεως. Ο Πλάτων µάλιστα δίδασκε ότι η γνώση που κατακτάται µ’ 
αυτόν τον τρόπο δεν είναι παροδική. Εποµένως η θεωρία του Ρουσσώ αποτελεί 
επανάληψη της σωκρατικής µαιευτικής ως προς τη µέθοδο όµως και όχι ως προς 
την επιστροφή στη φύση, διότι ο Σωκράτης κήρυσσε την επιστροφή του ανθρώπου 
στην πόλη. 

Ωστόσο είναι σηµαντικό να πραγµατώνεται η διδασκαλία κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εµπνεύσει στην ψυχή του µαθητή την αγάπη προς τη γνώση σαν τον 
παιδαγωγικό έρωτα για τον οποίο µίλησε ο Πλάτων. 

Ακόµη ο παιδαγωγός οφείλει να χρησιµοποιεί και το παιχνίδι, την ανάπαυλα 
διότι τότε η µάθηση καρποφορεί και εγκαταλείπεται η ιδέα χρήσης βίας και 
καταδυνάστευσης. Η µεταχείριση επίσης του µαθητή από το διδάσκαλο πρέπει να 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την προσωπικότητα του µαθητή και τις κλήσεις και τα 
ενδιαφέροντά του. 

Εποµένως ο δάσκαλος οφείλει να καλλιεργήσει το νου και τα συναισθήµατα 
του µαθητή και να του οξύνει την κριτική του ικανότητα. 

Ο Ρουσσώ θεωρεί βέβαια ότι αυτό πραγµατώνεται εν ελευθερία απ’ όπου 
απορρέουν βασικοί κανόνες της αγωγής. Εποµένως πρέπει να δεσπόζει η 
ελευθερία και όχι ο εξαναγκασµός κατά τη διδασκαλία όπως ο ελεύθερος πολίτης 
υπακούει στους νόµους του κράτους από αγάπη στην ουσία και στο γράµµα των 
νόµων. Η ίδια η φύση κατά το φιλόσοφο αποτελεί τον οδηγό στη διαπαιδαγώγηση 
των νέων και ο δάσκαλος όπως ο Σωκράτης δε θεωρείται αυθεντία αλλά 
«εκµαιεύει» τη γνώση από τον ίδιο το µαθητή µέσω του διαλόγου. Εποµένως δεν 
παρέχει έτοιµη γνώση στο µαθητή ο δάσκαλος αλλά τον οδηγεί στη διερεύνηση 
των φυσικών και κοινωνικών φαινοµένων. Τότε η γνώση είναι προσωπική 
κατάκτηση του νέου ανθρώπου και δεν επιβάλλεται έξωθεν. Η απορία είναι βασική 
παιδαγωγική αρχή και από το Σωκράτη και από τον Πλάτωνα και από τον 
Αριστοτέλη. 

Στο Ρουσσώ πραγµατώνεται η επανάληψη της σωκρατικής µαιευτικής 
µεθόδου και η διδασκαλία του αυθεντικού στοχασµού όπως ένα µορφωµένο 
πρόσωπο θέτει ως προτεραιότητα στη διδασκαλία των µαθητών του. Ένας τέτοιος 
δάσκαλος-παιδαγωγός έχει εµπειρία του µανθάνειν και του διδάσκειν και αποτελεί 
ως ύπαρξη ένα πέρασµα, ένα γεφύρι για τις άλλες υπάρξεις εφόσον ο ίδιος 
αποτελεί την αφορµή για στοχασµό και ωρίµανση και δε δίδει λύσεις στους 
προβληµατισµούς του µαθητή του. 

Η γνώση για το δάσκαλο-παιδαγωγό εποµένως είναι αφορµή µοναδικής 
επικοινωνίας µε το µαθητή του καθώς κάθε τέτοια συνάντηση είναι µοναδική και 
ανεπανάληπτη και γίνεται χάριν της γνώσεως και όχι για ωφελιµιστικούς λόγους 
και για τον ίδιο αλλά και για το µαθητή του. 

Τότε η ύπαρξη συνειδητοποιεί τα όρια της γνώσεως και των ικανοτήτων της, 
διότι το «γνώθι σ’αυτόν» την οδηγεί στην αυθεντική ευτυχία επιχειρώντας πάντοτε 
τα πράγµατα τα οποία είναι ικανή να επιτύχει απέχοντας από την έπαρση. 
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Σήµερα στην αποθέωση της επιστήµης, της τεχνογνωσίας και της 
τεχνοκρατίας, το σωκρατικό «η αρετή είναι γνώση» αποκτά νέο νόηµα, διότι η 
γνώση χρειάζεται αρετή εφόσον η επιστήµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο 
για το καλό, αλλά και για το κακό και να γίνει «πανουργία». 

Ωστόσο ο αυθεντικός, ελεύθερος στοχασµός και η δικαιοφροσύνη 
διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την αυτονοµία του ανθρώπου. 
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Summary 

Rousseau attains the resumption of the Socratic maieutic method and teaching of 
authentic thought which an educated person sets as a priority when teaching his or her 
pupils. Such a teacher-pedagogue has the experience of learning and teaching and 
constitutes as a being a passage, a bridge (Zarathustra) for other beings, provided he, 
himself, gives rise to meditation and maturing and does not provide solutions to his pupil’s 
questions. 

Knowledge for the teacher-pedagogue is, therefore, a chance for unique 
communication with his pupil, and, just like every such encounter, it is unique and 
irreproducible and it takes place for the sake of knowledge and not for utilitarian reasons 
both for the teacher himself and for his pupil too.  
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Then, the being becomes conscious of the limits of knowledge and its abilities, 
because “self-knowledge” leads it to authentic happiness, always attempting things it is 
capable to succeed, abstaining from conceit. Nowadays, at the era of science, know-how 
and technocracy apotheosis, the Socratic “virtue is knowledge” acquires a new meaning, 
because knowledge needs virtue provided science can be used not only for good, but for 
bad too and thus become “wile”. However, authentic, free thought and fair-mindedness do 
ensure a man’s dignity and autonomy. 
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1. Introduction  

Nationalism is a powerful and nearly universal sentiment affecting national 
and international politics in the modern world. The power of nationalism comes 
from the fact that it “locates the source of individual identity within people, which 
is seen as the bearer of sovereignty, the central object of loyalty, and the basis of 
collective solidarity.” (Greenfeld, 1992: 3). Joseph S. Nye Jr. finds that, in modern 
world history, “nationalism proved to be stronger than socialism when it came to 
bonding working classes together, and stronger than capitalism that bound bankers 
together” (1993: 61). This is also true in modern Greek history. After modern 
nationalist doctrines were embraced by Greek political elites in the early 20th 
century, the water of nationalism steadily engulfed all that stood in its path. Other 
movements and ideologies waxed and waned, but nationalism permeated them all. 

Theoretically speaking, nationalism is a rather recent product of the nation-
state system, which was established first in Europe and later spread to other parts 
of the world along with Western imperialist expansion.  

The concept of nationalism is often expressed as patriotism and the sentiments 
of the people were not described as nationalistic but patriotic.  

On the other hand, a hero in Greek mythology and folklore, was originally a 
demigod, their cult being one of the most distinctive features of ancient Greek 
religion. An example would be Heracles, son of the mortal queen Alcmene and the 
god Zeus. Later, heroes came to refer to characters who, in the face of danger and 
adversity or from a position of weakness, display courage and the will for self 
sacrifice -that is, heroism- for some greater good of all humanity. This definition 
originally referred to martial courage or excellence but extended to more general 
moral excellence. 

Stories of heroism may serve as moral examples. In classical antiquity, cults 
that venerated deified heroes such as Heracles, Perseus, and Achilles played an 
important role in Ancient Greek religion. Politicians, ancient and modern, have 
employed hero worship for their own apotheosis (i.e., cult of personality).  
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Within this concept heroes were used to strengthen the idea of nationalism.  
But who is a ‘hero’ in current history school books in Greece? And how is the 

concept perceived by the students? 
Is nationalism something to be learned by textbooks during school years or by 

society? Can we be nationalist and humanist at the same time?  
Have the recent changes in the economical life of Greece changed the ideas of 

students about the nation or their political thinking? 

2. Research subject 

Textbooks are the dominant definition of the curriculum in schools and also a 
very representative portrayal of political, cultural and economic battles and 
compromises. They tend to convey broader cultural ‘messages’ and in terms of 
their social function bear similarities to government policy documents. Their 
function is to teach children “what their elders want them to know” and to 
“represent to each generation of students a sanctioned version of human knowledge 
and culture”. The history textbooks that are chosen for classroom use give some 
indication of what is being taught in the schools (Μπονίδης, 2004). Historical 
narratives presented in the textbooks incorporate conceptions of who people are 
and how they are linked to particular location. So it is clear that school history 
textbooks play an important role in teaching students about their national identity. 
Researchers use different ways to study the important question of how history 
textbooks in different countries structure learning opportunities for their students 
(Μπονίδης, 2004).  

A survey to secondary and high school students of Greece and a thorough 
study of their textbooks of History focused on modern times will be presented in 
order to show the results of these crucial matters.  

2.1 Conduct of the research 

A questionnaire was distributed to students of the 3rd year of lower High 
Schools and 2nd and 3rd year of senior High Schools all over Greece. The sample 
was taken from big cities, smaller towns and islands, including private and public 
schools. All the questions of the survey were close questions. We asked students to 
evaluate each item given in each question by using the following scale: 1 to the 
most important and 6 to the least importanti or to choose their preference by using a 
tick. 200 questionnaires were distributed, in total, to schools and we received and 
analyzed with the SPSS method 134 of them. 

 

                                            
i We have used the Likert scale which is one of the most common methods in research that 
employs questionnaires. 



 1046

 
 

2.2 Results of the research 

According to the questions and answers given by the students we have 
decided to divide our material into five groups, as above. 

The first section titled as “Heroes” is trying to deal with the perceptions of the 
students towards the concept of who is a hero and what are the main 
characteristics of a person that is recognized as one. The majority of students 
decided that ‘courage’ is the main characteristic a ‘hero’ should be privileged of. 
The other proposed items for a heroic figure were: strength, intelligence, 
patriotism, tolerance, ambition, charisma, altruism, self-sacrifice, farsightedness.  

In this category, we also gave a list of names of famous people written in 
school textbooks of History and asked the students to circle which one or ones of 
the choices given, they consider as ‘heroes’. The results were proven to be 
interesting and in a way surprising. Even though we have tried to include in our list 
personalities of all the fields, it was shown that students chose those who are or 
were ‘warriors/soldiers’ or ‘politicians’. Scientists or ordinary people of everyday 
life were not chosen or anyhow considered to be voted as ‘heroes’.  

The answers given are not very hard to explain. If we get a more thorough 
look on the textbooks of History used in High schools of all grades and by studying 
these textbooks we can easily observe that the narration is focused on battles, 
treaties and generally periods of warfare. The social life, economic situation, the 
scientific progress are almost totally absent from the narrative schemes that are 
used in textbooks and by no means promoted or mentioned in detail.  

In the same category we shall put students’ answers regarding social values. 
The question that was asked was “which of the social values are important for you” 
and among the suggestions given to be evaluated and rated according to the system 
we described above were the following: state, religion, family, national values, 
friends, personal belongings. High school students opted for “state” as the most 
important social value existing.  

The other question referred to the human characteristics that are worthy of 
respect from someone’s environment. The suggested features were the following: 
strong bond with the homeland and blood, tolerance to those around a person, 
taking rational decisions, love for the nation, achieving one’s goals, work for 
someone’s country, respect and love of the others. The characteristic that was 
chosen as the most important one for someone to have was the effort of someone to 
succeed in his/her aims and goals.  

The second section has to do with the comparative model of “Self” and 
“Other” and how otherness is presented in school books. The ‘eternal enemy’ of 
Greece (according to the official narration of Greek textbooks), the ‘Turks’ were 
evaluated to be the nation with which Greece had the “the highest number of and 
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the most intense conflicts with”. Similar to this idea, students believe that the 
“preserving and protection of the national borders” is the first thing that comes to 
their minds when they listen to the term ‘national independence’. That probably 
means that the “other” is mostly considered as an ‘enemy’ that is related not only 
with the construction of the national identity, but also with the notion of 
‘independence’ most likely from this country’s rule. Taking this in mind, it is not 
surprising that students decided that the Greek-Turkish War of 1897 (where Greece 
was defeated and had to pay war indemnities to its opponents) is the historical 
event that emotionally triggered the students to a negative response. The other 
events included in this question were: Asia Minor Catastrophe (1922), Siege of 
Tripolitsa (1821), Fall of Constantinople (1453), Exchange of Populations (1923), 
Chios Massacre (1822).  

The third section is related with the emotional affection students get by a list 
of things presented to them. The question given was formulated as following: 
“Which one(s) of the items below (National Flag, National Anthem, Military 
parades and ceremonies, sudden death of someone familiar, scenes of war, cry of a 
suffering child and being far from the family) emotionally affects them the 
deepest?”. The highest percentage of the students replied that they are mostly 
affected by the Greek national anthem. In this question we tried to include different 
aspects of everyday life as well as some more patriotic features. The preference of 
the children shows that the nationalistic characteristics of each country still have a 
strong impact on students and influence their feelings or reactions. In the same 
category, we have also included a question whose target is to determine the 
humanistic feelings of high school students. “Expulsion from school” or 
“witnessing a friend being treated unfairly” are the incidents or scenarios that 
would make students react in a negative way. The list was completed with 
everyday life situations, such as: witnessing the agony of a family member, news of 
martyrs, witnessing the burning of Greek national flag. From the feedback we got, 
we realize that the students chose the scenarios, which are more directly related 
with their school life rather than with any nationalistic or social value or situation.  

The fourth group includes questions that have to do with ‘international 
problems and solutions’. In the question “which method should be used in order to 
solve serious problems” that may exist between countries, most of the students 
decided that the solution can be given by social protests (demonstrations, protests 
etc.). The other proposed methods were: diplomatic dialogue and proceedings, 
armed conflicts, activism, discussion of the problems on the media. Whether 
generalized methods can change or not a severe situation is a matter of discussion. 
Usually young children can be more impulsive or spontaneous thinking that by 
demonstrating for their rights or about a complicated or difficult situation can 
actually change it.  

Finally, the fifth group examines some dates that are important for the 
students or some periods that they remember well or better from their historical 
lessons. We gave students a list with some important national and religious 
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holidays (Fall of Constantinople 1453, Christmas, 25th March 1821, Easter, 28th 
October 1940) and some other significant dates (1st May, Women’s Day, 
Birthday/Name day). Surprisingly enough, most of the students regard their 
birthday as the most significant date, whereas no date reminding wars or victories 
was chosen. 

At the same time, the students that answered the questionnaire believe that the 
First and the Second World War is the most appealing period of World’s History 
that were taught throughout their education. Students were asked to choose 
between: Asia Minor Campaign, Ottoman rule, Ancient Greek History, Byzantine 
Empire, Reform, Renaissance and Discoveries in Europe, 1st and 2nd World Wars, 
World History after 1950 and Foundation of Modern Greek State.  

Conclusions:  

This survey reflects the opinions of the students that soon will be responsible 
for future politics and policies, reproduces their perceptions about nationalism, or 
to put it more correctly, presents the results of how historical thinking in Greece 
has influenced children’s ideas through education. 

The results presented above have shown that there are some contradictions. 
Even though “the Greek national anthem” seems to affect deeply the students’ 
feelings, at the same time an “expulsion from school” is a situation that would 
prompt them to react in a negative way. How could we interpret this? That 
probably means that their personal life at school is much more important at this age 
from any other factor of their social life.  

The main point of this survey, nevertheless, was to discover students’ beliefs 
about the notions of nationalism and heroism and the way these concepts are 
perceived through education. The feedback we got back was not beyond our 
expectations. The Greek educational system, mainly concentrated on an 
ethnocentric narration regarding History teaching, has promoted a stereotypical 
way of thinking not only about the ‘others’ but mainly about the image of 
ourselves. The type of “heroes” which is presented in History textbooks is either a 
king or a warrior. It is never a person from everyday life, an unknown human being 
with a common way of living, with ordinary problems that has to fight for. A hero 
has always an ideal personality and is privileged with exceptional strength and a 
great mind. Normal people are totally excluded from this scheme. As for the 
‘others’, the Turkish nation remains at the top of the list of the nations that Greece 
has bad relations with, according to the findings.  

Finally it is very remarkable that the same students that chose the period of 
the World Wars as the most important historical era to remember, they thought that 
the date of the birthday is more essential from every single incident that has 
happened in the world.   
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Abstract 

Who is a ‘hero’ in current school textbooks of History in Greece? And how is the 
concept perceived by the students? 

Is nationalism something to be learned by textbooks during education or by society? 
Can we be nationalist and humanist at the same time?  

Have the recent changes in the economical life of Greece changed the ideas of 
students about the nation or their political thinking? 

Textbooks are the dominant definition of the curriculum in schools and also a very 
representative portrayal of political, cultural and economic battles and compromises. They 
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tend to convey broader cultural ‘messages’ and in terms of their social function bear 
similarities to government policy documents. Their function is to teach children “what their 
elders want them to know” and to “represent to each generation of students a sanctioned 
version of human knowledge and culture”. A survey to secondary and high school students 
of Greece and a thorough study of their textbooks of History focused on modern times will 
be presented in order to show the results of these crucial matters.  
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Εισαγωγή 

Η εισαγωγή ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ) ή µε αναπηρίες (ΑµεΑ), 
αλλά και µε άλλα χρόνια νοσήµατα, στην Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσιάζει µια 
σηµαντική αύξηση τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό (Νατσιοπούλου, Μελισσά- Χαλικιοπούλου & Νενοπούλου, Ι∆ ∆ιεθνές 
Συνέδριο, Π.Ε.Ε., 2011, National Council on Disability, 2000). Το ποσοστό 
εισαγωγής των φοιτητών στα ΑΕΙ/ΤΕΙ αυξήθηκε από 3% στο 5% (ΦΕΚ 
659/τευχΒ, 3015/2001) ενώ στα Πανεπιστήµια των ΗΠΑ από 9,3% στο 17% 
(National Center on Educational Statistics, 2000). Παρόλα αυτά, τα νεαρά άτοµα 
µε αναπηρίες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στην 
ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης από αυτά χωρίς αναπηρία (Getzel and Briel, 2006, 
Whelley and Aborn, 2004).  

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν αφενός τη δύναµη και την προσωπική 
βούληση των ατόµων αυτών να αγωνιστούν για ισότιµη συµµετοχή στο αγαθό της 
παιδείας –ειδικά της δηµόσιας- και αφετέρου την ανάγκη, από την πλευρά της 
πολιτείας, για παροχή της ανάλογης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής στήριξης. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι αν και όλο και περισσότερα ΑµεΑ 
ολοκληρώνουν τον κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσής τους, το χάσµα, 
µεταξύ αυτών και όσων δεν έχουν αναπηρία, µεγαλώνει για την ολοκλήρωση του 
τρίτου κύκλου σπουδών. Παρατηρείται µάλιστα µία µείωση στις ΗΠΑ: από το 
30% των φοιτητών ΑµεΑ που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο 1986 στο 26% 
το 2001 (The National Organization on Disability, 2001) , ενώ στην Ελλάδα η 
αντίστοιχη µείωση οφείλεται κυρίως στις οικονοµικές δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο πληθυσµός της χώρας. Η έλλειψη επιµονής και προσήλωσης 
αυτών των φοιτητών στην περάτωση των σπουδών τους σχετίζεται βέβαια άµεσα 
µε τις γενικότερες δυσκολίες προσαρµογής που συναντούν σε ένα νέο περιβάλλον 
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αλλά και στις ακαδηµαϊκές προκλήσεις που τους επιφυλάσσει το πρόγραµµα των 
σπουδών τους.  

Η προσαρµογή αυτή είναι φυσικά δύσκολη για όλους τους πρωτοετείς 
φοιτητές, αλλά πολύ πιο δύσκολη και εξουθενωτική µερικές φορές, για τα ΑµεΑ, 
που έχουν και προβλήµατα πρόσβασης, µετακίνησης και παρακολούθησης των 
µαθηµάτων. Επιπλέον, έχουν να αντιµετωπίσουν την πρόκληση του να 
γνωστοποιήσουν το πρόβληµά τους στους άλλους και να βρουν τρόπους για να 
αξιοποιήσουν τη σχετική βοήθεια που µπορεί να τους παρέχεται από ένα ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
Πολλοί φοιτητές επιλέγουν να µη «δηµοσιοποιήσουν» το πρόβληµά τους (πχ. 
χρόνιο νόσηµα, δυσλεξία, κ. α.) µέχρι αυτό να «αποκαλυφθεί». Άτοµα µε εµφανή 
προβλήµατα υγείας ή µε πολλαπλές αναπηρίες έχουν δυστυχώς την αρνητική 
εµπειρία του να νιώθουν παρείσακτα στον ακαδηµαϊκό τους χώρο, καθώς πολλοί 
καθηγητές (ΕΠ) τούς συµπεριφέρονται έτσι ή τους υπενθυµίζουν µε άµεσους ή 
έµµεσους τρόπους ότι δεν θα έπρεπε να ανήκουν εκεί. Σε σχετικές µε το θέµα 
µελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι η στάση και η συµπεριφορά τόσο του εκπαιδευτικού 
όσο και του διοικητικού προσωπικού, τους επηρεάζει αρνητικά γιατί το προσωπικό 
αυτό δεν έχει την κατάλληλη ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση για να γνωρίζει αφενός 
τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των ΑµεΑ και αφετέρου τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα Ιδρύµατα προκειµένου να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση και 
των δύο πλευρών (Getzel and Finn, 2005, Getzel & McManus, 2005, National 
Center for the Study of Postsecondary Educational Supports, 2000).  

Το ΑΤΕΙΘ, ένα ίδρυµα µε περίπου 30000 φοιτητές, προχώρησε το 2006 στην 
ίδρυση γραφείου ΑµεΑ (www.amea.teithe.gr) για την εκπαιδευτική και 
ψυχολογική στήριξη των φοιτητών µε αναπηρίες και χρόνια νοσήµατα. Το γραφείο 
λειτουργεί επίσης ως συνδετικός κρίκος τόσο µε τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος (πχ. 
για την κατασκευή βασικών έργων υποδοµής όπως ράµπες, ενηµέρωση του 
διοικητικού προσωπικού για τα προβλήµατα των ΑµεΑ) όσο και µε το ΕΠ για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων φοίτησης αυτών των φοιτητών, αλλά και µε το 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης για την εξεύρεση κατάλληλης θέσης για την πρακτική τους 
άσκηση και µελλοντικά για την ένταξή τους στον παραγωγικό χώρο. Για την 
υλοποίηση των παραπάνω στόχων το γραφείο έχει υιοθετήσει το πρόγραµµα 
«συµφοιτητές-µέντορες», συνεργάζεται δηλαδή µε ένα δίκτυο εθελοντών 
φοιτητών), παρόµοιο µε το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου LeLigh της 
Πενσυλβανίας (Bartlett, 2004), σε αντίθεση µε άλλα ιδρύµατα των ΗΠΑ, ιδιαίτερα 
ιδιωτικά πανεπιστήµια, που τα αντίστοιχα γραφεία προσφέρουν υπηρεσίες µόνο 
έναντι αµοιβής (Harding, Blaine, Whelley & Chang, 2006, Lipka, 2006).  

Προκειµένου να εξυπηρετηθούν φοιτητές µε διαφορετικές αναπηρίες (πχ. 
τύφλωση, κώφωση, κινητικά προβλήµατα), συχνά σε συνδυασµό και µε 
µαθησιακές δυσκολίες, µετά από συνεννόηση µε ειδικούς πχ. κατασκευαστές 
προγραµµάτων ή άλλους καθηγητές πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ, αγοράστηκαν 
«ειδικοί» ηλεκτρονικοί υπολογιστές (πχ. µε µεγαλύτερες οθόνες και ειδικά 
λογισµικά για τυφλούς φοιτητές ή άλλα εξαρτήµατα – βοηθήµατα, όπως 
πληκτρολόγια ειδικά σχεδιασµένα για άτοµα µε προβλήµατα στην κίνηση χεριών). 
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Με τη βοήθεια τόσο του προσωπικού του γραφείου όσο και των εθελοντών 
φοιτητών, οι φοιτητές µε αναπηρίες εκπαιδεύονται στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και στο πώς η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση 
των ειδικών προβληµάτων τους στην εκπαίδευση.  

Συνήθως οι φοιτητές ΑµεΑ εισάγονται στα ΤΕΙ της χώρας χωρίς εξετάσεις, 
µόνο µε το βαθµό του απολυτηρίου τους. Ωστόσο, η επιλογή των Σχολών, και κατ΄ 
επέκταση των Τµηµάτων του ΑΤΕΙΘ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, γίνεται 
µε γνώµονα τις δυνατότητες και τις αδυναµίες που συνοδεύουν την αναπηρία τους. 
Από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το γραφείο ΑµεΑ, κάποια από τα οποία 
διαφαίνονται και στον παρακάτω πίνακα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι 
φοιτητές ΑµεΑ δείχνουν µία προτίµηση στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) µε τα Τµήµατα Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, 
Βρεφονηπιοκοµίας και Αισθητικής να προσελκύουν φοιτητές µε χρόνια νοσήµατα, 
ενώ άτοµα µε αναπηρίες να προτιµούν συνήθως Τµήµατα Πληροφορικής, 
Λογιστικής, ∆ιοίκησης, Βιβλιοθηκονοµίας και Αυτοµατισµού. Επίσης, οι φοιτήτριες 
ΑµεΑ προτιµούσαν επαγγέλµατα από την ΣΕΥΠ ενώ οι φοιτητές ΑµεΑ πιο 
τεχνολογικά επαγγέλµατα. Οι διαπιστώσεις αυτές συµφωνούν µε τα ευρήµατα 
παρόµοιων ερευνών στον Καναδά (Fichten et al., 2013), σύµφωνα µε την οποία η 
πλειοψηφία (67%) των φοιτητών ΑµεΑ εγγράφεται σε Ανθρωπιστικές Επιστήµες 
ενώ το 29% στρέφεται στις θετικές ή σε πιο τεχνολογικά επαγγέλµατα. 

Πίνακας Ι: Ενδεικτικά στοιχεία από τις προτιµήσεις τµηµάτων 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2010-2011 

Λόγος υγείας/ αναπηρία 
Αριθµός 
φοιτητών 

Τµήµα 

Κινητικά προβλήµατα 
(σπαστική τετραπληγία, 
τετραπάρεση, παραπάρεση, 
>67%)  

3 
1 
5 
1 
4 
3 

Αισθητικής 
Τουριστικών επιχειρήσεων 
Πληροφορικής 
Βρεφονηπιοκοµία (Β/Ν) 
Βιβλιοθηκονοµία (Β/Θ) 
Λογιστική 

Προβλήµατα Όρασης 
1 
1 
1 

Τουριστικών επιχειρήσεων 
Πληροφορικής 
Βιβλιοθηκονοµία 

Προβλήµατα ακοής 
Κωφαλαλία 
Προβλήµατα 
ακοής/ βαρηκοΐας 

4 
3 
1 
1 
 

Πληροφορικής 
Αυτοµατισµού, 
Παραγωγής ενδυµάτων 
Νοσηλευτική (ΝΟΣ) 
Μαιευτική 

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης 

2 
8 
2 
3 
1 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής 
∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας 
Αυτοµατισµού 
Μαιευτική 



 1054

Αναιµίες 
1 
1 

Αυτοµατισµού 
Πληροφορικής 

Λευχαιµίες 
5 
1 
2 

Αυτοµατισµού 
Πληροφορικής 
∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας 

Κακοήθεις Νεοπλασίες 
1 
7 
2 

Αυτοµατισµού 
Βρεφονηπιοκοµία/ Νοσηλ. 
∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας 

Άλλες ασθένειες 
Καρδιοπάθειες 
Βρογχικό Άσθµα 
Μυασθένειες, ΣΚΠ 
Νόσος Chron 
Κυστική ίνωση 
Σύνδροµο Marfen 
Κίρρωση ήπατος 

 
6 
1 
4 
2 
 
1 
2 

 
Μαιευτική/Νοσηλευτική/ΒΝ 
Βρεφονηπιοκοµία/ Νοσηλ. 
ΒΘ/ ΝΟΣ./ Αυτοµατισµού 
Πληροφορική/ ΝΟΣ 
 
∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας 
Αυτοµατισµού/ ΝΟΣ 
 

Επίσης, το γραφείο ΑµεΑ του ΑΤΕΙΘ εκπαιδεύει τους εθελοντές φοιτητές 
στο σωστό χειρισµό των αναπηρικών αµαξιδίων καθώς και στη συµπεριφορά τους 
απέναντι στους φοιτητές µε αναπηρίες, καθώς αυτοί τους εξυπηρετούν στις 
µετακινήσεις τους τόσο στο χώρο του ιδρύµατος όσο και έξω από αυτό στις 
διάφορες εκδηλώσεις (αθλητικές, ψυχαγωγικές, ηµερίδες, κ. α.) που οργανώνει το 
γραφείο. Τέλος, το γραφείο προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε διάφορα άλλα 
θέµατα που απασχολούν τα ΑµεΑ πέρα από τις σπουδές τους (πχ. άγχος 
εξετάσεων, δυσκολίες στην κατανόηση µαθηµάτων) όπως προβλήµατα σχέσεων 
(πχ. µε την οικογένεια, τους φίλους, κλπ.) ή άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα (πχ. 
κατάθλιψη ή κοινωνική αποµόνωση) µέσω ατοµικής συµβουλευτικής.  

Η τεχνολογία και συγκεκριµένα η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών ΑµεΑ, ωστόσο 
σπάνια απασχολεί τη ∆ιοίκηση των Ανωτάτων Ιδρυµάτων (τα οποία έχουν πλέον 
µία καλή δικτύωση) ο εφοδιασµός τους µε τον κατάλληλο για τα άτοµα αυτά 
ηλεκτρονικό τεχνολογικό εξοπλισµό, διαιωνίζοντας έτσι τις εκπαιδευτικές 
ανισότητες µεταξύ των δύο οµάδων φοιτητών (Burgstagher, 2003, Burgstagher, 
2005, Burgstahler and Doe, 2004). 

Το γραφείο ΑµεΑ του ΑΤΕΙΘ, σε συνεργασία και µε τους καθηγητές του 
Τµήµατος Πληροφορικής ενηµερώνεται για καινούρια προγράµµατα που 
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και αξιοποιεί τις γνώσεις ΕΠ – ειδικού στην 
κατασκευή προγραµµάτων. Έχει ήδη εφαρµόσει στους Η/Υ που διαθέτει µικρές 
αλλαγές, όπως ρυθµίσεις-βελτιώσεις στα λογισµικά (πχ. φόντο-χρώµα, µέγεθος 
γραµµάτων-οθόνης, φωνητικές εντολές), απόκτηση προγραµµάτων ελέγχου 
ορθογραφίας και σύνταξης κειµένου, scanners, i-Pads, ηλεκτρονικά 
σηµειωµατάρια κλπ, καθώς και εργονοµικές ρυθµίσεις (πχ. στο ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο). Όλα αυτά όµως συνδυάζονται και µε προηγούµενα συστήµατα 
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επικοινωνίας των φοιτητών µε το ΕΠ ή και τους άλλους συµφοιτητές τους: e-mail, 
e-class, Blackboard, εκπαιδευτικά blogs και chat-rooms, θεµατικές πύλες κλπ. που 
λειτουργούν στο ΑΤΕΙΘ.  

∆υστυχώς, στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες της χώρας µας, το ΑΤΕΙΘ 
διαθέτει πλέον µειωµένα κονδύλια για το γραφείο ΑµεΑ, που έχει ήδη µειώσει το 
προσωπικό του. Η µέχρι τώρα εµπειρία του γραφείου δείχνει ότι πέρα από την 
τεχνολογική ανανέωση, χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση όχι µόνο των φοιτητών 
ΑµεΑ στις νέες τεχνολογίες αλλά και του ΕΠ στην προσέγγισή του καθώς και στην 
υιοθέτηση νέων στρατηγικών για τη διδασκαλία αυτών των φοιτητών. Παράλληλα 
χρειάζεται και η ευαισθητοποίηση των συµφοιτητών τους στην αντιµετώπιση των 
αναγκών τους, καθώς κάποιες φορές δείχνουν να ενοχλούνται από τις µεθόδους 
που χρησιµοποιούνται (πχ. «µε ενοχλεί ο ήχος των πλήκτρων του υπολογιστή του 
όταν εγώ γράφω εξετάσεις»).  

Πολλές από τις παραπάνω τεχνολογίες που αναφέρθηκαν είναι χρήσιµες όχι 
µόνο για ΑµεΑ αλλά και άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες ή φοιτητές που δεν 
έχουν ως πρώτη γλώσσα τα ελληνικά (πχ. φοιτητές από ξένες χώρες από 
προγράµµατα Erasmus κλπ.). Το ΕΠ χρειάζεται να προσπαθήσει να εξαλείψει τις 
εκπαιδευτικές ανισότητες µεταξύ των διαφόρων οµάδων φοιτητών, αναπτύσσοντας 
µία ποικιλία µεθόδων διδασκαλίας γιατί δεν υπάρχει µία µέθοδος για όλους. Ειδικά 
όµως για τους φοιτητές µε αναπηρία, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε ότι 
µόνο µέσα από τη στενή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων ΕΠ, άλλων ειδικών (πχ. 
πληροφορικών κατασκευαστών προγραµµάτων, ψυχολόγων, φυσικοθεραπευτών, 
εργοθεραπευτών) και διοικητικού προσωπικού θα µπορέσει να επιτευχθεί η 
ενσωµάτωση της τεχνολογίας όχι µόνο στη διδακτική πράξη αλλά και στην όλη 
διαδικασία µάθησης των φοιτητών µε αναπηρίες.  
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Περίληψη 

Οι εγγραφές φοιτητών µε αναπηρίες στα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά Ιδρύµατα 
της χώρας µας αυξάνονται ολοένα τα τελευταία 10 χρόνια. Ο σκοπός της εργασίας αυτής 
είναι αφενός να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της Ανωτάτης Εκπαίδευσης καθώς 
και όσους ασχολούνται µε τις εφαρµογές των υπολογιστών σε αυτή τη βαθµίδα 
εκπαίδευσης, και αφετέρου να παρουσιάσει τις προσπάθειες του γραφείου ΑµεΑ του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Μια 
οµάδα εθελοντών φοιτητών βοηθά επίσης στην υλοποίηση των στόχων του γραφείου 
ΑµΕΑ. Η στήριξη αυτών των φοιτητών, πέρα από την ψυχική υποστήριξη, για τη συνέχιση 
και περάτωση των σπουδών τους, χρειάζεται τη βοήθεια της τεχνολογίας και την ενίσχυση 
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των ευκαιριών για την ένταξή τους σε θέσεις πρακτικής ή και µόνιµης εργασίας. Ωστόσο, 
περισσότερο από όλα ωφελούνται όταν το εκπαιδευτικό προσωπικό συνδυάζει γνώση και 
ευαισθησία στις διάφορες αναπηρίες ή τα προβλήµατα ανάπτυξης µε τη χρήση της 
ανάλογης τεχνολογίας, την οποία εντάσσει στο µάθηµα και στο όλο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης. 
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Όταν οι Σουπερ Μάγοι και ο Τρελός Ξάδελφος του Ντόναλντ 
συνάντησαν τους Περσίτες: Συνθέτοντας µια ιστορία comic 
σε Λογισµικό γενικής χρήσης παρουσιάσεων (powerpoint) 

στο Τµήµα Ένταξης 

Μαρία Καργιώτη
 

∆ασκάλα Ειδικής Αγωγής ΠΕ70, Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής ΠΤ∆Ε-ΕΚΠΑ, 
1o Eιδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, maria.kargioti@yahoo.com 

1. Εισαγωγή 

Γεγονός είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει καθιερωθεί στην εκπαίδευση 
όπως και ότι έχουν διατυπωθεί γύρω από αυτήν αντιλήψεις και θεωρίες που 
ενισχύουν την συµβολή της στην εκπαιδευτική πράξη (Κόµης, 1998). Στη διεθνή 
και εγχώρια αρθρογραφία καταγράφονται σηµαντικά αποτελέσµατα από τη χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Καργιώτη, 2011). Για την Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση συγκεκριµένα, η συµβολή των εφαρµογών τους 
αποδεικνύεται ωφέλιµη σε µαθητές που παρουσιάζουν ποικίλες δυσκολίες και για 
τις οποίες δέχονται εξατοµικευµένη διδακτική παρέµβαση (ενδεικτικά Καργιώτη, 
2012). Τα οφέλη αυτά εντοπίζονται όχι µόνο σε σχέση µε τους γνωστικούς 
στόχους αλλά επίσης και σε ό,τι αφορά στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη και την 
ένταξη των µαθητών. Το project το οποίο θα αναλυθεί στη συνέχεια αποτέλεσε µια 
προσπάθεια εξοµάλυνσης διαγνωσµένων δυσκολιών στους παραπάνω τοµείς ενός 
µαθητή µε τη βοήθεια µη συµβατικών µέσων διδασκαλίας.  

2. Ο γραπτός λόγος και οι µαθητές µε δυσκολίες µάθησης εν συντοµία 

Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία που 
εµπλέκει διάφορες γνωστικές περιοχές και δεξιότητες. Οι µαθητές, ως µη 
πεπειραµένοι συγγραφείς, δυσκολεύονται στο να σχεδιάσουν σύµφωνα µε 
συγκεκριµένη στοχοθεσία το περιεχόµενο και τη µορφή καθώς και να 
αποφασίσουν για το ενδεδειγµένο λεξιλόγιο του γραπτού τους κειµένου, στο να 
γεννήσουν ιδέες, να τις οργανώσουν σε, ένα κατάλληλο για την δεδοµένη 
επικοινωνιακή περίσταση, κείµενο και να προβούν στις απαραίτητες βελτιώσεις 
ώστε να ανταποκριθούν µε επιτυχία στην αρχική στοχοθεσία (Σπαντιδάκης, 2008). 
Οι αδυναµίες αυτές είναι ασφαλώς ιδιαιτέρως εµφανείς στους µαθητές µε 
δυσκολίες στη µάθηση. Συγκεκριµένα τα κείµενα που παράγονται από αυτή την 
οµάδα µαθητών χαρακτηρίζονται από µειωµένη ικανότητα σύνθεσης, ανάλυσης 
και οργάνωσης, λιτό λεξιλόγιο, έλλειψη εκφραστικού πλούτου, τήρησης δοµικών, 
ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων, τονισµού και στίξης όπως και οι ίδιοι 
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αντιµετωπίζουν έντονο άγχος για τη γραφή καθώς δεν έχουν κίνητρο για να είναι 
αποτελεσµατικοί και δεν είναι πάντα σε θέση να σκεφτούν και να αποφασίσουν 
ποιες ιδέες είναι κατάλληλες να περιληφθούν στο κείµενό τους, ποια µορφή είναι 
ενδεδειγµένη ή ποιο περιεχόµενο αποδεκτό ανάλογα µε την επικοινωνιακή 
περίσταση. Η χρήση των εφαρµογών παρουσίασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
γνωστές ως PowerPoint, µεταξύ άλλων συµβάλλει στην αποφόρτιση του χρήστη 
µε την απαλλαγή του από την ευθύνη των διαδικασιών εξωτερικής επεξεργασίας οι 
οποίες εκτελούνται από τα εργαλεία του ίδιου του συστήµατος -όπως ο 
ορθογραφικός έλεγχος του κειµενογράφου-. Έτσι ο συγγραφέας περιορίζεται στη 
λήψη αποφάσεων που περιλαµβάνουν την επεξεργασία του περιεχοµένου του 
γραπτού κειµένου. Επιπροσθέτως παρέχει τη δυνατότητα στον δηµιουργό να 
προβάλλει την εργασία του ενώπιον ακροατηρίου (στους συµµαθητές στην 
περίπτωσή µας) µε τρόπο που υποστηρίζει, προβάλλει και αξιοποιεί την 
πολυτροπική διάσταση της τεχνολογίας.         

ΓΙΑΤΙ COMIC; 

Τα κόµικς αποτελούν µια µορφή πολυτροπικού κειµένου που συνδυάζει 
εντέχνως την εικόνα µε τον γραπτό λόγο. Εξιτάρουν την φαντασία και 
διασκεδάζουν τον αναγνώστη, αποτελούν ωστόσο αµφιλεγόµενα αναγνώσµατα 
(Γρόσδος & Ντάγιου, 2005) για λόγους που προβάλλονται από τους διάφορους 
ερευνητές του είδους (∆ηµητριάδου & Παπαδόπουλος, 2009). Εν συντοµία τα 
comics είναι µια ιδιαίτερη µορφή γραπτού κειµένου που χαρακτηρίζεται από 
συνοπτικότητα, εκφραστική λιτότητα και αµεσότητα στην µετάδοση µηνυµάτων, 
στα οποία η υπόθεση εκτυλίσσεται µε έναν ευχάριστο, χιουµοριστικό, αστείο 
συνδυασµό γραπτού λόγου και εικόνας. Ο αφαιρετικός λόγος, η έµφαση στην 
εικόνα, οι ηχοποιητικές λέξεις, τα οπτικά τεχνάσµατα, η θεµατολογία, τα πρότυπα 
των ηρώων, οι κοινωνικές καταστάσεις και ρόλοι που προβάλλονται είναι οι 
βασικές ενστάσεις που έχουν επικρατήσει σχετικά µε τη διδακτική τους 
καταλληλότητα. Εξ’ αιτίας αυτών των ενστάσεων επί χρόνια τα εικονογραφήµατα 
απουσίαζαν από τις σχολικές διδακτικές επιλογές κυρίως επειδή η γλώσσα που 
χρησιµοποιείται σε αυτά είναι λιτή και καθηµερινή χωρίς καµιά λογοτεχνική 
επεξεργασία. Είναι η αλήθεια πως ξενίζουν οι συµβάσεις των κόµικς –οι ηχητικοί, 
οπτικοί και ψυχολογικοί κώδικες- δηλαδή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007-2013), 
οι οποίοι διαφέρουν από τα γνωστά λεκτικά και εκφραστικά µέσα των 
λογοτεχνηµάτων. Από την άλλη όµως δεν µπορεί να αγνοηθεί η σηµαντική 
απήχηση που έχουν στο ανήλικο αναγνωστικό κοινό. Επιδίωξη είναι να 
χρησιµοποιηθούν τα θετικά τους σηµεία ως κίνητρο εκπαίδευσης (Γρόσδος & 
Ντάγιου, 1999).  
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3. Το µαθησιακό και ψυχολογικό προφίλ του µαθητή 

Μια σειρά αξιολογήσεων τριών συναπτών ετών σε κρατικά και ιδιωτικά 
κέντρα συγκλίνουν στο ότι ο µαθητής παρουσίαζε µαθησιακές δυσκολίες στο 
γραπτό λόγο και την ανάγνωση. Ειδικότερα οι δυσκολίες του µαθητή στο γραπτό 
λόγο εντάσσονται κατά την πρώτη εξέταση στην κατηγορία της διαταραχής 
φωνολογικής επίγνωσης, κατά τη δεύτερη χαρακτηρίζεται ως µαθησιακή δυσκολία 
γραπτού λόγου και στην τρίτη περιγράφεται η δυσκολία στην ελεύθερη γραπτή 
ανάπτυξη µιας παραγράφου ή µιας περιγραφής/αφήγησης.  

Οι ισάριθµες ψυχολογικές εκτιµήσεις αποκάλυψαν ελαφρά διάσπαση 
προσοχής, υπερκινητικότητα, αγχώδη συνδροµή µε δευτερογενείς διαταραχές 
συναισθήµατος, εσωστρέφεια, χαµηλή αυτοεκτίµηση και εσωτερικευµένη 
επιθετικότητα.  

Στα συνοδά συµπτώµατα περιγράφονται η αδυναµία οργάνωσης και 
εκτέλεσης έργων και η έλλειψη εσωτερικών κινήτρων µάθησης.   

Στην πράξη ο µαθητής χρησιµοποιούσε λιτό, σχεδόν τυποποιηµένο, λεξιλόγιο 
στις διάφορες χρήσεις του λόγου, παρουσίαζε αδυναµία κατανόησης λέξεων και 
εµπλουτισµένων κειµένων, έκανε θεµατικά, καταληκτικά και παραγωγικά 
ορθογραφικά λάθη, είχε µέτρια ταχύτητα ανάγνωσης µε λάθη επιτονισµού κυρίως. 
Γενικά δε δυσκολευόταν στο να κατανοήσει την πλοκή και την εξέλιξη µιας 
ιστορίας, τη δράση των ηρώων και µπορούσε να αναδιηγηθεί σύντοµα κείµενα µε 
ευκολία.  

Ψυχολογικά ο µαθητής έδειχνε συνεσταλµένος, απόµακρος, χωρίς να 
εκφράζει τα συναισθήµατά του1 ακόµη και όταν του δινόταν η ευκαιρία. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελούσαν συζητήσεις που γίνονταν γύρω από τα ελάχιστα θέµατα 
που τον ενδιέφεραν. Ακόµη και τότε όµως οι απαντήσεις του ήταν µονολεκτικές.      

4. Η δραστηριότητα 

4.1 Προϋπάρχουσα γνώση 

Χρήση του η/υ σε βασικό επίπεδο και των εκφραστικών κωδίκων των κόµικς.   

4.2 Στόχοι της δραστηριότητας 

Οι µαθησιακοί και ψυχολογικοί στόχοι της δραστηριότητας προσαρµόστηκαν 
στο προφίλ του µαθητή που µόλις περιγράψαµε. Ειδικότερα οι επιµέρους 
δραστηριότητες στόχευσαν στα παρακάτω: 

                                                           
1 Λόγω αυτών των δυσκολιών ο µαθητής συµµετείχε σε οµάδα συναισθήµατος για την 
εκπόνηση Προγράµµατος Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης που έλαβε χώρα 
στη διάρκεια της ίδιας χρονιάς.  
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Μαθησιακός τοµέας 

� Έµφαση στην συνθετική και κριτική ικανότητα του µαθητή.  

� Άσκηση στην γραπτή έκφραση µέσα από διαδικασίες που ξεπερνούν τη 
συµβατική διδασκαλία και αντλούν το περιεχόµενό τους µέσα από τα 
ενδιαφέροντα του µαθητή.  

� Σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγή ενός πνευµατικού δηµιουργήµατος 
από τον ίδιο τον µαθητή (ο µαθητής συγγραφέας-παραγωγός, γραµµατέας 
και αξιολογητής). 

� Άσκηση στις δυνατότητες του λογισµικού παρουσιάσεων του Microsoft 
Office. 

Ψυχολογικός τοµέας 

� ∆ηµιουργία/Ενίσχυση-∆ραστηριοποίηση κινήτρων µάθησης. 

� Ευκαιρία αυτοέκφρασης µε εναλλακτικούς τρόπους.  

� Εµπλοκή σε µαθησιακά έργα που αντλούνται µέσα από τη γκάµα των 
ενδιαφερόντων του µαθητή.  

� Ενεργοποίηση της φαντασίας, της δηµιουργικότητας και των ιδιαίτερων 
ταλέντων του µαθητή.  

� Βίωση επιτυχιών, αποκατάσταση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίµησης 
µέσω της άρσης ή του περιορισµού των µαταιώσεων. 

� Άντληση χαράς από τη δηµιουργία ενός προσωπικού πνευµατικού έργου 
που ξεπερνά την καθιερωµένη σχολική εργασία. 

� Απόλαυση που προέρχεται από την ενασχόληση µε την εικονοαφήγηση 
που διασκεδάζει και ευχαριστεί κάθε παιδί.  

4.3 Η διάρθρωση της ιστορίας σε διαφάνειες σύµφωνα µε το Φύλλο 
Καταγραφής ∆ραστηριοτήτων 

Το Φύλλο Καταγραφής ∆ραστηριοτήτων (Φ.Κ.∆.) ήταν ένα απλό αρχείο 
Word στο οποίο καταγράφονταν οι ιδέες, οι διάλογοι, οι αφηγήσεις και τελικά ο 
σχεδιασµός κάθε διαφάνειας. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής µπορούσε να δουλεύει 
µε ανεξαρτησία αφού µπορούσε να συµβουλεύεται τις ήδη καταγεγραµµένες 
σηµειώσεις, να τις τροποποιεί κατά βούληση, και να αποφασίζει για την τελική 
µορφή των διαφανειών, εφόσον, βεβαίως, του είχαν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες 
βασικής µορφοποίησης. Σύµφωνα µε το Φ.Κ.∆. η ιστορία εν συντοµία είναι η 
εξής:   

Στη Μαγούπολη κατοικούν οι τέσσερις ήρωες της ιστορίας ο Μίκυ, ο 
Γκούφυ, ο Ντόναλντ και ο Φένδρυ (µαζί µε τα αγαπηµένα ζωάκια τους). Ζουν µια 
ήσυχη αλλά φτωχική ζωή αντίθετα από τους γείτονές τους τούς Περσίτες οι οποίοι 
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καλλιεργούν και εµπορεύονται τα προϊόντα που παράγουν και κερδίζουν αρκετά 
χρήµατα. Όµως οι Περσίτες κατέχουν ένα µυστικό όπλο, τα µαγικά ραβδιά µε τα 
οποία µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε όνειρό τους. Τα ραβδιά βρίσκονται στην 
κατοχή του Μεγάλου Αρχηγού Μέστλιν. Όταν τα πρόσωπα της ιστορίας 
αποφασίζουν να επισκεφθούν τον Αρχηγό των Περσιτών µπλέκουν σε απρόοπτες 
καταστάσεις που τις προκαλεί ο γκαφατζής ξάδελφος του Ντόναλντ, Φένδρυ. Η 
ιστορία έχει αίσιο τέλος και το µήνυµα που µεταδίδεται έχει να κάνει µε την 
συνεργασία και την καλή γειτονία.     

Τίτλος: Οι σούπερ µάγοι και ο τρελός ξάδελφος του Ντόναλντ-Μια αστεία 
ιστορία όπως τη φαντάστηκε ο Αλέξανδρος.  

Ήρωες: Μίκυ (ο ήρωας που βρίσκει τις λύσεις), Ντόναλντ, Γκούφυ, Φένδρυ (ο 
γκαφατζής). 

Βοηθητικοί ήρωες: Φαίδωνας (το κατοικίδιο του Ντόναλντ), Πλούτο (το 
κατοικίδιο του Μίκυ). 

Υπόθεση: Στη Μαγούπολη οι άνθρωποι είναι πολύ φτωχοί. Χρειάζονται χρήµατα 
για να ζήσουν. Και γι’ αυτό πρέπει να κάνουν το δικό τους εµπόριο. Επίσης θέλουν 
να δανειστούν τα µαγικά ραβδιά των άλλων χωρών για να γίνουν κι αυτοί 
πλούσιοι. (1 διαφάνεια).     

Σκηνές:  

1η Σκηνή: ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ 

-1- ∆ιαφάνεια µε φόντο την πόλη (µια πόλη χωρίς ψηλά κτίρια, µε µονοκατοικίες 
πάνω σε βουνό) 

Πρόσωπα: Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ και τα κατοικίδια  

∆ιάλογοι: (2 διαφάνειες) 

• ΦΕΝ∆ΡΥ: Τι ωραίο πρωινό ε, ε;  
• ΜΙΚΥ: Ναι, έχεις δίκιο.  
• ΓΚΟΥΦΥ: ∆εν έχω τι να πω!!! 
• ΝΤΟΝΑΛΝΤ: Ωραίο είναι, αλλά µε τον Φένδρυ στην παρέα όχι.  
• ΜΙΚΥ: Μην το λες.  
• ΦΕΝ∆ΡΥ: Ναι, καλά λέει ο Μίκυ.  

2η Σκηνή: ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ (συνέχεια) 

-1- ∆ιαφάνεια µε φόντο την πόλη (µια πόλη χωρίς ψηλά κτίρια, µε µονοκατοικίες 
πάνω σε βουνό) 

Πρόσωπα: Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ και τα κατοικίδια   
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∆ιάλογοι: (2 διαφάνειες) 

• ΜΙΚΥ: Έχω µια ιδέα! 
• ΦΕΝ∆ΡΥ: Ποια είναι αυτή; 
• ΜΙΚΥ: Θα πάµε να ζητήσουµε ευγενικά ένα από τα ραβδιά των 

Περσιτών. 
• ΓΚΟΥΦΥ: Καλή ιδέα Μίκυ!  
• ΝΤΟΝΑΛΝΤ: Χµµµ.  

3η Σκηνή: ΑΦΗΓΗΣΗ 

-1- ∆ιαφάνεια  

Αφηγηµατικό σχόλιο: Οι τέσσερις φίλοι/ήρωες ταξιδεύουν για το αρχηγείο της 
χώρας των Περσιτών. Είναι λίγο αγχωµένοι και φοβισµένοι γιατί δεν έχουν 
αποφασίσει ποιος θα µιλήσει στο µεγάλο αρχηγό. 

4η Σκηνή: ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΤΩΝ 

-1- ∆ιαφάνεια µε φόντο την πόλη (µια πόλη µε ψηλά κτίρια και το Αρχηγείο) 

5η Σκηνή: ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 

Πρόσωπα: Αρχηγός Μέστλιν, Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ και τα κατοικίδια 

∆ιάλογοι: (2 διαφάνειες) 

• ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΣΤΛΙΝ: Καλώς ήρθατε στο αρχηγείο µου. Παρακαλώ 
καθίστε.   

• ΜΙΚΥ: Ευχαριστούµε Αρχηγέ Μέστλιν. Θέλαµε να πάρουµε την άδειά 
σας να δανειστούµε ένα από τα µαγικά ραβδιά που ξέρουµε ότι έχετε. 

• ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΣΤΛΙΝ:  Θα ήταν τιµή µου να σας έδινα ένα από αυτά. 
Αλλά θα πρέπει να σας πω το µυστικό της χρήσης του…..  

6η Σκηνή: ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ (συνέχεια)  

Πρόσωπα: Αρχηγός Μέστλιν, Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ και τα κατοικίδια  

∆ιάλογοι: (2 διαφάνειες) 

• ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΣΤΛΙΝ: …..Λοιπόν πρώτα πρέπει να το κουν… 
• ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΖΙ: Φέέένδρυ. Κοίτα τι έκανες!  
• ΦΕΝ∆ΡΥ: Τι έκανα πάλι;;; 
• ΜΙΚΥ: Έκανες τον ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΗΓΟ ένα µικρό γουρουνάκι.  
• ΦΕΝ∆ΡΥ: Χε, χε, ουπς.  
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7η Σκηνή: ΑΦΗΓΗΣΗ 

-1- ∆ιαφάνεια  

Αφηγηµατικό σχόλιο: Οι τρεις φίλοι προσπαθούν να ξανακάνουν το γουρουνάκι 
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΗΓΟ έτσι δηλαδή όπως ήταν…. 

8η Σκηνή: 1η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

-1- ∆ιαφάνεια 

Πρόσωπα: Γκούφυ  

Σχόλιο: ….µία… 

9η Σκηνή: 2η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

-1- ∆ιαφάνεια  

Πρόσωπα: Ντόναλτ  

Σχόλιο: …δύο… 

10η Σκηνή: 3η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

-1- ∆ιαφάνεια  

Πρόσωπα: Μίκυ  

Σχόλιο: …τρεις… 

11η Σκηνή: ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

-1- ∆ιαφάνεια  

Πρόσωπα: Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ  

• (ακούγεται η φωνή των φίλων): Μπράβο, Μίκυ τα κατάφερες!!! 

12η Σκηνή: (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ  

Πρόσωπα: Αρχηγός Μέστλιν, Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ και τα κατοικίδια  

∆ιάλογοι: (2 διαφάνειες) 

• ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΣΤΛΙΝ: …..ήσετε πάνω κάτω και στο τέλος 
σηµαδέψτε αυτό που θέλετε να µεταµορφώσετε. 

• ΜΙΚΥ: Το καταλάβαµε γιατί ο Φένδρυ σας µεταµόρφωσε σε ένα 
µικρό γουρουνάκι. Μετά σας κάναµε γαλοπούλα, αγριογούρουνο και 
τέλος εγώ σας έκανα έτσι όπως είστε τώρα.  
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• ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΣΤΛΙΝ: Ουάου, δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα!  

13η Σκηνή: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ  

-1- ∆ιαφάνεια µε φόντο την πόλη (µια πόλη χωρίς ψηλά κτίρια, µε µονοκατοικίες 
πάνω σε βουνό) 

Πρόσωπα: Φένδρυ, Μίκυ, Γκούφυ, Ντόναλτ και τα κατοικίδια  

∆ιάλογοι: (4 διαφάνειες) 

• ΜΙΚΥ: Να γίνουν 500 ραπανάκια.  
• ΓΚΟΥΦΥ: Να γίνουν 300 φράουλες. 
• ΝΤΟΝΑΛΝΤ: Να γίνουν 400 λαχανικά. 
• ΜΙΚΥ: Να γίνουν 1000 οπωροφόρα δέντρα.  

14η Σκηνή: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ  

-1- ∆ιαφάνεια µε φόντο την πόλη (µια πόλη χωρίς ψηλά κτίρια, µε µονοκατοικίες 
πάνω σε βουνό και τις πεδιάδες γεµάτες µε οπωροφόρα δέντρα, λαχανικά και 
φρούτα) 

15η Σκηνή: ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΝHΓYΡΙΑ 

-1- ∆ιαφάνεια µε φόντο την πόλη (µια πόλη χωρίς ψηλά κτίρια, µε µονοκατοικίες 
πάνω σε βουνό και τις πεδιάδες γεµάτες µε οπωροφόρα δέντρα, λαχανικά και 
φρούτα) 

16η Σκηνή: ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΝHΓYΡΙΑ (συνέχεια) 

-1- ∆ιαφάνεια  

Πρόσωπα: Μίκυ (και κατοικίδιο) 

Μονόλογος: (1 διαφάνεια) 

• ΜΙΚΥ:  Γκούφυ, εσύ στρώσε το τραπέζι! Ντόναλντ, φέρε τα καλάθια µε 
τα λαχανικά! Φένδρυ, µην κάνεις τίποτα!!! Και εγώ θα ψήσω τις 
µπριζόλες, τα λουκάνικα, κ.α.! 

17η Σκηνή: ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΠΟΛΗ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΝHΓYΡΙΑ (συνέχεια) 

-1- ∆ιαφάνεια  

Πρόσωπα:  

∆ιάλογοι: (1 διαφάνεια) 
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• ΓΚΟΥΦΥ: Έχω µια ιδέα! 
• ΝΤΟΝΑΛΝΤ: Ποια είναι αυτή; 
• ΓΚΟΥΦΥ: Να φωνάξουµε τον αρχηγό των Περσιτών! 

18η Σκηνή: ΑΦΗΓΗΣΗ 

-1- ∆ιαφάνεια  

Αφηγηµατικό σχόλιο: Επειδή όµως κανείς δεν ήθελε να αφήσει το γλέντι 
αποφάσισαν να στείλουν την πρόσκληση µε ένα ταχυδροµικό…. 

19η Σκηνή: ΑΦΗΓΗΣΗ (συνέχεια) 

-1- ∆ιαφάνεια (….περιστέρι -animated gif-που µεταφέρει ένα γράµµα)  

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΗΓΟ ΜΕΣΤΛΙΝ 

 Σας προσκαλούµε να διασκεδάσετε µαζί µας  

για να γιορτάσουµε την επιτυχία του σχεδίου µας  

να βοηθήσουµε την πόλη µας.  

Ευχαριστούµε για τη βοήθεια που µας προσφέρατε. 

20η Σκηνή: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

-1- ∆ιαφάνεια  

Επιλογικό σχόλιο: Κι έτσι… Όλοι µαζί πέρασαν αξέχαστα… 

Ο µαθητής ζωγράφισε τους ήρωες, τους συµπρωταγωνιστές και το σκηνικό που 
χρησιµοποιήθηκε ως background σε µερικές διαφάνειες. Επίσης επέλεξε την 
κίνηση εναλλαγής των διαφανειών και των κουτιών/µπαλονιών διαλόγων και των 
σύννεφων σκέψης καθώς και το «µουσικό χαλί». Καθοδηγήθηκε στην παραγωγή 
του ψηφιακού αρχείου το οποίο προβλήθηκε στην τάξη του.      

5. Αποτελέσµατα 

Η προετοιµασία, η συγγραφή και η δηµιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου 
διήρκεσε όλη τη σχολική χρονιά µε διδασκαλία µία ώρα την εβδοµάδα παράλληλα 
µε την επεξεργασία λογοτεχνικού κειµένου-παραµυθιού (Ο Μικρός Πρίγκιπας). 
Θεωρώ ότι ο µαθητής βοηθήθηκε πολλαπλώς. Αποµονώνω τα βασικότερα:  

- Του δόθηκαν κίνητρα δραστηριοποίησης και µάθησης στα οποία επέδειξε 
θετική ανταπόκριση. 
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- Χρησιµοποίησε την φαντασία, την κριτική ικανότητα, την καλλιτεχνική 
του κλίση µε λίγα λόγια την δηµιουργική πλευρά του.  

- Βελτίωσε τις επικοινωνιακές και εκφραστικές δυνατότητές του. Στη 
διάρκεια του project ο µαθητής κατάφερε να γίνει περισσότερο 
επικοινωνιακός, αντιµετώπισε τη συστολή του, έκανε ερωτήσεις και 
αναζητούσε λύσεις στις δυσκολίες που αντιµετώπιζε. 

- Μετά από κάποιο χρονικό σηµείο ήταν ικανός να δουλεύει ανεξάρτητα, 
αξιολογούσε την προσπάθειά του και αυτοδιορθωνόταν στο µέτρο του 
δυνατού. 

- Του δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστεί µε σύγχρονο και εναλλακτικό τρόπο, 
συνδυάζοντας διάφορα σηµειωτικά συστήµατα (κείµενο, εικόνα, ήχο, 
κίνηση) και να παρουσιάσει την εργασία του στην τάξη αποσπώντας 
θετικές κριτικές γεγονός που τόνωσε την αντίληψη 
αυτοαποτελεσµατικότητας.  

- Κατανόησε τη διαδικασία παραγωγής ιστορίας από τη σύλληψη της ιδέας, 
τον καθορισµό των ενοτήτων, της δράσης, των ηρώων και  των διαλόγων 
έως την διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης, της αναθεώρησης, της 
διόρθωσης και της τελικής αξιολόγησης. 

- Η χρήση του κειµενογράφου και του αυτόµατου ορθογραφικού ελέγχου 
απάλλαξε το µαθητή από το άγχος των ορθογραφικών λαθών. Έτσι 
µπόρεσε να εστιάσει την προσοχή του σε άλλες παραµέτρους της εργασίας 
του. 

-  Ασκήθηκε στη χρήση του λογισµικού γενικής χρήσης παρουσιάσεων και 
απόλαυσε όλα τα στάδια δηµιουργίας του ψηφιακού υλικού. Μάλιστα ο 
µαθητής έδειχνε συχνά προσµονή για την δραστηριότητα. 
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[7] Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007-2013). Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο 
Πρόγραµµα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη: Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση-Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. Αθήνα: Π.Ι.  

Abstract 

Pupils with learning difficulties in writing present difficulties at all stages of writing 
which vary depending on the severity of their deficit. The comic story that was produced by 
a fifth grader boy with learning difficulties entitled “The Super Wizards and the Crazy 
Donald’s Cousin”. He showed enthusiasm and was eager to complete the project, he felt 
creative and effective. Summing up students who work on alternative digital sources can 
have considerable educational and psychological outcomes in accordance with the scopes 
of digital literacy. 
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1. Νοητική υστέρηση και αυτονοµία 

1.1. Νοητική υστέρηση 

Ο ορισµός που έγινε δεκτός τα τελευταία χρόνια από τους περισσότερους 
ειδικούς είναι αυτός που διατυπώθηκε από τον Αµερικανικό Σύνδεσµο Νοητικής 
Υστέρησης (Α.Α.Μ.D.- American Association on Mental Deficiency), τον 
µεγαλύτερο επαγγελµατικό οργανισµό στο χώρο της νοητικής υστέρησης σε 
διεθνή κλίµακα. 

«Σύµφωνα µ΄ αυτόν, ο όρος νοητική υστέρηση αναφέρεται στη γενική νοητική 
λειτουργία που είναι: 

α. κάτω από το µέσο όρο,  

β. χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια προσαρµοστικής συµπεριφοράς και  
γ. εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης» (Πολυχρονοπούλου, 2003, 

σ. 137). 

Προκειµένου να γίνει κατανοητός ο συγκεκριµένος όρος, πρέπει να 
διευκρινιστούν τα ακόλουθα. Αρχικά, νοητική λειτουργία κάτω από το µέσο όρο 
σηµαίνει ότι η βαθµολογία που επιτυγχάνει ένα άτοµο σ΄ ένα σταθµισµένο τεστ 
νοηµοσύνης είναι µικρότερη από αυτή που αποκτά το 96 µε 97% των ατόµων της 
ίδιας ηλικίας. Η προσαρµοστική συµπεριφορά αναφέρεται στην ικανότητα του 
ατόµου να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος δείχνοντας αυτονοµία και κοινωνική  υπευθυνότητα για την ηλικία 
και την κοινωνική οµάδα που ανήκει. Τέλος, η περίοδος της ανάπτυξης κατά την 
οποία µπορεί να εκδηλωθεί η νοητική υστέρηση θεωρείται πως αρχίζει τη στιγµή 
της γέννησης κα ολοκληρώνεται στην ηλικία των 16 ή 18 χρονών 
(Πολυχρονοπούλου, 2003). 

1.2. Αυτονοµία 

Όταν τα άτοµα µε νοητική υστέρηση µπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη 
ζωή τους, τότε µπορούν να επιτύχουν την αυτονοµία στη ζωή τους (Carter&al., 
2013· Foley, 2012· Wehmeyer&al., 2011). Ωστόσο, ο αυτοπροσδιορισµός των 
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ατόµων δεν αρκεί για την κατάκτηση της, αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο κι άλλοι 
παράγοντες, όπως έχουν αποδείξει πρόσφατες µελέτες. Αυτοί οι παράγοντες, όπως 
καταγράφηκαν σε διάφορες µελέτες, οι οποίες είναι η παρουσία και συµµετοχή 
τους στην κοινότητα, οι ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η 
οικογένεια, ο αυτοπροσδιορισµός, η ποιότητα ζωής, η προσαρµοστική 
συµπεριφορά και οι φιλοδοξίες των ίδιων και των οικογενειών τους (Foley, 2012· 
Kozma&al., 2009). 

Σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα (2003) που ισχύουν στην Ελλάδα, 
«η αυτόνοµη διαβίωση του ατόµου µε νοητική καθυστέρηση είναι συνυφασµένη µε 
την οικονοµική ανεξαρτησία του. Η απόκτηση όµως οικονοµικής αυτοτέλειας 
προϋποθέτει την επαγγελµατική κατάρτιση. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε βαριά νοητική 
καθυστέρηση, τα οποία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, ουδέποτε θα 
καταφέρουν στον επαγγελµατικό τοµέα να δραστηριοποιηθούν αυτόνοµα, η 
απόκτηση προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και στοιχείων επαγγελµατικής κατάρτισης 
στο χώρο του σχολείου, δρα παιδαγωγικά, συµβάλλοντας στην εν γένει προαγωγή του 
ατόµου. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, κατακτώντας 
προεπαγγελµατική και επαγγελµατική ετοιµότητα, όσο αυτό είναι δυνατό, θα 
οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση, καθώς βιώνει µία από τις σηµαντικότερες 
διαστάσεις του «ανθρώπινου», τη διάσταση του «εργάζεσθαι» (Σούλης&al., 2003).   

2. Έρευνα 

2.1. Μεθοδολογία 

2.1.1. ∆είγµα 

Το δείγµα αποτελούταν από 16 άτοµα (11 άντρες), τελειόφοιτους Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
της Αθήνας, µε νοητική καθυστέρηση, 18 και 19 ετών (Μ.Ο.=18.81, Σ.Α.=.403).  

2.1.2. Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 

Για την ετοιµότητα των ατόµων µε νοητική υστέρηση για µια αυτόνοµη ζωή 
θα χρησιµοποιηθεί η διαδικασία “The Arc’s Self-Determination Scale” (Wehmeyer 
and Kelchner, 1995). Το ερωτηµατολόγιο της συγκεκριµένης δοκιµασίας 
παρουσιάζει τον αυτοπροσδιορισµό αυτών των ατόµων και έχει δύο στόχους: α) να 
καταστήσει σαφείς τις δυνατότητες και ικανότητες των ατόµων µε νοητική 
υστέρηση και β) να εξετάσει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του 
αυτοπροσδιορισµού και εκείνων των παραγόντων που αναστέλλουν την εξέλιξη 
αυτών των ατόµων.  
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2.1.3. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Αθήνας κατά το ∆εκέµβριο του 2012. 
Επελέγη αυτή η σχολική µονάδα, καθώς είναι η πρώτη που εξοπλίστηκε πλήρως 
και αποτελείται από κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό. 

2.1.4. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το λογισµικό SPSS v.20. Υπολογίστηκε ο 
δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για την κλίµακα αυτονοµίας, 
αλλά και τις υποκλίµακές της. Για την γενική αξιολόγηση του βαθµού αυτονοµίας 
του δείγµατος συνολικά, υπολογίστηκαν µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τις 
δηλώσεις, τις υποκλίµακες, και την κλίµακα συνολικά. Το δείγµα συγκρίθηκε στο 
βαθµό αυτονοµίας του µε βάση το φύλο και µε βάση τον δείκτη νοηµοσύνης µε το 
t-test.  

3. Αποτελέσµατα-Συζήτηση 

3.1. ∆είκτης εσωτερικής αξιοπιστίας 

Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach’s a) της κλίµακας είναι πολύ 
υψηλός στα .816, και στα ίδια επίπεδα µε  την ελληνική προσαρµογή του 
εργαλείου (Φέτση, 2008), που βρισκόταν στα .807. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας των 6 
υποκλιµακών είναι αρκετά χαµηλότεροι, καθώς παρατηρούνται δηλώσεις σε κάθε 
υποκλίµακα που φαίνεται να µειώνουν σηµαντικά την εσωτερική αξιοπιστία (όπως 
η δήλωση: συµµετέχω σε οµάδες νεότητας). 

Πίνακας 1: ∆είκτες εσωτερικής αξιοπιστίας για τις 6 υποκλίµακες 

Ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και 
λειτουργίες προσανατολισµένες προς την 
οικογένεια 

.728 

Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον .658 
Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος .707 
Εµπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα .706 
Μετασχολικές κατευθύνσεις .676 
Προσωπική έκφραση .614 

3.2. Βαθµός αυτονοµίας 

Το µέσο ποσοστό στην κλίµακα αυτονοµίας για όλο το δείγµα ήταν 54.87 
(Τ.Α.=15.96), µε ελάχιστο ποσοστό το 27 και µέγιστο το 76. Ο πίνακας 2 
παρουσιάζει τα µέσα ποσοστά σε κάθε υποκλίµακα.  
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Σε κάποιες από τις δηλώσεις σηµειώθηκαν κατά µέσο όρο ιδιαιτέρως χαµηλά 
ποσοστά. Κάποιες από αυτές χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής και παρουσιάζονται 
στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: ∆ηλώσεις της κλίµακας στις οποίες σηµειώθηκαν αξιοσηµείωτα 
χαµηλά µέσα ποσοστά 

 Μέσο ΤΑ 

Χρησιµοποιώ το ταχυδροµείο .50 1.03 

Πηγαίνω σε εστιατόρια που µου αρέσουν 1.19 1.10 

Πηγαίνω στον κινηµατογράφο, σε συναυλίες και σε χορούς .69 1.01 

Πηγαίνω για ψώνια ή αφιερώνω χρόνο σε εµπορικά κέντρα .88 1.08 

Συµµετέχω σε οµάδες νεότητας (όπως κατηχητικό, 
προσκοπισµός, πολιτιστικούς συλλόγους) 

.31 .79 

Κάνω µακροπρόθεσµα σχέδια σταδιοδροµίας 1.38 1.36 

∆ουλεύω ή έχω δουλέψει για να κερδίσω λεφτά 1.31 1.30 

Έχω διερευνήσει τα επαγγελµατικά µου ενδιαφέροντα 
κάνοντας επισκέψεις σε επαγγελµατικούς χώρους ή µιλώντας 
µε άτοµα σε αυτό το επάγγελµα 

.13 .34 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι συµµετέχοντες απείχαν ως επί το πλείστον από 
κάποιες δραστηριότητες που σύµφωνα µε την κλίµακα σηµατοδοτούν το βαθµό 
αυτονοµίας τους. Οι δηλώσεις αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στον τοµέα της 
επαγγελµατικής αποκατάστασης, της ψυχαγωγίας και των οικονοµικών 
συναλλαγών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι συµµετέχοντες φαίνεται να µη 
συµµετέχουν σε οργανωµένες οµαδικές δραστηριότητες µε άτοµα της ηλικίας τους 
και να µην έχουν διερευνήσει ενεργά τις επαγγελµατικές τους προοπτικές µε 
άµεση επαφή µε τα αντικείµενα. 

3.3. Συγκρίσεις µεταξύ των φύλων 

∆ιπαραγοντική ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ φύλου και δείκτη νοηµοσύνης. Έτσι προβήκαµε 
σε αναλύσεις µε t-test ξεχωριστά για το φύλο και το δείκτη νοηµοσύνης. 

Ολικά, σε επίπεδο κλίµακας, δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των φύλων, παρόλο που οι γυναίκες του δείγµατος φαίνεται να 
έχουν χαµηλότερο ποσοστό (ΜΟ=49.20, ΤΑ=20.14 ) από τους άντρες (ΜΟ=57.45, 
ΤΑ=14.01). Το εύρηµα συµφωνεί µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών. Για 
παράδειγµα,  µε την έρευνα στάθµισης του εργαλείου (Wehmeyer, 1995) και µε 
έρευνα σε δείγµα 179 ατόµων µε συγκρίσιµα δηµογραφικά στοιχεία στην Ισπανία 
(Martorell, Gutierrez-Recacha, Pereda, Ayuso-Mateos, 2008), αντίθετα όµως 
διαφορές µεταξύ των φύλων έχουν επίσης βρεθεί σε συγκρίσιµες έρευνες (Shogren 
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et al., 2007). ∆εδοµένου του µικρού µεγέθους του δείγµατος και των 
ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που εξετάστηκε έναντι 
των αντίστοιχων άλλων χωρών, τέτοιες αντιφάσεις είναι αναµενόµενες. 

Σε επίπεδο υποκλιµακών, όπως φαίνεται στον πίνακα 3, στατιστικά 
σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µόνο στην υποκλίµακα µετασχολικών 
κατευθύνσεων (t(14)=13.97, p<.05) όπου φαίνεται ότι οι άντρες του δείγµατος 
(ΜΟ=8.73, ΤΑ=4.32) ασχολούνται περισσότερο µε την επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση από τις γυναίκες (ΜΟ=5.20, ΤΑ=1.93). Πέραν τούτου, φαίνεται ότι 
σε κάθε περίπτωση το µέσο ποσοστό των αντρών ήταν υψηλότερο εκείνου των 
γυναικών εκτός της περίπτωσης εµπλοκής και αλληλεπίδρασης στην κοινότητα. 

Σε επίπεδο δηλώσεων, σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν στις δηλώσεις 
που εµφανίζονται στον πίνακα 4.  

Πίνακας 3: ∆ιαφορές στα ποσοστά µεταξύ των φύλων στις 6 υποκλίµακες 

 Φύλο Μέσο ΤΑ 

άντρας 14.36 3.585 Ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και λειτουργίες 
προσανατολισµένες προς την οικογένεια γυναίκα 12.40 4.159 

άντρας 6.73 2.611 
Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 

γυναίκα 5.00 4.528 

άντρας 12.36 3.501 
Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος 

γυναίκα 10.80 5.891 

άντρας 4.45 2.770 
Εµπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα 

γυναίκα 6.00 5.244 

άντρας 8.73 4.315 
Μετασχολικές κατευθύνσεις 

γυναίκα 5.20 1.924 

άντρας 10.82 2.786 
Προσωπική έκφραση 

γυναίκα 9.80 3.899 
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Πίνακας 4: ∆ιαφορές στα ποσοστά µεταξύ των φύλων στις δηλώσεις της κλίµακας 

 Φύλο Μέσο ΤΑ t-test 

άντρας 1.82 1.401 2.91 (.012) Κάνω µακροπρόθεσµα σχέδια 
σταδιοδροµίας γυναίκα .40 .548  

άντρας 1.73 1.272 2.40 (.036) ∆ουλεύω ή έχω δουλέψει για να 
κερδίσω λεφτά γυναίκα .40 .894  

άντρας .00 .000 2.53 (.024) Έχω διερευνήσει τα επαγγελµατικά 
µου ενδιαφέροντα κάνοντας επισκέψεις 
σε επαγγελµατικούς χώρους ή 
µιλώντας µε άτοµα σε αυτό το 
επάγγελµα 

γυναίκα .40 .548  

άντρας .82 .751 2.20 (.043) Πηγαίνω σε εστιατόρια που µου 
αρέσουν γυναίκα 2.00 1.414  

Φαίνεται ότι οι άντρες του δείγµατος έχουν επενδύσει σκέψη στο 
επαγγελµατικό τους µέλλον και έχουν ήδη συγκεντρώσει εργασιακή προϋπηρεσία 
σε µεγαλύτερο βαθµό από τις γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες µόνο, και αυτές σε 
επίσης χαµηλό βαθµό, έχουν διερευνήσει τα επαγγελµατικά τους ενδιαφέροντα 
κάνοντας επισκέψεις σε επαγγελµατικούς χώρους ή µιλώντας µε επαγγελµατίες σε 
χώρους των ενδιαφερόντων τους. Επίσης, οι γυναίκες συχνάζουν σε χώρους 
εστίασης σηµαντικά περισσότερο από τους άντρες του δείγµατος. 

3.4. Συγκρίσεις του δείγµατος µε βάση τον δείκτη νοηµοσύνης τους (ήπια 
και µέτρια νοητική καθυστέρηση) 

Τα άτοµα για τα οποία δεν υπήρχαν καταγεγραµµένα στοιχεία εξαιρέθηκαν 
από την παρούσα ανάλυση. Αυτό άφησε 11 άτοµα που χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, 
µία µε ήπια νοητική υστέρηση (∆Ν=55-75, Ν=5) και µία µε µέτρια νοητική 
καθυστέρηση (∆Ν=35-55, Ν=6).  

Ολικά, σε επίπεδο κλίµακας, δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των επιπέδων νοητικής καθυστέρησης, παρόλο που τα άτοµα µε 
µέτρια νοητική καθυστέρηση του δείγµατος φαίνεται να έχουν χαµηλότερο 
ποσοστό (ΜΟ=50.83, ΤΑ=20.24) από τα άτοµα µε ήπια (ΜΟ=64, ΤΑ=7.9). Η 
έλλειψη στατιστικά σηµαντικών διαφορών παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς έχει 
σηµειωθεί από προηγούµενες συγκρίσιµες έρευνες ότι διαφορές µεταξύ των 
επιπέδων νοητικής καθυστέρησης είναι αναµενόµενες, όχι όµως καταλυτικές 
(Wehmeyer, 1996; Stancliffe et al., 2000; Wehmeyer et al., 2011). Ξανά, το µικρό 
µέγεθος του δείγµατος και οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος που εξετάζεται θα µπορούσαν να αποτελούν µέρος του λόγου για την 
έλλειψη εύρεσης διαφορών. 
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Σε επίπεδο υποκλιµακών, όπως φαίνεται στον πίνακα 5, στατιστικά 
σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µόνο στην υποκλίµακα µετασχολικών 
κατευθύνσεων (t(9)=3.19, p=.011) όπου φαίνεται ότι τα άτοµα µε ήπια νοητική 
καθυστέρηση (ΜΟ=11.60, ΤΑ=2.30) ασχολούνται περισσότερο µε την 
επαγγελµατική τους αποκατάσταση από τα άτοµα µε µέτρια νοητική καθυστέρηση 
(ΜΟ=5.17, ΤΑ=3.97). Αξιοσηµείωτο είναι ότι έχει βρεθεί και στο παρελθόν ότι 
από όλες τις εκφάνσεις της διαβίωσης, στον τοµέα της εργασίας οι διαφορές στα 
επίπεδα νοητικής καθυστέρησης είναι πιο έντονες και καταλυτικές (Wehmeyer & 
Garner, 2003). Πέραν τούτου, φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το µέσο ποσοστό 
των ατόµων µε ήπια νοητική καθυστέρηση ήταν υψηλότερο εκείνου των ατόµων 
µε µέτρια εκτός της περίπτωσης εµπλοκής και αλληλεπίδρασης στην κοινότητα. 
Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι µόνο στην υποκλίµακα µετασχολικών δραστηριοτήτων 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ δείκτη νοηµοσύνης και 
φύλου (F(2/8)=4.64, p<.05), ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι η διαφορά µεταξύ των 
αντρών στις 2 οµάδες δείκτη νοηµοσύνης που δηµιουργούν τη στατιστική 
σηµαντικότητα (ΜΟΗ=11.60, ΤΑΗ=2.3 – ΜΟΜ=5.67, ΤΑΜ=6.03) καθώς οι 
γυναίκες και των δύο οµάδων έχουν πολύ παρόµοια ποσοστό στην υποκλίµακα.  

Σε επίπεδο δηλώσεων, σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν στις δηλώσεις 
που εµφανίζονται στον πίνακα 6.  

Πίνακας 5: ∆ιαφορές στα ποσοστά µεταξύ ατόµων µε ήπια 
και µέτρια νοητική καθυστέρηση 

 
∆είκτης 

νοηµοσύνης 
Μέσο ΤΑ 

35 ως 50 12.67 4.844 Ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και λειτουργίες 
προσανατολισµένες προς την οικογένεια 55 ως 75 15.80 1.789 

35 ως 50 6.33 4.676 
Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 

55 ως 75 7.00 1.414 

35 ως 50 11.00 5.477 
Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος 

55 ως 75 14.40 2.510 

35 ως 50 5.17 4.215 
Εµπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα 

55 ως 75 4.20 3.633 

35 ως 50 5.17 3.971 
Μετασχολικές κατευθύνσεις 

55 ως 75 11.60 2.302 

35 ως 50 10.50 3.987 
Προσωπική έκφραση 

55 ως 75 11.00 2.550 
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Πίνακας 6: ∆ιαφορές στα ποσοστά µεταξύ ατόµων µε ήπια 
και µέτρια νοητική καθυστέρηση 

 
∆είκτης 

νοηµοσύνης 
Μέσο ΤΑ t-test 

35 ως 50 1.50 1.225 2.41 (.049) Σχεδιάζω δραστηριότητες για το 
σαββατοκύριακο που µου αρέσουν να 
κάνω 55 ως 75 2.80 .447  

35 ως 50 .83 1.169 4.54 (.006) Εργάζοµαι σε σχολικές εργασίες που 
θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες µου για 
σταδιοδροµία 55 ως 75 3.00 .000  

35 ως 50 .67 1.211 2.21 (.055) ∆ουλεύω ή έχω δουλέψει για να 
κερδίσω λεφτά 55 ως 75 2.20 1.095  

Και στις τρεις δηλώσεις τα άτοµα µε ήπια νοητική καθυστέρηση είχαν 
υψηλότερο ποσοστό από τα άτοµα µε µέτρια. Το ίδιο ισχύει για την πλειοψηφία 
των δηλώσεων της κλίµακας, οι διαφορές όµως αυτές δεν βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές. Είναι πιθανό αν το δείγµα αποτελούταν από περισσότερα άτοµα, οι 
διαφορές αυτές να έφταναν επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 
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Περίληψη 

Η µελέτη διερεύνησε την αυτονοµία τελειοφοίτων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. µε νοητική υστέρηση. 
Το δείγµα αποτελούταν από 16 άτοµα, ηλικίας 18 και 19 ετών µε ήπια και µέτρια νοητική 
καθυστέρηση. Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα «Αυτονοµίας» του εργαλείου 
«Arc – Self-Determination Scale». Τα επίπεδα αυτονοµίας βρέθηκαν χαµηλά αλλά 
συγκρίσιµα µε προηγούµενες έρευνες σε αντίστοιχους πληθυσµούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα στον τοµέα αυτονοµίας των νέων ενηλίκων µε 
νοητική καθυστέρηση θα βοηθούσε στη δηµιουργία µιας συνολικότερης εικόνας της 
κατάστασης και θα µπορούσε να συνεισφέρει στη δηµιουργία πολιτικών για τη βελτίωση 
της. 
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Εισαγωγή 

Η διαταραχή της ∆υσγραφίας ανήκει στις Μαθησιακές ∆υσκολίες. Σύµφωνα 
µε τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM–IV ένα παιδί έχει δυσγραφία, όταν οι 
δεξιότητες της γραφής είναι σηµαντικά κατώτερες από τις αναµενόµενες σε σχέση 
µε την χρονολογική του ηλικία, το νοητικό του επίπεδο και το επίπεδο της τάξης 
στην οποία φοιτά. Στην περίπτωση όπου υπάρχει αισθητηριακό πρόβληµα, οι 
δεξιότητες γραφής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από αυτές που συνήθως 
συνοδεύουν το πρόβληµα αυτό. (Γκοτζαµάνης, Κ., 2004). Στο ICD10 η δυσγραφία 
αναφέρεται ως συνδυαστική διαταραχή των σχολικών δεξιοτήτων, αλλά και ως 
ειδική διαταραχή της ανάπτυξης σχολικών δεξιοτήτων –F81.3 και F81.8-  

Στην προσπάθεια αποκατάστασης της δυσγραφίας στόχος µας είναι ο 
µαθητής να «αυτοµατοποιήσει» το σχεδιασµό των γραµµάτων. Ο αποτελεσµατικός 
σχεδιασµός των γραµµάτων βοηθά το µαθητή: να ανακαλύπτει ευκολότερα 
συντακτικά και ορθογραφικά λάθη και να λαµβάνει καλύτερης ποιότητας 
ανατροφοδότηση, να θυµάται το σωστό σχεδιασµό και ορθογραφία της λέξης (η 
κιναισθητική µνήµη είναι η πιο δυνατή, εύκολη και αξιόπιστη φόρµουλα µνήµης), 
να θέλει να ασχολείται για να το βελτιώσει. Ο εκπαιδευτικός µε επιστηµονική 
γνώση που έχει διαµορφώσει προσωπική θεωρία, έχει ενσωµατώσει εκπαιδευτικές 
αρχές και έχει συνειδητοποιήσει πρακτικές που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική 
πράξη θα πρέπει να µη συγχέει τα συµπτώµατα της δυσγραφίας µε αυτά της 
κακογραφίας. (Παρασκευά, Φ., Παπαγιάννη Α., 2008) 

� Η δυσγραφία είναι µία µαθησιακή δυσκολία που χαρακτηρίζεται από 
δυσκολίες στην γραφή. 

� Η κακογραφία είναι γρήγορη και άσχηµη γραφή χωρίς να αποτελεί 
µαθησιακή δυσκολία. 

Συνήθως, το παιδί µε κακογραφία κάνει κακή αρχή σε ασκήσεις της πρώτης 
γραφής στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία από 
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το δάσκαλο ή το γονιό. Όταν όµως δίνει προσοχή στο γραπτό του, κάνει 
ευανάγνωστα γράµµατα. ∆εν κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη. (∆ηµητριάδου, Ι., 
n.d.).  

Σηµαντικό ρόλο στη γραφή παίζει η εγκατάσταση της πλευρίωσης. Θα πρέπει 
να µπορούµε να διακρίνουµε: την έµφυτη αριστεροχειρία -όπου δεν επιτρέπεται 
αλλαγή του χεριού- τη χρήση και των δύο χεριών µε τάση για επικράτηση του 
αριστερού –όπου το παιδί αποφασίζει µε ποιο χέρι θα γράψει- και την κατά λάθος 
ή ψευδή αριστεροχειρία -το παιδί είναι γεννηµένος δεξιόχειρας, αλλά µε 
διαταραχές στην ανάπτυξη της δεξιοχειρίας, µε αποτέλεσµα να στρέφεται προς το 
µη διαταραγµένο αριστερό χέρι-. Καλό είναι όλα αυτά να τα γνωρίζουµε ώστε να 
χρησιµοποιήσουµε κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές κατά την εµπλοκή του παιδιού σε 
γραφοκινητικές δραστηριότητες (Ikid-Κέντρα Ειδικής Αγωγής). 

Αιτιολογία-Συννοσηρότητα-Συµπτώµατα 

Οι αιτιώδεις παράγοντες που συνεισφέρουν στη δυσγραφία υποδιαιρούνται σε 
περιβαλλοντικούς, µεθοδολογικούς, προσωπικούς και οργανικούς. Στους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες αναφέρονται η έλλειψη ευκαιριών στην παιδική 
ηλικία για συµµετοχή του ατόµου σε παιχνίδια που περιλαµβάνουν συστηµατική 
εµπλοκή των χεριών του. Οι µεθοδολογικοί παράγοντες συνυφαίνονται µε την 
ποιότητα διδακτικού έργου που επιτελείται στο σχολείο και αφορά την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων γραφής του παιδιού (Σπαντιδάκης, 2011). Στους προσωπικούς 
παράγοντες αναφέρονται: η αδιαφορία και η έλλειψη ενδιαφέροντος ή προσοχής 
σε ό,τι αφορά λεπτοµέρειες γραφής. Στους οργανικούς παράγοντες 
συγκαταλέγονται: κινητικές δυσκολίες µικτή κυριαρχία και έλλειψη συντονισµού 
οφθαλµού-χεριού ή έλλειµµα µνήµης (Στασινός, ∆., 2003). Η δυσγραφία µπορεί να 
συνυπάρχει µε διαταραχές όπως είναι η δυσλεξία, το σύνδροµο Gerstmann, η 
διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα, η δυσπραξία, οι διαταραχές οπτικής και 
ακουστικής επεξεργασίας, όχι όµως µε διαταραχές κοινωνικού τύπου. 

Τα συχνά χαρακτηριστικά που συνήθως παρουσιάζει το γραπτό κείµενο ενός 
παιδιού µε δυσγραφία είναι: Αλλοίωση του σχήµατος των γραµµάτων, άνισο 
µέγεθος γραµµάτων, ελλιπής σεβασµός της οριζόντιας γραµµής και των 
περιθωρίων του τετραδίου, άναρχη κατανοµή κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. 
Επιπλέον, τα παιδιά µε δυσγραφία επιδεικνύουν συνήθως ανώριµη ή ιδιότυπη 
σύλληψη του µολυβιού – ορισµένες φορές και στάσης του σώµατος – και 
ενδέχεται να καταναλώνουν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις γραπτές 
εργασίες τους. Το επίπεδο ανάπτυξης του γνωστικού τοµέα (ικανότητα 
αντίληψης), η στάση του παιδιού κατά την εκτέλεση της γραφικής εργασίας, το 
επίπεδο ανάπτυξης της οπτικής αντίληψης, το επίπεδο ανάπτυξης της λεπτής 
κινητικότητας σχετίζονται µε χωρικές, χρονικές και δυναµικές προσαρµογές, όπως 
χωρική ακρίβεια, χρονική διαδοχικότητα, ταχύτητα αντίδρασης - δοσολογία 
δύναµης (Τσιατά, Χ., 2013). 
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Πρόγνωση-∆ιάγνωση-Θεραπεία 

Ως προγνωστικοί παράγοντες αντιµετώπισης της δυσγραφίας αναφέρονται η 
ηλικία διάγνωσης, η έναρξη παρέµβασης, η ύπαρξη δευτερογενών συµπτωµάτων, 
η δυνατότητα συνεργασίας µε γονείς, εκπαιδευτικούς, η δυνατότητα σύστασης 
διεπιστηµονικής οµάδας, καθώς και η συναισθηµατική σταθερότητα του παιδιού. 
Οι επιστήµονες και µελετητές έχουν καταγράψει τις διαταραχές του γραπτού 
λόγου οι οποίες λόγω του πλήθους τους απαιτούν πολύ µεγάλη προσοχή στη 
διάγνωση (Μπρίνιας, Ν., ∆ράκος, Γ., 2005). 

Η διάγνωση µπορεί να γίνει διεπιστηµονικά από τον ειδικό 
παιδαγωγό/νευρολόγο/εργοθεραπευτή και από τις πληροφορίες που θα προκύψουν 
από την άτυπη αξιολόγηση του δασκάλου και του ευαισθητοποιηµένου γονέα. Η 
δυσγραφία αντιµετωπίζεται µε τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων. Όσο 
νωρίτερα ξεκινά η θεραπευτική παρέµβαση τόσο θεαµατικότερα είναι τα 
αποτελέσµατα. Οι καλύτερες ηλικίες για να γίνει αυτό βρίσκονται µεταξύ των 4 
ετών (εδώ παίζει σηµαντικό ρόλο η διάγνωση των δυσκολιών από την Νηπιαγωγό) 
και φτάνει µέχρι και την Γ΄ ∆ηµοτικού. Μετά από την ηλικία των 8-9 ετών, 
συνήθως είναι δύσκολη η ουσιαστική διόρθωση της δυσγραφίας και µιλάµε απλά 
για βελτίωση της. (Πολυµεροπούλου, Β., 2008) 

Προσεγγίσεις 

Η Jean Ayres (1972) ανέπτυξε τη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης 
µέσα από τη δουλειά της µε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες βασισµένη στις 
θεωρίες της νευροεπιστήµης, της νευροψυχολογίας και της νευροφυσιολογίας. H 
Βιοκινητική προσέγγιση ασχολείται µε την επίδοση της εκτέλεσης του έργου 
κυρίως από τη σκοπιά των όρων: εύρος κίνησης, δύναµη και αντοχή (Ξηρού, Π., 
2009). Η διδασκαλία θα πρέπει να περιλαµβάνει µια πολυαισθητηριακή 
προσέγγιση, συµπεριλαµβάνοντας ερεθίσµατα από όλες τις αισθήσεις. Η γνωστική 
προσέγγιση στη δυσγραφία δίνει έµφαση στις µεταγνωστικές ικανότητες και στην 
καθοδήγηση µέσω προφορικών οδηγιών για το σχηµατισµό των γραµµάτων. Έτσι 
θα εστιάσουµε ανάλογα σε δραστηριότητες οι οποίες εµπερικλείουν ψυχαγωγία, 
παιχνίδι, τέχνη, και κατασκευές καθώς και τη χρήση της τεχνολογίας και των Η/Υ 
µέσα σε ένα ασφαλές και σταθερό συναισθηµατικό κλίµα. Ο δάσκαλος θα επιλέξει 
από τις βασικές στρατηγικές εκείνες που σχετίζονται µε την ετοιµότητα/ικανότητα, 
το ρυθµό µάθησης, το ατοµικό ενδιαφέρον, στηριζόµενος πάντοτε στις 
δυνατότητες και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του παιδιού. 
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Αντιµετώπιση της δυσγραφίας-Προγράµµατα παρέµβασης στο χώρο 
του σχολείου 

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος παρέµβασης για εκπαίδευση στη γραφή 
απαιτεί ένα συνδυασµό δραστηριοτήτων από διάφορους τοµείς, λόγω της 
ανοµοιογένειας της οµάδας των δύσγραφων µαθητών και τα πολλά είδη της. 
Ακόµα και τα προβλήµατα που εµφανίζονται σε µια συγκεκριµένη δεξιότητα 
συσχετίζονται συχνά µε δυσκολίες σε άλλους τοµείς (π.χ. τα προβλήµατα στη 
λεπτή κινητικότητα µπορεί να συνδέονται µε προβλήµατα που αφορούν τις οµάδες 
των µεγάλων µυών των άνω άκρων) (Σπαντιδάκης, 2011). Έτσι στα ατοµικά 
προγράµµατα γραφής σπάνια εµπλέκεται µόνο η διαδικασία του γραψίµατος. 
Όπως αναφέρει ο Καραπέτσας: «η γραφή δε γεννιέται στο χέρι αλλά στον 
εγκέφαλο» 

Στο εξωτερικό εδώ και χρόνια εφαρµόζονται παρεµβατικά προγράµµατα, 
όπως το “Writing without tears”, ή το “Speed up”. Στη χώρα µας όµως δεν υπάρχει 
ακόµη κάποιο ανάλογο πρόγραµµα, ούτε έχει δοθεί ποτέ στους εκπαιδευτικούς 
κάποιο εργαλείο προκειµένου έγκαιρα να εντοπίζουν τους δύσγραφους µαθητές 
και να τους παραπέµπουν για αξιολόγηση.  

Αυτό που κινητοποιεί αρχικά τους δασκάλους είναι συνήθως το γραπτό του 
µαθητή. Για να µπορέσουµε να κάνουµε µια αδρή περιγραφική αξιολόγηση καλό 
είναι να κατηγοριοποιήσουµε τα λάθη του παιδιού κατασκευάζοντας µια απλή 
κλείδα παρατήρησης, ώστε να τα µελετήσουµε συστηµατικότερα και πιο 
εµπεριστατωµένα. 

Στην εξωτερική εµφάνιση του γραπτού εξετάζουµε: τη γενική εµφάνιση 
(έκταση κειµένου-σύνολο διακριτών προτάσεων-παραγραφοποίηση), την 
ποιότητα της γραφής (συγκόλληση/κατάτµηση λέξεων-χρήση κεφαλαίων- 
καθρεπτική γραφή-κακογραφία-κακή χρήση γραφικού χώρου), την ορθογραφία 
(λάθη γραµµατικά-παραγωγικά-θεµατικά-ακρωτηριασµοί λέξεων-λάθη 
φωνητικά/φωνολογικά-άτονες λέξεις) και τη στίξη (αγνόηση σηµείων στίξης-
λαθεµένη χρήση σηµείων στίξης) (Σπαντιδάκης, 2011). 

Το γραπτό του µαθητή όµως από µόνο του δε µας λέει πάντα όλη την 
αλήθεια. Η γραφή είναι ένα κοµµάτι της ταυτότητάς µας. Σχετίζεται στενά µε τη 
γενικότερη σωµατική, πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική µας ανάπτυξη. 
Το χέρι όταν γράφει εκφράζει σκέψεις και συναισθήµατα. Εποµένως η διαχείριση 
του προβλήµατος δεν µπορεί να εστιάζεται αποκλειστικά στην ποιότητα της 
γραφικής παραγωγής. Αν αποφασίσουµε να παρέµβουµε, θα πρέπει να 
διερευνήσουµε κι άλλους τοµείς, όπως τη στάση του µαθητή απέναντι στη 
διαδικασία της γραφής, τη στάση του δασκάλου απέναντι στο µαθητή και τη 
δυσκολία του, τη στάση των γονέων, τη στάση των συµµαθητών του. Η 
παρέµβασή µας καλό είναι να συµπεριλαµβάνει όλους όσοι εµπλέκονται στο 
µαθησιακό περιβάλλον του παιδιού. Η δηµιουργική τους συνεργασία θα 
απογειώσει οποιαδήποτε γνωστική διαδικασία διότι θα επιτρέψει την αξιοποίηση 
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περισσότερων ευκαιριών µάθησης, και θα του εξασφαλίσει γονιµότερες συνθήκες 
εργασίας (Σάλµοντ, 2004). 

Το πρόγραµµα που θα επιλέξουµε θα πρέπει να είναι αυστηρά 
εξατοµικευµένο και στοχευµένο.  

Σε ένα πρόβληµα γραφής πολλές φορές δεν πρέπει να εστιάσουµε 
αποκλειστικά στη λεπτή κινητικότητα του παιδιού αλλά και στην αδρή του 
(στατική και δυναµική). Βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση της γραφικής 
κίνησης είναι να µπορέσει το παιδί καταρχήν να ενεργοποιήσει στο ίδιο του το 
σώµα τις έννοιες της ισορροπίας, της κίνησης της κατεύθυνσης και του χρόνου 
(Σταύρου, Λ., 2003). 

• Πρωταρχικός στόχος µας θα πρέπει να είναι λοιπόν η βελτίωση της 
σωµατογνωσίας, του προσανατολισµού και της συνολικής κινητικότητας 
του παιδιού στο χώρο. Με ειδικές ασκήσεις όπως ασκήσεις εικόνας 
σώµατος, ισορροπίας στατικής και δυναµικής, ασκήσεις αµφίπλευρου 
συντονισµού, αναπνοής και χαλάρωσης, θα προσπαθήσουµε να 
ενισχύσουµε την αδρή κινητικότητα. 

• Ένα εύκολο παιχνίδι που θα βοηθήσει το παιδί να αντιληφθεί την 
κατεύθυνση και την ταχύτητα της κίνησης είναι «οι διαδροµές»: Παίζεται 
καλύτερα στην αυλή. Το παιδί κρατά ένα ξύλο και προσπαθεί να 
µετακινήσει µικρή µπάλα σε διάδροµο ο οποίος είναι σχηµατισµένος στο 
πάτωµα µε χαρτοταινία ή κιµωλία. Στα πλάγια του διαδρόµου δεξιά και 
αριστερά υπάρχουν εµπόδια (πχ. κύβοι) τα οποία δεν θα πρέπει να αγγίξει 
η µπάλα όταν µετακινείται. Η µετακίνηση της µπάλας γίνεται µε γρήγορες 
εναλλασσόµενες κινήσεις των χεριών. Το παιδί κινείται στο πλάι του 
διαδρόµου. Τα υπόλοιπα παιδιά τσεκάρουν τους πόντους που χάνονται 
όταν η µπάλα πηγαίνει πλάγια. (Μπρίνιας, Ν., ∆ράκος, Γ., 2005). 

Αφού το παιδί καταφέρει να συντονίζει τις αδρές κινήσεις του ή και 
παράλληλα µε τις ασκήσεις της αδρής κινητικότητας στόχος µας είναι να 
εξασκήσουµε και τις λεπτές κινήσεις του χεριού και των δακτύλων. Οι 
δραστηριότητες για ενδυνάµωση της λεπτής κινητικότητας είναι ιδιαίτερα 
ευχάριστες στα δύσγραφα παιδιά γιατί δεν απαιτούν τη χρήση µολυβιών και δεν 
θυµίζουν καθόλου το γράψιµο. Καθηµερινά αντικείµενα µπορούν να φανούν 
χρήσιµα και να παίξουν σπουδαίο ρόλο στο να βοηθήσουµε αποτελεσµατικά ένα 
παιδί να βελτιώσει την λεπτή κινητικότητά του.  

• Ένα παιχνίδι που βοηθά στην ενδυνάµωση των δακτύλων, το συντονισµό 
των κινήσεων, αλλά και στη συγκέντρωση προσοχής είναι µια απλή 
άσκηση µε το µπαλάκι του τένις. Κρατώντας το µπαλάκι πάνω στο πόδι 
του, το παιδί χρησιµοποιώντας εναλλάξ τα δάκτυλα προσπαθεί να το 
κυλίσει κατά µήκος του µηρού του.  
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Εκτός από την εξάσκηση των δακτύλων, θα πρέπει να προσέξουµε και τον 
τρόπο που το παιδί τοποθετεί και κινεί τον καρπό του καθώς γράφει. Η λάθος θέση 
του καρπού παρεµποδίζει την κίνηση των δακτύλων, δυσχεραίνει την ταχύτητα της 
γραφής και το σωστό κράτηµα του µολυβιού. Για να µπορέσει το παιδί να 
σχηµατίσει τα γράµµατα άκοπα ο καρπός του πρέπει να είναι δυνατός και 
ευλύγιστος.  

• Η ευλυγισία επιτυγχάνεται µε περιστροφικές ασκήσεις του καρπού 
αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα (χαλαρά, ή µε γροθιά) που µπορούν να 
γίνονται και ως µικρό χαλαρωτικό διάλειµµα πολύωρης γραφικής 
εργασίας. Οι ασκήσεις ενδυνάµωσης µε βάρη µπορούν να γίνουν µε 
διασκεδαστικό τρόπο σε παιχνίδια ρόλων (πχ παριστάνοντας το γκαρσόνι 
που µεταφέρει δίσκο µε διάφορα πράγµατα).  

Στις προγραφικές δραστηριότητες σηµαντική θέση, κατέχουν τα διάφορα 
κοψίµατα µε το ψαλίδι. Το ψαλίδι βοηθά τόσο στη συνεργασία και την 
ενδυνάµωση των δακτύλων που συµµετέχουν στην τριποδική λαβή, όσο και στον 
οπτικοκινητικό συντονισµό.  

• Η επιδεξιότητα µε το ψαλίδι κατακτάται σταδιακά και µε τρία βασικά 
αρχικά στάδια: το κόψιµο στενής λωρίδας, το κόψιµο γραµµών και το 
κόψιµο κύκλου. Επόµενο στάδιο είναι το κόψιµο του τριγώνου και του 
τετραγώνου και στη συνέχεια όλο και πιο σύνθετος συνδυασµός κινήσεων.  

Αν και στο νηπιαγωγείο τα παιδιά εξασκούνται σε µια µεγάλη γκάµα 
προγραφικών ασκήσεων, οι εκπαιδευτικοί στο δηµοτικό σχολείο, πριν ξεκινήσουν 
τις ασκήσεις µε τα γράµµατα ή αν διαπιστώσουν κακογραφία καλό είναι να 
ελέγξουν το προγραφικό επίπεδο του παιδιού και αν διαπιστώσουν ελλείµµατα να 
εισάγουν εκ νέου προγραφικές δραστηριότητες. Οι προγραφικές ασκήσεις 
βοηθούν τόσο στην αντίληψη των γραµµάτων όσο και στην εµπέδωση της 
ροής της γραφικής κίνησης. Όταν λοιπόν το πρόβληµα είναι µεγάλο 
ξαναγυρίζουµε σε αυτές. Τα γράµµατα µπορούµε να τα οµαδοποιήσουµε και να 
τα διδάξουµε µε πολλούς τρόπους. Σύµφωνα µε το µέγεθός τους (κεφαλαία 
µικρά). Σύµφωνα µε το σχήµα τους (γράµµατα µε γωνιακά χαρακτηριστικά., 
γράµµατα µε καµπυλωτά χαρακτηριστικά, γράµµατα µε συνδυασµό γωνιακών και 
καµπυλωτών χαρακτηριστικών). Σύµφωνα µε την κατεύθυνση της γραφικής 
κίνησης (γράµµατα µε δεξιόστροφη φορά, γράµµατα µε κατεύθυνση από πάνω 
προς τα κάτω, κτλ). Σύµφωνα µε την θέση τους ανάµεσα στις γραµµές του 
τετραδίου (µεσαία, ψηλά, χαµηλά). Στον καθορισµό του γραφικού χώρου, αλλά 
και στον αµφίπλευρο συντονισµό των χεριών βοηθά πολύ η χρήση του χάρακα ως 
εργαλείου χάραξης ή ως βάση οριοθέτησης του γραφικού χώρου. Πολύ βοηθητικές 
είναι επίσης οι ανάγλυφες γραµµές που µπορούν να δηµιουργηθούν σε χαρτιά µε 
διάφορα υλικά. Στις πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις συχνά συνδυάζουµε 
φωνολογικές και γραφοκινητικές ασκήσεις. Το παιδί βλέπει την εικόνα, λέει τη 
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λέξη, χρωµατίζει τα σωστά γράµµατα και στη συνέχεια τα αντιγράφει στο 
δίγραµµο χρωµατιστό χαρτί. (Πολυµεροπούλου, Β., 2012). 

Υπολογιστές και ∆υσγραφία 

Ένας σχετικά µεγάλος αριθµός ερευνητών όπως προκύπτει από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση (Odlin & Hutchins, 1996, Mac Arthur, 1996, 
Anderson-Inman, 1999, Anderson-Inman & Knox-Quinn, 1997, Lewis & Neil, 
1999, Wilkinson-Tilbrook, 1995, Thomas Mick, Hawkridge & Vincent,1992, 
Ντολιοπούλου, 1999, Ράπτης & Ράπτη, 2001, Σιµάτος, 1995), συµφωνεί µε το 
µέγεθος της θετικής προσφοράς των υπολογιστών στη µαθησιακή διαδικασία 
παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Η επεξεργασία κειµένου καταργεί τη σχεδίαση των γραµµάτων µε το χέρι, 
επιτρέπει τη διόρθωση του κειµένου κάθε στιγµή, βελτιώνει την ποιότητα 
εµφάνισης του γραπτού, ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα, παρέχει κίνητρο, υψηλή 
αλληλεπίδραση, κείµενο απαλλαγµένο από δυσανάγνωστες λέξεις, ικανότητες 
δακτυλογράφησης, προσαρµόζεται στις ικανότητες και το ρυθµό κάθε 
εκπαιδευόµενου, είναι περιβάλλον οργανωµένο και ευπαρουσίαστο, η έννοια του 
λάθους αποκτά άλλο νόηµα απ’ ότι µπροστά στο δάσκαλο. Παρέχει χρόνο, ήρεµες 
συνθήκες, οµαδικό περιβάλλον, ελάχιστο φόρτο εργασίας. ∆ηµιουργεί ευκαιρίες 
για επιπλέον εξάσκηση, ενισχύει τη συγκέντρωση προσοχής, την αυτοπεποίθηση, 
την προσαρµογή, αποµακρύνει «φυσικά εµπόδια» που σχετίζονται κυρίως µε 
δυσκολίες κινητικότητας (Τζέλας, Β., 2010). Τα πολυµέσα µπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιµετώπιση των µηχανιστικών δυσκολιών της παραγωγής του γραπτού 
λόγου ως αντισταθµιστικά εργαλεία, δηλαδή ως επεξεργαστές κειµένου, ως 
ορθογράφοι, επινοητές λέξεων, ως εργαλεία αναγνώρισης και σύνθεσης 
προφορικού λόγου (Νεστορίδης, Χ., 2004). Η συνδροµή τους δεν πρέπει, µε 
κανένα τρόπο, να θεωρηθεί ως πανάκεια. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι ένα 
κοµµάτι της προσωπικότητάς µας, ένα χαρακτηριστικό της ανθρωπινότητάς µας. Η 
γραφή άλλωστε καταλαµβάνει ακόµη σηµαντικό τµήµα του σχολικού χρόνου και 
επηρεάζει την επίδοση. Έπειτα δεν τίθεται ακριβώς θέµα απλής αντικατάστασης 
της γραφής µε το µολύβι από το πληκτρολόγιο. Οι δεξιότητες της γραφής και οι 
δεξιότητες χρήσης πληκτρολογίου φαίνεται ότι είναι διαφορετικές καθώς 
ενεργοποιούν διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου. Μάλιστα υπάρχουν έρευνες που 
υποστηρίζουν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στη γραφή µε 
το χέρι και στην ανάπτυξη ιδεών κατά τη γραπτή έκφραση σε σχέση µε τη γραφή 
στον υπολογιστή. Το θέµα είναι ερευνητικά ανοικτό. Αρκετοί µελετητές 
προτείνουν πάντως την παράλληλη χρήση τους. 
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Συµπερασµατικά σχόλια-Συζήτηση 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι ΤΠΕ θεωρούνται ως ο φορέας 
εκπαιδευτικών αλλαγών στα σχολεία που µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά 
εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσµατα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ 
υπό κατάλληλες προϋποθέσεις σχεδιασµού και ένταξης στη διδακτική πρακτική 
µπορούν να ενισχύσουν τους µαθητές στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που χρειάζονται για να επιτύχουν στην 
κοινωνία του 21ου αιώνα. (Πρόγραµµα Σπουδών για τον Πληροφορικό 
Γραµµατισµό στο ∆ηµοτικό, 2010).Προτέρηµα της διδασκαλίας είναι η υποµονή. 
Ας προωθήσουµε από µικρή ηλικία το γράψιµο σε Η/Υ χωρίς όµως αυτό να 
σηµαίνει ότι θα µειώσουµε το γράψιµο. Η καθαρότητα όµως των γραφοµένων 
στον Η/Υ µε την ταυτόχρονη µείωση των αρνητικών συναισθηµάτων που 
εµφανίζει το δυσγραφικό παιδί κατά το γράψιµο, το βοηθάει να λειτουργεί 
καλύτερα µε το περιβάλλον του. Ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να διευκολύνει, να 
παροτρύνει, να υποστηρίζει το µαθητή στο ταξίδι της µάθησης, µόνο όταν 
αναβαθµίσει µέσα από την επιµόρφωση τις θεωρητικές και πρακτικές του γνώσεις. 
Με κοινή προσπάθεια µέσα από την αληθινή συνεργατική σχέση θα επιτύχουµε 
περιορισµό της πρωτογενούς δυσκολίας, την πρόληψη β΄ γενών προβληµάτων, την 
κάλυψη αναγκών παιδιού και οικογένειας. Κοινός στόχος µας: Να δηµιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» που θα είναι 
αποτελεσµατικό.  
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Abstract 

Handwriting constitutes a rather sensitive, personal affair and becomes a very 
complex capability, which interweaves with individual's quality of interpersonal 
interaction. Sometimes, though, there is an odd occurrence of lack in kinaesthetic-, 
perceptive and cognitive skills. Students having handwriting difficulties, quite often 
become prejudiced about the process of writing and form a negative impression about their 
own abilities to communicate their ideas via the medium of writing. As it happens with the 
majority of the Special Learning Difficulties, unless the situation gets diagnosed and is 
faced early enough-even in pre-school or in the early school years- it may have serious 
implications in the academic progress and social interaction of the student. As it has often 
been the case, this leads to school failure. In our proposition, we will focus on educational 
intervening multi-aesthetic, biokinetic, cognitive and meta-cognitive activities. We will also 
attempt to delve into the importance of such activities in relation to the application of 
Augmentative Technologies in the modern Primary school. 

 
 
 
 



 1089

Το Kinect στην εκπαιδευτική διαδικασία:  
Μία πρόταση για παιδιά µε αυτισµό 

Μπούτσικα Ευγενία 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, e.boutsika@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πολλοί επιστήµονες δήλωναν ότι οι 
υπολογιστές και αργότερα τα υπερµέσα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 
γνωστικά εργαλεία στη µάθηση, επισηµαίνοντας αρκετά άλλα πιθανά 
πλεονεκτήµατα αναφορικά για το πώς ο υπολογιστής συνεισφέρει στη µάθηση [1]. 
Με το πέρασµα των χρόνων ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εξελίχθηκε µαζί µε τα 
λογισµικά. Σήµερα υπάρχουν χιλιάδες παιχνίδια για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό µε την κατάλληλη 
διαχείριση. 

2. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στη µάθηση 

Ο ορισµός «η µάθηση βασιζόµενη στα παιχνίδια» (game-based learning) 
αναφέρεται στα διαφορετικά είδη λογισµικών και εφαρµογών που χρησιµοποιούν 
τα παιχνίδια για µάθηση ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς εν γένει. Τα παιχνίδια αυτά 
ονοµάζονται «σοβαρά παιχνίδια» (serious games) [2]. Τα «σοβαρά παιχνίδια» όχι 
µόνο παρέχουν µοναδικούς τρόπους διαφοροποιούµενης µάθησης, αλλά επίσης 
παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης κοινωνικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 
µαθητών και καθηγητών.  

Ενώ τα εργαλεία και τα λογισµικά των βασισµένων στη µάθηση παιχνιδιών 
προσφέρουν στο µαθητή µία εµπλουτισµένη µαθησιακή εµπειρία σε ανεπίσηµα 
µαθησιακά πλαίσια, η ενσωµάτωση τέτοιων αποτελεσµατικών προσεγγίσεων σε 
επίσηµα µαθησιακά πλαίσια παρέχει ενδιαφέρουσες προκλήσεις καθώς επίσης 
πλεονεκτήµατα για καθηγητές, παιδαγωγούς και προγραµµατιστές [2]. 

Οι υπέρµαχοι της µάθησης που βασίζεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον 
τρόπο εκµάθησης των µαθητών, και να κινητοποιήσουν τη νέα γενιά µαθητών µε 
ένα τρόπο που η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν µπορεί [3]. 

Χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά παιχνίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
διάφορες πτυχές της µαθησιακής διαδικασίας υποστηρίζονται µέσα από αυτά: Οι 
εκπαιδευόµενοι ενθαρρύνονται να συνδυάσουν τη γνώση που κατέχουν από 
διαφορετικά πεδία ώστε να επιλέξουν µία λύση, ή ακόµη και να πάρουν µία 
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απόφαση σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του παιχνιδιού. Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι 
µπορούν να πειραµατιστούν σχετικά µε την έκβαση του παιχνιδιού και πώς αυτή 
αλλάζει βάσει των επιλογών και των πράξεων τους. Τέλος, οι εκπαιδευόµενοι 
ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας τους, να 
συζητούν και να διαπραγµατεύονται τα επόµενα βήµατα τους, βελτιώνοντας, 
ανάµεσα σε άλλα πράγµατα, τις κοινωνικές δεξιότητες τους [1]. 

Αυτού του είδους η µάθηση αντιστοιχεί στη διαδικασία µελέτης παιχνιδιού 
όπου οι εκπαιδευόµενοι «κάνουν, καταλαβαίνουν και εφαρµόζουν» [1]. Κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού λαµβάνουν χώρα αρκετές τεχνικές διαδραστικής µάθησης. 
Μία εξ αυτών είναι η τεχνική όπου οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν από τα λάθη 
τους, καθώς µέσα από κάθε αποτυχία ο χρήστης λαµβάνει ανατροφοδότηση.  

Αν η βασιζόµενη σε παιχνίδια µάθηση χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά και 
δη µε ένα συναφές τρόπο, τότε, όχι µόνο µπορεί να υποστηρίξει περισσότερες 
επιλογές για τον τρόπο εκµάθησης του µαθητή, αλλά επίσης προσφέρει τη 
δυνατότητα για εξατοµίκευση της µαθησιακής εµπειρίας [2]. 

Είναι αξιοσηµείωτα τα οφέλη της αποτελεσµατικής χρήσης της βασιζόµενης 
σε παιχνίδια µάθησης. Το κίνητρο είναι το κλειδί της αποτελεσµατικής µάθησης, 
το οποίο χρειάζεται να διατηρείται αµείωτο µέσω της ανατροφοδότησης, του 
προβληµατισµού και της ενεργού συµµετοχής ώστε η µάθηση να λάβει χώρα. Η 
ενσωµάτωση ποικιλίας εργαλείων είναι σηµαντική πρόκληση για το e-learning. Γι’ 
αυτό το λόγο η βασιζόµενη στα παιχνίδια µάθηση προσφέρει τη δυνατότητα να 
ενσωµατώσει διαφορετικά γνωστικά εργαλεία, όπως φόρουµ συζητήσεων, πίνακες 
ανακοινώσεων και λογισµικά εννοιολογικών χαρτών [2]. 

3. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 

Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-µηχανής είναι ένας θεµελιώδης πυλώνας στον 
τοµέα της Πληροφορικής. Κάθε διαδραστικό υπολογιστικό σύστηµα περιλαµβάνει 
µία ή περισσότερες διεπαφές µε τις οποίες ο χρήστης µπορεί να δίνει εντολές και 
να λαµβάνει αποτελέσµατα. 

Η ανάπτυξη των γραφικών διεπαφών του χρήστη επέτρεψε στους χρήστες µε 
διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών να χρησιµοποιούν µια 
ευρεία ποικιλία εφαρµογών λογισµικού. Η ανάπτυξη των φυσικών διεπαφών 
παρέχει πιο διαισθητικούς τρόπους αλληλεπίδρασης µε τον υπολογιστή. Η 
ανάπτυξη αυτή αναµένεται να καταστήσει εύκολο για τους χρήστες να µάθουν πώς 
να χρησιµοποιούν τη διεπαφή µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο [4]. 

Ο σχεδιασµός της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-µηχανής θα πρέπει να εξετάσει 
πολλές πτυχές της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Η πολυπλοκότητα του βαθµού της 
συµµετοχής ενός ανθρώπου στην αλληλεπίδραση µε µία µηχανή είναι µερικές 
φορές αόρατη σε σύγκριση µε την απλότητα της ίδιας της µεθόδου της 
αλληλεπίδρασης. Οι υπάρχουσες διεπαφές διαφέρουν ως προς το βαθµό της 
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πολυπλοκότητας τόσο λόγω του βαθµού λειτουργικότητας/χρηστικότητας όσο και 
των οικονοµικών πτυχών της µηχανής στην αγορά [5]. 

Με την άνοδο των φορητών συσκευών, δηλαδή των tablets και των smart-
phones, καθώς και των συσκευών ανίχνευσης κίνησης, όπως το Microsoft Kinect, 
το Nintento WiiMote και το PlayStation Move, οι άνθρωποι έχουν δείξει τεράστιο 
ενδιαφέρον και κίνητρο για την ανάπτυξη νέων διαδραστικών µεθόδων 
διδασκαλίας [6]. 

4. Το Kinect στη µάθηση 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εµφάνιση τους αρκετές νέες 
πλατφόρµες µε σκοπό τη διασκέδαση των χρηστών. Ωστόσο, µε την κατάλληλη 
χρήση, κάποιες εξ αυτών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πλατφόρµα Kinect 
της Microsoft για το Xbox 360.  

4.1 Το Kinect στην τάξη 

Το Kinect πρωτοεµφανίστηκε στην αγορά το 2010. Σύντοµα παρατηρήθηκε 
ότι ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη σκοπιµότητα του στην 
εκπαίδευση. Μπορούµε να αξιολογήσουµε το Kinect όσον αφορά στην 
ανεκτικότητα/ικανότητα της τεχνικής διαδραστικότητας, η οποία είναι µία 
σηµαντική οπτική της παιδαγωγικής διαδραστικότητας [7]. 

Ως διδακτικό εργαλείο, λόγω των πολλαπλών τύπων αλληλεπιδράσεων που 
υποστηρίζει, το Kinect έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις αλληλεπιδράσεις εντός 
τάξης και να αυξήσει τις ευκαιρίες για συµµετοχή των µαθητών, καθώς ακολουθεί 
τη λογική ότι οι παιδαγωγικές στρατηγικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
µαθητές να συµµετέχουν και να αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο µέσω 
σωµατικών κινήσεων, χειρονοµιών και φωνής, χωρίς να χρησιµοποιούν 
πληκτρολόγια ή ποντίκια [7]. 

Ως εργαλείο µάθησης, οι δυνατότητες του Kinect µπορούν να αναλυθούν σε 
δύο βασικές πτυχές. Πρώτον, είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει τα ερεθίσµατα. 
Αν τα σχέδια µαθήµατος και οι αλληλεπιδράσεις είναι προσεκτικά σχεδιασµένα, 
τότε η τάξη θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ευχάριστους και 
ενδιαφέροντες τύπους αλληλεπίδρασης ώστε να δώσει ώθηση στα κίνητρα των 
µαθητών. ∆εύτερον, το Kinect µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προγράµµατα 
λογισµικών για να ενισχύσει το ρόλο του ως εργαλείο µάθησης. Τα εκπαιδευτικά 
λογισµικά είναι σχεδιασµένα να διευκολύνουν την κατασκευή προσωπικής 
αναπαράστασης της γνώσης. Χάρη στο γεγονός ότι το Kinect συλλέγει 
πληροφορίες από τους χρήστες, οι µαθητές µπορούν να προσθέσουν τη δική τους 
πινελιά δηµιουργικότητας στο πολυµεσικό υλικό [7]. 
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4.2 Πώς λειτουργεί το Kinect; 

Η τεχνολογία της ταυτοποίησης του Kinect για το Xbox 360 προσφέρει 
ενισχυµένες εµπειρίες παιχνιδιού και διασκέδασης, συνδυάζοντας πολλαπλές 
τεχνολογίες βασιζόµενες στη χρήση RGB καµερών, στην αίσθηση του βάθους και 
στο προσεκτικό σχεδιασµό της αλληλεπίδρασης του χρήστη [8]. 

Το σύστηµα του Kinect ανιχνεύει την ταυτότητα των χρηστών µε τρεις 
τεχνικές: i) αναγνώριση προσώπου, ii) ανίχνευση χρώµατος ρούχων, iii) 
υπολογισµό ύψους [8]. Κάθε φορά που ένας χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί, το 
σύστηµα ανατρέχει στη βάση του για να ελέγξει αν ο χρήστης έχει ξανασυνδεθεί 
παλιότερα. Αν έχει ξαναπαίξει, τότε ανασύρει το παλιό του προφίλ και ο χρήστης 
συνεχίζει µε αυτό. Αν πρόκειται για καινούριο χρήστη, τότε το σύστηµα 
δηµιουργεί ένα νέο προσωπικό προφίλ. Βέβαια, καθώς τα κριτήρια που αναφέραµε 
µπορούν να τροποποιηθούν, όπως για παράδειγµα το χρώµα των ρούχων, το 
Kinect δίνει περισσότερη έµφαση στα βιοµετρικά χαρακτηριστικά του κάθε 
χρήστη, ώστε να δηµιουργήσει ένα πιο ολοκληρωµένο προφίλ.  

5. Το Kinect ως εργαλείο µάθησης σε ειδικά περιβάλλοντα  

Εκτός από βοηθητικό εργαλείο µάθησης στην παραδοσιακή τάξη, το Kinect 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου αποτελεσµατικά σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το σχολείο για άτοµα µε ειδικές ανάγκες «De 
Ruimte» στην Ολλανδία.  

Το σχολείο «De Ruimte» [9] χρησιµοποιεί το Kinect στα πλαίσια 
αποκατάστασης των κινητικών ικανοτήτων των µαθητών στην Ειδική Αγωγή. Η 
βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών αποτελεί µέρος της αύξησης της 
αυτονοµίας µέσα και έξω από τις καταστάσεις που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο. 
Οι µαθητές που συµµετείχαν σε αυτό το project του σχολείου βίωναν δυναµικά 
προβλήµατα ισορροπίας και σωµατικά προβλήµατα φυσικής κατάστασης. 

Το Kinect έχει πολλά χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για τους 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες. Οι µαθητές δεν χρειάζεται να κρατάνε ένα 
χειριστήριο. Κάθε κίνηση που κάνει ο µαθητής είναι αντίστοιχα µία κίνηση εντός 
παιχνιδιού. Αυτού του είδους η τεχνολογία επιτρέπει στους µαθητές να κινούνται 
ακριβώς όπως θα έκαναν εάν έπαιζαν πραγµατικά παιχνίδια σε εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς χώρους.  

Η χρήση της τεχνολογίας του Kinect δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 
αφοµοιώσουν νέες κινήσεις µε φυσικό τρόπο σε υποσυνείδητο επίπεδο. Αυτή η 
«έµµεση µάθηση µε κίνητρα» αυξάνει τα αποτελέσµατα της µάθησης που 
παραπέµπουν σε πραγµατικές καταστάσεις, γεγονός που απελευθερώνει τους 
µαθητές µε αποτέλεσµα να κινούνται πιο ελεύθερα. 

Σύµφωνα µε το σχολείο «De Ruimte», τα αποτελέσµατα του project αυτού 
είναι ότι µάθηση µε το Kinect όχι µόνο βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες και τα 
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κίνητρα των µαθητών, αλλά επίσης εξασφαλίζει µία ευρύτερη προσοχή, η οποία 
συχνά απουσιάζει από τους µαθητές στην Ειδική Αγωγή [9]. 

6. Οι δυνατότητες χρήσης του Kinect στη διδασκαλία ατόµων µε 
αυτισµό 

Η αξία και η συµβολή του Kinect στην εκπαίδευση είναι πλέον 
αναµφισβήτητη. Έχοντας µελετήσει την περίπτωση χρήσης του Kinect σαν 
εκπαιδευτικό µέσο σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, προτείνουµε την επέκταση 
της χρήσης του σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και δη µε αυτισµό. 

6.1 Παιδιά µε αυτισµό 

Ο παιδικός αυτισµός είναι ένα από τα πιο σπάνια και σοβαρά σύνδροµα, µε 
την αντιµετώπιση του οποίου ασχολείται κατά κύριο λόγο η ειδική αγωγή. 
Πρόκειται για µια βαριάς µορφής γενική διαταραχή της ανθρώπινης συµπεριφοράς 
κατά την οποία το παιδί αυτοπεριορίζεται στον προσωπικό του κόσµο των 
βιώσεων και των ιδεών του και αρνείται εκούσια κάθε επικοινωνία µε το 
περιβάλλον του. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά συµπτώµατα µε τα οποία εκδηλώνεται ο 
αυτισµός είναι η άρνηση του παιδιού να έχει άµεση οπτική επαφή µε τα πρόσωπα 
του περιβάλλοντος του και η απουσία των αναµενόµενων πρώτων φυσιολογικών 
εκδηλώσεων προφορικού λόγου του παιδιού [10], 

Το αυτιστικό παιδί, χαρακτηριζόµενο από εσωστρέφεια, προσπαθεί µε ένα 
δικό του µοναδικό τρόπο να εκφραστεί µέσω του παιχνιδιού. Οι παιγνιώδης 
δραστηριότητες του συνήθως δεν ξεπερνούν το πλαίσιο της αυτενασχόλησης. Τα 
παιχνίδια των άλλων παιδιών, και δη τα οµαδικά, το αφήνουν αδιάφορο. Αδυνατεί 
και αρνείται να παίζει θεατρικούς ρόλους. 

Οι ειδικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το παιχνίδι του αυτιστικού παιδιού ως 
διαγνωστική µέθοδο και ως θεραπευτική και µαθησιακή διαδικασία. Μέσω του 
παιχνιδιού είναι δυνατό να επικοινωνήσουµε τελικά µε το παιδί και να το 
βοηθήσουµε να διαµορφώσει κοινωνική συµπεριφορά [10], 

Η ικανότητα των αυτιστικών παιδιών να µαθαίνουν µε την εφαρµογή λογικών 
κανόνων χρησιµοποιείται ευρέως σε συµπεριφοριστικές θεραπείες για κοινωνική 
εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων για αυτιστικά 
παιδιά µέσα από παιχνίδια που διεγείρουν ταυτόχρονα την κοινωνική συµπεριφορά 
και περιλαµβάνουν την αναγνώριση των στοιχείων της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική [11]. 

Ο υπολογιστής σαν µέσο δίνει τη δυνατότητα να εστιάσει την προσοχή του 
παιδιού σε µία συγκεκριµένη εργασία, η οποία µπορεί επίσης να εξελιχθεί βάσει 
ενός µοντέλου προσαρµοσµένου στην ηλικία, τις ικανότητες και το είδος της 
παθολογίας του κάθε παιδιού [12]. 
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Τα παιχνίδια στον υπολογιστή που εφαρµόζονται για τα αυτιστικά παιδιά 
πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να προσαρµόζονται στα χαρακτηριστικά του 
κάθε παιδιού και να ενσωµατώνουν τα προσωπικά δεδοµένα του δικού του κόσµου 
και τις πεποιθήσεις που έχει [12]. 

6.2 Σενάριο χρήσης του Kinect στα παιδιά µε αυτισµό 

Έχοντας µελετήσει τη βιβλιογραφία για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην 
εκπαίδευση, καθώς και θέµατα που αφορούν τα παιδιά µε αυτισµό, παρατηρήσαµε 
ότι η µέθοδος εκµάθησης των παιδιών µε αυτισµό αλλά και της κοινωνικοποίησης 
τους µέσω αυτών των παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα ουσιώδης. Με αφορµή αυτή τη 
µελέτη, προτείνουµε την επέκταση του project του σχολείου «De Ruimte» 
χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα του Kinect στα παιδιά µε αυτισµό. Βέβαια 
γνωρίζοντας ότι υπάρχουν διάφορες µορφές αυτισµού, για χάρη του project µας, 
θα εστιάσουµε στα παιδιά µε ήπιο αυτισµό.  

Το project µας προτείνεται να εφαρµοστεί σε τάξη δηµοτικού µε µαθητές 
ήπιου αυτισµού. Για να είναι τα ευρήµατα πιο αντικειµενικά, θέτουµε σαν 
πληθυσµό-στόχο µια ανοµοιογενής τάξη αποτελούµενη από 10 µαθητές και των 
δύο φύλων. Σκοπός µας είναι να ενισχύσουµε τη µνήµη τους, και να ωθήσουµε 
τους µαθητές σε µεγαλύτερη κοινωνικότητα.  

Για να το πετύχουµε αυτό θα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο «Μνηµονικών 
Τεχνικών» όπως το παρουσιάζουν οι Joyce, Weil και Calhoun [13]. Παράλληλα θα 
γίνει χρήση του παιχνιδιού «Kinect Adventures» του Kinect. Το εν λόγω παιχνίδι 
παίζεται είτε ατοµικά είτε οµαδικά και είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ταιριάσµατος (matching), στην επίτευξη 
στόχων και στην κατανόηση διάφορων χαρακτηριστικών. Βέβαια, λόγω της 
ιδιοµορφίας του πληθυσµού-στόχου, η συνολική διάρκεια του project ορίζεται σε 
τρεις µήνες. 

Πιο αναλυτικά, βάσει των Joyce et al. [13], το µνηµονικό µοντέλο είναι 
ειδικά σχεδιασµένο για να αυξάνει την ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης 
των πληροφοριών. Το µοντέλο χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση 
περιλαµβάνει δραστηριότητες που απαιτούν από τους µαθητές να συγκεντρωθούν 
στο µαθησιακό υλικό και να το οργανώσουν µε έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει 
να το θυµούνται. Αυτό περιλαµβάνει την εστίαση σε ό,τι πρέπει να θυµούνται οι 
µαθητές, καθώς και τα παραδείγµατα που τους δίνονται. Εντός παιχνιδιού, οι 
µαθητές θα λάβουν την περιγραφή ενός αντικειµένου, ως προς την εµφάνιση του, 
το χρώµα και την υφή του. 

Στη συνέχεια οι µαθητές σταδιακά θα εξοικειωθούν µε το υλικό και θα 
αναπτύξουν συνδέσεις µέσω της χρήσης των τεχνικών των συστηµάτων λέξεων-
κλειδιά, υποκατάστατων λέξεων και λέξεων-συνδέσµων. Αφού γνωρίσουν καλά το 
αντικείµενο, σκοπός τους είναι να το αναζητήσουν µέσα από διάφορες περιπέτειες. 

Στην τρίτη φάση του µοντέλου µας, θα γίνει επέκταση των αισθητηριακών 
εικόνων του αντικειµένου. Αυτό υποδηλώνει τη συχνή επανάληψη των εικόνων 
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του αντικειµένου που αναζητούν και της περιγραφής του, ώστε να γίνουν όσο πιο 
οικεία και κατανοητά γίνεται στα παιδιά µε αυτισµό.  

Τέλος, στην τέταρτη φάση, θα πραγµατοποιηθεί εξάσκηση στην ανάκληση 
του αντικειµένου µέχρι την κατάκτησή του. Στο δικό µας σενάριο εν προκειµένου, 
θα συνεχιστούν οι αναφορές στο αντικείµενο και την περιγραφή του µέχρι οι 
µαθητές να το βρουν. 

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, καθώς για τα παιδιά 
µε αυτισµό είναι δύσκολο να κατανοήσουν εξ αρχής το αντικείµενο-στόχο και τα 
χαρακτηριστικά του. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ορίσαµε τη διάρκεια του σεναρίου 
µας σε τρεις µήνες. 

7. Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Τα παιδιά µε αυτισµό είναι συχνά ανταγωνιστικά, καθώς θέλουν να ηγούνται 
και να µην συνεργάζονται µε τα υπόλοιπα παιδιά. Με την ολοκλήρωση του project 
µας ευελπιστούµε να έχουµε βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν τη συµπεριφορά 
τους, όπως για παράδειγµα να κάνουν θετικές δηλώσεις το ένα στο άλλο και να 
ελέγχουν την ικανότητα τους να αλληλοβοηθούνται.  

Ένα από τα πλεονεκτήµατα των παιχνιδιών του Kinect είναι ότι επιτρέπουν 
στα παιδιά να εργαστούν µέσα σε µία οµάδα. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τα 
παιδιά να συνεργάζονται και σταδιακά να αναπτύξουν την προφορική τους 
έκφραση σε σηµείο που να δίνουν βασικές οδηγίες το ένα στο άλλο κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού. 

Επιπρόσθετα, µέσω του παιχνιδιού, τα παιδιά µε αυτισµό θα εξοικειωθούν µε 
διάφορα αντικείµενα και έννοιες που σταδιακά θα ενσωµατωθούν και στην 
καθηµερινότητα τους. 

Λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης του σεναρίου, είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί µία συγκεκριµένη µέθοδος αξιολόγησης για την πορεία του project. 
Η αξιολόγηση επί της ουσίας θα δοθεί µέσα από τα ίδια τα παιδιά και την 
προσπάθεια τους, καθώς και αν έχουν επιτευχτεί τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
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Περίληψη 

Εδώ και χρόνια τα παιχνίδια, εκτός από τον διασκεδαστικό τους χαρακτήρα, 
απέκτησαν και µία εκπαιδευτική πτυχή. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα παιχνίδια 
εξελίχθηκαν και οδηγηθήκαµε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και κατ’ επέκταση στο 
Kinect. Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα χρησιµοποιούν το Kinect στη µάθηση. Με 
την παρούσα εργασία, κάνουµε ένα βήµα παραπέρα, και προτείνουµε τη χρήση 
του Kinect σαν βοηθητικό εργαλείο στη µάθηση σε άτοµα µε αυτισµό. 
Συγκεκριµένα, προτείνεται η χρήση του παιχνιδιού «Kinect Adventures» 
ακολουθώντας τις νόρµες του µοντέλου µάθησης «Μνηµονικές Τεχνικές» για 
καλύτερα αποτελέσµατα.  
 
 
 
 



 1097

Οι απόψεις των προπονητών/ριών κολύµβησης για τη 
συνεκπαίδευση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών µε 

νοητική αναπηρία 

Α. Πάγκου Φωτεινή
1, Β. Φλωρεντίν Νέλλη 2, Γ. Πλιόγκου Βασιλική

3 

1 Προπονήτρια Κολύµβησης σε Α.µε.Α., φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Ειδικής Αγωγής (MA SEN) του AMC Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, 

fofopagou@gmail.com 
2 Συµβουλευτική Ψυχολόγος, MA, EdM, ∆ιδάσκουσα στον Τοµέα Παιδαγωγικών, 
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο AMC Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

Θεσσαλονίκης, nflorentin@gmail.com 
3 ∆ρ. Επιστηµών Αγωγής ΑΠΘ, Ακαδηµαϊκή υπεύθυνη του Τοµέα Παιδαγωγικών, 
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο AMC Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

Θεσσαλονίκης, pliogouv@eled.auth.gr 

1. Εισαγωγή 

Η νοητική αναπηρία αποτελεί µια έννοια και µια κατασκευή επιστηµονικά 
διφορούµενη, αλλά και µια κατάσταση που προκαλεί συναισθήµατα λύπης και 
µαταίωσης των προσδοκιών του οικογενειακού περίγυρου (Τζουριάδου, 2008). 
Πέραν των διαφορών των διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, η νοητική αναπηρία 
χαρακτηρίζει άτοµα αναπτυξιακής ηλικίας µε µειωµένο νοητικό δυναµικό και 
δυσλειτουργία στην προσαρµοστική τους συµπεριφορά (Αλευριάδου και 
Γκιαούρη, 2009C; Ζigler,1999). Η αλληλεπίδραση οργανικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων ενοχοποιείται για την εµφάνισή της και συµβάλλει 
στην ποικιλοµορφία των συµπτωµάτων (Αλεξόπουλος, 2005). Με βάση την 
προσαρµοστική συµπεριφορά των παιδιών, το νοητικό τους δυναµικό και την 
υποστήριξη που απαιτείται διακρίνεται σε ήπια, µέτρια, βαριά και βαθιά 
(Αδαµίδου, 2010). 

Η πολιτική της ένταξης των τελευταίων δεκαετιών, σύµφωνη του πνεύµατος 
της υπογραφόµενης Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των 
Α.µε.Α. (Σύµβαση, 2007) συνετέλεσε στην ανάπτυξη προγραµµάτων σε 
εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό πλαίσιο προσπαθώντας να υπερκεράσει το 
«φιλανθρωπικό» πρότυπο της αντιµετώπισης της νοητικής αναπηρίας (Ζώνιου-
Σιδέρη, 2011).  

Αντίθετη µε τις ενταξιακές προσπάθειες εµφανίζεται η µειωµένη πρακτική 
εφαρµογή της συνεκπαίδευσης στο άθληµα της κολύµβησης. Τα θετικά 
αποτελέσµατα της κολύµβησης στην ήδη επιβαρυµένη σωµατική υγεία των 
παιδιών µε νοητική αναπηρία λόγω του καθιστικού τρόπου ζωής (Yilmaz et al., 
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2009), σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των κοινωνικοσυναισθηµατικών ελλείψεών 
τους µέσω της συµµετοχής σε κολυµβητικά προγράµµατα συνεκπαίδευσης 
καταγράφονται από το σύνολο των ερευνών που έχουν διεξαχθεί (Conatser and 
Block, 2001).  

Σκοπός της έρευνας ήταν να διασαφηνιστούν οι λόγοι της αντίφασης που 
παρατηρείται ανάµεσα στα θετικά ερευνητικά δεδοµένα ενός προγράµµατος 
συνεκπαίδευσης στο άθληµα της κολύµβησης και στην περιορισµένη πρακτική του 
εφαρµογή. Συγχρόνως, στόχευε στην καταγραφή των ανασταλτικών παραµέτρων 
εφαρµογής της «κοινής» προπόνησης και στην αναφορά των απαιτούµενων 
προϋποθέσεων για την επιτυχηµένη εφαρµογή της, στην επισήµανση διαφόρων 
µορφών συνεκπαίδευσης και στα πιθανά οφέλη που θα αποκόµιζε το σύνολο του 
πληθυσµού των παιδιών µέσω αυτής. 

2. Μέθοδος και ∆ιαδικασία 

2.1 Μέθοδος έρευνας 

Η παρούσα µελέτη επέλεξε ως µέθοδο έρευνας την ποιοτική, καθώς συνέβαλε 
στη διερεύνηση και ανίχνευση απόψεων µέσω των προσωπικών βιωµάτων των 
προπονητών/ριών. Επιπρόσθετα, υποστήριξε την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης 
των κοινωνικοοικονοµικών και πολιτικών συνθηκών, καθώς και τη συµβολή της 
βιωµατικής εµπειρίας στη διαµόρφωση των πεποιθήσεων των ατόµων (Cohen, 
Manion and Morrison, 2007).  

2.2 ∆είγµα 

Το δείγµα επιλέχθηκε µε την τεχνική της χιονοστιβάδας, λόγω έλλειψης 
λίστας των προπονητών/ριών κολύµβησης Α.µε.Α.. Οι συνεντευξιαζόµενοι 
αποτελούνταν από 10 προπονητές/ριες Α.µε.Α. αγωνιστικής κολύµβησης στη 
Θεσσαλονίκη (7 άνδρες και 3 γυναίκες). Στο σύνολό τους ήταν απόφοιτοι 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και µόνο 2 από τους 10 είχαν ειδικότητα Ειδικής Αγωγής, λόγω 
έλλειψης της κατεύθυνσης στα χρόνια της πανεπιστηµιακής φοίτησης των 
υπολοίπων.  

2.3 Μέθοδος συλλογής δεδοµένων 

Η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, λόγω της ευελιξίας που παρέχει σε ένα 
προκαθορισµένο πλαίσιο, εξυπηρέτησε τη διερεύνηση της αλληλουχίας των 
πεποιθήσεων και των βιωµάτων των προπονητών/ριών (Παπαϊωάννου, 
Θεοδωράκης και Γούδας, 2009) και την ανάδειξη ποικίλων θεµάτων 
εµπλουτίζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας (Kumar, 2005).  

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήµατα χωρίστηκαν σε πέντε θεµατικές οµάδες. 
Αυτές είναι τα δηµογραφικά στοιχεία των προπονητών/ριών, η ιδεολογική 
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προσέγγιση της νοητικής αναπηρίας, σε συνάρτηση και µε το κολύµπι, οι απόψεις 
για τη συνεκπαίδευση παιδιών µε νοητική αναπηρία και µη στον αθλητισµό και 
στην κολύµβηση, τα τυπικά εφόδια των προπονητών κολύµβησης και τα πρακτικά 
ζητήµατα υλοποίησης ενός προγράµµατος «κοινής» προπόνησης. 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα δοµήθηκαν βασιζόµενα στην ήδη 
υπάρχουσα βιβλιογραφία που εξετάζει τις στάσεις των προπονητών για την 
πραγµατοποίηση της «κοινής» προπόνησης (Conatser, Block, and Lepore, 2000C ; 
Conatser and Block, 2001), στη βιβλιογραφία που εξετάζει τις στάσεις των 
εκπαιδευτικών (Center and Ward, 1987), αλλά και σε προσωπικούς 
προβληµατισµούς. 

2.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδοµένων 

Η ανάλυση περιεχοµένου, ως µέθοδος, εξυπηρέτησε την παρούσα µελέτη, 
καθώς εστιάζει στις ιδέες που προβάλλονται (Τζάνη, 2005). Οι δοσµένες, από την 
ηµιδοµηµένη συνέντευξη, απαντήσεις ταξινοµήθηκαν σε θεµατικές ενότητες βάσει 
της εννοιολογικής τους συνάφειας. Ακολούθως, αναλύθηκαν και 
κωδικοποιήθηκαν, για µια πιο άµεση πρόσβαση περαιτέρω διερεύνησης και 
σύγκρισης µε άλλες έρευνες (Ιωσηφίδης, 2008).  

2.5 ∆ιαδικασία 

Στη συγκεκριµένη µελέτη οι συνεντευξιαζόµενοι ενηµερώθηκαν από πριν για 
το σκοπό της έρευνας και για τον ενδεικτικό χρόνο απασχόλησής τους. 
Ακολούθως, εξασφαλίσθηκε η ανωνυµία των ιδίων και των αναφερόµενων ατόµων 
στη συνέντευξη µε χρήση ψευδωνύµου, υπέγραψαν µια επιστολή συναίνεσης 
συµµετοχής στην έρευνα και τους διασφαλίστηκε η αποκλειστική ερευνητική 
χρήση των αποτελεσµάτων. Τέλος, ενηµερώθηκαν για την εθελοντική συµµετοχή 
τους στην έρευνα και για τη δυνατότητα διακοπής της όποτε το επιθυµούσαν.  

2.6 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

Η παρούσα µελέτη, βασιζόµενη στις απόψεις διαφόρων µελετητών, 
προσπάθησε να είναι σύµφωνη µε τα ζητήµατα της εγκυρότητας και της 
αξιοπιστίας. Το δείγµα αφορά το σύνολο των ενεργών προπονητών/-ριών Α.µε.Α 
αγωνιστικής κολύµβησης, πλην ενός/µίας προπονητή/ριας που δεν πήρε µέρος 
στην έρευνα για προσωπικούς λόγους. Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε µία πιλοτική 
συνέντευξη που συνέβαλε στη διαµόρφωση του οδηγού συνέντευξης. Οι 
ερωτήσεις διατυπώθηκαν βάσει της ροής της συνέντευξης, σεβόµενη την 
πολυπλοκότητα της κοινωνικής διαντίδρασης. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 
ήταν αντίστοιχη των ερευνητικών ερωτηµάτων που τέθηκαν στην αρχή, µε τις 
απόψεις των συνεντευξιαζόµενων να συγκλίνουν σε πολλά ζητήµατα και να είναι 
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παρόµοιες µε πρωθύστερες ποσοτικές έρευνες προπονητικού και εκπαιδευτικού 
πλαισίου (Dey, 2005C; Συµεού, 2006). 

3. Αποτελέσµατα έρευνας και συζήτηση 

Το σύνολο των συνεντεύξεων ανέδειξε έξι θεµατικές ενότητες. Πρώτη 
θεµατική ενότητα αποτέλεσαν τα οφέλη της κολύµβησης στην ολόπλευρη εξέλιξη 
των παιδιών νοητικής αναπηρίας. Χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες του νερού και 
στον προπονητικό σχεδιασµό, επισηµάνθηκε η εξέλιξη της φυσικής τους 
κατάστασης, της ισορροπίας, της ενδυνάµωσης και της ελαστικότητας των µυών, 
καθώς και η βελτίωση του συντονισµού των κινήσεων (Fragala-Pinkham, O’Neil 
and Haley, 2010C; Lepore, Gayle and Stevens, 2007C; Σιδηροπούλου, 2012C; 
Τσιµάρας, 2011C; Yilmaz et al., 2009), σηµεία που η νοητική αναπηρία 
υπολείπεται της τυπικής ανάπτυξης (Πολυχρονοπούλου, 2001βC; Rimmer et al., 
2007C; Τσερώνης και Καραµήτσα, 2012). 

Η ποικιλοµορφία και ο εµπλουτισµός της προπόνησης µε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες συνέβαλαν στην ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων (Winnick, 
2011), στις οποίες η νοητική αναπηρία µειονεκτεί, όπως της µνήµης, της προσοχής 
και της συγκέντρωσης (Πολυχρονοπούλου, 2001β). 

Τέλος, οι προπονητές/ριες αναφέρθηκαν στην ενίσχυση της µειωµένης 
αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης λόγω της αίσθησης της επιτυχίας που βιώνουν 
τα παιδιά µέσα στην προπόνηση, καθώς και στη δηµιουργία ευχάριστων 
συναισθηµάτων, εξαιτίας του αισθήµατος ότι ανήκουν σε µια οµάδα (Κοκαρίδας, 
2003). Συγχρόνως, υποστηρίχθηκε και η γενίκευση των θετικών συναισθηµάτων 
και στα υπόλοιπα πλαίσια της καθηµερινότητάς τους, επηρεάζοντας ακόµα και τη 
διάθεση των οικογενειών τους (Τσιµάρας, 2011). 

Στη δεύτερη θεµατική ενότητα καταγράφηκαν οι ανασταλτικοί παράγοντες 
εφαρµογής της «κοινής» προπόνησης. Στο σύνολό τους οι προπονητές/ριες 
συµφώνησαν µε την άποψη «…παιδιά µε βαριές αναπηρίες θα µπορούσε πάρα πολύ 
δύσκολα να ενταχθούνε..» (∆ήµητρα- συνέντευξη 9η) (Conatser, Block and Lepore, 
2000C ; Conatser, 2007). Συγχρόνως, αναφέρθηκαν στο βαθµό της µαθηµένης 
ανηµποριάς, στην έλλειψη συνεργασίας της οικογένειας µε τους προπονητές και 
στην ελλιπή εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη. Ακολούθως, επισηµάνθηκε η 
έλλειψη υποδοµών και η µη σωστή διαχείριση τους, ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός 
εξοπλισµός και ο αυξηµένος αριθµός παιδιών µέσα στην προπόνηση (Καρρά, 
2009).  

Ως επιπρόσθετοι παράγοντες καταγράφηκαν η έλλειψη εξειδίκευσης και 
προπονητικής εµπειρίας (Conatser and Block, 2001C; Conatser, 2007), η συνεχής 
εναλλαγή προπονητών/ριών στα πρώτα στάδια εκµάθησης της κολύµβησης αλλά 
και η µειωµένη συµµετοχή των αποφοίτων προπονητών/ριών σε πρακτική 
εξάσκηση. Συγχρόνως, επισηµάνθηκε και η µη πρακτική κατοχύρωση του 
επαγγέλµατος µέχρι πρότινος. 
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Στους οικονοµικούς παράγοντες αναφέρθηκε η χαµηλή έως µηδαµινή 
οικονοµική αµοιβή των προπονητών/ριών Α.µε.Α. και η δυσκολία των συλλόγων 
γενικού πληθυσµού να στηρίξουν οικονοµικά έναν δεύτερο προπονητή για έναν 
µικρό αριθµό κολυµβητών/ριών. 

Οι µέχρι τώρα ενταξιακές πολιτικές, η δυσλειτουργία των συλλόγων Α.µε.Α., 
οι διαφορετικοί σύλλογοι προπονητών, ο διαχωρισµός των οµοσπονδιών 
κολύµβησης και η έλλειψη συµµετοχής κολυµβητών/ριών Α.µε.Α. σε αγώνες 
γενικού πληθυσµού, αναφέρθηκαν ως αιτιολογικοί παράγοντες διαιώνισης της 
προπόνησης σε ξεχωριστές δοµές. 

Στην τρίτη θεµατική ενότητα αναφορικά µε τον ρόλο των κοινωνικών 
αντιλήψεων (DePauw and Gavron, 2005) στη διαµόρφωση του πλαισίου στην 
κολύµβηση, αναδείχθηκαν διφορούµενες απόψεις. Μέρος των προπονητών 
υποστήριξαν τη θετικότερη αντιµετώπιση της αναπηρίας µετά το 2004, ενώ 
µερικοί προπονητές συνέπλευσαν µε την άποψη ότι «..το επίπεδο δυστυχώς της 
κοινωνίας µας δεν είναι τόσο ώριµο …» (Νίκος- συνέντευξη 5η). Τέλος, 
καταγράφηκε το άγχος των γονιών των τυπικών παιδιών για πιθανότητα µειωµένου 
προπονητικού χρόνου και µονοµερής προσοχής του προπονητή στο παιδί µε 
αναπηρία (Χατζηκακού και Ξιούρουππα, χχ). Ενισχυτικό ή ανασταλτικό 
παράγοντα της παραπάνω κατάστασης δύναται να αποτελέσει ο προπονητής που 
παραµένει ο κύριος φορέας και ρυθµιστής του βαθµού της ένταξης, 
υποδηλώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη σπουδαιότητα του ρόλου του, αλλά και τη 
διάσταση θεωρητικού πλαισίου και εκπαιδευτικής πρακτικής (Καλύβας, 2007). 

Στην τέταρτη θεµατική ενότητα αναφέρθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
υλοποίησης ενός επιτυχηµένου προγράµµατος συνεκπαίδευσης. Οι 
προπονητές/ριες συµµερίστηκαν την άποψη ότι συµβάλλει θετικά «..η ήπια 
νοητική, ο βαθµός µόρφωσης και οι εξωσχολικές δραστηριότητες…» (Κατερίνα- 
συνέντευξη 1η) και η συνεργασία του προπονητή µε τους γονείς (Conatser, 2007). 
Η εξειδίκευση, η επαγγελµατική εµπειρία (Conatser and Block, 2001), η διάθεση 
για επιµόρφωση και η ιδιοσυγκρασία του προπονητή πλαισίωσαν τα απαραίτητα 
εφόδια (Hanlon, 1994) που µπορούν να κατευνάσουν, τα προαναφερθέντα άγχη 
των γονιών των παιδιών της τυπικής ανάπτυξης. 

Ακολούθως, υποστηρικτικό θα ήταν ο χωρισµός του τµήµατος, µε κριτήριο 
τη χρονική επίδοση των παιδιών, σε δύο υποοµάδες και η ύπαρξη δύο 
προπονητών, οι οποίοι θα ασχολούνταν µε το σύνολο των παιδιών προς αποφυγή 
ενδεχόµενης διάκρισης. Αναφορικά µε την αµοιβή του δεύτερου προπονητή, η 
κρατική επιχορήγηση των συλλόγων που ασχολούνται και µε ειδικούς πληθυσµούς 
αποτέλεσε µια προτεινόµενη ιδέα ερχόµενη σε αντιδιαστολή µε την ισχύουσα 
πρακτική της επιβάρυνσης των ίδιων των γονέων. 

Τέλος, οι προπονητές/ριες υιοθέτησαν την άποψη ότι «..Μπορεί να γίνει ένας 
σύλλογος µε Α.µε.Α. και τυπικά..[..]  Θα έχεις και πιο µεγάλη πρόσβαση στους 
χώρους…» (Παύλος- συνέντευξη 3η) και συγχρόνως θα ευαισθητοποιούσε τους 
εµπλεκόµενους στο χώρο του κολυµβητηρίου. 
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Ως ενδεικτικοί τρόποι συνεκπαίδευσης, στην πέµπτη ενότητα, 
υποστηρίχθηκε, αρχικά, η ιδέα της εφαρµογής ενός πιλοτικού προγράµµατος υπό 
την αιγίδα των πανεπιστηµιακών σχολών των ΤΕΦΑΑ και της Ψυχολογίας. 
Επιπρόσθετα, επισηµάνθηκε η εφαρµογή της αρχικής αξιολόγησης των παιδιών µε 
δύο εξατοµικευµένες προπονήσεις, για τη σωστότερη κατανοµή τους. Επιπλέον, 
καταγράφηκε η ιδέα της σταδιακής συνεκπαίδευσης µε προοπτική την πλήρη 
ένταξη των παιδιών νοητικής αναπηρίας, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης του 
δεύτερου προπονητή. Η σταδιακή συνεκπαίδευση θα µπορούσε να λειτουργήσει µε 
προσαρµογές στις δραστηριότητες (Block, 2000) και µε σταδιακή αύξηση του 
χρόνου συµµετοχής στην «κοινή» προπόνηση. Τέλος, αναδύθηκε και η ιδέα της 
απασχόλησης του εξειδικευµένου, σε θέµατα αναπηρίας, προπονητή σε δύο 
τµήµατα, ως κύριος υπεύθυνος στο ένα, και ως βοηθός σε θέµατα ένταξης στο 
άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, θα λυνόταν και ο 
προβληµατισµός ως προς την αµοιβή του, καθώς θα πληρωνόταν από το σύλλογο, 
και το θέµα της διάκρισης, αφού θα παρίστατο ως προπονητής.  

Η τελευταία θεµατική ενότητα που συστάθηκε είναι τα οφέλη που αποκοµίζει 
το σύνολο των παιδιών από τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση µέσω της 
συνεκπαίδευσης. Για την οµάδα των παιδιών νοητικής αναπηρίας, επισηµάνθηκε 
ότι η συνύπαρξη θα ήταν καλό να ειδωθεί εξατοµικευµένα για κάθε παιδί, καθώς, 
βάσει των προπονητών/ριών, δεν ωφελούνται όλα τα παιδιά στον ίδιο βαθµό 
απαραίτητα. Στα παιδιά, όµως, που ενδείκνυται η «κοινή» προπόνηση, 
υποστηρίχθηκε η άποψη για περαιτέρω και πιο γρήγορη βελτίωση. 

Για την οµάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης η συνύπαρξη πιθανότατα να 
τους εξοικειώσει µε την αναπηρία, να τους καταστήσει πιο δεκτικούς στη 
διαφορετικότητα και πιο ικανούς να σέβονται τον εκάστοτε άνθρωπο ως 
ανθρώπινη οντότητα (Doulkeridou, Evaggelinou and Kudláček, 2010). 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις προτείνεται 
η επέκταση της έρευνας και στην υπόλοιπη Ελλάδα µε στόχο την περαιτέρω 
πρακτική εφαρµογή της συνεκπαίδευσης στην κολύµβηση που θα βασίζεται στα 
εκάστοτε ερευνητικά δεδοµένα. Επιπλέον, παρόλο που τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται µία σχετική πρόοδος, τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, 
θα ήταν χρήσιµο η σύσταση επιµορφωτικών σεµιναρίων προσαρµοσµένης 
κολύµβησης και συνεκπαίδευσης, µε πρακτική εξάσκηση. Τέλος, θα ήταν χρήσιµο, 
η αναπηρία να γίνεται αντιληπτή στην ηθική της βάση, προτρέποντας τους πολίτες 
να λειτουργούν βάσει των αξιών τους, που είναι πιο δυνατοί θεσµοί από ένα 
σύνολο νόµων και διαφόρων εκπαιδευτικών πρακτικών (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κολύµβηση αντιµετωπίζεται ως τρόπος άθλησης για τα 
παιδιά µε νοητική αναπηρία, µε την ιδέα της συνεκπαίδευσης, όµως, να βρίσκεται ακόµα 
σε εµβρυακό στάδιο. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις 
τους για το θέµα της συνεκπαίδευσης µέσω των δέκα (10) ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων 
που παραχωρήθηκαν από τους/τις προπονητές/ριες της αγωνιστικής κολύµβησης Α.µε.Α. 
της Θεσσαλονίκης Οι απόψεις των προπονητών/ριών συνέκλιναν στο ότι το επίπεδο των 
γνωστικών λειτουργιών και της κοινωνικής προσαρµογής των παιδιών µε νοητική 
αναπηρία σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες κοινωνικές αντιλήψεις και τις ισχύουσες 
εκπαιδευτικές πολιτικές διαµορφώνουν το πλαίσιο εφαρµογής της «κοινής» προπόνησης.  
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Εισαγωγή 

Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων που αποδεικνύει τη συσχέτιση 
µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας (Αστέρη, 2006; Roeser, Eccles and Sameroff, 
2006). Ωστόσο οι συγκεκριµένες έρευνες δίνουν αφορµή για περαιτέρω αναλύσεις, 
καθώς δεν έχουν καταλήξει σε ένα συµπέρασµα για τις µεταξύ τους συσχετίσεις µε 
αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η διεξαγωγή επιπρόσθετων ερευνών προκειµένου 
να προκύψουν έγκυρα αποτελέσµατα (Roeser, Eccles and Sameroff, 2006; Dorman, 
2002; Dorman and Fisher, 2006; Fracer, 2002). Επίσης, όσον αφορά κυρίως τα 
ελληνικά δεδοµένα, δεν υπάρχουν έρευνες που να µελετούν ταυτόχρονα τη 
συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένη έρευνα. 

Από τη µία η δυσλεξία αποτελεί την πιο συχνά εµφανιζόµενη διαταραχή 
(Wenar and Kerig, 2008) ενώ από την άλλη, τα τελευταία χρόνια η συστηµική 
προσέγγιση έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης ερευνών σε διεθνές επίπεδο 
(Samdal, Nutbeam and Word, 1998; Roeser, Eccles and Sameroff, 2006). Στην 
συγκεκριµένη µελέτη το µικροσύστηµα της σχολικής τάξης εξετάζεται λαµβάνοντας 
υπόψη κυρίως τη συναισθηµατική του παράµετρο και ειδικότερα τη µεταβλητή της 
αυτοεκτίµησης των παιδιών µε δυσλεξία (Αστέρη, 2006). 

Η παρούσα έρευνα, αναµένεται να συµβάλει στη βαθύτερη κατανόηση της 
επίδρασης της συστηµικής προσέγγισης στην αντιληπτή αυτοεκτίµηση µαθητών 
και µαθητριών ∆ηµοτικού µε δυσλεξία.  
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1. ∆ιαταραχή δυσλεξίας 

1.1 Ορισµός δυσλεξίας 

Ο πιο περιεκτικός ορισµός που δίνει έµφαση στη γλωσσική επεξεργασία και 
τις σύγχρονες προσεγγίσεις (Χατζηµιχαήλ, 2010) διατυπώθηκε από την Επιτροπή 
Έρευνας της ∆υσλεξίας του Orton σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο για τη 
∆υσλεξία: “ Η δυσλεξία είναι µια από τις αρκετές διακριτές µαθησιακές δυσκολίες. 
Είναι µια συγκεκριµένη γλωσσική δυσκολία ιδιοσυστατικής προέλευσης, που 
χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση µεµονωµένων λέξεων και η 
οποία συνήθως αντανακλά ανεπαρκή φωνολογική επεξεργασία, εκδηλώνεται µε µία 
µεταβαλλόµενη δυσκολία στις διαφορετικές µορφές της γλώσσας, 
συµπεριλαµβάνοντας, συχνά, µαζί µε τα προβλήµατα στην ανάγνωση, ένα αισθητό 
πρόβληµα στην κατάκτηση της γραφής και της ορθογραφίας” (Reid, 2003:4). 

1.2 Ψυχοσυναισθηµατικές και ψυχοκοινωνικές παράµετροι 

Στην ψυχοπαθολογία ως συννοσηρότητα αναφέρεται η συνύπαρξη δύο ή 
περισσοτέρων διαταραχών (Αναγνωστόπουλος, 2001). Πολλές φορές, παιδιά και 
έφηβοι παρουσιάζουν συµπτώµατα περισσότερων από µία διαταραχών, που 
ανήκουν σε διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες. Η δυσλεξία έχει συσχετιστεί 
µε ψυχοσυναισθηµατικές και ψυχοκοινωνικές παραµέτρους. Αναλυτικότερα οι 
ψυχοσυναισθηµατικές παράµετροι περιλαµβάνουν την ανοιχτή ή µετατιθέµενη 
επιθετικότητα, τη διαταραχή άγχους ή και την απόσυρση (Harris and Sipay, 1990) 
ενώ οι ψυχοκοινωνικές παράµετροι περιλαµβάνουν τη µειωµένη αυταξία και 
αυτοεκτίµηση (Wenar and Kerig, 2008). Στην παρούσα έρευνα η δυσλεξία 
εξετάστηκε µε βάση τη συναισθηµατική της παράµετρο και συγκεκριµένα τη 
µεταβλητή της αυτοεκτίµησης. 

2. Αυτοεκτίµηση 

2.1 Ορισµός της αυτοεκτίµησης 

Η αυτοεκτίµηση “η εκτίµηση δηλαδή που τρέφει κανείς για τον εαυτό του” 
(Μπαµπινιώτης, 2006) είναι µία έννοια που έχει προκαλέσει µεγάλο ενδιαφέρον 
από την αρχαιότητα ως σήµερα και µελετάται ενδελεχώς ειδικά στον τοµέα της 
κοινωνικής ψυχολογίας (Cast and Burke, 2002). Παρά τις έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί, δεν υπάρχει µέχρι στιγµής ένας γενικά αποδεκτός ορισµός για την 
αυτοεκτίµηση (Cast and Burke, 2002). Όλες οι θεωρίες όµως, συγκλίνουν στην 
άποψη ότι η αυτοεκτίµηση είναι η πεποίθηση που έχει ένας άνθρωπος για τον 
εαυτό του, δηλαδή η στάση που έχει διαµορφώσει προς αυτόν η οποία τείνει να 
είναι θετική και να υπερασπίζεται τη θετική αξιολόγηση του εαυτού, όταν 
υπόκειται σε απειλή (Pyszczynske et al., 2004). 
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Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίµηση των 
παιδιών κατά τη σχολική ηλικία είναι η ύπαρξη διαταραχών (∆ιακάκης, 2005). Η 
πιο συχνή διαταραχή είναι η δυσλεξία µε την οποία η δυσλεξία συσχετίστηκε στην 
παρούσα έρευνα. 

2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίµηση παιδιών µε δυσλεξία 

Το ενδοπροσωπικό, το διαπροσωπικό και το υπερκείµενο περιβάλλον των 
παιδιών µε δυσλεξία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντιληπτή 
αυτοεκτίµησή τους (Τσοβίλη, 2001). 

Στην αυτοεκτίµηση του παιδιού µε δυσλεξία, όσον αφορά το ενδοπροσωπικό 
περιβάλλον, συνδράµουν οι παράγοντες επικινδυνότητας, όπως η ελλιπής 
αυτοαποτελεσµατικότητα και η µειωµένη αυτοπεποίθηση, καθώς και οι 
προστατευτικοί µηχανισµοί, όπως η καλόβουλη διάθεση και τα υψηλά επίπεδα 
ευφυΐας (Wenar and Kerig, 2008). 

Στο διαπροσωπικό περιβάλλον ανήκουν κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον, 
στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι σχέσεις µε τους γονείς και τα αδέρφια, και το 
σχολικό περιβάλλον όπου εξέχουσα σηµασία κατέχουν οι σχέσεις µε τον 
εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές (Λαζαράτου και άλλοι, 2005).  

Τέλος, το υπερκείµενο περιβάλλον έχει συνδεθεί κυρίως µε το 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του οικογενειακού περιβάλλοντος (Wenar and 
Kerig, 2008). 

Καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός αφού µαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία εντοπίζονται κυρίως στο 
σχολείο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και έχει αποδειχθεί ότι το σύστηµα που 
διαµορφώνει ο/η εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη επηρεάζει σηµαντικά την 
αυτοεκτίµηση των µαθητών/ριών (Λαζαράτου και άλλοι, 2005). 

3. Συστηµική προσέγγιση 

3.1 Κύρια χαρακτηριστικά της συστηµικής προσέγγισης και ορισµός 
συστήµατος 

Η συστηµική προσέγγιση αποτελεί κυρίαρχη θεωρία των κοινωνικών 
επιστηµών (Wilke, 1996). Έχει τις απαρχές της στην Κυβερνητική Επιστήµη και 
τη Γενική Θεωρία των Συστηµάτων (ΓΘΣ). Από τη µία, Κυβερνητική είναι η 
επιστήµη που µελετά τον έλεγχο και την επικοινωνία σε συστήµατα οργανισµών 
και µηχανών. Στοχεύει στην ανάλυση του κόσµου σύµφωνα µε την καθολικότητα 
(universality) ανάγοντας τα συστήµατα που µελετά στα υλικά και δοµικά στοιχεία 
που τα αποτελούν. Από την άλλη, ο Von Bertalanffy του οποίου η συµβολή ήταν 
καθοριστική στη ΓΘΣ, όρισε το σύστηµα “ως ένα σύνολο στοιχείων σε συνεχή 
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µεταξύ τους” (Bertalanffy, 1968 όπως στο 
Καφταντζή-Χάστα, 2002:61). 



 1109

Γνωρίζοντας την επίδραση της δυσλεξίας στα ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά 
των µαθητών, στην παρούσα έρευνα ορίζεται ως σύστηµα το µικροσύστηµα της 
σχολικής τάξης και διερευνάται η επίδρασή του στο οντογενετικό σύστηµα και 
συγκεκριµένα στην αυτοεκτίµηση του/της µαθητή/ριας µε δυσλεξία. 

3.2 Παράγοντες του µικροσυστήµατος που επιδρούν στην αυτοεκτίµηση 
παιδιών µε δυσλεξία  

Η Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έχει συνδεθεί άµεσα µε το αίσθηµα της 
ικανοποίησης των µαθητών από την τάξη, καθώς συµβάλλει στην εκδήλωση 
περισσότερης συναισθηµατικής εµπλοκής και µικρότερων επιπέδων άγχους, ανίας 
και απογοήτευσης (Titsworth, Quinlan and Mazer, 2010; Hughes and Kwok, 
2010). Έχει αποδειχθεί ότι η ψυχοσυναισθηµατική στήριξη του/της εκπαιδευτικού 
µπορεί να µειώσει την απογοήτευση και να αυξήσει την αυτοεκτίµηση 

µαθητών/ριών µε δυσλεξία, ώστε να ωφεληθούν τόσο σε µαθησιακό όσο και 
ψυχοσυναισθηµατικό επίπεδο (Liaw, 2008). 

Παράλληλα µε την Υποστήριξη του εκπαιδευτικού και η Συνεργασία µε τους 
συµµαθητές, ωθεί τους/τις µαθητές/ριες µε δυσλεξία να αναπτύξουν εµπιστοσύνη 
για τις ικανότητές τους και να συµµετέχουν περισσότερο στις σχολικές 
δραστηριότητες νιώθοντας µεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τον 
εαυτό τους (Mc Dougall et al., 2005). Η υποστήριξη των συµµαθητών/ριών 
αναφέρεται συνήθως ως συναισθηµατική υποστήριξη, η οποία ωθεί τους/τις 
µαθητές/ριες να φροντίζουν και να εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον, νιώθοντας ότι 
είναι µέλη ενός συνόλου όπου ο ένας χρειάζεται τη βοήθεια του άλλου για να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τάξης (Jia et al., 2009). 

4. Μεθοδολογία έρευνας  

4.1 Κατηγορίες ερευνητικών ερωτηµάτων  

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και λαµβάνοντας υπόψη το 
σκοπό και τους στόχους της έρευνας, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα 
και οι υποθέσεις που ακολουθούν. Τα ερευνητικά ερωτήµατα, µπορούν να 
ενταχθούν σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριµένα: 

1. Σε εκείνα που αφορούν τις συσχετίσεις ανάµεσα στις επιµέρους διαστάσεις 
των µεταβλητών. 

2. Σε εκείνα που αφορούν την επίδραση των κοινωνικοδηµογραφικών 
χαρακτηριστικών των µαθητών/ριών στις υπό διερεύνηση µεταβλητές. 

4.2 Ποσοτική προσέγγιση 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση έναντι της 
ποιοτικής για ποικίλους λόγους. Είναι γνωστό πως η ποσοτική προσέγγιση σε 
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αντίθεση µε την ποιοτική φανερώνει στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις και 
µπορεί να διακρίνει µικρές διαφορές που είναι αντιπροσωπευτικές του πληθυσµού 
που ενδιαφέρει τον/την ερευνητή/ρια (Καζολέας, 2009). Στη συγκεκριµένη έρευνα 
το ενδιαφέρον της ερευνητικής οµάδας έγκειται στην αναγωγή των 
αποτελεσµάτων στο σύνολο του πληθυσµού των παιδιών µε δυσλεξία στο νοµό 
Φθιώτιδας κάτι που µπορεί να αποδειχθεί µόνο µέσω της ποσοτικής προσέγγισης.  

4.3 ∆είγµα της έρευνας 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούσαν 45 µαθητές µε δυσλεξία του νοµού 
Φθιώτιδας. Όλα τα υποκείµενα του δείγµατος είχαν διάγνωση από δηµόσιο φορέα 
και συγκεκριµένα τα ΚΕ∆∆Υ, οπότε το δείγµα της έρευνας ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της παρούσας µελέτης. Επίσης, καθώς δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 
έρευνες στον προαναφερθέντα νοµό που να έχουν χρησιµοποιήσει ως δείγµα 
άτοµα µε δυσλεξία επιλέχθηκε η συγκεκριµένη περιοχή για τη διεκπεραίωση της 
έρευνας. 

4.4 Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι 
ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 4 κλίµακες. 
Συγκεκριµένα η πρώτη κλίµακα αναφέρεται στα κοινωνικοδηµογραφικά 
χαρακτηριστικά όπου οι µαθητές/ριες πρέπει να δώσουν στοιχεία για το φύλο, την 
τάξη φοίτησής τους και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. Στην δεύτερη 
κλίµακα “What Is Happening In this Class- Τι Συµβαίνει σε Αυτή την Τάξη” 
(ΤΣΑΤ) που αποτελείται από 7 διαστάσεις Υποστήριξη εκπαιδευτικού, Έµφαση στη 
διερεύνηση, ∆ικαιοσύνη, Προσανατολισµός στο έργο, Συνεργασία, Συµµετοχή και 
Συνοχή µετρούνται οι αντιλήψεις των µαθητών για το µικροσύστηµα της τάξης 
τους. Στην τρίτη κλίµακα “The Self- Liking/Self-Competence Scale Revised” 
(SLCS-R) που αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις, Αρνητική αυταρέσκεια, Θετική 
αυταρέσκεια, Αρνητική ικανότητα και Θετική ικανότητα µετράται η αυτοεκτίµηση 
των µαθητών. Στην τέταρτη και τελευταία κλίµακα “Self-Perception Profile for 
Children-Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ” (ΠΑΤΕΜ ΙΙ) 
χρησιµοποιήθηκαν οι διαστάσεις Σφαιρική αυτοεκτίµηση, Σχέσεις µε Συνοµηλίκους 
και Σχολική ικανότητα για την µέτρηση της αυτοεκτίµησης και των επιµέρους 
αυτοαντιλήψεων των µαθητών/ριών. 

5. Αποτελέσµατα έρευνας 

5.1 Φύλο 

Σχετικά µε την κλίµακα ΤΣΑΤ µόνο το φύλο φάνηκε να παρουσιάζει 
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε τους µέσους όρους των διαστάσεων 
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Υποστήριξη εκπαιδευτικού και Συµµετοχή να υπερέχουν σε σχέση µε τους µέσους 
όρους των αγοριών. Μια πιθανή εξήγηση στηρίζεται στα ευρήµατα ερευνητών 
(Νήµα, Μέντζιου και Σπυρίδη, 2002) ότι τα κορίτσια είναι πιο προσαρµοστικά στο 
περιβάλλον της τάξης, καθώς και από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 
συµπεριφέρονται διαφορετικά στα κορίτσια απ’ ότι στα αγόρια µε αποτέλεσµα τα 
παιδιά να αντιλαµβάνονται διαφορετικά τις αρµοδιότητες, τη θέση και το ρόλο 
τους µέσα στην τάξη σε σχέση µε το φύλο τους (Slavin, 2006).  

Όσον αφορά την αυτοεκτίµηση των µαθητών δεν προέκυψαν διαφυλικές 
διαφορές οπότε επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση της ερευνητικής οµάδας. 
Σύµφωνα µε έρευνες (Hirsh and Rapkin, 1987) το φύλο των µαθητών/ριών δεν 
καθορίζει σηµαντικά την αντιληπτή αυτοεκτίµησή τους από το σχολείο, καθώς 
αυτή σχετίζεται περισσότερο µε τα προσωπικά γνωρίσµατα του κάθε µαθητή/ριας, 
την ιδιοσυγκρασία και τα βιώµατά του/της, καθώς και το υπερκείµενο περιβάλλον 
του/της (Λαζαράτου και άλλοι, 2005).  

5.2 Ηλικία 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις για το µικροσύστηµα της τάξης, δε 
διαπιστώθηκαν διαφορές ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών/ριών, εποµένως δεν 
επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση της ερευνητικής οµάδας, καθώς και οι έρευνες 
που υποστηρίζουν ότι οι µαθητές µικρότερων τάξεων αντιλαµβάνονται 
περισσότερο θετικά το µικροσύστηµα της τάξης τους σε σχέση µε τους 
µεγαλύτερους σε ηλικία µαθητές (Wigfield and Eccles, 1994). Μία ενδεχόµενη 
εξήγηση είναι ότι παράγοντες που διαµορφώνουν το µικροσύστηµα της τάξης 
δρουν περισσότερο καταλυτικά, έτσι ώστε η ηλικία και εποµένως η τάξη φοίτησης 
να µην αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντίληψη του µικροσυστήµατος 
της τάξης από τα παιδιά µε δυσλεξία. Όσον αφορά τα ερευνητικά δεδοµένα, οι 
έρευνες που αποδεικνύουν συσχέτιση της τάξης φοίτησης µε το αντιληπτό 
µικροσύστηµα της τάξης από τους/τις µαθητές/ριες µε δυσλεξία συσχετίζουν 
δείγµα µαθητών/ριών από διαφορετικές βαθµίδες, κυρίως ανάµεσα στο ∆ηµοτικό 
και το Γυµνάσιο. Καθώς στο Γυµνάσιο, λόγω της εφηβείας, αρχίζουν να 
διαδραµατίζουν µεγαλύτερο ρόλο οι συναισθηµατικοί παράγοντες, για αυτό και 
παρατηρούνται περισσότερες διαφοροποιήσεις στην αντίληψη του 
µικροσυστήµατος της τάξης από ό,τι σε µαθητές/ριες ∆ηµοτικού (Slavin, 2006).  

Σχετικά µε την αυτοεκτίµηση των παιδιών µε δυσλεξία, δε σηµειώθηκαν 
διαφορές ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών µε δυσλεξία επιβεβαιώνοντας την 
αρχική υπόθεση, καθώς και τα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν πως η 
αυτοεκτίµηση των µαθητών από το σχολείο δε διαφοροποιείται ή διαφοροποιείται 
ελάχιστα µε την πάροδο του χρόνου (Hirsh and Rapkin, 1994). 
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5.3 Κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο οικογένειας 

Όσον αφορά την αντίληψη του µικροσυστήµατος της τάξης από τα παιδιά µε 
δυσλεξία, σχετικά µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο δε διαπιστώθηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται ότι καθοριστικός παράγοντας για την 
αντίληψη του µικροσυστήµατος είναι κυρίως οι αλληλεπιδράσεις µε τον/την 
εκπαιδευτικό και τους/τις συµµαθητές/ριες, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
της οικογένειας κατέχει δευτερεύουσα θέση (Hirscy and Wilson, 2002). Ωστόσο η 
επανάληψη της έρευνας µε µεγαλύτερο δείγµα και σε διαφορετικές περιοχές 
µπορεί να επιφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα.  

Σχετικά µε την αυτοεκτίµηση των µαθητών/ριών δεν παρουσιάστηκαν 
διαφορές που να οφείλονται στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και 
για το λόγο αυτό δεν επαληθεύεται η υπόθεση της ερευνητικής οµάδας. Επιπλέον, 
επισηµαίνεται η υπάρχουσα βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία το 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας επηρεάζει την αυτοεκτίµηση των 
µαθητών/ριών (Samdal, Nutbeam, Wold, and Kannas, 1998). Μια ενδεχόµενη 
εξήγηση είναι ότι το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο είναι ένας παράγοντας που 
συµβάλλει στη διαµόρφωση της αντιληπτής αυτοεκτίµησης των µαθητών/ριών από 
το σχολείο όχι όµως σε βαθµό που να την καθορίζει, καθώς υπάρχουν άλλοι 
παράγοντες που είναι πιο καθοριστικοί στη διαµόρφωσή της, όπως τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του/της µαθητή/ριας (Hirsh and Rapkin, 1987). 

5.4 Συσχετίσεις µεταβλητών 

Αναφορικά µε τις συσχετίσεις των διαστάσεων των µεταβλητών, όλες οι 
διαστάσεις της κλίµακας ΤΣΑΤ, για τις αντιλήψεις του µικροσυστήµατος 
συσχετίστηκαν µε τις διαστάσεις των κλιµάκων SLCS-R και ΠΑΤΕΜ ΙΙ, για τη 
µέτρηση της αυτοεκτίµησης. Τη µεγαλύτερη συσχέτιση παρουσίασε η διάσταση 
Υποστήριξη από τον Εκπαιδευτικό µε τη διάσταση Σφαιρική αυτοεκτίµηση και τη 
Θετική αυταρέσκεια επιβεβαιώνοντας τις προηγούµενες έρευνες, που κατέληξαν 
επίσης στο συµπέρασµα ότι το µικροσύστηµα της τάξης και συγκεκριµένα οι 
σχέσεις µε τον/την εκπαιδευτικό επηρεάζουν καθοριστικά την αυτοεκτίµηση 
µαθητών/ριών µε δυσλεξία (Roeser, Eccles and Sameroff, 2006).  

5.5 Συµπέρασµα 

Συµπερασµατικά, µέσω της παρούσας έρευνας αποδείχθηκε ότι η συστηµική 
προσέγγιση επηρεάζει την αυτοεκτίµηση µαθητών/ριών µε δυσλεξία και 
συγκεκριµένα όσον αφορά τον χώρο του σχολείου σηµαντικός είναι ο 
µεσολαβητικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 
αυτοεκτίµηση των µαθητών/ριών µε, αλλά και χωρίς δυσλεξία, µέσω της 
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διαµόρφωσης από µέρους του/της ενός κατάλληλου µικροσυστήµατος µέσα στην 
τάξη. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόγλωσσες 

[1] Αναγνωστόπουλος, ∆. Κ. (2001). “Η συννοσηρότητα των µαθησιακών διαταραχών”, 
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 18 (5), 457-465.  

[2] Αστέρη, Θ. (2006). “Η αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών στο ελληνικό σχολείο. 
Αξιολόγηση του θεσµού βάση της συστηµικής θεωρίας και τις αρχές του σχολείου για 
όλους” (∆ιδακτορική ∆ιατριβή). ∆ιαθέσιµη στο : 
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/21031#page/1/mode/2up Ανακτήθηκε από 
τη βάση δεδοµένων “Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών” στις 12/6/2013.  

[3] Dorman, J. (2002). “Classroom environment research: progress and possibilities”, 
Queensland Journal of Educational Research, 18, 112-140.  

 [4] Cole, M. & Cole, S. (2002). Μπαλµπέκου, Ζ. (Επιµ.). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: 
Τυπωθήτω.  

[5] ∆ιακάκης, Π. (2005). “Μαθησιακές δυσκολίες και συνωδά προβλήµατα συµπεριφοράς σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας στη Ζάκυνθο” (∆ιδακτορική ∆ιατριβή). ∆ιαθέσιµη στο: 
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/23201#page/6/mode/2up. Ανακτήθηκε από 
τη βάση δεδοµένων “Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών” στις: 1/7/2013.  

[6] Καζολέας, Σ. (2009). “Έρευνα αγοράς, ποσοτική και ποιοτική έρευνα, διεξαγωγή 
ποσοτικής έρευνας” . ∆ιαθέσιµο στο: 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2678/6/Nimertis_Kazoleas(ma).
pdf Ανακτήθηκε στις 5/7/2013.  

[7] Καφταντζή-Χάστα, Β. (2002). “Συστηµική προσέγγιση των φόβων” (∆ιδακτορική 
∆ιατριβή). ∆ιαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο: 
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13377#page/1/mode/2up Ανακτήθηκε από 
τη βάση δεδοµένων “Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών” στις : 10/6/2013.  

[8] Λαζαράτου ,Ε., Αναγνωστόπουλος, ∆. Κ., Μαγγανάρη, Ε., Ζέλιος, Γ., Χριστοδούλου 
Α., και Σίνη, Α. (2005). “Η συµµετοχή βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην 
εκδήλωση µαθησιακών διαταραχών” (∆ιδακτορική ∆ιατριβή) . ∆ιαθέσιµη στο 
∆ιαδίκτυο: http://www.encephalos.gr/full/42-3-01g.htm . Ανακτήθηκε στις: 
10/6/2013.  

[9] Μπαµπινιώτης, Γ. (2006). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο 
Λεξικολογίας.  

[10] Reid, G. (2003). ∆υσλεξία. Εγχειρίδιο για Ειδικούς. Αθήνα: Επιστηµονικές Εκδόσεις 
Παρισιανού.  

[11] Τσοβίλη, Θ., ∆. (2001). “Το άγχος σε παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες” (∆ιδακτορική 
∆ιατριβή).  

∆ιαθέσιµη στο: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12959#page/1/mode/2up. 
Ανακτήθηκε από τη βάση δεδοµένων “εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών στις 
18/7/2013.  



 1114

[12] Χατζηµιχαήλ, Ε. (2010). “Αναγνωστικές δυσκολίες και δυσλεξία. Κατασκευή 
ψυχοµετρικού εργαλείου ανίχνευσης δυσλεξικών χαρακτηριστικών σε µαθητές 
δηµοτικού” (∆ιδακτορική ∆ιατριβή). ∆ιαθέσιµη στο: 
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/24250#page/1/mode/2up. Ανακτήθηκε από 
τη βάση δεδοµένων “εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών στις 12/12/2012.  

[13] Wenar, C. and Kerig, P., K. (2008). ∆. Μάρκουλης, Ε. Γεωργάκα. (Επιµ.). Εξελικτική 
Ψυχοπαθολογία: Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία. Αθήνα: Gutenberg.  

Ξενόγλωσσες 

[1] Cast, A. D., and Burke, P. J. (2002). “A theory of self-esteem”, Social Forces, 3, 104-
163.  

[2] Dorman, J. P., Fisher, D. L., and Waldrip, B. G. (2006). “Classroom environment, 
students’ perceptions of assessment, academic efficacy and attitude to science: A 
lisrel analysis”, In Fisher D., & Khine M. S. (Eds.), Contemporary Approaches to 
Research on Learning Environments. Worldviews. Singapore: World Scientific. 
Ανακτήθηκε από: http://www.worldscibooks.com/socialsci/5946.html στις 
10/10/2013/ 

[3] Fraser, B. J. (2002). “Learning environment research: Yesterday, today and tomorrow”, 
In Goh S. C & Khine M. S., (Eds.), Studies in educational learning environments: 
An international perspective (pp. 1–25). River Edge, NJ: World Scientific.  

[4] Harris, A. J., and Sipay, S. R. (1990). How to improve reading ability. White Plains, 
NY. 

[5] Hirschy, A. S., and Wilson, M. E. (2002). “The sociology of the classroom and its 
influence in student learning”, Journal Of Education, 77, 85-100.  

[6] Hirsh, B. J., and Rapkin, B. D. (1987). “The transition to Junior High School: A 
longitudinal study of self-esteem, psychological symptomatology and social 
support”, Child Development, 5, 1235-1243.  

[7] Hughes, J. N., and Kwok, O. (2010). “Teacher student relationship quality type in 
elementary grades: effects on trajectories for achievement and engagement”, Science 
of Psychology, 5, 337-387.  

[8] Jia, Y., Ling, G., Chen, X., Kee, X., Way, N., Yoshikawa, H., Hughes, D., and Lu, Z. 
(2009). “The influence of student perception of school climate on socioemotional 
and academic adjustment: A comparison of Chinese and American adolescents”, 
Child Development, 5, 1514-1550.  

[9] McDougall, P., Borowsky, R., and Humel, S. (2005). “Process dissociation of sight 
vocabulary and phonetic decoding in reading”, A new perspective in surface and 
phonological dyslexia, 95, 185-203.  

[10] Pyszczynski,T., Solomon, S., Schimel, J., Greenberg, J., and Arndt, J. (2004). “Why 
do people need self-esteem? A theoretical and empirical review”, American 
Psychological Association, 3, 435-438.  

[11] Roeser, W. R., Eccles, J. S., and Sameroff, A. J. (1998). “Academic and emotional 
functioning in early adolescence Longitudinal relations, patterns, and prediction by 
experience in middle school year”, Development and Psychopathology, 10, 321-352. 



 1115

[12] Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology: theory and practice. Needham Heights 
MA: Allyn and Bacon.  

[13] Titsworth, S., Quinlan, M. M., and Mazer, J. P. (2010). “Emotion in teaching and 
learning: Development and validation of the classroom emotional scale”, 
Communication Education, 4, 433-533.  

[14] Wigfield, A., and Eccles, J. S. (1997). “Children’s competence belief, achievement 
values and general self-esteem change across elementary and middle school”, 
Journal of Psychology, 14(2), 107-138.  

Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν η µελέτη της επίδρασης της συστηµικής 
προσέγγισης στην αυτοεκτίµηση µαθητών ∆ηµοτικού σχολείου µε δυσλεξία. Στόχοι της 
έρευνας αποτελούσαν η µελέτη της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας και του 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου των µαθητών/ριών στις µεταβλητές της έρευνας. Τα 
αποτελέσµατα απέδειξαν ότι ο/η εκπαιδευτικός µέσω της συστηµικής προσέγγισης δύναται 
να δηµιουργεί κατάλληλο µικροσύστηµα τάξης, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
όλων των παιδιών, µε ή χωρίς δυσλεξία.  
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Πρακτικές για την αντιµετώπιση της Επιλεκτικής Αλαλίας: 
Τι δείχνει η σύγχρονη έρευνα 

Ιωάννα Βουλγαρίδου 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ivoulg@eled.duth.gr 

Εισαγωγή 

Η Επιλεκτική Αλαλία (EA) είναι µια διαταραχή συµπεριφοράς της παιδικής 
ηλικίας (Bergman, Keller, Piacentini & Bergman, 2008) που αναφέρεται στην 
αποτυχία οµιλίας σε συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια, όπως στο σχολείο ή σε 
άλλες ανοικείες περιστάσεις, παρά την επιβεβαιωµένη ικανότητα λεκτικής 
επικοινωνίας σε άλλα περιβάλλοντα (στο σπίτι, µε τους γονείς ή τα αδέρφια) 
(Sharkey, Nicholas, Barry, Begley & Ahern, 2008). Αν και η συγκεκριµένη κλινική 
οντότητα αναγνωρίστηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα και ανήκει στην κατηγορία 
«Άλλες ∆ιαταραχές της Παιδικής Ηλικίας» του DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 2000), λίγα στοιχεία είναι γνωστά για την πορεία ή τη σχετική 
αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων για την αντιµετώπισή της (Facon, Sahiri & 
Riviere, 2008). ∆ιεθνώς δεν έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράµµατα για την ΕΑ,  
παρά τις αρνητικές της επιπτώσεις βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα (Sharkey 
et al., 2008), ενώ έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη θεραπεία (Kehle 
et al., 1998). Η αιτιολογία της EΑ είναι άγνωστη και λαµβάνει δύο µορφές: 
επίµονη και παροδική (Kristensen, 2000), µε την πρώτη να διαρκεί λιγότερο από 6 
µήνες και τη δεύτερη περισσότερο από ένα εξάµηνο και να εµφανίζεται σε 
περισσότερα από ένα περιβάλλοντα (Powell & Dalley, 1995).  

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να συνοψίσει και να παρουσιάσει τα 
ευρήµατα των πιο πρόσφατων µετα-αναλύσεων και ανασκοπήσεων για την 
αποτελεσµατικότητα των προληπτικών και παρεµβατικών προγραµµάτων για την 
EA στο σχολικό περιβάλλον. Πριν από αυτές τις πληροφορίες, θα παρουσιαστούν 
συνοπτικά στοιχεία για τη συχνότητα της, τους λόγους για τους οποίους είναι 
απαραίτητη η πρόληψη και η παρέµβαση, τη σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού 
στην εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών, καθώς και µερικά συστατικά τους 
στοιχεία.  

Συχνότητα 

Η ΕΑ είναι ένα σπάνιο σύνδροµο, µε µικρότερη συχνότητα στα αγόρια και 
ποσοστό εµφάνισης 0,18 µε 0,71% δηλαδή 1 στα 1000 παιδιά (Bergman, 
Piacentini & MacCracken, 2002. Kehle et al., 1998). ∆εδοµένου ότι το παιδί µιλάει 
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στα πλαίσια της οικογένειας, οι γονείς δεν έχουν έγκαιρη επίγνωση του 
προβλήµατος (Vecchio & Kearney, 2005). Συνεπώς, η ηλικία παραποµπής για 
διάγνωση (Facon et al., 2008) και πρώτης παρέµβασης είναι 6-8 ετών (Bergman et 
al., 2002). Η συχνότητα εµφάνισης τείνει να µειώνεται µε την ηλικία µε τα 
µεγαλύτερα ποσοστά ύφεσης να τοποθετούνται στην αρχή της ενηλικίωσης 
(Steinhausen, Wachter, Laimböck & Winkler Metzke, 2006).  

Γιατί είναι απαραίτητη η πρόληψη και η παρέµβαση; 

Οι διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι η ΕΑ συνυπάρχει µε αγχώδεις διαταραχές 
(Bergman et al., 2002. Cunningham et al., 2004), συστολή, κοινωνική απόσυρση, 
φοβία, προβλήµατα ακαδηµαϊκής επίδοσης και διαταραχές οµιλίας (Busse & 
Downey, 2011). Επιπλέον, έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη σχολική προσαρµογή και 
την ψυχική υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους (Cunningham et al., 2004) 
και σχετίζεται µε ανεπάρκεια στην κοινωνική και προσωπική λειτουργία (Sharkey 
et al., 2008). Επιπροσθέτα, τα επιλεκτικά άλαλα παιδιά περιγράφονται ως ενοχικά, 
καταθλιπτικά, αποκλεισµένα και φοβισµένα (Vecchio & Kearney, 2005). Οµοίως, 
οι Mclness et al. (2004) αναφέρουν ότι ο λόγος των παιδιών µε ΕΑ είναι 
απλούστερος και πιο σύντοµος, ενώ ο Kristensen (2000) ότι συχνά πληρούν τα 
κριτήρια για αναπτυξιακή καθυστέρηση. Οι παραπάνω λόγοι και το γεγονός ότι 
πολλές περιπτώσεις ΕΑ διαρκούν µεγάλο χρονικό διάστηµα εάν δε θεραπευτούν 
(Crundwell, 2006. Stone et al., 2002) υποδεικνύουν την αναγκαιότητα παρέµβασης, 
κυρίως στο δηµοτικό σχολείο (Stone et al., 2002. Oon, 2010. Cohan et al., 2006). 

Πόσο σηµαντικός είναι ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού; 

Η πολύ ήσυχη συµπεριφορά έχει µία ισχυρή επίδραση στους εκπαιδευτικούς, 
καθώς αυτοί βιώνουν ποικιλία συναισθηµάτων για παιδί συµπεριλαµβανοµένης 
της οργής, της σύγχυσης, της απογοήτευσης και της απόγνωσης (Cleave, 2009). Οι 
Standart και Le Couteur (2003) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να 
αντιληφθούν τη σοβαρότητα των ψυχικών διαταραχών του παιδιού και δεν είναι 
βέβαιοι για το πότε πρέπει να παραπεµφθεί σε εξειδικευµένες υπηρεσίες. 
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι δε δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα επιλεκτικά άλαλα 
παιδιά ιδίως στις πολυάσχολες τάξεις, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να 
πιστεύουν ότι θα θεραπευτούν µε την πάροδο του χρόνου (Cleave, 2009). 
Υποστηρίζεται ότι σε αρκετές περιστάσεις οι ίδιες οι προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών να παρέχουν βοήθεια στα παιδιά µπορεί να συµβάλουν στη 
διατήρηση ή ενίσχυση της ΕΑ (Cleave, 2009). Τέτοιου είδους ευρήµατα 
υποδεικνύουν την αναγκαιότητα συστηµατικης εκπαίδευσης των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών (Standart & Le Couteur, 2003. Pionek-Stone, Kratochwill, 
Sladezcek & Serlin, 2002).  
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Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Προγραµµάτων  

∆εν έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες αποτελεσµατικότητας των 
προγραµµάτων αντιµετώπισης της ΕΑ, ενώ τα στοιχεία είναι αραιά και κυρίως µε 
τη µορφή ατοµικών αναφορών (Sharkey et al., 2008). Ωστόσο, εντοπίζονται στη 
διεθνή βιβλιογραφία και κάποιες πρόσφατες αξιολογήσεις, σε µετα-αναλύσεις ή 
ανασκοπήσεις παρεµβατικών προγραµµάτων (Cohan et al., 2006). Σύµφωνα µε τις 
έρευνες αυτές η αξιολόγηση των προγραµµάτων για την ΕΑ γίνεται βάσει 
αντικειµενικών δεδοµένων, επαναλαµβανόµενης µέτρησης των συµµετεχόντων, 
σχεδιασµού της έρευνας µε εσωτερική εγκυρότητα, γενίκευσης και αξιολόγησης 
της διάρκειας των αποτελεσµάτων (Facon et al., 2008). Οι µετρήσεις 
περιλαµβάνουν συνήθως αναφορές των εκπαιδευτικών, των γονέων και των 
ειδικών θεραπευτών για την κατάκτηση της λεκτικής συµπεριφοράς σε διάφορα 
πλαίσια.  

Επίπεδα και Συστατικά των Προγραµµάτων  

2.1 Επίπεδο κοινότητας και ατόµου 

Η συµµετοχή της ευρύτερης κοινότητας δεν εφαρµόζεται συστηµατικά παρά 
µόνο παρέχοντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασεων του παιδιού µε ΕΑ και σε άλλα 
πλαίσια (O’ Reilly et al., 2008). Στο επίπεδο του ατόµου γίνονται κατά βάση 
στοχευµένες και εξατοµικευµένες παρεµβάσεις, ενώ αναφέρονται λιγότερες 
οµαδικές παρεµβάσεις (Cohan et al., 2006).  

2.2 Επίπεδο της οικογένειας  

Οι γονείς εκπαιδεύονται στη διαχειρίση καθηµερινών καταστάσεων, την 
αντιµετώπιση αρνητικών σχολίων, την αντίδραση όταν το παιδί τους αρχίζει να 
µιλάει και τη στήριξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον (Sharkey et al., 2008). 
Η εµπλοκή της οικογένειας στα παρεµβατικά προγράµµατα έχει αναφερθεί ως 
κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας τους (Anstendig, 1998. Cohan et al., 2006. Standart 
& Le Couteur, 2003), καθώς γίνονται στοχευµένες παρεµβάσεις µε τη συνεργασία 
ειδικών (Oon, 2010).  

2.3 Επίπεδο τάξης και συνοµηλίκων  

Σε επίπεδο τάξης οι περισσότερες παρεµβάσεις συνίστανται στην ενισχυτική 
και ενθαρρυντική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού παράλληλα µε τη δηµιουργία 
ασφαλούς, οικείου και άνετου κλίµατος (Beare et al., 2008. Bergman et al., 2002). 
Ακόµη, οι συνοµήλικοι γίνονται µέρος της λύσης του προβληµατος, καθώς σε 
ορισµένες παρεµβάσεις προτείνεται η διαµόρφωση φιλίας µε τα επιλεκτικά άλαλα 
παιδιά (Giddan et al., 1997). Συγκεκριµένα, το παιδί λειτουργεί ως 



 1119

διαµεσολαβητής που προωθεί τη σταδιακή ενίσχυση της οµιλίας του παιδιού µε 
ΕΑ ξεκινώντας από την οµάδα συµοµηλίκων (Rye & Ullman, 1999. Sharkey et al., 
2008). 

2.4 Επίπεδο σχολείου 

Οι Powell και Dalley (1995) τονίζουν τη σηµασία της συνεργασίας µε το 
σχολείο προκειµένου να γενικευτεί η οµιλία που επιτεύχθηκε µε την παρέµβαση 
και σε άλλες περιστάσεις. Ακόµη, το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι 
προετοιµασµένο, να διαθέτει µία εγκαθιδρυµένη οµάδα έτοιµη για παρέµβαση, η 
οποία να περιλαµβάνει το σχολικό ψυχολόγο, το σχολικό κοινωνικό λειτουργό, το 
σχολικό σύµβουλο, τον επικεφαλή δάσκαλο κ.α. που να λειτουργεί σε συνδυασµό 
µε τον εκπαιδευτικό της τάξης (Standart & Le Couteur, 2003). 

3. Ερευνητική τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας των 
προγραµµάτων  

Από τις σχετικές µετα-αναλύσεις και ανασκοπήσεις των προγραµµάτων 
παρέµβασης στην ΕΑ, προκύπτουν χρήσιµα στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα 
των προγραµµάτων. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρέµβασης που εξετάστηκαν 
βιβλιογραφικά γίνονται σε µεγάλο βαθµό σε κλινική βάση. Ωστόσο, οι Cohan et al. 
(2006) και Anstendig (1998) προτείνουν ότι ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί και στο σχολικό περιβάλλον µε τη συντονισµένη 
προσπάθεια των γονέων, του εξειδικευµένου προσωπικού και των εκπαιδευτικών.  

Οι πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές για την ΕΑ ακολουθούν µία σταδιακή, 
συστηµατική προσέγγιση για να διευκολύνουν το παιδί να µιλά (Crundwell, 2006). 
Ακόµη, επιτυχή είναι τα προγράµµατα που εποπτέυονται στενά από τους ειδικούς 
και διακρίνονται από υψηλή πιστότητα εφαρµογής (Kearney & Vecchio, 2007). 
Από την επισκόπηση 23 µελετών, οι Cohan et al. (2006) διαπίστωσαν ότι οι 
συµπεριφορικές και οι γνωστικές-συµπεριφορικές παρεµβάσεις ήταν 
αποτελεσµατικότερες στη θεραπεία της ΕΑ µε τις δεύτερες να είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικές σε περιπτώση συνύπαρξης της ΕΑ µε το άγχος (Cleave, 2009). 
Εναλλακτικά, πολλοί ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα ποικιλίας 
παρεµβάσεων, διότι κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά στην κάθε µέθοδο (Viana, 
Beidel & Rabian, 2009). Ο Οon (2010) αναφέρει ότι µία τέτοια θεραπεία θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει βοηθητικά µέσα που προωθούν τη µεταφορά του 
προφορικού σε γραπτό λόγο. Παράλληλα, οι ερευνητές τονίζουν τη σηµασία 
συµµετοχής πολλών παραγόντων, όπως οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι ειδικοί, 
δεδοµένης της επιδίωξης γενίκευσης της συµπεριφοράς σε ποικίλα πλαίσια και 
µεγαλύτερης διάρκειας των αποτελεσµάτων. Αντίθετα, οι βασισµένες µόνο στο 
αναλυτικό πρόγραµµα παρεµβάσεις φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσµατικές 
(Cohan et al., 2006). 



 1120

3.1 Συµπεριφορικές Μέθοδοι 

Μεταξύ των θεραπευτικών προσεγγίσεων της ΕΑ (Stone et al., 2002) οι 
συµπεριφορικές χρησιµοποιούνται συχνότερα (Facon et al., 2008) και αφορούν την 
πλειοψηφία των επιτυχηµένων προγραµµάτων σχολικών παρεµβάσεων (Giddan et 
al., 1997. Beare et al., 2008). ∆ιάφορες τεχνικές χρησιµοποιούνται στα πλαίσια 
αυτής της προσέγγισης (Cleave et al., 2009. Oon, 2010) περιλαµβάνοντας τη θετική 
ενίσχυση, τη συστηµατική απευαισθητοποίηση, την άσκηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων, την εξασθένιση ερεθίσµατος και την αυτο-µοντελοποίηση (Cohan et 
al., 2006).  

Από εφαρµογές της ενίσχυσης, αναδείχτηκαν θετικά αποτελέσµατα υπό 
προϋποθέσεις, όπως ο ενθουσιασµός του εκπαιδευτικού και η συστηµατική 
συνεργασία εκπαιδευτικών και ψυχολόγων (Standart & Le Couteur, 2003). Η 
συστηµατική απευαισθητοποίηση  αφορά εκµάθηση δεξιοτήτων χαλάρωσης (Rye 
& Ullman, 1999) σε καταστάσεις άγχους µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 
Σε µια εφαρµογή των Beare et al. (2008) αναδείχτηκαν θετικά αποτελέσµατα, 
καθώς ο εκπαιδευτικός ήταν κύριος διαχειριστής της παρέµβασης, εξαλείφοντας 
την αναγκαιότητα δηµιουργίας οικείας σχέσης µε έναν εξωτερικό θεραπευτή. 
Αντιθέτα, άλλη παρέµβαση από τους Auster et al., (2006) δεν οδήγησε στα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα, καθώς δεν επιτεύχθηκε σχέση εµπιστοσύνης µε 
τους ειδικούς.  

Ο Astendig (1998) έδειξε ότι η εξασθένιση του ερεθίσµατος είναι αρκετά 
αποτελεσµατική για τη διαχείριση της ΕΑ και εποµένως θα ήταν ενδιαφέρουσα η 
εφαρµογή της. Όµως, ορισµένες από τις έρευνες που την χρησιµοποίησαν, 
κατέληξαν σε ανεπιτυχή αποτελέσµατα, διότι είτε επικεντρώθηκαν σε ένα πλαίσιο 
(Bousse & Downey, 2011) είτε δεν ενέπλεξαν τη σχολική τάξη και τον 
εκπαιδευτικό (Oon, 2010). Η αποµάκρυνση του ερεθίσµατος εφαρµόστηκε από 
τους Masten et al. (1996) και θεωρείται σηµαντική για την εδραίωση της λεκτικής 
επικοινωνίας. Ωστόσο, σε µία εφαρµογή της µεθόδου από τους Cunningham et al. 
(2004) η σύντοµη λήξη της σχολικής χρονιάς δεν επέτρεψε τη γενίκευση εκτός 
σχολείου.  

Άλλες αποτελεσµατικές µέθοδοι είναι η άσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων και 
η εκµάθηση γνωστικών στρατηγικών. Η πρώτη αφορά κυρίως την αντιµετώπιση 
αγχωδών διαταραχών, αλλά έχει χρησιµοποιηθεί και για την ΕΑ. Όµως, σε 
ορισµένες περιπτώσεις η µειωµένη συµµετοχή και πρόσβαση καθώς και οι 
περιορισµένες επισκέψεις του θεραπευτή στο σχολείο λειτούργησαν περιοριστικά 
(Fisak, Oliveros & Ehrenreich, 2006). Μία αρκετά επιτυχηµένη εφαρµογή της 
µεθόδου, περιλάµβανε τη στενή επίβλεψη του θεραπευτή, την ενισχυτική 
συµπεριφορά του εκπαιδευτικού και παρέµβαση στην οικογένεια µε αύξηση των 
ευκαιριών κοινωνικής αλληλεπίδρασης εκτός του σπιτιού (Cohan et al., 2006). 
Από την άλλη, η χρήση κοινωνικών στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων 
περιλαµβάνει τη διδασκαλία µιας σειράς λεκτικών κανόνων και τη δηµιουργία µιας 
καλής σχέσης µε τους θεραπευτές (O’ Reilly et al., 2008).  Ωστόσο, σε ορισµένες 
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εφαρµογές της µεθόδου τα παιδιά παρέµεναν απόµακρα, διότι δεν λαµβανόταν 
υπόψη η πιθανότητα δηµιουργίας µιας οικείας σχέσης µε το θεραπευτή µε 
αποτέλεσµα τα παιδιά να νιώθουν άβολα µετά την αποµάκρυνσή του (Bergman et 
al., 2008).  

Τέλος, η αυτο-µοντελοποίηση περιλαµβάνει τη χρήση βίντεο µε 
µαγνητοσκόπηση του παιδιού να µιλάει και την προβολή του σε µέρη που το παιδί 
δεν ήταν οµιλητικό πριν (Cohan et al., 2006. Busse & Downey, 2011). Σε 
ορισµένες εφαρµογές της έχει περιγραφεί ως αναποτελεσµατική (Kehle et al., 
1998), καθώς δεν λαµβανόταν υπόψη η απροθυµία των παιδιών για εγγραφή τους 
σε βίντεο, αλλά σε έρευνα των Pigott και Gonzalez (1987, όπως αναφέρονται 
στoυς Bergman et al., 2008) η έναρξη της µαγνητοσκόπησης στο σπίτι, οδήγησε σε 
πιο θετικά αποτελέσµατα.  

3.2 Άλλες Μέθοδοι 

Οι Ishikawa, Okajima, Matsuoka και Sakano (2007) σε µια µετα-ανάλυση 
ερευνών προώθησαν τη χρήση γνωστικών-συµπεριφορικών τεχνικών ως θεραπεία 
για τις διαταραχές άγχους. Η εφαρµογή τους στην αντιµετώπιση της ΕΑ ανέδειξε 
την αποτελεσµατικότητά τους (Viana, Beidel & Rabian, 2009) παρά το γεγονός ότι 
τα περισσότερα προγραµµάτα σχεδιάστηκαν µε βάση τις θεραπείες για το άγχος 
και την κοινωνική φοβία (Fung, Manassis, Kenny, &, 2002). Σε µία έρευνα των 
Sharkey et al. (2008) όπου εφάρµοσαν τη συγκεκριµένη µέθοδο στην ΕΑ µε 
εκπαιδευτική  και γονεϊκή συνεργασία ο περιορισµός του µικρού δείγµατος 
κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω µελέτη σχετικά µε τη µέθοδο αυτή. 

Ακόµη, προτείνεται και η χρήση διαδικτυακών προγραµµάτων µε τη 
συµµετοχή του εκπαιδευτικού. Οι Fung et al. (2002) ανέπτυξαν ένα διαδικτυακό 
µοντέλο παρέµβασης κατά το οποίο τα παιδιά µε ΕΑ µάθαιναν νέες κοινωνικές 
δεξιότητες. Οι ερευνητές αναφέρουν ως πλεονεκτήµατά την ευκολία πρόσβασης, 
την ευελιξία στο χώρο και χρόνο και τη δυνατότητα αναπτύξης δεξιοτήτων σε 
περιβάλλον χαµηλού άγχους. Από τις ψυχοδυναµικές θεωρίες αποτελεσµατικές 
υπό προϋποθέσεις είναι οι τεχνικές οικογενειακών θεραπειών, παιχνιδοθεραπείας 
και δραµατοθεραπείας (Cohan et al., 2006). Ωστόσο, στις έρευνες που 
εφαρµόστηκαν, αναφέρεται µικρή τεκµηριωµένη επιτυχία καθώς δεν υπήρχε 
οµάδα ελέγχου (Giddan et al., 1997) και οι αναφορές στηρίζονταν αποκλειστικά σε 
γονείς και δασκάλους, µε αποτέλεσµα να είναι ασαφείς (Oon, 2010).  

4. Που οφείλεται η περιορισµένη αποτελεσµατικότητα των 
προγραµµάτων; 

Στις ίδιες προαναφερόµενες έρευνες, επιχειρείται ο εντοπισµός των αιτιών της 
περιορισµένης αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων αντιµετώπισης της ΕΑ. 
Μια κατηγορία αιτιών αφορά την ίδια την εφαρµογή του προγράµµατος: µικρή 
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εποπτεία από τους ειδικούς (Standart & Le Couteur, 2003. Kearney & Vecchio, 
2007), περιορισµένη δέσµευση και αφοσίωση των εµπλεκοµένων (π.χ. των 
εκπαιδευτικών), µικρή χρονική διάρκεια του προγράµµατος (Cunningham et al., 
2004). Μια άλλη κατηγορία αιτιών αφορά το περιεχόµενο του προγράµµατος. 
Μερικές συµπεριφορικές µέθοδοι περιλαµβάνουν τη χρήση της αγνόησης της µη 
λεκτικής συµπεριφοράς. Τέτοιου τύπου δηµόσιες παρεµβάσεις µε την παρουσία 
του συνόλου της τάξης µπορεί να επιδεινώσουν τις κοινωνικές δυσκολίες, καθώς η 
ΕΑ συνδέεται µε την κοινωνική φοβία (O’ Reilly, 2008).  Ακόµη, προγράµµατα 
θεραπείας µε τη χρήση καταναγκαστικών προσεγγίσεων για την επίτευξη οµιλίας 
του παιδιού αναφέρουν συνήθως υψηλά ποσοστά αποτυχίας (Powell & Dalley, 
1995). Τέλος, µια άλλη κατηγορία αιτιών αναφέρεται στη µέθοδο αξιολόγησης της 
αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων. Ο O’ Reilly (2008) και οι Stone et al. 
(2002) αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των δηµοσιευµένων µελετών παρεµβάσεων, 
αφορούν µελέτες περίπτωσης και δε διαθέτουν αυστηρές πειραµατικές µεθόδους 
για να αποµονώσουν µε σαφήνεια τα αποτελέσµατα των θεραπευτικών µεθόδων, 
µε αποτέλεσµα να υπάρχει σύγχυση σχετικά µε την αποτελεσµατικότερη µέθοδο 
(Kehle et al., 1998. Astendig, 1998. Cohan et al., 2006). Επιπλέον, δεν υπάρχουν 
παρά λίγες µελέτες έκβασης των παρεµβατικών προγραµµάτων, µε τις 
περισσότερες από αυτές να έχουν µεθοδολογικές αδυναµίες, όπως µη 
τυποποιηµένες εκτιµήσεις, µικρά µεγέθη δείγµατος καθώς και έλλειψη οµάδας 
ελέγχου (Steinhausen et al., 2006). Οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί εστιάζουν στα αποτελέσµατα της παρέµβασης στο σχολείο και όχι σε 
άλλα περιβάλλοντα, ενώ η διάρκεια των αποτελεσµάτων ερευνάται µόνο για τον 
επόµενο χρόνο. Επιπλέον, οι περισσότερες παρεµβάσεις απευθύνονται σε παιδιά 
µε διαταραχές άγχους γενικότερα και όχι ΕΑ (Cohan et al, 2006). 

5. Η Ελληνική Πραγµατικότητα 

Στην Ελλάδα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ουσιαστικές παρεµβάσεις για την 
αντιµετώπιση της ΕΑ, ενώ αυτές που επιχειρούνται βρίσκονται ακόµη σε 
πρωταρχικό στάδιο (Αστέρη, 2005). Ωστόσο, αναφέρονται ορισµένες παρεµβάσεις 
όµοιου τύπου µε αυτές της διεθνούς βιβλιογραφίας και περιλαµβάνουν κυρίως 
προγράµµατα από ειδικούς θεραπευτές τόσο στο σχολείο όσο και την οικογένεια. 
Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι το Selective Mutism Anxiety Research and Treatment 
Center (SMart Center), που περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου 
θεραπευτικού πλάνου το οποίο εστιάζει στο παιδί και περιλαµβάνει προσέγγιση 
οµάδας που απαρτίζεται από το γονέα, το σχολικό προσωπικό και τους 
επαγγελµατίες θεραπευτές (Γιαννετοπούλου, 2011). Επίσης, καθώς το 90% των 
παιδιών τείνουν να εµφανίζουν και άλλες διαταραχές άγχους ή φοβία οι 
περισσότερες παρεµβάσεις αφορούν την αντιµετώπιση αυτών των διαταραχών 
(Μπίµπου-Νάκου, 2004). Ωστόσο, η κινητοποίηση της διεθνούς επιστηµονικής 
κοινότητας για την ΕΑ και η καθηµερινή εκπαιδευτική εµπειρία που αποκαλύπτει 
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τον αυξανόµενο αριθµό περιστατικών του φαινοµένου κυρίως στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση αναµένεται να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στο άµεσο µέλλον για 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της διαταραχής. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική έρευνα και συνοψίζει ευρήµατα µετα-
αναλύσεων για την αποτελεσµατικότητα παρεµβατικών προγραµµάτων για τη διαταραχή 
της Επιλεκτικής Αλαλίας. Επίσης, τονίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και αναφέρονται 
ερευνητικά σχέδια αξιολόγησης των προγραµµάτων, όπου προκύπτει περιοτρισµένη 
αποτελεσµατικότητα, καθώς η έκβαση τους διαφέρει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 
συµµετεχόντων και τις τεχνικές που εφαρµόζονται. Τέλος, διατυπώνονται ερµηνείες για τα 
αποτελέσµατα, όπως η αναντιστοιχία της παρεµβατικής στρατηγικής µε τις επιδιωκόµενες 
δεξιότητες.  
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1. Introduction 

The mental retardation describes a situation that is expressed during growth. 
People with mental retardation are characterized by intellectual capacity lower than 
the average of people of same chronological age. In addition he presents decreased 
capacity of adaption, which is usually reflected in the motive and perceptual 
capacities of children, in the self-care skills, in the learning and social integration. 
The mental retardation is a multidimensional phenomenon with social, 
psychological and educational expressions. It is categorized in mild, moderate, 
heavy or very heavy mental retardation. The majority of people with mental 
retardation presents mild or moderate retardation (American Association on mental 
retardation, 2002). The students with mild mental retardation compared to their 
classmates need more time to learn. They allocate decreased concentration of 
attention, present difficulties in the perception and the memory, have limited 
capacities of reasoning and resolution of problematic situations. They are 
complicated in the transport and in the generalization of information. Students with 
mild mental retardation present mobility difficulties and low self-esteem (Editorial 
Board, 1996). 

The use of technology constitutes integral part for the education of people 
with mental retardation. The teacher has in his disposal a large variety of 
technological means that facilitate the instructive process and help students to 
comprehend better the training stimuli and to maintain them for a long time 
(Bienstein, Rojahn 2013, Terfloth, Bauersfeld 2012). The use of information 
technology at the educational process has as result the aid of curiosity and students’ 
creativity, the possibility of self-teaching, the exploitation of individual rhythm of 
learning. The use of suitable technology can improve the conditions of instructive 
programs and strengthen the communication and the learning of students with 
mental retardation. The computers strengthen their self-confidence, contribute in 



 1127

the growth of self-activity and strengthen their optimism (Greek Ministry of 
Education and Religious Affairs, 2008). The general directions of curriculum for 
students with mental retardation that are determined by the Greek Ministry of 
Education and Religions Affairs (2004) aim at: a) the guarantee of the conditions 
that will allow them to develop their personality, b) the benefit of mainstream 
education that will lead in their harmonious, intellectual, moral, aesthetic and 
emotional growth so as to act responsibly and collaborate with others for the 
achievement of common objectives. 

2. The scope of the software- Inquiring hypotheses 

The educational software “happy children” was drawn in order to constitute a 
manner of capacities’ evaluation of people with mild mental retardation based on 
the curriculum. The frame of evaluation included questions of multiple choices in 
the cognitive objects: Greek language, Maths, recognition of colours, traffic 
education, orientation, comprehension of emotions and situations. Moreover, the 
software “happy kids” focused on the support of teaching different significances 
that are taught in the space of special education. The automated marking of users 
was selected because it is addressed in individuals with mental retardation. An 
important advantage of this method is that it can be carried out in an attractive way. 
So, the justified hesitancy of students can be decreased toward all kinds of 
examination and a better attachment in their implementation of exercises is 
achieved. The absence of marker, who judges and blames, decreases the stress of 
examination. This software was drawn in order to be used by special educators and 
generally by teachers and other special scientists. It can also be used by parents as 
it constitutes a tool of educational intervention and practice when their child 
answers the questions incorrectly. In order to measure its reliability, it was granted 
in students with and without mild mental retardation. Concretely, it was expected 
that: 

The students with mild mental retardation will achieve lower score-grades 
than the typically developing students. 

The typically developing students will answer correctly in all questions, as 
they are in a higher knowledge level than the students with mild mental retardation. 

In the questions that are reported in Greek language the students with mild 
mental retardation will mark higher grades. This results to the fact that school 
teaches students with mild mental retardation in the reading, writing, the 
explanation of pictures and situations (Jarrorld, Baddeley, Hewes, & Phillips, 
2001) 

In social skills students with mild mental retardation will have low efficiency 
(Hodapp & Dykens, 2001) 

In mathematics will have low performance (Butler, et. al. 2001) 
In traffic education they will perform poorly (Alevriadou A., 2010) 
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3. The Method 

3.1. The Sample 

The program was implemented in an experimental group of 15 persons. All 
students were classified as students with mild mental retardation by Centers of 
Differential Diagnosis and Support. Based on WISC test, Intelligence Quotient 
(IQ) ranged between 63 and 58. The control group consisted of typically 
developing students. All participants agreed to participate in the control of software 
reliability. Specifically, the score was recorded for each participant and the 
researchers were able to identify successes or failures in any subject. 

3.2 The Instrument 

“Happy children” software constructed to ensure the assessment’s completion 
of students with mild mental retardation in a time frame of three hours. The 
instructions of the exercises should be clear and none of the students would be able 
to terminate the execution of exercises in order to request clarifications of the 
questions. Furthermore, software instructions are fully interactive (coaching the 
students gradually under the control of the computer). 

The software ‘happy children” is a multiple choice test. The evaluation of 
students with mild mental retardation is based on the number of correct answers 
that are given. Each question is different, depending on the severity level of 
difficulty. Also, a number of questions are accompanied with an image, which 
facilitates their understanding. The software enables either a registration of a new 
player - student or the continuity of a past player (picture 1). If the player is new, a 
picture that greets him is presented (picture 2). 
 

 
Picture 1: Choice of player 
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Picture 2: Welcome of a new player 

In order to continue a player that had started the software in the past, the 
question in which he had stopped is presented (picture 3). Every ten questions a 
picture of reward exists, with relative message (picture 4). In the pictures of reward 
it also exists a sound message that prompts the player student to continue the effort. 

 
Picture 3: A random question 
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Picture 4: A picture of reward 

For each question are suggested four answers, of which one is correct. The 
player can ignore some questions and answer them later. Moreover, the student can 
hear the question by clicking the “sound message”. He can save his progress by 
pressing “save and finish” or stop the effort without closure (option “shut down 
without saving”). 

At the completion of software a “window” is presented with the total 
questions that have been answered correctly and with the score that has been 
achieved by each participant. The score takes into account the difficulty of each 
question (picture 5). Each question has different gravity. Specifically, the easier 
questions are scored with 5 credits and the difficult ones with 10. In this point the 
user can continue browsing all over again selecting the button “continue”. In case 
the player-student is not sure of his answers and wants to “run” the program from 
the start, he can choose the button “shut down without saving”. 



 1131

 
Picture 5: Results 

The creation of the questions as well as the questions are in the file 
“questions” of quiz.txt which also contains all essential pictures and sounds. In 
players.txt are the answers of previous players. Each question takes a group of ten 
lines. The first line begins with the word “question” and the following lines begin 
with: “answer 1”, “answer 2”, “answer 3” and “answer 4”. In the sixth line exists 
the correct answer and the gravity of each question. Finally, in the eighth line is 
presented the name of picture, followed by the “sound” and five minus “_ _ _ _ _” 
to indicate the separation between question. An example of question is given below 
(table 1): 
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Question: HOW MANY BIRDS ARE IN THE 
PICTURE? 
 
Answer1: 10 
Answer2: 11 
Answer3: 12 
Answer4: 13 
Correct answer: 3 
Gravity of question: 10 
Picture: ptina.png 
Sound: 5.wav 
----- 
Question: 8 + 3 = 
Answer1: 5 
Answer2: 10 
Answer3: 11 
Answer4: 15 
Correct answer: 3 
Gravity of question: 5 
Picture: - 
Sound: 6.wav 

 
The pictures are presented as motivational within the file with “zero gravity” 

and correct answers -1. In this case the software does not present the answers but 
expects the user to select the button that switches to the next question. The 
software is written in java. For the manufacture of the software the following files 
were created: FrontEnd.java, FrontEndFullScreen.java, LoginDialog.java, 
Players.java, Quiz.java, SinglePlayer.java and SingleQuestion.java. (Deitel, Deitel 
P, 2005). Specifically: 

- The file SingleQuestion.java represents a question 

- The file Quiz.java contain all questions of the file quiz.txt  

- The file SinglePlayer.java contains information for each player  

- The file Players.java contains information for all previous players. It 
allocates a list with players and the number of them.  

- The LoginDialog.java contains interface that appears at the beginning of 
the program for the player’s choice. 

- FrontEnd.java and FrontEndFullScreen.java are equivalent. The difference 
is that FrontEndFullScreen.java occupies the entire screen of the computer 
and is used for computers with small screen.  
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4. Results- Discussion 

The navigation software by students with mild mental retardation showed that 
the highest score recorded in the subject of social skills (M3) and the lowest in 
Maths (Table 2).  

Record % of students’ with mild mental retardation achievement (M1= Greek 
language, M2= Maths, M3= Social skills, M4=spatiotemporal understanding, M5= 
traffic education) 
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It was confirmed the hypothesis that students with mild mental retardation will 
record low record in Maths. Specifically, difficulties were marked, especially in 
understanding the geometric shapes. 

Similarly, it was confirmed the hypothesis that these students will present low 
record in the subject of traffic education. They faced difficulty in the 
comprehension of road signs and the safe traffic. On the contrary, they knew the 
means of transport. They achieved moderate performance in the understanding 
time and orientation, confirming the corresponding research hypotheses. Students 
with mild mental retardation had high record in Greek language as it was expected. 
Special educators are typically focused on teaching the language and in special 
schools is developed better the potential of child in reading, writing, the 
explanation of pictures and situations. At the same time, reading and writing are 
cultivated by parents, in most cases, even before the child starts attending school. 

On the contrary, the hypothesis that students with mild mental retardation will 
exhibit low rating in social skills was not confirmed. Despite contrary references 
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(Gusset-Bahrer, 2012) the sample marked the highest score. This fact must be 
attributed to the quality of training that students have received from both family 
and school. Students with mild mental retardation live and are educated in a school 
environment that nourishes their social skills through suitable programs of social 
learning and behavior. 

Generally, it was confirmed the initial hypothesis that students with mild 
mental retardation will achieve a total score lower than typically developing 
students who responded correctly to all questions. The response of the sample was 
also expected in the management of software’s questions and answers. Participants 
seemed to be familiar with computer and did not experience discomfort or anxiety 
during the examination. 

The results of score were proportional to the IQ of people with mild mental 
retardation, confirming the hypothesis that the degree of mental retardation will 
play an important role in the number of correct answers. The software “happy 
children” after widespread application could constitute a tool for teacher regarding 
the study of mental level of people with mental retardation.  

5. Suggestions 

This software is an innovative way of educational evaluation of students with 
mental retardation. The programming of this software can be adopted at the 
creation of electronic psychodiagnostic tools of intelligence. The use of the 
proposed software reduces the cost of educational evaluation; a large number of 
students can be evaluated automatically without occupying extra personnel. 
Moreover, the proposed use of this software indicates to special educators 
automated educational interventions for students with mental retardation. 

The results of the first test of software “happy children” are encouraging. It 
will certainly be further tested for its reliability by comparing the results with the 
results obtained from educational evaluation with conventional ways. The content 
and software’s features are considered positive. It could be pursued the adoption of 
the educational process and can be planed the development of corresponding 
software for other student populations.  
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Abstract 

The aim of present inquiring effort was the creation of educational software, which 
would constitute an evaluation tool of cognitive possibilities of individuals with moderate 
mental retardation according to curriculum. Furthermore, it was pursued the produced 
software to be used as educational tool for intervention. The software “happy children” was 
drawn so as to develop the existing knowledge of participant and to contribute in the 
acquisition of new knowledge. Participants are called to answer in questions of multiple 
choices, which are presented multisensory via the application and is noticed in which 
sectors each participant has high grade of success and the sectors to whom is required to be 
given further educational support. For the evaluation of software were selected five 
individuals with moderate mental retardation, while the control team constituted number of 
formally developing students.  
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Introduction 

Both Greek and English are included in alphabetic writing systems where the 
fundamental unit of spoken words that is converted to grapheme is phoneme (Katz 
& Frost, 1989). Sheerer (1986) having classified writing systems according to the 
degree of correspondence between phonemes of spoken words and graphemes of 
written words has put Greek one to shallow and English to deep writing systems 
due to the fact that English is less clear in converting phonemes to graphemes 
(Porpodas, 2002). 

In the opposite side Greek writing system as far as reading is concerned, is 
more transparent where written words can easily be read applying grapheme to 
phoneme corresponding rules (Porpodas, 2001, 2002, 2003). According to 
Mattingly the cognitive ability to manipulate basic units of spoken words that is, 
analyze words into their phonemes or make words by their fundamental units 
known as phoneme awareness (Porpodas, 2001, 2002, Bradley & Bryant, 1981) is a 
crucial and significant factor for acquiring reading ability (Porpodas, 2001, 2002; 
Bryant & Bradley, 1981; Porpodas & Palaiothodorou (1999a, 1999b; Schneider, 
Kuspert, Roth, Vise & Marx, 1997) have demonstrated the systematic influence of 
phoneme awareness ability to reading and spelling acquisition where children who 
have been taught to segment words into phonemes could read and spell words more 
accurately than children who were taught to read by visual word processing 
(Lundberg, Frost & Peterson, 1988; Schneider et. al., 1997).  

The influence of phoneme awareness ability to reading and spelling have also 
been demonstrated in cases of children with reading difficulties where it has been 
found that the lack or the low acquired level of this ability is the main cause or 
reading and spelling disorders (Lennox & Siegel, 1996). Badian (1994) 
demonstrated that poor spellers are not able enough to use grapheme to phoneme 
conversion rules during spelling due to their low level of phoneme awareness 
ability. 

A question that seems to occupy researchers concerns the case of not 
transparent words where their correct spelling depends on visual processing and 
therefore, their processing to mental lexicon. The role however of phonological 
code in lexical access should be examined into the particular orthographic writing 
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system. In case of Greek writing system according to Porpodas (2002, 2003) 
reading is heavily based on grapheme to phoneme correspondence rules but 
spelling does not follow the same processing. A great number of words do not be 
processed by applying grapheme to phoneme rules so their lexical access is based 
both on recognizing spelling patterns and their meaning making this cognitive skill 
more demanding comparing with reading ability. According to Babiniotis (1980) 
Greek spelling is characterized as “historic” because many words do not follow 
corresponding rules but one phoneme correspond either to two or more graphemes 
because their spelling is heavily based on meaning (Porpodas (2002, 2003).  

According to Katz & Feidman (1983) spelling ability depends on the type of 
alphabetic writing system that it is based. Orthographic depth hypothesis (proposed 
by Katz & Feidman, 1983) claims that in swallow orthographies a phonological 
code should play a more important role in lexical access than in deep orthographies 
(Chitiri & Willows, 1994). Chitiri & Willows (1994) claim that “phonological code 
is a dimension on which the orthographies of Greek and English, even though both 
are alphabetic, differ: Greek orthography is characterized by a more isomorphic 
relationship between phonemes and graphemes than in English orthography” 
(p.314- 315). Recent researches on alphabetic writing systems and especially on 
Greek one which is more transparent due to high level of letter to sound 
correspondence than English (which is less transparent), have suggested a stronger 
involvement of the phonological code in lexical access (Porpodas, 2002, 2003). 
Barron (1980) also claims that there is considerable evidence that rules are used 
from the start in both reading and spelling despite the complexity and irregularity 
of spelling sound rules. 

Jorm & Share (1983) have proposed the “self – teaching” model where 
phonological reading (print –to-sound translation) performs a self- teaching 
function which enables learner to acquire the detailed orthographic representations 
necessary for fast, efficient visual word recognition (Share, 1999, p.96). According 
to the same author every successful identification (decoding) of a new word in the 
course of a child’s independent reading of text is assumed to provide an 
opportunity to acquire the word specific orthographic information on which skilled 
visual word recognition is founded (Share, 1999, p.96). 

Apart from the influence of phoneme awareness ability in reading and 
spelling acquisition another important cognitive factor that is involved in acquiring 
reading and spelling ability is working memory. Baddeley (1992) has proposed the 
structure of working memory which is composed to two main streams: the 
articulatory loop and visuospatial sketch pad. Phonological loop has assumed to 
serve two functions: it can maintain material within the phonological store by 
subvocal repetition and it can take visually presented material such as words or 
nameable pictures and register them in the phonological store by subvaocalization 
(Baddeley, 1992, p.558). Visuospatial sketch pad is intimately related to the 
process of visual perception. That refers both to the form of graphemes and 
direction of them. 
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Researches focused on children reading and spelling disorders have found 
problems either to articulatory loop or visual spatial sketching pad of working 
memory. If any path of this model faces problems either to capacity or to 
information processing then, there will be problems to reading and spelling. 
According to dual route model of spelling (Huxford, 1993) a word can be spelled 
either by retrieving it from a mental lexicon or by breaking it down into its 
component phonemes, or phoneme clusters and assigning the correct graphemes to 
them. Words like “enough” or “yacht” which do not conform to the direct phoneme 
grapheme correspondences are supposed to indicate the existence of a lexicon and 
words like “water” which conform to the direct phoneme grapheme 
correspondence indicate the alternative route (Huxford, 1993). English writing 
system is classified to deep orthographies (Sheerer, 1986) because the great 
number of words violates grapheme to phoneme correspondence rules and their 
spelling is mainly based to visual processing (Porpodas, 2002).  

Taking into consideration the differences of Greek and English writing system 
and working memory problems of children with learning disorders the aim of the 
present study was to investigate the way children with reading and spelling 
difficulties can process words of each writing system. Do children with reading and 
writing disorders face the same difficulties when they try to read English and 
Greek word? If Greek writing system is less deep, it is assumed to be easier in 
words processing comparing to English one where as less transparent is more 
cognitive demanding. What is the role of phoneme awareness in each writing 
system? Does the acquiring of phoneme awareness ability in two different but both 
alphabetic writing systems improve reading and spelling decoding of children with 
learning disorders? These are some of the questions that the present study tries to 
investigate. 

Method 

Subjects: Ten students of area of Patras with reading and spelling disorders in 
both Greek and English witting system of D grade were participated in the present 
study. Their age was 10.54 and I.Q. 118. 

Material 

Students were examined with a battery of tests in phoneme awareness 
acquisition both in Greek and English writing system as also in reading and 
spelling tasks. Phoneme awareness concerned phoneme segmentation, phoneme 
blending and phoneme deletion (first and end). Reading and spelling tests 
concerned words with regularity and exception words. T- test between Greek and 
English writing system in each test took place as also between pre and post -test for 
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each variable in order to examine the possible improvement of any variable in each 
alphabetic writing system. 

Procedure 

At first children were examined with a battery of tests (phoneme awareness, 
reading and spelling task). The results indicated lack of phoneme awareness as also 
difficulties in reading and spelling ability. A training program was designed for 
them for stimulating phoneme awareness in both Greek and English writing system 
for a period of two months. 20-40 minutes every school day took place teaching 
program with activities in phoneme segmentation, phoneme synthesis or phoneme 
deletion. After training period children were examined again with the same battery 
of tasks and it was presented their performance in each examining variable. 

Results 

Correct answers were chosen to take one point. Table 1 presents means and 
standard deviations for each variable in both writing systems (Greek and English 
one). 

Table 1: Cognitive characteristics of 20 children of the sample and variable data about 
phoneme awareness, reading and spelling performance in pre and post tests for Greek 

language 

Variables in Greek Alphabetic writing system (Pre -test) 
Var. 1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9 
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

3.80 
(1.39) 

4 
(1.33) 

2.1 
(1.59) 

10.8 
(1.98) 

4.8 
(1.31) 

4.4 
(1.17) 

2.4 
(1.71) 

Variables in Greek Alphabetic writing system (Post- test) 
 X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 

10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

7.7 
(.94) 

7.5 
(.84) 

5.8 
(.78) 

13.3 
(5.14) 

12.7 
(1.33) 

11.8 
(1.13) 

11.2 
(1.22) 

t-test  -5.93* -6.01* -11.04* -1.28 -12.01 -12.33* -12.10* 
  P<.001 P<.001 P<.001  P<.001 P<.001 P<.001 

Variables Explanation: 
Var. 1: Age 
Var. 2: I.Q. 
Var. 3: Phoneme segmentation task 
Var. 4: Phoneme synthesis task 
Var. 5: Phoneme deletion task 
Var. 6: Reading regular words  
Var. 7: Reading exception words 
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Var. 8: Spelling regular words 
Var. 9: Spelling exception words 
*Significant difference between corresponding variables. 

Table 2: Cognitive characteristics of 20 children of the sample and variable data 
about phoneme awareness, reading and spelling performance in pre 

and post tests for English language 

Variables in English Alphabetic writing system (Pre- test) 
Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9 

X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

2 
(1.15) 

1.9 
(1.19) 

1 (.66) 3.9 
(0.99) 

1.3 
(.82) 

2  
(1.15) 

.9 (.73) 

Variables in English Alphabetic writing system (Post -test) 
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

6.8 
(1.03) 

4.7 
(.94) 

5.1 
(.87) 

9.3 
(1.15) 

8.1 
(.99) 

6.50 
(1.08) 

4.2 
(.78) 

t-test  -7.42* -6.72* -13.03* -10.82* -18.94* -8.29* -11.00* 
  P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 

Variables Explanation: 
Var. 1: Age 
Var. 2: I.Q. 
Var. 3: Phoneme segmentation task 
Var. 4: Phoneme synthesis task 
Var. 5: Phoneme deletion task 
Var. 6: Reading regular words  
Var. 7: Reading exception words 
Var. 8: Spelling regular words 
Var. 9: Spelling exception words 
*Significant difference between corresponding variables. 

Table 3: Cognitive characteristics of 20 children of the sample and variable data about 
phoneme awareness, reading and spelling performance in pre- tests for both languages 

Variables in Greek Alphabetic writing system (Pre- test) 
Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9 
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

3.80 
(1.39) 

4 (1.33) 2.1 
(1.59) 

10.08 
(1.98) 

4.80 
(1.31) 

4.4 
(1.17) 

2.4 
(1.71) 

Variables in English Alphabetic writing system (Pre -test) 
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

2 (1.15) 1.9 
(1.19) 

1 (.66) 3.9 
(1.00) 

1.3 (.82) 2 (1.85) .9 (.073) 

t-test  2.52* 3.47* 1.63 9.36* 6.22* 5.62* 2.76* 
  P<.001 P<.001  P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 
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Variables Explanation: 
Var. 1: Age 
Var. 2: I.Q. 
Var. 3: Phoneme segmentation task 
Var. 4: Phoneme synthesis task 
Var. 5: Phoneme deletion task 
Var. 6: Reading regular words  
Var. 7: Reading exception words 
Var. 8: Spelling regular words 
Var. 9: Spelling exception words 

*Significant difference between corresponding variables. 

Table 4: Cognitive characteristics of 20 children of the sample 
and variable data about phoneme awareness, reading 

and spelling performance in post- tests for both languages 

Variables in Greek Alphabetic writing system (Post -test) 
Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9 
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

7.70 
(.94) 

7.5 (.84) 5.8 (.78) 13.3 
(5.14) 

12.7 
(1.33) 

11.8 
(1.13) 

11.2 
(1.22) 

Variables in English Alphabetic writing system (Post- test) 
X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
10.54 
(.85) 

118 
(1.28) 

6.8 
(1.03) 

4.7 (.94) 5.1 (.87) 9.3 
(1.15) 

8.1 (.94) 6.5 
(1.08) 

4.2 (.78) 

t-test  2.07 8.57* 1.76 2.29 8.49* 10.69* 23.47* 
   P<.001   P<.001 P<.001 P<.001 

Variables Explanation: 
Var. 1: Age 
Var. 2: I.Q. 
Var. 3: Phoneme segmentation task 
Var. 4: Phoneme synthesis task 
Var. 5: Phoneme deletion task 
Var. 6: Reading regular words  
Var. 7: Reading exception words 
Var. 8: Spelling regular words 
Var. 9: Spelling exception words 
*Significant difference between corresponding variables. 

Considering the above results it is clearly demonstrated that children with 
reading and spelling disorders improved their phoneme awareness ability in both 
languages, Greek and English after training in that cognitive ability. Greek words 
however were less difficult to be read or spelled comparing to English for these 
particular children. In case of regular words children improved their reading and 
spelling ability in a high degree. In case of exception words however, children 
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seemed to find quite difficult to read and spell in both languages. English writing 
system seems to be more difficult in word processing comparing with Greek which 
is more transparent.  

Discussion 

Children with learning disorders after having been trained in acquiring 
phoneme awareness ability seem to improve their ability to manipulate basic units 
of spoken words in both alphabetic writing systems. A fact that is in accordance 
with findings of Porpodas & Palaiothodorou (1999a, 1999b) where children after a 
training period in developing phoneme segmentation, phoneme blending and 
phoneme deletion ability had better performance in phoneme awareness task. 
Children seem to be able to improve their phoneme awareness cognitive ability 
even though they are students of D grade where they should have known the 
alphabetic principles. The acquiring of this ability will be successful provided that 
children with phoneme awareness lack will be well and methodically instructed 
(Wagner & Torgesen, 1987; Ball & Blachman, 1991; Lundberg, Frost & Peterson, 
1988). 

Phoneme awareness seems to improve reading and spelling performance in 
both languages. A fact that is in accordance with finding of Ball & Blachman, 
(1991), Schneider, Kuspert, Roth, Vise & Marx, (1997) (for English language) and 
Porpodas & Palaiothororou (1999a, 1999b) (for Greek language). Children who 
improved phoneme awareness ability were more accurate in reading and spelling 
making fewer errors in comparison with children who had not developed the 
particular cognitive ability. Checking the results however, in reading and spelling 
performance in each alphabetic writing system we can see a significant difference 
between them. Greek writing system is less difficult in comparison with English as 
children with learning disorders in both languages seem to have better performance 
in reading and spelling Greek words after improving their phoneme awareness 
ability. English words seem to be more difficult in reading and spelling processing 
even though children have improved their cognitive ability of manipulating 
phonemes of spoken words. An explanation should be the fact that Greek is 
maternal language and children find it easier to apply grapheme to phoneme 
corresponding rules rather than another foreign language as it happens with 
English. 

Another explanation however, should be the fact that Greek words processing 
is mainly based on applying grapheme to phoneme correspondence rules. If a child 
is trained to find out and manipulate the basic units of spoken words then, it will 
read and spell in more accurate way. Considering that a great number of Greek 
words are regular that is, phonemes are converted to graphemes one to one, the 
applying of phonological strategy is a more reliable processing in reading and 
spelling words. Visual processing strategy that is employed in cases of words that 
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violate corresponding rules seem to be improved when children learn to use 
phonological strategy in a more accurate way. Lexical access processing seems to 
be improved after children have trained to apply grapheme to phoneme 
correspondence rules and then they are confident in using this type of strategy.  

English words however have not the same cognitive processing as many 
words are spelled in a different way than they are read using more graphemes for 
fewer phonemes (Cole, Segui & Taft, 1997). Greek writing system is a 
morphonemic script (Porpodas, 2001, p.385) but is more transparent than English 
in the representation of phonology. So the strategy that would be useful for 
accurate reading and spelling in English writing system should be that of visual 
processing where children have to recall from their mental lexicon information 
about a series of phonemes, graphemes and meaning. Taking into account working 
memory problems these children have in both capacity and information processing 
we can realize how it is difficult for them to recognize spelling patterns with less 
transparency. The difference between strategies children use is clearer examining 
the results in errors’ type. Phonetic or phonological or legal misspelling is main 
type of errors where misspelled word is phonetically accurate and “sound like” the 
target word. Child then, is assumed to employ successfully the phonological ruler 
(Porpodas, 2001, p.381). 

Children in our research who have reading and spelling disorders seem to 
apply corresponding rules for reading and spelling in both languages. Their type of 
reading and spelling errors concerns the first category where children tried to 
decode English and Greek writing system using mainly a phonological strategy. 
So, it is highly likely children with reading and spelling disorders to process words 
by relying on phonological information rather than applying a visual strategy for 
lexical access. As a consequence of this, as transparent a writing system is, that is, 
correspondence rules can be well applied in words reading and spelling, as easier is 
word processing in that system. Considering that children with reading and spelling 
disorders face multiple cognitive difficulties with reading and spelling processing 
we can facilitate their reading and spelling ability by training them in acquiring 
phoneme awareness ability and showing them to apply a phonological strategy in 
reading and spelling decoding.  
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Abstract 

Do students with learning disorders in Greek language face the same difficulties when 
they learn English language? Does the orthographic writing system play role in learning 
Greek or English language? These are some of the questions that the present study attempts 
to investigate. Researches on students with learning difficulties in Greek language show the 
low phoneme awareness level that these students have acquired. So they lead to the 
conclusion that phoneme awareness is an important factor that influences positively reading 
acquisition and improves reading disorders. Does it happen with English language when 
children learn it as a foreign language? Does training on phoneme awareness in English 
improve reading difficulties? 15 children with learning disorders in Greek language of 
grade four took participation in this research where they were trained in phoneme 
awareness activities both in Greek and English language. After a two months training 
period in increasing phoneme awareness ability, children were tested in reading and 
spelling tests.  

The results indicated that English language seems to be more difficult for children 
with learning disorders as reading and spelling errors were much more in comparison with 
Greek ones. That reinforces the view that deep writing system (as English one) is more 
difficult due its transparency and therefore more demanding for children with reading 
difficulties due to the high level of recalling information from memory. In the other hand 
Greek alphabetic writing system seems to be easier when a child try to decode it due to the 
high degree of one to one correspondence between phoneme to grapheme and that may 
cause a significant effect on improving learning disorders.  
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Introduction 

The teacher has an important role in the learning process in the classroom. 
Therefore, his/her behaviour significantly affects the emotional classroom climate, 
the satisfaction and the students' performance (Matsagouras 2000). Particularly, in 
the modern learning environments, the teacher's role includes, among other things, 
care for the proper socialization of students, imparting knowledge and assessment 
of the learning process (Pirgiotakis 1999). In view of the increasingly rapid 
changes that take place in Education and Human Sciences, the entrance of 
technology in everyday school life and the challenging of traditional teaching 
methods, the teacher's role and especially his/her relationships with the student are 
put into redefinition. (Mpikos, 2004). Each teacher tries to achieve the educational 
goals which are based on his/her motivations (Butler, 2007) and also on his/her 
emotional state (Goleman, 1998). 

The term ‘’motivation’’ describes an internal state of the individual, that is 
able to trigger, activate or direct a behavior. The motivations are directly linked to 
the goals that constitute desirable states and are designated by the person for 
himself and for the achievement of which he/she is willing to make an effort 
(Kostaridis-Eukleidi, 1998). In the literature review, the teachers’ motivations refer 
primarily to the results of the educational process. In particular, it is given such 
great emphasis on that, that the motivations of teachers affect their employment 
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outcomes. Furthermore, in their research Urdan and Schoenfelder (2006) 
demonstrated that the learning environment -a key protagonist of which is the 
teacher- can increase or decrease students' motivation. In other words, the 
motivations of teachers are considered an important factor for the successful 
implementation of the curriculum (Papaioannou & Christodoulidis, 2007).  

A modern approach of understanding motivation is the cognitive approach, 
which refers to the theory of goal orientations (Ames, 1992). According to this 
theory, the goals that are adopted by people can be classified into two types 
(Slavin, 2003). Specifically, when a person performs an activity for self-
improvement, then it is "improvement goals" (task or learning orientation). When 
the individual aims to overcome others, wishing to demonstrate superior 
capabilities, then it is "performance goals" (ego orientation). These performance 
goals are divided to the a) performance approach goals, which express the pursuit 
of the individual to overcome others and b) performance avoidance goals, 
expressing the avoidance of negative evaluation, due to his/her low efficiency 
(Elliot, 1999, Tompouloglou & Papaioannou, 2006). 

Concerning the condition of emotional intelligence, many definitions have 
been proposed by scientists. The Salovey and Mayer (1990) gave the first formal 
definition of emotional intelligence according to which "it is the ability to 
recognize our own emotions and the emotions of others, the distinction between 
emotions for guiding the thoughts and our actions." Except from the definitions 
which describe the structure of emotional intelligence, there have been proposed 
various theoretical models, which emphasize to certain aspects of emotional 
intelligence (Platsidou, 2010). Regarding the conceptual approach of emotional 
intelligence, there are two basic models: the ability models of Mayer and Salovey 
(1997) and mixed models (Goleman, 1998, Bar-On, 1997). The first emphasizes on 
the interaction between cognitive and affective emotional abilities, and specifically 
perception, understanding, organizing and facilitating of emotions and the way 
through which the emotions help the person's judgment (Mayer et al., 2000) The 
second refers to social-emotional models that focus on both the individual 
differences in the organization and expression of emotions, and also to the relevant 
social skills such as empathy, adaptability, general emotional state, etc. (Platsidou, 
2010). 

Aims - Research Questions 

Based on the above, it was carried out a research in order to investigate the 
relationship between emotional intelligence and achievement goals among teachers 
of general and special education as well as to record potential differentiations 
between them. 

Specifically, the present research aims to answer the following questions: 
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1. What is the level of emotional intelligence of special educators and 
teachers of general education? 

2. What are the achievement goals of special educators and teachers of 
general education in the teaching process? 

3. What is the relationship between emotional intelligence and achievement 
goals of special educators and of teachers of general education? 

Method 

1.1 Participants 

100 primary school teachers participated in this study, 50 teachers of general 
education and 50 special educators from elementary schools in Drama, Ioannina 
and Aridaia. There were 40 men and 60 women, aged 25 to 56 and over. (Table 1) 

Table 1: Distribution of the sample by gender, age and school type 

 Sex  

 Male Female Total 

Age    

25-35 6 15 21 

36-45 9 17 26 

46-55 25 27 52 

56 and over 0 1 1 

School Type    

General Edu 21 29 50 

Special School 18 18 36 

Inclusion class 1 3 4 

Parallel Support 0 10 10 

1.2 Research Tools 

For the purposes of this research, it was administered a set of questionnaires 
that consisted of three parts. In the first part the participants were asked to answer 
demographic questions. The second part of the questionnaire included questions 
regarding how teachers manage their feelings, in order to measure emotional 
intelligence, according to Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS, 
Wong & Law, 2002). In the third part, the questions were related to the teachers’ 
achievements goals in the teaching process, by using the Teachers' Achievement 
Goals in Work Questionnaire (Papaioannou, 2001 • Papaioannou, Marsh, & 
Theodorakis, 2004 • Papaioannou & Christodoulidis, 2007). 
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Results 

The analysis of the results of emotional intelligence and achievement goals 
was based on descriptive statistics, including averages, standard deviations and 
maximum-minimum values for each feature. 

In particular, regarding the research question “What is the level of emotional 
intelligence of teachers of general education and special educators”, data analysis 
processed the emotional intelligence of teachers creating four parameters. 
Specifically it was investigated the parameter Self-Emotion Appraisal (SEA) that 
assesses the individual's ability to understand his feelings, the parameter Others' 
Emotion Appraisal (OEA) that reflects the individual's ability to perceive the 
emotions of others, the parameter Uses of Emotion (UOE) that refers to the 
person's ability to manage the emotions of others and the parameter Regulation of 
Emotion (ROE) which refers to the ability of the individual to regulate his 
emotions. Generally, in all four parameters, the special educators present, 
according to the mean, higher emotional intelligence compared to the general 
education teachers. Moreover, both groups presented high scores in the first 
emotional intelligence parameter, which is understanding their emotions (SEA Mid 
4.0156) while they illustrate the smallest measurement in the ability to regulate 
their emotions (ROE Ave 3.5399). (Table 2) 

Table 2: Descriptive statistics of parameters of emotional intelligence 

School Type Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

SEA     

General Edu 3,8438 ,46306 3,00 5,00 

Special School 4,1985 ,46376 3,25 5,00 

Inclusion class 4,2500 ,50000 4,00 5,00 

Parallel Support 4,1250 ,17678 4,00 4,50 

Total 4,0156 ,47130 3,00 5,00 

ΟΑΕ     

General Edu 3,6735 ,42144 2,75 4,75 

Special School 3,9143 ,51070 2,50 4,75 

Inclusion class 3,8750 ,25000 3,50 4,00 

Parallel Support 3,9750 ,36228 3,25 4,50 

Total 3,7985 ,45783 2,50 4,75 

UOE     

General Edu 3,7292 ,46652 3,00 5,00 

Special School 3,9514 ,46606 2,50 4,75 

Inclusion class 3,7500 ,28868 3,50 4,00 

Parallel Support 3,8750 ,33850 3,50 4,50 

Total 3,8265 ,45607 2,50 5,00 
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ROE     

General Edu 3,3936 ,59148 2,25 4,75 

Special School 3,6818 ,55647 2,75 5,00 

Inclusion class 3,6250 ,43301 3,00 4,00 

Parallel Support 3,7250 ,41583 3,00 4,25 

Total 3,5399 ,56950 2,25 5,00 

Concerning the measurement of the achievement goals of teachers of general 
education and special educators in the teaching process, both recorded higher 
achievement goals in the parameter task orientation (mean 4.2861). Teachers of 
general education stated that they feel satisfaction when, compared with their 
colleagues, receive the message that they are better teachers. Regarding the 
parameters performance approach and avoiding performance, significantly lower 
values, were presented (mean 2.8859 and mean 3.000 respectively). Only teachers 
who work in parallel support recorded in the above parameters quite higher values 
(mean 3.9167 and mean 4.2500 respectively), (Table 3). At this point, it is 
important to note that the teacher of Parallel support is the one who undertakes the 
support of a student with disabilities in the general classroom. 

Table 3: Descriptive statistics of the achievement goals in the teaching process 

School Type Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Task orientation    

General Edu 4,1735 ,56413 3,00 5,00 

Special School 4,3382 ,42588 3,50 5,00 

Inclusion class 4,4375 ,42696 4,00 5,00 

Parallel Support 4,6000 ,31623 4,25 5,00 

Total 4,2861 ,50517 3,00 5,00 

Ego orientation/Performance 
approach 

   

General Edu 2,6615 ,70615 1,00 4,50 

Special School 2,9194 ,79684 1,00 4,50 

Inclusion class 3,0000 ,45644 2,50 3,50 

Parallel Support 3,9167 ,17678 3,75 4,25 

Total 2,8859 ,78044 1,00 4,50 

Ego orientation/Performance 
avoidance 

   

General Edu 2,9350 ,75392 1,00 4,00 

Special School 2,7742 ,99238 1,00 4,25 

Inclusion class 2,4375 ,82601 1,25 3,00 

Parallel Support 4,2500 ,31180 3,75 4,50 

Total 3,0000 ,91675 1,00 4,50 
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Next, the consistency of the means of the parameters of emotional intelligence 
to the means of achievement goals of school teachers of general education and 
special educators was checked. The consistency was tested through the non-
parametric Spearman Rho and for the Correlation Coefficient the categorization 
0.00-0.20 Zero relationship, 0.21-0.40 Small relationship, 0.41-0.60 Medium 
relationship, 0.61-0.80 Strong relationship,> 0.81 extremely strong relationship, 
was adopted. In particular, in both teachers of general education and special 
educators, it was noticed statistically significant association between their ability to 
understand their feelings (SEA) and manage the emotions of others (UOE) with 
task orientation (sig. <0,05). Additionally, teachers of general education presented 
with a statistically significant association between the ability to perceive the 
emotions of others (OAE) with task orientation (sig. = 0,008 <0,05) in contrast to 
special educators (sig. = 0,141> 0.05). Furthermore, it was found that special 
educators presented a statistically significant consistency between their ability to 
manage the emotions of others (UOE) and Performance Approach (sig. = 0,020 
<0,05) and between their ability to regulate their emotions (ROE) by Avoiding 
Performance (sig. = 0,034 <0,05). (Table 4) 

Table 4: Consistency of parameters of emotional intelligence 
to teachers’ achievement goals 

 Teachers of general education Special Educators 

 
Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) 
Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

SEA - Task orientation 0,485* 0,001 0,554* 0,000 

SEA - Performance approach -0,100 0,507 0,227 0,149 

SEA - Performance avoidance -0,203 0,166 0,003 0,985 

OAE - Task orientation 0,374* 0,008 0,218 0,141 

OAE - Performance approach -0,121 0,419 0,214 0,169 

OAE - Performance avoidance -0,168 0,248 0,157 0,307 

UOE - Task orientation 0,285* 0,050 0,379* 0,008 

UOE - Performance approach 0,075 0,620 0,349* 0,020 

UOE - Performance avoidance -0,195 0,183 0,162 0,287 

ROE - Task orientation -0,017 0,908 0.216 0,149 

ROE - Performance approach 0,235 0,120 0,290 0,062 

ROE - Performance avoidance -0,016 0,913 0,324* 0,034 

*The correlation is significant at a confidence interval of 95% (sig <0,05) 
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Discussion  

Objectives on teachers’ achievement goals is still at an early stage in Greece 
and, therefore, it is necessary to carry out more empirical studies that explore 
specific aspects, such as how the teachers’ achievement goals affect the efficiency 
or affected by aspects of their emotional intelligence etc. (Vasiou, Andreou 
Kafetsios, 2011). 

Based on this pilot study, there was a statistically significant difference 
between the means of achievement goals and the emotional intelligence of teachers 
of general and special education. In particular, the capability of both groups of 
participants to understand their feelings (SEA), was associated with their task 
orientation. Also, the task orientation was associated with the ability of teachers of 
general education to perceive the emotions of others (OAE). In contrast, a similar 
association was not noticed in the group of special educators. However, there was a 
significant relevance between their ability to manage the emotions of others (UOE) 
and the performance approach (ego orientation) on the one hand, and between their 
ability to regulate their emotions (ROE) and the performance avoidance on the 
other. It is therefore concluded, that there are significant correlations between the 
selection of teachers’ of general education as well as special educators’ 
achievement goals and their emotional intelligence. The finding that special 
educators presented a higher emotional intelligence compared with the other group 
of teachers, can be attributed to the fact that the first one work with socially 
vulnerable groups. 

Regarding the achievement goals, it is important to note that both groups of 
educators, recorded high improvement goals (task orientation). In similar studies, 
Butler (2007) found no correlation between teaching experience and goals for 
improvement, and furthermore, Wolters and Daugherty (2007) reached a similar 
conclusion. The present research has shown that teachers and special educators do 
not adopt goals of approach and avoidance performance, in contrast to teachers that 
work in parallel support. This finding could be due to the small teaching experience 
of teachers of parallel support. 
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Abstract 

The achievement goals that are adopted by the individual teacher are directly linked to 
the quality of the provided work. Often the emotional state influences his or her 
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motivations (Goleman, 1998). The purpose of this pilot study is to examine the relationship 
between emotional intelligence and achievement goals and to explore the differences that 
are identified between teachers of special and general education. The participants were 
asked to complete two questionnaires. The first was the Wong & Law Emotional 
Intelligence Scale (WLEIS, Wong & Law, 2002, adapted to Greek by K. Kafetsios). In 
particular, this scale investigates the capability of the individual (s) to understand his own 
feelings, (b) to understand others’ feelings (c) to manage others’ emotions, and (d) to 
regulate his own emotions. The second questionnaire was the Teachers' Achievement Goals 
Scale in Work Questionnaire, (Papaioannou, 2001, Papaioannou, Marsh, & Theodorakis, 
2004). Particularly, it was investigated: (a) educator’s orientation to performance approach, 
(b) educator’s orientation to avoiding performance and (c) orientation towards the project. 
The results of this research can be used to identify the parameters that contribute to greater 
effectiveness of the training in order for the State to take the appropriate educational 
measures. 
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Εκπαιδευτικοί και γονείς ως δρώντα πρόσωπα 
κοινωνικοποίησης του παιδιού 

Λέλα Γώγου
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Εισαγωγή: Η Κοινωνικοποιητική λειτουργία του Σχολείου 

Επίκεντρο των κλασικών θεωριών κοινωνικοποίησης αποτελούν οι 
κοινωνικοί εκείνοι θεσµοί που ευνοούν τα δρώντα πρόσωπα µέσα από την 
εσωτερίκευση νορµών, αξιών και κανόνων να διαδραµατίσουν αποτελεσµατικά 
κοινωνικούς ρόλους, αναδεικνύοντας την εκάστοτε προσήκουσα δραστηριότητα 
και συµπεριφορά κατά την καθηµερινή τους συναλλαγή µε τους Άλλους. Μεταξύ 
των κοινωνικοποιητικών αυτών θεσµών, εξαιρετική σηµασία βλέπουµε να 
απολαµβάνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα η οικογένεια και το σχολείο. 

Η οικογένεια κυρίως στις πολυποίκιλες µορφές της συµβάλλει κατά την 
κοινωνιολογική έρευνα (de Singly 1991, 2007) καθοριστικά στην 
κοινωνικοποίηση του παιδιού και του νέου, όχι τόσο επειδή, µέσω των 
ταυτιστικών λειτουργιών που ενέχει, µεταβιβάζονται σταθερά και αναλλοίωτα 
καταξιωµένοι ρόλοι που συνιστούν τον κοινωνικό ιστό, όσο επειδή στα πλαίσιά 
της παρέχονται ευκαιρίες και τρόποι ευµέθοδης διευθέτησης των σχέσεων µεταξύ 
των µελών της σε διαγενεακή βάση. 

Αντίστοιχες διαπιστώσεις ήρθαν επίσης στο φως της δηµοσιότητας και για 
τον θεσµό του ελληνικού σχολείου, ο οποίος βαθύτατα µετασχηµατισµένος µε την 
καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας εκπαίδευσης και της 
υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών όλων των κοινωνικών στρωµάτων σ’ αυτό, το 
ευρύτατο δηλαδή άνοιγµά του στην κοινωνία (Ξωχέλλης, 1980: 58, Καραφύλλης, 
2002: 149) καλείται να διευθετήσει προσηκόντως τους διαταραγµένους τρόπους 
σχέσεων συναλλαγής µέσα σε ένα νέο, ωστόσο, πλαίσιο αντίληψης, αυτό της 
αγοράς εργασίας και των αρχών που το διέπουν, όπως λ.χ. την ανταγωνιστικότητα 
και τους µηχανισµούς που συνιστούν τη σχολική ζωή στην καθολικότητά της. 

Θεµελιώδης λειτουργία του σχολείου εµφανίζεται να είναι η κατανοµή των 
κοινωνικών θέσεων, µέσα από τη συγκρότηση της Υποκειµενικότητας και του 
Εαυτού των ατόµων που συστοιχούν και προσιδιάζουν σε αυτές, επαληθεύοντας 
κατά βάση τις διαπιστώσεις των κοινωνικών θεωρητικών, όπως του Vilfredo 
Pareto (Νταλάκας, 1983: 15) και των λεγόµενων θεωρητικών της αναπαραγωγής 
(Bourdieu, Passeron, 1964, Baudelot, Establet, 1971) · αποδίδεται, δηλαδή, στο 
σχολείο πρωταρχικά µια λειτουργία αλλά και ευθύνη διαµόρφωσης και ανάπτυξης 
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µια κοινωνικής και πολιτισµικής ατοµικής συνείδησης, ικανής και πρόθυµης να 
στελεχώσει λειτουργικά και παραγωγικά µια συγκεκριµένη θέση σε µια 
συγκεκριµένη κοινωνία. 

Η σχολική κοινωνικοποίηση, συνεπώς, εκτυλίσσεται σε µια σχολική 
οργάνωση µε κανόνες, προγραµµατισµένη µάθηση και κοινωνικές σχέσεις, στο 
πλαίσιο της οποίας ο µαθητής ως δρων πρόσωπο εσωτερικεύοντας νόρµες και 
δεξιότητες εθίζεται στη διαδραµάτιση κοινωνικών ρόλων και προσανατολιζόµενος 
σε ένα επάγγελµα προετοιµάζεται κατά το δυνατόν αποτελεσµατικά η οµαλή 
αξιακή παραγωγική του ένταξη στην κοινωνία, την οποία εντέλλεται να 
στελεχώσει (Dubet, 1994 ). 

Με το άνοιγµα του σχολείου σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και τη 
µαζικοποίησή του που είχε ως επακόλουθο, εµφανίστηκε όµως η ανάγκη 
µεταρρύθµισης της εκπαιδευτικής πολιτικής, διά της εναπόθεσης νέων 
εκπαιδευτικών στόχων, µε συνέπεια και την αλλαγή προσδοκιών των ατόµων που 
θα τους υλοποιούσαν, µαθητών και εκπαιδευτικών· άνοιγµα του σχολείου στην 
κοινωνία, ωστόσο, σηµαίνει άµεση και µεταξύ τους ευθεία διασύνδεση µε 
αποτέλεσµα την ανάδειξη νέων απαιτήσεων και την ανάληψη νέων υποχρεώσεων 
εκατέρωθεν: Την εξασφάλιση της δωρεάν εκπαίδευσης από την πλευρά την νέας 
κοινωνίας και της κοινωφελούς συγκρότησης της παρεχόµενης γνώσης, όπως και 
της ανάπτυξης µιας νεανικής µαζικής κουλτούρας, από την πλευρά του σχολείου.. 

Στο νέο αυτό πλαίσιο βλέπουµε να εµπεδώνεται από το σχολείο µια πολιτική 
που εστιάζει το ενδιαφέρον της στις πρακτικές των εκπαιδευτικών και των 
µαθητών, οι οποίοι ως δρώντα πρόσωπα, οφείλουν να αναστοχάζονται διαρκώς για 
τις πρακτικές τους και προκειµένου να δράσουν αποτελεσµατικά, σχετιζόµενοι 
κατά ευδόκιµο τρόπο µε τους Άλλους, να µην περιορίζονται αποκλειστικά στον 
κοινωνικό τους ρόλο, στην περίπτωση µάλιστα που ο ρόλος αυτός παρεµποδίζει 
την παραγωγική επαγγελµατική τους ενασχόληση, όπως νοηµατοδοτήθηκε στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Το σχολείο εξάλλου παρουσιάζεται εµφανώς ως 
ένας θεσµός που οικοδοµείται από τα συµµετέχοντα άτοµα, ενήλικα ή ανήλικα, η 
σχολική τους εµπειρία µε βάση την προσαρµοστικότητα και συνεπώς η µελέτη του 
προϋποθέτει έναν κοινωνιολογικό στοχασµό που επικεντρώνεται στη 
δραστηριότητα των δρώντων προσώπων κατά την προσπάθεια διαµόρφωσης της 
σχολικής ζωής, µέσω της δόµησης του εµπειρικού τους ορίζοντα (Dubet, 1994). Η 
σχολική εµπειρία ορίζεται από τον F. Dubet ως ο τρόπος µε τον οποίο τα δρώντα 
πρόσωπα συνδυάζουν σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο τις διάφορες λογικές 
δράσης που δοµούν τον σχολικό κόσµο και συνιστά µια προσπάθεια σύνθεσης 
µιας ταυτότητας που συνηχεί ένα κοινό νόηµα µε το οποίο συνδέονται τα άτοµα 
µεταξύ τους, σε ένα κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής η 
κοινωνικοποίηση και υποκειµενοποίηση γίνονται αντιληπτές ως µια διαδικασία 
µέσω της οποίας οικοδοµείται από τα δρώντα πρόσωπα η εµπειρία τους, ήδη από 
τις απαρχές της εκπαίδευσής τους, ενώ οι λογικές της δράσης που οργανώνονται 
στην εµπειρία, αντιστοιχούν στα δεδοµένα του σχολικού συστήµατος· οι λογικές 
αυτές επιβάλλονται στα –στερηµένα δυνατότητας επιλογής- δρώντα πρόσωπα και 
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καθοδηγούν την κοινωνικοποίησή τους µε την ανάδειξη συγκεκριµένων 
δεξιοτήτων, γεγονός που αποτελεί και µια από τις κύριες λειτουργίες της σχολικής 
εκπαίδευσης (Dubet, Martuccelli, 1996: 48 κ.ε., Καρακατσάνης, 1992: 42, 
Θεοδωροπούλου, 2004: 32). 

Ερευνητική προσέγγιση των εκπαιδευτικών σχέσεων: Το ζήτηµα της 
υποκειµενοποίησης του ατόµου. 

Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε τους γονείς ή 
κηδεµόνες των παιδιών, οι οποίοι εµφανίζουν, ανάλογα µε την προέλευσή τους, 
ένα ευρύ φάσµα κοινωνικο-πολιτισµικής ποικιλοµορφίας. Ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί την ποικιλοµορφία αυτή και τις σύστοιχες 
προελεύσεις της σχετίζεται ευθέως ανάλογα µε την εδραίωση της δηµοκρατικής 
αντίληψης στο σχολείο και τις λειτουργίες του. 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται στις σχέσεις µεταξύ σχολείου 
και οικογενειών µε την προαναφερθείσα ποικιλοµορφία, διερευνώντας τις 
συνέπειες που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές, την σταθερότητα ή αστάθειά 
τους, καθώς επίσης και την ανεύρεση ενδεχόµενων δράσεων, που θα συµβάλλουν 
στην εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Η σχολική 
επιτυχία των µαθητών συναρτάται ευθέως µε την εκπαιδευτική συνοχή που 
εδραιώνεται µεταξύ του σχολείου και της οικογένειάς τους. Η ελλειµµατική 
επικοινωνία µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών συνιστά έναν από τους κύριους 
λόγους της σχολικής αποτυχίας των µαθητών µη προνοµιούχων κοινωνικο-
πολιτισµικών οµάδων. Οι κοινωνιολογικές µελέτες, που εξετάζουν τη σχέση 
µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, εστιάζονται στη µελέτη των κοινωνικών τους 
σχέσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τις 
µεταξύ τους σχέσεις, καθώς και το είδος των βιωµάτων που αποκοµίζουν από τις 
εκάστοτε συναντήσεις τους. Η ανάλυση των σχολικών διαδικασιών, λοιπόν, δεν 
σχετίζεται µόνο µε τη µελέτη των εξωτερικών παραγόντων που τις επηρεάζουν, 
αλλά και µε τις κοινωνικές σχέσεις των δρώντων προσώπων στον ίδιο τον σχολικό 
θεσµό. Μέσα από την ανάλυση του λόγου των προσώπων αυτών επιδιώκεται η 
κατανόηση των υποκειµενικών τους αντιλήψεων και προσδοκιών, καθώς και για 
τη φύση των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων. 

Η κονστρουκτιβιστική οπτική (θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης, 
εθνοµεθοδολογία, κοινωνική φαινοµενολογία) προσανατολίζει την έρευνα στη 
µελέτη των διαδικασιών, καθώς επίσης και στη µελέτη των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων των δρώντων προσώπων µέσα από τις σχέσεις τους. Στο πλαίσιο 
της οπτικής αυτής ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στις απόψεις των Υποκειµένων, 
τα οποία, σύµφωνα µε την εν λόγω θέση, οικοδοµούν µέσω της νοηµατοδότησης 
των δράσεων των ατόµων, όπως και των συµβόλων, µε τα οποία αυτές 
κωδικοποιούνται, την κοινωνική πραγµατικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης 
παρουσιάζει για τους ερευνητές ο λόγος των δρώντων προσώπων, κατά την 
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έκφραση και την περιγραφή της κοινωνικής πραγµατικότητας, διατεινόµενοι 
µάλιστα ότι η προοπτική αυτή συνιστά το πλέον ουσιώδες αντικείµενο της 
κοινωνιολογικής έρευνας.  

Με κριτήριο την έννοια τους δρώντος προσώπου και των αµοιβαίων 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των Υποκειµένων καθίσταται δυνατή η εξέταση της 
δράσης υπό τη µορφή στρατηγικών τακτικών των προσώπων κατά τη διαδικασία 
κοινωνικοποίησής τους. Η έννοια του δρώντος προσώπου συνδέεται άρρηκτα µε 
αυτή του Εαυτού και του Υποκειµένου· ενός δηµιουργικού Υποκειµένου ικανού να 
συµµετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τις εκάστοτε αλλαγές του (Touraine, 
1984, 1992, 2000). 

Η αναγνώριση του ατόµου ως δρώντος προσώπου, ως ενός δραστήριου δηλ. 
Υποκειµένου που αποτελεί  την κυρίαρχη θεώρηση του ανθρώπινου όντος 
σήµερα, από τις κοινωνικές κυρίως επιστήµες, συνιστά µια ανθρωπολογική και 
κατά βάση οντολογική θεώρηση σχετικά πρόσφατη, που οι προϋποθέσεις 
διατύπωσής της όµως βρίσκονται βαθειά ριζωµένες µέσα στο παρελθόν· γιατί ο 
προβληµατισµός γύρω από τη διαµόρφωση του ανθρώπου ως Εαυτού συναντάται 
ήδη από την ελληνική αρχαιότητα, στους µεγάλους συστηµατικούς Πλάτωνα, 
Αριστοτέλη και Στωικούς, όπως και η διαµόρφωσή του ως Προσώπου, µε τη 
σηµασία που απέκτησε η έννοια αυτή κατά τη ρωµαϊκή εποχή και τους 
µεσαιωνικούς χρόνους, από τους πρώτους χριστιανούς στοχαστές και εντεύθεν.  

Ο Αυγουστίνος επί παραδείγµατι στις «Confessiones» του (Saint Augustin, 
1993: XXXIX, 72) µετακαινώνοντας πληρέστερα την πλατωνική αντίληψη 
(Πολιτεία: 443 d) για την ανθρώπινη συγκρότηση, διακρίνει στον άνθρωπο µια 
εσωτερικότητα που συνιστά έναν «Εαυτό», πράγµα που και αποτελεί βασικό 
κριτήριο διάκρισης µεταξύ των ανθρώπων παλαιότερων εποχών και των εποχών 
κυριαρχίας του χριστιανικού πνεύµατος ( Taylor, 2007: 215 κ.ε.). Ο «παλαιός» 
ξεπερασµένος άνθρωπος της Τυπολογίας του Αυγουστίνου ήταν ένας «homo 
exterior», ένας εξωτερικός άνθρωπος διαφοροποιούµενος αντιθετικά από τον 
«homo novus», έναν νέο τύπο ανθρώπου, τον «homo interior», τον εσωτερικό, τον 
προσανατολισµένο στην θεότητα άνθρωπο. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι η ψυχή 
του όπου στεγάζεται η αλήθεια, ενώ ο εξωτερικός είναι το σωµατογενές και 
ζωώδες συµπεριλαµβανοµένων των αισθήσεων και της µνηµονικής αποθήκευσης 
των εντυπώσεων του εξωτερικού κόσµου. 

Η ανθρώπινη αυτή Τυπολογία του Αυγουστίνου βλέπουµε να σφραγίζει 
καθοριστικά τον προβληµατισµό περί Εαυτού καθ’ όλη τη µεσαιωνική περίοδο και 
την Αναγέννηση ( Heller, 1982) ως τον Descartes (Descartes, 1970: 123. Schulz, 
1979), από τον οποίο η παραπάνω διάκριση της ανθρώπινης συγκρότησης σε 
«εσωτερική» και «εξωτερική» αξιοποιείται περαιτέρω, καθιερώνεται και 
νοµιµοποιείται ( Taylor, 2007: 215 κε.). 

Την εσωτερικότητα του ανθρώπινου όντος συνιστά κατά βάση η 
δραστηριότητα του σκέπτεσθαι (cogitare), που µε την εύτακτη διάταξη των 
παραστάσεών της οδηγείται στη σωστή εσωτερική σύλληψη της εξωτερικής 
πραγµατικότητας όπως και στην – κατά στωικά πρότυπα (Καρακατσάνης, 1997: 
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29, 2002: 115) – ηγεµονία µας επί των παθών µας, αποτελώντας έτσι και την ουσία 
της ηθικότητας. 

Τα αντικείµενα της εξωτερικής πραγµατικότητας τα αντιλαµβανόµαστε 
«µέσω της διανοητικής ικανότητας που βρίσκεται µέσα µας» θα σηµειώσει ο 
Descartes «και όχι µέσω της φαντασίας, ούτε µέσω των αισθήσεων και δεν τα 
γνωρίζουµε από το γεγονός ότι τα βλέπουµε ή τα αγγίζουµε, αλλά µόνο από το 
γεγονός ότι τα συλλαµβάνουµε µε τη σκέψη». ( Descartes, 1973, IX 1 26).  

Ταυτόχρονα όµως καλείται το άτοµο να αποδεσµευθεί από τον κόσµο και την 
αισθητηριακή του σωµατογένεια ώστε, σαν εξωτερικός παρατηρητής να 
υιοθετήσει µια εργαλειακή στάση απέναντί τους και να ανιχνεύσει την αιτιακή 
διασύνδεση µεταξύ των καταστάσεων του κόσµου ή του σώµατός του, 
προκειµένου να τα κατανοήσει ορθά. Η ορθολογικότητα έτσι δεν ορίζεται 
ουσιαστικά, κατά τον Descartes, µε όρους της τάξης του όντος, αλλά αποκλειστικά 
µε όρους των κριτηρίων βάσει των οποίων δηµιουργούµε τάξεις στον 
επιστηµονικό λογισµό: Η Εαυτότητα του ανθρώπου εµφανίζεται τελικά ως µια 
αυτάρκης εσωτερικότητα αυτόνοµων δυνάµεων ταξιθεσίας κατά λόγον, που 
µπορεί να αντικειµενοποιεί τον κόσµο, το σώµα και τα πάθη του προκειµένου να 
τα κατανοήσει και να τα εκφράσει κατά τρόπο ορθό.  

Ο γερµανικός Ιδεαλισµός επίσης στο πλαίσιο των φιλοσοφικών του 
συζητήσεων για το φαινόµενο της συνείδησης βλέπουµε να ανυψώνει τον περί 
γενέσεως του Εαυτού και της Υποκειµενικότητας φιλοσοφικό προβληµατισµό σε 
τέτοια υψόµετρα υπερβατικότητας, αδιανόητα για τον ορθολογισµό του Descartes 
και απορριπτέα από όλους τους αντιµεταφυσικούς θεωρητικούς που ακολούθησαν 
κυρίως τους µπηχεβιοριστές Watson και Skinner ακόµη και τον «κοινωνικό» 
αυτοαποκαλούµενο «µπηχεβιοριστή» G.H. Mead (Joas, 1980:11). 

Βασική άποψη του Hegel – άποψη που γίνεται αποδεκτή ακόµη και από τον 
Μπηχεβιορισµό – και που διατυπώνεται στο έργο του «Φαινοµενολογία του 
πνεύµατος» και ειδικά στο διαβόητο υποκεφάλαιο «Αυτοδυναµία και Μη-
Αυτοδυναµία της Αυτοσυνειδησίας: Κυριότητα και ∆ουλεία», αποτελεί η 
πεποίθηση ότι για τη συγκρότηση της Υποκειµενικότητας ενός ατόµου, τόσο ως 
δοµής, όσο και ως διαδικασίας, απαραίτητη είναι η ύπαρξη και αναγνώριση ενός 
άλλου, ξένου Εαυτού και Υποκειµένου: Σε αντίθεση προς την πλατωνική 
αντίληψη, διατείνεται λοιπόν ο Hegel ότι η διαµόρφωση και εκδίπλωση ενός 
Εαυτού δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µέσω αναγωγής του σε ένα άλλο αντι-
κείµενο Εαυτό.  

Όσον αφορά επίσης τη διαδικασία διαµόρφωσής του – που γίνεται αντιληπτή 
ταυτόχρονα και ως µια µορφωτική διαδικασία (Wigger, 1984: (38) 625-635) 
περιγράφονται από τον Hegel λεπτοµερώς όλα τα στάδια που πρέπει να διέλθει ο 
Εαυτός, ως την τελική του συγκρότηση.  

Κατ’ αρχάς βρίσκεται η Αυτοσυνειδησία στην απλή µορφή του «εν εαυτόν» 
είναι εξισωµένη και εξαιτίας του αποκλεισµού κάθε Άλλου, συγχωνευµένη στον 
εαυτό της. Τόσο η ουσία της όσο και κάθε πραγµατικότητά της βρίσκεται 
ενσωµατωµένη στο Εγώ, το οποίο άµεσα συνδεδεµένο µε τον εαυτό του και ως 
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οντολογικά συγκροτηµένο µέγεθος είναι Μοναδικό. Κάθε άλλη αντι-κείµενη 
οντότητα παρόλο που θα διέθετε και αυτή αυτοσυνειδησία, (Hegel, 1952: 143) 
εµφανίζεται για το Εγώ ανούσια, συνιστώντας µάλιστα µε την αντι-κείµενη 
ετερότητά της µια καθ’ όλα αρνητική κατηγορία.  

Η πρόσκτηση της Αυτοσυνειδησίας περιγράφεται από τον Hegel σαν µια 
οξύτατη, µέχρι θανάτου αντιπαράθεση µεταξύ Αφέντη και ∆ούλου, κατά την οποία 
διαµελίζεται η αρχική τους ενότητα σε δυαδισµό, µε επακόλουθο την ανάδυση της 
«καθαρής αυτοσυνειδησίας» στην παραπάνω µορφή του «δι’ εαυτόν» είναι. 

Προκειµένου όµως η δουλική συνείδηση να µην ανάγεται στον εαυτό της, 
υποχρεώνεται σε αποστέρηση των επιθυµιών και απολαύσεών της οι οποίες, όπως 
και κάθε εξωτερικεύσιµη ενέργειά της, τίθενται στην υπηρεσία του Αφέντη της· 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής όµως η δουλική συνείδηση, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν εξαφανίζεται εισρέοντας στη συνειδησιακή κατάσταση 
του Αφέντη, προσκτά την αυτό-συνειδησία της. 

Τη διαδικασία αυτή αυτογνωσίας, κατά την οποία µια µη «δι’ εαυτήν» 
συνείδηση µετατρέπεται σε «δι’ εαυτήν» αντιλαµβάνεται ο Hegel σαν διαµόρφωση 
του Εαυτού: Προς αυτεπίγνωσή του χρειάζεται ο Εαυτός απαραιτήτως τον Άλλο, 
όπως και την άµεση διασύνδεσή του µε το Εγώ του, δρώντας τόσο διυποκειµενικά 
όσο και αυτοστοχαστικά. 

Η ολοκληρωµένη Υποκειµενικότητα του ατόµου είναι η αυτοστοχαζόµενη 
Υποκειµενικότητα συνυφασµένη µε τη λογική Βούληση, που αµφότερες, ως προς 
την ουσία τους αποτελούν «καθαρή αυτενέργεια». (Hegel, 1971: 241 Vol. X). 
Ενόσω η σκεπτόµενη αυτή Βούληση βούλεται µόνο τον εαυτό της, τότε είναι 
ελεύθερη: Η ελευθερία, το να «είσαι Εαυτός µέσα στον Άλλο» αποτελεί ένα 
θεµελιακό δοµικό στοιχείο της λογικής Βούλησης και της Υποκειµενικότητας.  

Μια τελείως διαφορετική από την ιδεαλιστική αντίληψη του Hegel άποψη, 
για την διαµόρφωση του Εαυτού και της Υποκειµενικότητας του ανθρώπου 
προτείνεται από τον Fr. Nietzsche, ο φιλοσοφικός Konzeptus του οποίου 
εµφανίζεται να πρόσκειται εγγύτερα στις µηχανιστικές θεωρήσεις των Lamettrie 
και Holbach του 18ου αι. (Θεοδωρακόπουλος, 1974: 228, τ. II) για τη συνείδηση, 
παρά στις αντιλήψεις της εποχής του.  

Στη θεωρία του για τον Υπεράνθρωπο όπως κατατίθεται στου έργο του «Έτσι 
µίλησε ο Ζαρατούστρα» επιχειρείται αφενός µεν η εξουδετέρωση της ιδεαλιστικής 
οπτικής για τη συγκρότηση του ανθρώπου, αφετέρου δε η οραµατική περιγραφή 
ενός «νέου» και αυθεντικού, καθοδηγούµενου αποκλειστικά από τη σωµατογένειά 
του· γιατί «το φαινόµενο του σώµατος, αποτελεί το πλουσιότερο και καθαρότερο, 
αντιληπτό φαινόµενο: µεθοδικά προτασσόµενο, χωρίς να απαλειφθεί τίποτα από 
την τελική σηµασία του». (Nietzsche, χ.χ.: 29). Το άµεσα αντιληπτό για τον 
άνθρωπο δεν είναι η αυτοστοχαζόµενη συνείδησή του, αλλά το σώµα του, στο 
οποίο βιώνεται η εµπειρία της Υποκειµενικότητάς του. (Nietzsche, χ.χ.: 29). Το 
σώµα αποτελεί τον φορέα του ανθρώπου και της ζωής του· απ’ αυτό εξαρτώνται 
και επηρεάζονται όλα: «Πίσω από τις σκέψεις και τα αισθήµατά σου, αδελφέ µου, 
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στέκεται ένας δυνατός δεσπότης, ένας άγνωστος σοφός που ονοµάζεται Εαυτός· 
κατοικεί στο σώµα σου, είναι το σώµα σου». (Nietzsche, χ.χ.: 29).  

Στο πλαίσιο της εγελειανής Φιλοσοφίας για τη συνείδηση αντίθετα, κινείται η 
άποψη του Schleiermacher για τη διαµόρφωση του Εαυτού και της 
Υποκειµενικότητας. Για τη διαµόρφωση όµως αυτή εµφανίζεται υπόλογος γενικά 
ο Άλλος, αλλά πρωτίστως το οργανωµένο κοινωνικό σύνολο στο οποίο διαβιώνει 
το άτοµο και πρωτίστως ο θεσµός της Εκπαίδευσης µε τις παιδαγωγικές 
διαδικασίες που οργανώνει ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. «Η εκπαίδευση πρέπει να 
διαµορφώσει το άτοµο καθ’ οµοιότητα µε τη µεγάλη ηθική Ολότητα στην οποία 
ανήκει. Η πολιτεία παραλαµβάνει τα άτοµα από τα χέρια των παιδαγωγών, 
διαµορφωµένα κατ’ αναλογίαν προς εκείνη, ώστε να µπορούν να ενταχθούν στη 
συνολική ζωή και όχι στη δική τους». (Schleirmacher, 1959: 68). 

Στη συγκρότηση του ατόµου εµπεριέχεται µια ειδική Υποκειµενικότητα 
διαµορφωµένη συνθετικά από την Καθολικότητα (Κοινωνία) και την Μερικότητα 
(Ατοµικότητα) µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται από όλες τις άλλες 
Υποκειµενικότητες που στελεχώνουν ένα κοινωνικό σώµα. 

Ατοµική συγκρότηση δε σηµαίνει λοιπόν µόνο υποκειµενική µοναδικότητα, 
αλλά η ιδιαιτερότητά της απαιτεί για τη συνάρθρωσή της την ύπαρξη των Άλλων, 
την Γενικότητα, µια κοινή γνώµη στην οποία το άτοµο θα εκπροσωπήσει τον 
Εαυτό του: Η πρόσκτηση του Εαυτού συνιστά και εξαρτάται από µια 
επικοινωνιακή κοινωνική πράξη. (Winkler, 1979: 74 κ.ε.). Το Υποκείµενο 
χρειάζεται και άλλα Υποκείµενα, προκειµένου να βιώσει και να καθορίσει τον 
εαυτό του, ( Schleiermacher, 18822: 118) δεδοµένου ότι ο ταυτισµός του µε εαυτόν 
δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µέσα από τη διαρκή διυποκειµενική 
επικοινωνία και µάλιστα κατά τρόπο που να απαιτείται η αυτενέργειά του ( Platz, 
19023: 498). Υποκειµενοποίηση και κοινωνικοποίηση συνιστούν, παρόλη την 
αντιθετικότητά τους, δύο όψεις µιας και της αυτής διαδικασίας (Schleiermacher, 
18822: 118), ενώ η πρόσκτηση του Εαυτού µια δυαδική συνθετική διαδικασία 
υποκειµενοποιητικής Κοινωνικοποίησης και κοινωνικοποιητικής 
Υποκειµενοποίησης. 

Μια σηµαντική συνεισφορά στον προβληµατισµό για την Εαυτότητα και 
Υποκειµενοποίηση του ανθρώπου συναντούµε στις κοινωνιολογικές εργασίες που 
εµφανίστηκαν κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αι. στην προσπάθεια 
εννοιολόγησης του όρου Κοινωνικοποίηση (∆ηµόπουλος, 2012: 86 κε., κε., 97 κε.) 

Με το αιτιολογικό ότι η συναισθηµατική, νοητική, γλωσσική και βουλησιακή 
συγκρότηση ενός ατόµου οφείλεται στην «κοινωνικοποίησή» του, µια διαδικασία 
που διαπνέει και διαπερνά τη δια βίου διαδροµή του, πολλές έρευνες αφιερώθηκαν 
σε κοινωνικοποιητικούς θεσµούς και φορείς, όπως στην οικογένεια, στο σχολείο 
όλων των βαθµίδων, στο νηπιαγωγείο, στον κοινωνικοποιητικό ρόλο των Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης, της οµάδας των συνοµηλίκων, µη εξαιρουµένου και του 
χώρου επαγγελµατικής απασχόλησης (Γώγου, Καρακατσάνης, 2013). 

Στο πλαίσιο της παραπάνω ερευνητικής προσπάθειας της κοινωνικής 
επιστήµης όπως και στις προσπάθειες διερεύνησης της κοινωνικοποίησης ως 
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διαδραµάτισης «κοινωνικών ρόλων» από τα Υποκείµενα, που ακολούθησαν, 
εµφανίστηκε ο όρος Homo Sociologicus µε τον οποίο επιχειρήθηκε η 
σηµασιολόγηση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου όντος, που 
συνιστούν το αποτέλεσµα της διασύνδεσής του, ως Υποκειµένου µε την κοινωνία, 
ή για να µιλήσουµε µε όρους της υπαρξιακής Φιλοσοφίας, του ανθρώπου ως όντος 
εντός – του κοινωνικού – Είναι· µια σηµασία γνωστή στον φιλοσοφικό λογισµό 
από τον Αριστοτέλη (Αριστοτέλους ΙΙΙ 1253 α 1., 1939) και εντεύθεν.  

Με τον παραπάνω όρο της Κοινωνιολογίας δεν σηµαίνεται βέβαια η 
οντολογική συγκρότηση του συνηθισµένου ανθρώπου, ούτε η Υποκειµενικότητά 
του συνολικά ως «Homo totus», αλλά µια µόνο, µεταξύ άλλων, ειδολογική 
συνιστώσα του, επιµερίζοντας έτσι την οντολογία του και τη διαλεκτική του 
σύνθεση ως Εαυτού ή Προσώπου, σε ό,τι εισέπραξε από την ένταξή του στο 
κοινωνικό Είναι.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω διερευνήσεων του κοινωνιολογικού στοχασµού 
και ιδιαίτερα στις διερευνήσεις της προαναφερθείσας «θεωρίας των ρόλων» και 
της «συµβολικής διάδρασης», εµφανίστηκε η θεωρία του «εξισορροπηµένου 
ανθρώπου» µε κύριο εκπρόσωπο τον J. Habermas (Habermas, 1973: 118-195 και 
195-232), στην οποία ο ορθολογικά συγκροτηµένος άνθρωπος ταυτίζεται εν 
πολλοίς µε τον «εξισορροπηµένο» (ausbalancierte), για να συγχωνευτεί τελικά µε 
το «χειραφετηµένο» (emanzipierte), «αυτόνοµα δραστηριοποιούµενο» ανθρώπινο 
Υποκείµενο (Habermas, 1973: 127).  

Υπό την πεποίθηση ότι το άτοµο της «θεωρίας των ρόλων» γίνεται αντιληπτό 
ως µια διαρκής προσαρµογή του Εγώ του στο εκάστοτε ισχύον κοινωνικό σύστηµα 
και τις απαιτήσεις του, υπερβαίνει ο Habermas την παραπάνω θεωρία και µε την 
αιτιολογία ότι παραγνωρίζεται η «ατοµική ελευθερία δράσης» οδηγείται στη 
διατύπωση του θεωρητικού του Konzeptus περί του «εξισορροπηµένου 
ανθρώπου», προσβλέποντας στη διαφύλαξή του, ως αυθεντικού Υποκειµένου. 

Στην προσπάθεια αυτή εισάγεται από τον Habermas η βασική ορολογία του 
προτάγµατός του για την ανθρώπινη συγκρότηση (Habermas, 1973), σε 
συνδυασµό µε τη σχέση µεταξύ της ικανότητας διαδραµάτισης ρόλων του 
Υποκειµένου, της συνθετότητας της κοινωνίας και της δοµικής ρευστότητας των 
κοινωνικών αξιακών συστηµάτων. 

Κατά την ανίχνευση έτσι της εξελικτικής συγκρότησης του Υποκειµένου στις 
ολοένα και συνθετότερα διαµορφούµενες σηµερινές κοινωνίες εξετάζονται από 
τον Habermas λεπτοµερώς οι ικανότητες και τα περιθώρια ανάδειξης ατοµικής 
δραστηριότητας από το Υποκείµενο, στο πλαίσιο µιας θεωρίας γι’ αυτό, θεµελιακό 
στοιχείο της οποίας αποτελεί η έννοια του «χειραφετηµένου ανθρώπου». 

Η ανθρωπολογική κατά βάση αυτή οπτική του Habermas που εκλαµβάνει τη 
συγκρότηση του χειραφετηµένου ατόµου σε στενή και ευθεία διασύνδεση µε ένα 
συγκεκριµένης εκδοχής κοινωνικό είναι, το δηµοκρατικό, δεν µπορούσε να αφήσει 
ασυγκίνητη τη µικροκοινωνία του σχολείου· µια υποχρέωση που ανέλαβε να 
εκπληρώσει ο διαπρεπής θεωρητικός της παιδείας Klaus Mollenhauer (Klaus 
Mollenhauer, 19684), για τον οποίο η «εκπαιδευτική πραγµατικότητα» από την 
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οποία θα πρέπει να εκπορεύεται κάθε µορφή συντεταγµένης παιδευτικής θεωρίας, 
συνίσταται πρωταρχικά από τα δρώντα πρόσωπα που τη συναρπατίζουν: 
εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. 

Η συµµετοχή των γονέων στη σχολική ζωή. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ήδη από τις δεκαετίες 1960-1970, 
αναγνωρίζεται η παρουσία των γονέων στο σχολείο, οι οποίοι αποκτούν το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διάφορες επιτροπές µέσα στο σχολείο, απαιτώντας 
περισσότερη ενηµέρωση και διαφάνεια για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών 
τους, καθώς και για τη λειτουργία του σχολείου. Στην Ελλάδα η ιδέα της 
συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια εµφανίζεται στα επίσηµα 
κείµενα στο µέσον της δεκαετίας του 1980. Τα επίσηµα κείµενα προτρέπουν τους 
γονείς στο διάλογο και τη συνεργατικότητα, τους ενθαρρύνουν να συµµετάσχουν 
στη ζωή του σχολείου µε την παρουσία τους ή µέσω της εκπροσώπησής τους.  

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει προσπάθειες από τις σχολικές 
αρχές και τους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να ενηµερώσουν καλύτερα τους 
γονείς, να τους εµπλέξουν περισσότερο στη ζωή του σχολείου. Σχετική έρευνα 
αφορά σε 3.086 σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία απάντησαν τα 
1744, δηλαδή ποσοστό 56,55%. Το αντικείµενο αυτής της µελέτης ήταν η 
περιγραφή των υπαρχουσών σχέσεων ανάµεσα στο οικογενειακό περιβάλλον και 
το σχολείο σε 9 Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Σηµειωτέον ότι η ένωση 
της Ελλάδας δεν είχε ακόµα πραγµατοποιηθεί επίσηµα όταν ξεκίνησε αυτή η 
έρευνα (Macbeth, 1984). Τα αποτελέσµατα της εν λόγω µελέτης ανάµεσα σε 
γονείς και δασκάλους προέρχονται από την ευκαιριακή επαφή και όχι µέσα από 
µια προγραµµατισµένη δράση. Μια τέτοια σχέση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση 
να θεωρηθεί ως «συνεργασία». Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τα 
επιχειρήµατα αναφέρονται στο γεγονός ότι τα σχολεία λειτούργησαν 
µακροπρόθεσµα χωρίς µεγάλη επαφή µε το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και 
στην επαγγελµατική ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού σώµατος. Τονίζουν τον 
εξειδικειµένο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και µνηµονεύουν την αδιαφορία των 
γονιών κάθε φορά που επιχειρείται µια προσπάθεια για βελτίωση των σχέσεων από 
την πλευρά τους. Ιδιαίτερα η σχέση γονιών-εκπαιδευτικών θεωρείται ότι έχει χάσει 
τη σπουδαιότητά της, τη στιγµή που τα παιδιά εισέρχονται στην εφηβεία και 
εκδηλώνουν ολοένα και περισσότερο την τάση να λαµβάνουν τα ίδια τις 
αποφάσεις τους (Macbeth, 1984).  

Οι ερευνητές αυτής της µελέτης µελέτησαν τις δοµές επικοινωνίας ανάµεσα 
στον σχολικό θεσµό και τις οικογένειες. Τα φυλλάδια και οι γενικές συνελεύσεις 
είναι δυο µέθοδοι που χρησιµοποιεί το σχολείο για να επικοινωνήσει µε τις 
οικογένειες των µαθητών. Τα φυλλάδια και τα δελτία πληροφοριών προέρχονται 
από 4 διαφορετικές κατηγορίες: από το υπουργείο παιδείας, τα σχολεία, τους 
συλλόγους γονέων και από άλλες οργανώσεις.. Η πλειοψηφία των φυλλαδίων που 
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στέλνονται στους γονείς στα ευρωπαϊκά σχολεία του δείγµατος ανήκαν στην 
κατηγορία «βασικές πληροφορίες». Σύµφωνα µε τους ερευνητές, τα εν λόγω 
φυλλάδια παρόλον ότι παρέχουν βασικές πληροφορίες, καθιερώνουν έναν 
ορισµένο τρόπο σχέσης ανάµεσα στο σχολείο και τις οικογένειες Οι γενικές 
συνελεύσεις των σχολείων αποτελούν τη δεύτερη µέθοδο επικοινωνίας ανάµεσα 
στον σχολικό θεσµό και την οικογένεια. Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση καταγράφει 
1,5 συνελεύσεις ετησίως και η δευτεροβάθµια 1,8 συνελεύσεις ετησίως. Τα 
σχολεία που δεν πραγµατοποιούν γενικές συνελεύσεις οφείλεται στο γεγονός ότι 
δεν διαθέτουν, όπως ισχυρίζονται, µια µεγάλη αίθουσα, άλλα σχολεία πάλι 
αποφεύγουν τέτοιες συνελεύσεις επειδή θεωρούν ότι πρακτικά είναι αδύνατη 
οποιαδήποτε ουσιώδης συζήτηση. Σε αυτή την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
άσκησαν κριτική για την αδιαφορία των γονιών, κατήγγειλαν συγχρόνως την 
ελλιπή έως και ανύπαρκτη συµµετοχή τους σε όλες τις γενικές συνελεύσεις του 
σχολείου. Εν τούτοις, σύµφωνα µε τους ερευνητές, φαίνεται ότι η αδιαφορία αυτή 
των γονιών προκαλείται µάλλον από την ίδια τη φύση αυτών των γενικών 
συνελεύσεων, παρά από την αδιαφορία των γονιών για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Σε τέτοιες συνελεύσεις αναπόφευκτα οι συζητήσεις θίγουν και 
προβλήµατα γενικού ενδιαφέροντος, ενώ οι συνελεύσεις σε επίπεδο σχολικής 
τάξης εµφανίζονται στα µάτια των οικογενειών ως συναντήσεις περισσότερο 
προσωπικές, λιγότερο τυπικές και περισσότερο ωφέλιµες. 

Από τη δεκαετία του 1960, εκπαιδευτικές πολιτικές σε διάφορες χώρες, όπως 
τα αντισταθµιστικά προγράµµατα στις ΗΠΑ, οι ζώνες εκπαιδευτικής 
προτεραιότητας στην Αγγλία (educational priority areas), στη Γαλλία (Ζοnes d’ 
education prioritaire) και στην Ελλάδα σήµερα, δείχνουν ότι η διάσταση αυτή 
καταλαµβάνει σηµαντική θέση στον εκπαιδευτικό χώρο. Αυτές οι πολιτικές 
απέβλεπαν ουσιαστικά στην ενηµέρωση, στη µόρφωση, των γονιών των µη 
προνοµιούχων κοινωνικών στρωµάτων, καθώς και στη συµµετοχή τους στις 
σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους. (Derouet, Henriot, Sirota: 1990). 
Σύµφωνα µε αυτές τις εκπαιδευτικές πολιτικές, για τη µείωση της σχολικής 
αποτυχίας, είναι απαραίτητο να στοχεύουµε στον µετασχηµατισµό των σχέσεων 
ανάµεσα στους εµπλεκόµενους κοινωνικούς δρώντες, δηλαδή µεταξύ γονέων και 
εκπαιδευτικών, µεταξύ παιδιών και γονέων, καθώς και µεταξύ παιδιών και 
εκπαιδευτικών. 

Άλλοτε οι γονείς όφειλαν να συµµετάσχουν ύστερα από αίτηµα των 
εκπαιδευτικών, καθώς δεν είχε προβλεφθεί η συµµετοχή τους στα σχολικά 
δρώµενα. Το σχολείο δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τις απόψεις των γονιών, καθώς οι 
γονείς ενός µεγάλου ποσοστού µαθητών εθεωρούντο ότι δεν είχαν τις απαραίτητες 
γνώσεις. Οι γονείς των λαϊκών περιβαλλόντων διατηρούσαν αποστάσεις από τον 
σχολικό χώρο. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών τους, η ενηλικίωσή τους, καθώς 
και η ένταξή τους στην κοινωνική ζωή επραγµατοποιείτο κυρίως στην οικογένεια, 
και ενδεχοµένως στο πλαίσιο µιας µαθητείας που προηγείται της εργασίας (Terrail, 
1984, 1990). Η οικογένεια αναλάµβανε δηλαδή τον ρόλο να προσανατολίσει τα 
παιδιά στην εργασία. Οι οικογένειες αυτές διατηρούσαν αποστάσεις από το 
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σχολείο µε διαφορετική κοινωνικοποίηση από τη σχολική κοινωνικοποίηση, 
εστιάζοντας κυρίως το ενδιαφέρον σε µια µορφή εκπαίδευσης που επικεντρώνεται 
σε µια πρακτική γνώση. Οι προνοµιούχες οικογένειες είχαν εν γένει τη δυνατότητα 
να τοποθετήσουν το παιδί τους σε κάποιο σχολείο που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους, σε αντίθεση µε τις µη προνοµιούχες οικογένειες, οι οποίες είχαν 
υλικά προβλήµατα ύπαρξης (Vedrine, 1971).  

Η κρίση των θέσεων εργασίας γύρω στο 1970 έχει ως συνέπεια την 
προοδευτική υποβάθµιση της εργατικής τάξης και την αποδυνάµωση της 
ικανότητάς της για ενσωµάτωση µέσω της εργασίας (Dubet & Lapeyronnie, 1992, 
Van Zanten, 2001). Στο εξής, η διαγενεακή µεταβίβαση των κοινωνικών θέσεων 
δεν επιτελείται εκτός σχολείου. Τα αποτελέσµατα ερευνών, τη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο, καταγράφουν το αίτηµα σχολειοποίησης των παιδιών από µη 
προνοµιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα. Η πλειοψηφία αυτών των γονέων 
αποβλέπουν για τα παιδιά τους σε µισθωτές θέσεις εργασίας που δεν προορίζονται 
για χειρώνακτες, στοχεύοντας στην απόκτηση ενός σχολικού κεφαλαίου για το 
παιδί τους για µια υποτιθέµενη κοινωνική άνοδο (Terrail, 1990, Terrail, 
Poullaouec, 2004: 3-22). Οι γονείς αυτοί επενδύουν ιδιαίτερα στο σχολείο ως 
µέσον, προκειµένου να µην υποβιβαστούν τα παιδιά τους, να αποφύγουν δηλαδή 
την επισφάλεια, τις καθηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες, µέσω της 
ένταξής τους στην πολύπλοκη πραγµατικότητα, καθώς και την πρόσβαση σε 
µισθωτές θέσεις εργασίας.  

Η σχολική µόρφωση και η πιστοποίηση της σχολικής γνώσης δεν 
περιορίζεται µόνο στην πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, αλλά εκτείνεται στην 
οικοδόµηση ατοµικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Οι αξιολογήσεις και οι τίτλοι 
σπουδών προσδιορίζουν, κατά τον τρόπο αυτόν, την αξία του µαθητή και 
αποφαίνονται τόσο για την αξία του παιδιού όσο και για τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές των οικογενειών. Το σχολείο διαιωνίζει, κατά τον τρόπο αυτό, τις 
κοινωνικές ανισότητες επιτυχίας µέσω της γενικευµένης παράτασης της 
σχολειοποίησης, η οποία µερικές φορές εκλαµβάνεται ως εκδηµοκρατισµός του 
σχολικού θεσµού. Το σχολείο, µέσω της επιβολής των κανόνων και των αξιών 
αµφισβητεί τις εκπαιδευτικές πρακτικές των γονέων που δεν συµπίπτουν µε τις 
προσδοκίες του, εφόσον αυτές δεν ταυτίζονται µε τις σχολικές απαιτήσεις. 

Σήµερα, αν και η συνεργασία ανάµεσα σε γονείς και σχολείο έχει 
θεσµοθετηθεί, τα αποτελέσµατα σχετικών µε το θέµα ερευνών δείχνουν ότι στην 
πραγµατικότητα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Μελέτες σχετικές µε το θέµα 
δείχνουν ότι ακόµα και στα σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν πολλές 
συναντήσεις µε τους γονείς, είναι δυνατόν µια παρεξήγηση να διαταράξει τη 
µεταξύ τους επικοινωνία, συµβάλλοντας έτσι στη γενίκευση των κρίσεων µέσω 
της ερµηνείας των εµπειριών τους, καθώς και της εκατέρωθεν νοηµατοδότησης 
των στάσεων και συµπεριφορών. Κατ’αυτόν τον τρόπο καθίσταται δύσκολη η 
αποκατάσταση µιας αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των ενδιαφερόµενων 
δρώντων προσώπων. (C.R.E.S.A.S., 1984, Montandon, Perrenoud, 1987, Γώγου, 
1994, Périer, 2005). 
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Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών τόσο για τη συµπεριφορά του παιδιού 
στο σχολείο όσο και για τις επιδόσεις του στα µαθήµατα, επηρεάζουν σε µεγάλο 
βαθµό την οικογενειακή ατµόσφαιρα, εφόσον καθηµερινά οι µαθητές συνιστούν 
αντικείµενο άτυπων ή τυπικών αξιολογήσεων. Το σχολείο καθηµερινά και 
αναπάντεχα κάνει αισθητή την παρουσία του στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς 
εντέλει συνιστά µέρος πραγµατικά της οικογένειας. Γενικότερα λοιπόν η 
λειτουργία της οικογένειας σαφώς επηρεάζεται πολλαπλά από τα βιώµατα των 
παιδιών στο σχολείο (Montandon, Perrenoud, 1987). 

Ερευνες, οι οποίες εστιάζονται στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν τη σχέση τους µε τους γονείς των µαθητών τους, 
δείχνουν ότι η εµφανής απουσία των γονέων από τις συγκεντρώσεις, σύµφωνα µε 
τον λόγο των δασκάλων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανήκουν ως επί το 
πλείστον στα µη προνοµιούχα κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα, ενώ µια 
τέτοια στάση δεν µπορεί να ερµηνευθεί πάντα και ως έλλειψη σχετικού 
ενδιαφέροντος. Ορισµένοι δάσκαλοι από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
προσπαθούν να κατανοήσουν και να εµβαθύνουν περισσότερο τις αιτίες για τις 
οποίες οι γονείς αυτοί δεν έρχονται στο σχολείο για να συναντήσουν τον δάσκαλο 
του παιδιού τους. Αποδίδουν την άρνηση αυτή στο γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι 
γονείς γνωρίζουν ότι η επίδοση των παιδιών τους παραµένει αποθαρρυντική και 
κατά συνέπεια ο δάσκαλος θα επαναλάβει τις ίδιες συστάσεις. Μια τέτοια φοβία 
για τη συνάντηση µε τους δασκάλους είναι πιθανόν να σχετίζεται µε τις 
δυσάρεστες µνήµες που διατηρούν οι γονείς αυτοί από το δικό τους σχολικό 
παρελθόν, γεγονός που αποδυναµώνει την επικοινωνία τους µε το σχολείο. Κατά 
την άποψή τους, οι γονείς µη προνοµιούχων κοινωνικο-πολιτιστικών 
περιβαλλόντων εστιάζουν κυρίως το ενδιαφέρον τους στην απόκτηση βασικών 
γνώσεων από την πλευρά των παιδιών τους (C.R.E.S.A.S., 1984, Γώγου, 1994). 
Φαίνεται ότι για αυτούς τους γονείς το αίτηµά τους για την απόκτηση βασικών 
γνώσεων έχει ως σηµείο αναφοράς το δικό τους σχολικό παρελθόν, του οποίου η 
ανάµνηση εγγράφεται στο πλαίσιο του λεγόµενου παραδοσιακού σχολείου που 
γνώρισαν κάποτε αυτοί οι γονείς. Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες (τόσο µέσα από 
τον λόγο των δασκάλων όσο και µέσα από τον λόγο των γονιών), οι γονείς αυτοί 
αποδίδουν σχετικά µεγαλύτερη σπουδαιότητα στην παραδοσιακή σχολική 
µόρφωση (ανάγνωση, γραφή, αριθµητική) από ό,τι στην ευρύτερη πνευµατική 
καλλιέργεια και τη διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων, θεωρώντας το σχολείο 
ως το µοναδικό πεδίο µετάδοσης των βασικών γνώσεων (Zoberman, 1972, 
Paillard, Gilly, 1972, Γώγου, 1994).  

Η σχολική επιτυχία διέρχεται µέσα από την απόκτηση µιας κουλτούρας, η 
οποία εν µέρει εµφανίζεται ξένη προς την κουλτούρα των γονιών που ανήκουν σε 
µη προνοµιούχα κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα. Οι γονείς αυτοί δεν έκαναν 
µακρόχρονες σπουδές, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπήρξαν 
καλοί µαθητές, από τους µαθητές δηλαδή εκείνους που το σχολείο επιβραβεύει. 
∆ιατηρούν ίσως µνήµες της δικής τους σχολικής ζωής, τις οποίες βιώνουν εκ νέου 
εντονότερα σε συναισθηµατικό επίπεδο, γεγονός που οπωσδήποτε δυσχεραίνει 
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ανάλογα τη σχέση τους µε τον σχολικό θεσµό. Ο λόγος των δασκάλων για αυτούς 
τους γονείς φανερώνει ότι η στάση τους είναι λιγότερο κριτική και περισσότερο 
κοµφορµιστική απέναντι στο σχολείο, σε σχέση µε την αντίστοιχη στάση των 
οικογενειών προνοµιούχων κοινωνικο-πολιτιστικών περιβαλλόντων, αποδίδοντας 
αξία στη σχολική γνώση. Τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από 
την πλευρά των γονέων, φαίνεται ότι οι γονείς µη προνοµιούχων κοινωνικο-
πολιτιστικών περιβαλλόντων εξηγούν τις κακές ή µέτριες σχολικές επιδόσεις των 
παιδιών τους µέσα από τον βιολογικό ντετερµινισµό (Paillard, Gilly, 1972, Γώγου, 
1994). Τα αποτελέσµατα έρευνας που αναφέρονται σε οικογένειες χωρικών 
έδειξαν ότι για τους χωρικούς αυτούς η ατοµική αξία του παιδιού τους αποκτά 
προσδιοριστική σηµασία (Siano, 1985). Με άλλα λόγια οι χωρικοί αυτοί δέχονται 
την αποτυχία των παιδιών τους χωρίς καµία κριτική στο σχολείο, καθώς και επίσης 
και στη σύστοιχη επιλεκτική λειτουργία του σχολείου. Η ιδεολογία του 
χαρίσµατος και η ιδεολογία της αξιοκρατίας εξακολουθούν µε άλλα λόγια να 
κυριαρχούν. Η σπουδαιότητα των εξωτερικών περιβαλλοντολογικών συνθηκών σε 
ό,τι αφορά τη σχολική ανισότητα, έχει κατά κάποιο τρόπο αναγνωριστεί (αριθµός 
µαθητών σε κάθε τάξη, επιµόρφωση των δασκάλων, υλικές και πολιτιστικές 
δυνατότητες κλπ). Όµως την τελευταία λέξη δεν παύουν να τη µονοπωλούν τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του παιδιού: οι ικανότητές του δηλαδή και η αξία του. 
Επιχειρούν δηλαδή να εξηγήσουν τις σχολικές δυσκολίες των παιδιών τους µέσω 
της ιδεολογίας του χαρίσµατος, χωρίς να ασκούν κριτική στη λειτουργία του 
σχολικού θεσµού.  

Ενίοτε, η συµπεριφορά του µαθητή στην τάξη και η κακή ή η µέτρια επίδοσή 
του), εξηγούνται µέσω της οικογενειακής και κοινωνικο-πολιτιστικής κατάστασης 
της οικογένειας (γονείς που δεν είναι µορφωµένοι, γονείς άνεργοι, γονείς 
διαζευγµένοι κλπ). Τα αποθαρρυντικά σχολικά αποτελέσµατα αυτών των µαθητών 
αποδίδονται δηλαδή σε συνθήκες που ενέχουν όχι µόνο δυσκολίες και υλικές 
στερήσεις, αλλά επίσης την εκπαιδευτική, καθώς και την πολιτιστική στέρηση των 
οικογενειών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού 
θεωρείται ως ένα περιβάλλον που παρουσιάζει ελλείψεις και έτσι οι εκπαιδευτικοί 
επιχειρούν να εξηγήσουν τη διαφοροποίηση του σχολικού γίγνεσθαι ορισµένων 
παιδιών σε σχέση µε την κοινωνική τους προέλευση (C.R.E.S.A.S., 1978). 
Ασκείται κριτική στην οικογένεια, ενώ δεν αµφισβητείται ο τρόπος λειτουργίας 
του σχολικού θεσµού. Μια από τις κύριες προϋποθέσεις της σχολικής επιτυχίας 
των παιδιών µη προνοµιούχων κοινωνικο-πολιτιστικών περιβαλλόντων και 
διαφορετικών εθνοτήτων είναι ο θετικός µετασχηµατισµός των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών για το λαϊκό περιβάλλον (Rosenthal, Jacobson, 1971). Όταν το 
κοινωνικό περιβάλλον γίνεται ορατό υπό τη µορφή ελλείψεων, οι εκπαιδευτικοί 
δεν είναι εύκολο να προβούν σε µια αισιόδοξη αξιολόγηση για την 
αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών τους. Οι προσδοκίες τους είναι ηττοπαθείς, 
όχι µόνο απέναντι στους µαθητές τους, αλλά επίσης απέναντι στις δικές τους 
επιδόσεις ως εκπαιδευτικοί. 
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Η µελέτη των σχέσεων ανάµεσα στα λαϊκά οικογενειακά περιβάλλοντα µε το 
σχολείο ως θεσµός κοινωνικοποίησης αναδεικνύει προβλήµατα που αφορούν στη 
µελέτη των λαϊκών τάξεων και των σχέσεων που διατηρούν µε το σχολείο (Thin, 
1998). Η σχέση των λαϊκών οικογενειών µε το σχολείο δεν ταυτίζεται µε τη σχέση 
που διατηρούν άλλες κοινωνικές κατηγορίες γονέων. Το ενδιαφέρον αυτών των 
γονέων για τη σχολική ζωή του παιδιού τους, η εµπλοκή τους στο σχολείο, 
συνιστά έναν δικό τους τρόπο, ο οποίος δεν µπορεί να ταυτιστεί µε αυτόν των 
µεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Τα πρότυπα κοινωνικότητας και 
κοινωνικών ανταλλαγών των προνοµιούχων κοινωνικών περιβαλλόντων δεν 
ταυτίζονται µε τα πρότυπα των γονέων µη προνοµιούχων κοινωνικών στρωµάτων 
ή µεταναστών. Οι οικογένειες µη προνοµιούχων κοινωνικών περιβαλλόντων έχουν 
τις δικές τους κοινωνικοποιητικές λογικές (σχετικά µε τον τρόπο εξουσίας ή τη 
σχέση µε τη σχολική γνώση ή τη σχέση µε το χρόνο), σύµφωνα µε τις µελέτες 
σχετικές µε το θέµα (Thin, 1998). Η ανάλυση των κοινωνικοποιητικών λογικών 
δεν διαφέρει από τις θέσεις του B.Bernstein, αναφορικά µε τους τύπους 
οικογενειών και κοινωνικοποίησης (B.Bernstein, 1975). Τα µέλη των λαϊκών 
οικογενειών βιώνουν τη σχολειοποίηση του παιδιού τους, µέσω των δικών τους 
κοινωνικοποιητικών λογικών, ως µια κατάσταση διαφορετική, εφόσον έχουν το 
δικό τους τρόπο ως προς το σκέφτεσθαι, το πράττειν, το παρατηρείν. Η µελέτη των 
σχέσεων ανάµεσα σε αυτές τις οικογένειες και το σχολείο, προσανατολίζεται, 
συνεπώς, στην κατανόηση των δικών τους τρόπων κοινωνικοποίησης.  

Οι πρακτικές των µελών αυτών των οικογενειών δεν είναι αυτόνοµες και 
υφίστανται την κυριαρχία του σχολικού ορθού λόγου, προσαρµόζονται στις 
σχολικές απαιτήσεις, ενώ αντιλαµβάνονται τη µη «νοµιµότητα» των πρακτικών 
τους, δηλαδή τη διαφορετικότητα µε τον σχολικό τρόπο κοινωνικοποίησης. Οι 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές κοινωνικοποιητικές λογικές αυτών των οικογενειών 
γίνονται συχνά αντιληπτές µε τρόπο αρνητικό από την πλευρά του σχολείου 
(ωράρια, ρυθµοί ζωής, λεκτικές ανταλλαγές παιδιών-γονιών, αξιοποίηση 
ελεύθερου χρόνου κ.α), εφόσον οι δικές τους κοινωνικοποιητικές λογικές δεν 
συµπίπτουν µε αυτές του σχολικού θεσµού. Οι λαϊκές οικογένειες, όπως προκύπτει 
µέσα από έρευνες, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την 
πλευρά των γονιών, φαίνονται να διατηρούν αποστάσεις από το σχολείο λόγω της 
αδύναµης σχολειοποίησής τους τόσο ως προς τη γνώση όσο και ως προς τον τρόπο 
κοινωνικοποίησης των παιδιών τους. Το ενδιαφέρον των ερευνητών 
επικεντρώνεται στον τρόπο µε τον οποίο οι λαϊκές οικογένειες αντιλαµβάνονται τα 
σχολικά δρώµενα, τη σχέση µε τη σχολική γνώση, την κατάσταση που επιβάλλεται 
σε αυτούς, στα πλαίσια των δικών τους κοινωνικοποιητικών λογικών (Dubet, 
1994, Dubet, Martuccelli, 1996, Charlot, 1997, 1999, Charlot, Rochex, Bautier, 
1992, Rochex, 2004 ). 

∆ιαπιστώνεται ότι οι σχέσεις των δασκάλων µε τους γονείς µη προνοµιούχων 
κοινωνικο-πολιτιστικών περιβαλλόντων είναι εύθραστες, καθώς δεν παρατηρείται 
συνάφεια ανάµεσα στις αξίες του σχολείου και στις αντίστοιχες των στρωµάτων 
αυτών. Όταν εντέλει διαµορφώνεται ένα είδος «συνεργασίας» ανάµεσα στις λαϊκές 
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οικογένειες και το σχολείο, η συνεργασία αυτή είναι µια µάλλον προσαρµογή των 
οικογενειών αυτών στα πρότυπα και τις αξίες του σχολείου (C.R.E.S.A.S., 1984, 
Γώγου, 1994, Périer, 2005). Οι ερευνητές αποδίδοντας δεσπόζουσα σηµασία στην 
ποιότητα των σχέσεων ανάµεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους στην κατανόηση της νοηµατοδότησης των µεταξύ τους σχέσεων. 
Επιχειρείται δηλαδή να µελετηθεί τόσο µέσα από τον λόγο των δασκάλων όσο και 
µέσα από τον λόγο των γονέων σε ποιο βαθµό οι γονείς εµπλέκονται στη σχολική 
ζωή του παιδιού τους και σε αυτήν του σχολείου γενικότερα, προκειµένου να 
αποκαλυφθούν οι προνοµιούχες σχέσεις ανάµεσα στο σχολείο και σε ορισµένα 
κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα. Οι λαϊκές οικογένειες, όπως προκύπτει µέσα 
από τις έρευνες, φαίνεται να είναι αποµακρυσµένες από το σχολείο λόγω της 
αδύναµης σχολειοποίησής τους τόσο ως προς τη γνώση όσο και ως προς τον τρόπο 
κοινωνικοποίησης των παιδιών τους (C.R.E.S.A.S., 1984, Γώγου, 1994, Périer, 
2005).  

Είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να αναλύσουµε τις εν λόγω κοινωνικές σχέσεις 
αγνοώντας τις σχέσεις κυριαρχίας. Μια καλύτερη κατανόηση ορισµένων σχέσεων 
ισχύος θα µπορούσε να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε άλλους τύπους σχέσεων 
µε τις οικογένειες διαφόρων κοινωνικο-πολιτιστικών περιβαλλόντων προς όφελος 
όλων των παιδιών. Η έννοια της ισχύος θεωρείται το επίκεντρο κάθε ανάλυσης που 
αναφέρεται στην κοινωνική δυναµική. Η εξουσία, σύµφωνα µε τους M. Crozier 
και Ε. Friedberg ενέχει τον εξαναγκασµό, µια ορισµένη δηλαδή ικανότητα 
κατίσχυσης πάνω στα άτοµα. Πρόκειται για την άσκηση µιας δύναµης που 
επιβάλλεται στους άλλους µε όρους εξάρτησης και εξαναγκασµού. Η εξουσία δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως το χαρακτηριστικό µιας οµάδας, καθώς ενυπάρχει πάντοτε 
στο εσωτερικό µιας κοινωνικής σχέσης. Θεωρείται ως η έκφραση µιας ανισότητας, 
µιας διαφοράς ισχύος, που σκοπό έχει την υπεροχή πάνω σε ένα άτοµο ή µια 
οµάδα. Η εξουσία του ειδικού υποδεικνύει έναν τύπο κατίσχυσης και επιβολής από 
ένα πρόσωπο που απέκτησε ένα σύνολο γνώσεων, τις οποίες δεν κατέχουν οι άλλοι 
και οι οποίες του αποδίδουν µια δεξιότητα σε έναν συγκεκριµένο τοµέα. Η 
κοινωνία δοµείται µε άνισο τρόπο και η κατοχή και η άσκησή της εξουσίας 
εξαρτώνται από την θέση που ο καθένας κατάφερε να πετύχει µέσα στην 
κοινωνική ιεραρχία. (Crozier, Friedberg, 1977).  

Σύµφωνα µε την παραπάνω προβληµατική, οι σχέσεις ισχύος καθιερώνουν 
ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, στο οποίο ούτως ή άλλως συµµετέχουν οι εκάστοτε 
συνοµιλητές. Οι σχέσεις ανάµεσα στις οικογένειες των µαθητών και το σχολείο 
σαφώς εγγράφονται σε δύο τύπους θεσµών µε εξουσίες ασύµµετρες, καθώς επίσης 
και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, που ενέχει ανταγωνισµό και 
ενδεχοµένως συγκρούσεις που αφορούν σε ατοµικά και συλλογικά συµφέροντα. Η 
καθιέρωση όµως του ανταγωνισµού, η επιβολή γνώσεων που αγνοούν ή 
αδιαφορούν για την γνώση των άλλων, καθώς επίσης και τα ατοµικά διαβήµατα 
καταλήγουν συχνά σε στάσεις παθητικότητας, σε αδιέξοδα που καθιστούν τη 
συνεργασία δύσκολη και αναποτελεσµατική. Κατ’αυτόν τον τρόπο, ο διάλογος 
ανάµεσα σε γονείς και δασκάλους δεν καθιερώνεται ισότιµα (Γώγου, 1994). 
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Θεωρούµε ότι για την εξάλειψη της σχολικής αποτυχίας είναι απαραίτητο να 
επέλθουν αφενός µεν µετασχηµατισµοί που να αφορούν στη λειτουργία του 
σχολικού θεσµού (τρόπος εργασίας µεταξύ ενηλίκων και καταστάσεις µάθησης 
που προτείνονται στα παιδιά), αφετέρου δε τροποποιήσεις των σχέσεων ανάµεσα 
στο σχολείο και το περιβάλλον του: συνεργασία δηλαδή µε όλες τις οικογένειες, 
άνοιγµα στη συνοικία και το περιβάλλον, ένταξη εντέλει στην κοινωνία. Εκτός από 
τους µετασχηµατισµούς που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου, 
καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η συνεργασία µεταξύ όλων των σχολικών 
δρώντων προσώπων, ένας διαρκής και πραγµατικός διάλογος µε τις οικογένειες 
των µαθητών διαφόρων κοινωνικο-πολιτιστικών και εθνοτικών περιβαλλόντων.  

Η εκπαίδευση συνιστά ένα θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου, καθώς και 
ένα δηµόσιο αγαθό και αφορά σε όλα τα στάδια της ζωής του, δηλαδή από την 
προσχολική εκπαίδευση έως την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς επίσης και τη δια 
βίου εκπαίδευση τόσο σε τυπικά όσο και σε µη τυπικά και άτυπα πλαίσια µάθησης. 
Η εστίαση της προσοχής στις κοινωνικές πλευρές της εκπαίδευσης και της 
επιµόρφωσης των δρώντων προσώπων θα µπορούσε να συµβάλει στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για µια ποιοτική εκπαίδευση, η οποία θα στοχεύει 
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την πολιτότητα, καθώς επίσης και στη 
χειραφέτηση των υποκειµένων. 
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Abstract 

Because of their socialising rationale, the interest of socialisation theorists focuses on 
the institutions of family and school. Through the reforms of the modern Greek school, 
school life is now organised as a cooperation between teachers and parents, to better 
achieve the pupils' development into active actors. Based on the European experience, 
Greece is exploring ways for a closer and more effective cooperation between the family 
and the school, in order to address key problems of pupils, especially from underprivileged 
social and ethnic backgrounds. Despite these efforts, however, because of their different 
value systems, the cooperation between the two institutions is not that desired. 
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Εισαγωγή 

Κεντρική θέση για το θεωρητικό προσδιορισµό της παρούσας έρευνας 
κατέχει η ραγδαία αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού, από τη δεκαετία του 1960 
κι έπειτα, η οποία άσκησε έντονες πιέσεις στην οµαλή λειτουργία των 
παραδοσιακά οργανωµένων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
Martin Trow διατύπωσε το 1974, σε έκθεση που συνέταξε για τον ΟΟΣΑ (Trow, 
1991), µια ιστορική µακροκοινωνιολογική προσέγγιση της ανάπτυξης της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε αυτή, η ποσοτική αύξηση της φοίτησης 
στις ανώτερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος έλαβε χώρα σε τρεις 
διαδοχικές ιστορικές φάσεις: την ελιτιστική (elite), τη µαζικοποιηµένη (mass) και 
τη γενικευµένη (universal), και επέφερε σηµαντικές ποσοτικές και ποιοτικές 
διαφοροποιήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Trow, 1992).  

Η κύρια λειτουργία της ελιτιστικής εκπαίδευσης ήταν η προετοιµασία ενός 
µικρού αριθµού φοιτητών ώστε να καταλάβουν θέσεις στην επαγγελµατική και 
διοικητική ελίτ. Η ελιτιστική  εκπαίδευση προετοίµαζε το 3-4% της οµάδας 
ηλικίας, σε επιλεκτικά ιδρύµατα, όπου µπορούσαν να έχουν πρόσβαση, κατά κύριο 
λόγο, άτοµα από τα ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Σκοπός της δεν 
ήταν η απλή µετάδοση γνώσεων για την επαγγελµατική ζωή, αλλά µάλλον η 
συνειδητή διαµόρφωση του χαρακτήρα των φοιτητών και η κοινωνικοποίησή τους 
στις νόρµες της επιστήµης, µέσα από διαδικασίες στενής αλληλεπίδρασης µε τους 
καθηγητές. Λόγω του µικρού αριθµού προσεκτικά επιλεγµένων φοιτητών, 
επικρατούσε οµοφωνία µεταξύ των µελών της επιστηµονικής κοινότητας και οι 
σπουδαστές έβλεπαν ως προνόµιο το γεγονός ότι µπορούσαν να λάβουν ανώτατη 
εκπαίδευση (Brennan, 2004. Trow, 2006). Στις χώρες που παρείχαν ελιτιστική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατέστη δυνατό να πραγµατοποιηθεί επέκταση των 
δοµών της, χωρίς να µεταβληθεί ο χαρακτήρας της, έως το σηµείο όπου ήταν σε 
θέση να εκπαιδεύσει το 15% περίπου της οµάδας ηλικίας (Trow, 1991). 

Η µαζικοποιηµένη ανώτατη εκπαίδευση διαφέρει σηµαντικά από την 
ελιτιστική. Σε αυτή εγγράφεται ποσοστό άνω του 15% της αντίστοιχης οµάδας 
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ηλικίας µε σοβαρές συνέπειες για το σύστηµα. Η σηµαντικότερη λειτουργία της 
είναι η προετοιµασία των σπουδαστών για να καταλάβουν θέσεις σε ένα 
µεγαλύτερο εύρος της οικονοµικής ηγεσίας µιας χώρας. Καθώς η επιλογή γίνεται 
λιγότερο αυστηρή, εγγράφονται σηµαντικά ποσοστά ατόµων που δεν έχουν ισχυρά 
κίνητρα επίδοσης, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που 
διακόπτουν τη φοίτησή τους. Η φοίτηση θεωρείται πλέον ως ένα δικαίωµα για τα 
άτοµα, τα  κριτήρια επίδοσης γίνονται λιγότερο αυστηρά και δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην ισότητα των ευκαιριών. Η συναίνεση είναι µικρότερη, λόγω της 
ταχύτατης εισροής φοιτητών και µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού, που έχουν 
κοινωνικοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο στις νόρµες της επιστηµονικής ζωής 
(Brennan, 2004). 

Όταν στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται αποδεκτή η εγγραφή πέραν του 50% 
της οµάδας ηλικίας, ο Trow έκανε λόγο για γενικευµένη φοίτηση. Η σηµαντικότερη 
λειτουργία που επιτελεί η γενικευµένη φοίτηση είναι η εκπαίδευση των πολιτών 
έτσι ώστε να προσαρµόζονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές, σκοπός 
που συνεπάγεται ότι τα κριτήρια επίδοσης, µε την έννοια ενός σχετικά υψηλού 
επιπέδου γνώσεων ή δεξιοτήτων, αντικαθίστανται από το στοιχείο της 
«προστιθέµενης αξίας», που σηµαίνει κάποιο επιπλέον τυπικό προσόν το οποίο 
έχει βαθµολογικό ή µισθολογικό αντίκρισµα. Στη γενικευµένη φοίτηση, ασκούνται 
σοβαρές πιέσεις στους νέους ώστε να εγγραφούν σε ‘κάποιου είδους’ τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Σε αυτή τη φάση, η φοίτηση γίνεται αντιληπτή ως υποχρέωση του 
νέου απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον του, στην περίπτωση µάλιστα 
που δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του αποκτά ένα διαρκές στίγµα. 
Στη γενικευµένη τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι ετερόκλητες κοινωνικοοικονοµικές 
καταβολές του φοιτητικού πληθυσµού και του ακαδηµαϊκού προσωπικού 
καταλύουν κάθε είδους συναίνεση ως προς τις ακαδηµαϊκές νόρµες (ό.π.). 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η µετάβαση ενός συστήµατος από τη µία 
φάση στην επόµενη δε συµβαίνει πάντοτε οµαλά, όπως ενδεχοµένως συµπεραίνει 
κανείς µελετώντας το παρόν µοντέλο. Αντιθέτως, η αδυναµία των ιδρυµάτων να 
προετοιµαστούν για τη µαζική εισροή φοιτητών από µη µορφωσιογενή στρώµατα 
επέφερε θεµελιώδεις ποιοτικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες διαπερνούν κάθε πτυχή 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  και, ως εκ τούτου, προκαλούν µεγάλες εντάσεις και 
προβλήµατα (Κελπανίδης, 2012). Τα σηµαντικότερα από αυτά σχετίζονται µε την 
κατάρρευση της οµοφωνίας για το χαρακτήρα των ιδρυµάτων, την αύξηση της 
‘ακούσιας φοίτησης’ (involuntary attendance) και τα αιτήµατα για µεταβολή των 
προγραµµάτων σπουδών (Trow, 1972: 66. Trow, 2006: 264).  

Οι επιπτώσεις της µαζικοποίησης δεν περιορίζονται στον εκπαιδευτικό χώρο 
αλλά γίνονται εµφανείς και στη διάλυση των παραδοσιακών κοινωνικών δοµών. 
Όσο αυξανόταν η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τόσο πιο έντονα 
γίνονταν τα αιτήµατα για ακόµη µεγαλύτερη διεύρυνση, µε αποτέλεσµα την 
αποδυνάµωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία απώλεσε το κοινωνικό 
κύρος που την περιέβαλλε έως τότε. Το φαινόµενο αυτό διεύρυνε το χάσµα µεταξύ 
εκείνων που έλαβαν ανώτατη εκπαίδευση κι εκείνων που περιορίστηκαν στη 
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δευτεροβάθµια και στιγµάτισε την επαγγελµατική εξέλιξη των δεύτερων. Η λύση 
που προτάθηκε από τον Trow για την υποστήριξη της κοινωνικής δοµής ήταν η 
θεσµοθέτηση διαφορετικών τοµέων µέσα στο σύστηµα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αντανακλούσαν τις διαφοροποιήσεις επιπέδων και 
ικανοτήτων (π.χ. κοινοτικά κολλέγια) (Trow, 1991. Amano, 2010). 

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα ακολούθησε παρόµοια πορεία 
διεύρυνσης µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση των δυτικών χωρών κατά τη διάρκεια 
του 20ου αιώνα. Αν και αφετηρία αυτής της εξέλιξης δεν αποτέλεσε µία ελιτιστική 
εκπαίδευση, όπως αυτή που παρέχεται στα Πανεπιστήµια της Οξφόρδης και του 
Κέιµπριτζ, οι δυνάµεις που επέδρασαν επέβαλαν την αύξηση του φοιτητικού 
πληθυσµού ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1950. Ωστόσο, στο θεωρητικό 
πλαίσιο του Trow έχει µεγαλύτερη σηµασία το ποσοστό συµµετοχής της ηλικιακής 
οµάδας 18-22 ετών που εκπαιδεύεται στην ανώτατη εκπαίδευση παρά η αύξηση 
των απόλυτων αριθµών των φοιτητών, σηµείο στο οποίο επίσης η ελληνική 
ανώτατη εκπαίδευση ακολούθησε ταχύτατα τις διεθνείς τάσεις. Πράγµατι, 
µολονότι το 1973 φοιτούσε στα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης µόλις το 
10,4% της αντίστοιχης οµάδας ηλικίας (Ψαχαρόπουλος & Καζαµίας, 1985), η 
τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα ήδη από το 1987 έφτασε στο στάδιο της 
µαζικής πρόσβασης, καθώς τότε εκπαιδευόταν το 25,1% της αντίστοιχης οµάδας 
ηλικίας, ενώ από το 2006, οπότε και ξεπέρασε το όριο του 50%, έχει εισέλθει στο 
στάδιο της γενικευµένης (βλ. ∆ιάγραµµα 1). 

 
∆ιάγραµµα 1: Εξέλιξη της συµµετοχής ηλικιών 18-22 ετών στην ελληνική Ανώτατη 

Εκπαίδευση (1987-2010) (ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΥΠ.Ε.Π.Θ., Έθνος) [επεξεργασία των συγγραφέων]. 

Η παρούσα έρευνα 
Παρουσίαση της έρευνας 

Όπως αναπτύχθηκε στο πρώτο µέρος, µε την αύξηση και τη σταδιακή 
γενίκευση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εξ αιτίας της ανόδου των 
γνωστικών απαιτήσεων στη µεταβιοµηχανική κοινωνία (Bell 1974, OECD 2001) 
αυξήθηκε η σηµασία της κοινωνικοποίησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσο 
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ποτέ άλλοτε στην ιστορία, διότι, ενώ στο παρελθόν το Πανεπιστήµιο και τα 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα προετοίµαζαν µικρά ποσοστά κοινωνικά και 
µορφωτικά επιλεγµένων φοιτητών για την ανάληψη ηγετικών ρόλων στην 
κοινωνία, σήµερα απαιτούνται πανεπιστηµιακές σπουδές για πολλά επαγγέλµατα 
που οδηγούν σε θέσεις µεσαίων επίπεδων της κοινωνικής διαστρωµάτωσης. 

Με αφορµή τον προβληµατισµό σχετικά µε τις συνέπειες της µετάβασης από 
το ελιτιστικό στο µαζικό πανεπιστήµιο, επιχειρήθηκε η διερεύνηση του τρόπου µε 
τον οποίο έχει επηρεάσει η γενικευµένη φοίτηση στην ελληνική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση την κοινωνικοποίηση των φοιτητών στα ιδρύµατά της. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού µαθήµατος Μεθοδολογία της 
Παιδαγωγικής Έρευνας του Τοµέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Μιχάλη Κελπανίδη. Τα δεδοµένα 
συνελέγησαν µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου κατά το εαρινό εξάµηνο 
του ακ. έτους 2011-12, σε οκτώ πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ∆ράµα, Σέρρες, 
Κατερίνη, Βόλος, Ηγουµενίτσα, Κεφαλονιά). Οµάδα-στόχος της έρευνας ήταν οι 
φοιτητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. και σε αυτή συµµετείχαν τελικά 1270 
σπουδαστές, από 55 τµήµατα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία 
κατηγοριοποιήθηκαν σε εννέα οµάδες1. Αναφορικά µε την έµφυλη κατανοµή, το 
δείγµα αποτελείται από κατά 77% από γυναίκες και 23% από άντρες, ενώ στην 
πλειοψηφία τους οι συµµετέχοντες φοιτούσαν στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών 
(92%). 

Σύνδεση δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Ως επάλληλα τµήµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι εκπαιδευτικές 
βαθµίδες θα πρέπει να είναι διακριτές και να έχουν διαφορετικούς και σαφείς 
στόχους, αλλά παράλληλα να µην είναι αποκοµµένες µεταξύ τους. Αντιθέτως, 
καθεµία από αυτές οφείλει να προετοιµάζει τους µαθητές/φοιτητές για τις 
απαιτήσεις της επόµενης και να τους εφοδιάζει µε τις δεξιότητες που είναι 
αναγκαίες για τη διευκόλυνση της µετάβασής τους στο ανώτερο επίπεδο 
εκπαίδευσης. Ένα καλά οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή, 
χαρακτηρίζεται από συνοχή, συνέπεια και συνέχεια.  

Ωστόσο, τα προβλήµατα που διακρίνουν παραδοσιακά την ελληνική 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (η αποθέωση της µηχανικής αποστήθισης, η αδυναµία 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των µαθητών, ο βαθµολογικός πληθωρισµός, η 
αρχαιολατρία, η κυριαρχία της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, η απώλεια της 
αυτονοµίας του Λυκείου, καθώς και η αδυναµία ριζικής αναµόρφωσής του) 

                                                 
1 Παιδαγωγικά τµήµατα, Φιλοσοφικές σχολές, Φυσικές επιστήµες, Οικονοµικές επιστήµες, 
Ψυχολογία, Ιατρική, Γεωπονία, ΑΤΕΙ (στην τελευταία κατηγορία ταξινοµήθηκαν όλα τα ΑΤΕΙ που 
το αντικείµενό τους δεν είναι αντίστοιχο µε κάποιου ΑΕΙ). 
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δηµιουργούν ερωτηµατικά αναφορικά µε το κατά πόσο αυτή είναι πραγµατικά σε 
θέση να προετοιµάσει τους µαθητές για τις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο η ερευνητική οµάδα αποφάσισε να συµπεριλάβει στο 
εργαλείο συλλογής των δεδοµένων µία ερώτηση η οποία θα µετρούσε, σύµφωνα 
µε τη δήλωση των υποκειµένων, σε ποιο βαθµό απαιτούνται ορισµένες δεξιότητες 
από τις σπουδές και σε ποιο βαθµό αυτές αποκτήθηκαν στο λύκειο, µε τη χρήση 
µίας πεντάβαθµης κλίµακας likert (1=καθόλου – 5=σε µεγάλο βαθµό) (βλ. Πίνακα 
1). 

 
 

Απαιτούνται από 
τις σπουδές 

Τις απέκτησα 
στο Λύκειο 

Αποστήθιση της ύλης 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Συγκέντρωση κι οργάνωση των πληροφοριών 
για µια εργασία 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να παρουσιάζω σύντοµα και µε ακρίβεια 
δικές µου απόψεις και θέσεις 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να µελετώ και να αναλύω επιστηµονικά 
δηµοσιεύµατα 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να καλύπτω τις γνωστικές µου ελλείψεις µε 
αυτόνοµη εργασία, χρησιµοποιώντας πηγές 
δεδοµένων 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να συγγράφω εργασίες 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να εργάζοµαι µε άλλους σε οµάδες εργασίας 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να παραπέµπω σωστά σε επιστηµονικά 
συγγράµµατα 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Πίνακας 1: «Σε ποιο βαθµό απαιτούνται από τις σπουδές σου οι παρακάτω ικανότητες και 
σε ποιο βαθµό τις απέκτησες στο Λύκειο;» 

Ερευνητικές διαπιστώσεις 

Σύµφωνα µε τις κατανοµές συχνοτήτων που δηµιουργήθηκαν για καθεµία 
από τις παραπάνω διαστάσεις (βλ. Πίνακα 2), φαίνεται πως η δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση δεν επιτυγχάνει να προετοιµάσει αποτελεσµατικά τους µαθητές για τις 
απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Πανεπιστήµιο Λύκειο 

∆ιάσταση 
Mean Mode Mean Mode 

Αποστήθιση 4,11 3 3,23 5 
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Συγκέντρωση κι οργάνωση των 
πληροφοριών για µια εργασία  

4,27 5 2,43 2 

Παρουσίαση των δικών µου απόψεων 
µε συντοµία & ακρίβεια 

3,85 4 2,85 2 

Μελέτη & ανάλυση επιστηµονικών 
δηµοσιευµάτων 

3,63 4 1,89 1 

Κάλυψη των γνωστικών µου 
ελλείψεων µε αυτόνοµη εργασία 

3,81 4 2,20 1 

Συγγραφή εργασιών 4,25 5 2,38 2 

Εργασία σε οµάδες 4,12 5 2,56 2 

Σωστή παραποµπή σε επιστηµονικά 
συγγράµµατα 

4,05 5 1,92 1 

Πίνακας 2: Ο µέσος όρος και η επικρατούσα τιµή των απαντήσεων για κάθε δεξιότητα 
που διερευνήθηκε 

Αποστήθιση: Όπως φαίνεται και από τις υπόλοιπες συχνότητες, η αποστήθιση 
είναι η µοναδική δεξιότητα η οποία αποκτάται στο λύκειο σε µεγαλύτερο βαθµό 
(µ.ό. 4,11) από ό,τι απαιτείται στο πανεπιστήµιο (µ.ό. 3,23), γεγονός που σηµαίνει 
ότι οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν ασκηθεί στην αποστήθιση, ενδέχεται 
να αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά τη µετάβασή τους στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, όπου απαιτούνται άλλες δεξιότητες εκµάθησης. 

Συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριών για µία εργασία: Όταν εξετάζεται 
η διάσταση της συγκέντρωσης και οργάνωσης πληροφοριών για µία εργασία, 
γίνεται εµφανές ότι το λύκειο δε δίνει έµφαση σε αυτή τη δεξιότητα (µ.ό. 2,43) 
µολονότι, µεταξύ αυτών που εξετάζονται, είναι η σηµαντικότερη για τις σπουδές 
(µ.ό. 4,27).  

Συνοπτική και ακριβής παρουσίαση απόψεων: Το σηµερινό λύκειο, που 
διακρίνεται από αδυναµία καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των µαθητών, 
προετοιµάζει τους υποψήφιους φοιτητές να παρουσιάζουν συνοπτικά και µε 
ακρίβεια την άποψή τους σε µικρότερο βαθµό (µ.ό. 2,85) από εκείνον που απαιτεί η 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (µ.ό. 3,85). Εντύπωση ωστόσο προκαλεί ο σχετικά 
χαµηλός βαθµός που απαιτείται αυτή η δεξιότητα, γεγονός που υποδεικνύει 
µάλλον ότι η δασκαλοκεντρική διδασκαλία επικρατεί και στο πανεπιστήµιο. 

Μελέτη και ανάλυση επιστηµονικών δηµοσιευµάτων: Παρόµοια είναι τα 
αποτελέσµατα και για τη µελέτη και ανάλυση επιστηµονικών δηµοσιευµάτων, 
δεξιότητα που απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό από τις σπουδές (µ.ό. 3,63), αλλά 
περίπου οι µισοί συµµετέχοντες δηλώνουν ότι δεν την απέκτησαν καθόλου κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης στο λύκειο (µ. ό. 1,89). 
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Κάλυψη γνωστικών ελλείψεων µε αυτόνοµη εργασία: Η στείρα 
αποµνηµόνευση στην οποία ασκούνται κατά κύριο λόγο οι µαθητές λυκείου έχει 
επιπτώσεις στην κάλυψη των γνωστικών τους ελλείψεων µε αυτόνοµη εργασία, 
καθώς φαίνεται πως οι περισσότεροι στο λύκειο αποκτούν αυτή τη δεξιότητα σε 
µικρό βαθµό (µ.ό. 2,20), µολονότι είναι µία δεξιότητα που πράγµατι χρειάζονται 
στο πανεπιστήµιο (µ.ό. 3,81). 

Συγγραφή εργασιών: Μία από τις µεγαλύτερες διαφορές στους µέσους όρους 
εντοπίζεται στην απόκτηση της δεξιότητας για συγγραφή εργασιών (µ.ό. 2,38) και 
στην απαίτηση γι’ αυτή από την τριτοβάθµια εκπαίδευση (µ.ό. 4,25). Αυτό 
σηµαίνει ότι οι φοιτητές εισέρχονται στο πανεπιστήµιο χωρίς να έχουν αποκτήσει 
µία από τις σηµαντικότερες δεξιότητες που αναµένονται από εκείνους, 
δυσχεραίνοντας τη µετάβασή τους. 

Εργασία σε οµάδες: Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα και αναφορικά µε την 
εργασία σε οµάδες, η οποία φαίνεται πως, µολονότι είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους τρόπους εργασίας στο πανεπιστήµιο (µ.ό. 4,12), δεν αξιοποιείται 
από τους καθηγητές στο λύκειο (µ.ό. 2,56). 

Σωστή παραποµπή σε επιστηµονικά συγγράµµατα: Η σηµαντικότερη 
διάσταση µεταξύ απαιτούµενων και αποκτηµένων δεξιοτήτων παρουσιάζεται στην 
εκµάθηση του σωστού τρόπου παραποµπής σε επιστηµονικά συγγράµµατα, 
δεξιότητα που απαιτείται σε µεγάλο βαθµό (µ.ό. 4,05) αλλά δεν αποκτάται στο 
λύκειο (µ.ό. 1,92). 

Συµπεράσµατα 

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι υπάρχει σηµαντική αναντιστοιχία στις 
απαιτήσεις της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις 
διαστάσεις που εξετάστηκαν, µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται η αναγκαία 
συνοχή µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος.  

Ωστόσο, αυτή είναι µία κατάσταση που µπορεί να έχει σοβαρότατες 
συνέπειες για την επιστηµονική κοινωνικοποίηση των πρωτοετών φοιτητών. 
Πράγµατι, το πρώτο έτος σπουδών αποτελεί µία κρίσιµη περίοδο για τη µετάβαση 
από την κοινωνική θέση του µαθητή σε εκείνη του φοιτητή και είναι καθοριστική 
για την ακαδηµαϊκή πορεία των νέων σπουδαστών. Η µετάβαση αυτή απαιτεί την 
κοινωνικοποίηση στην κουλτούρα του πανεπιστηµίου και η διάρκειά της 
προσδιορίζεται από τις ατοµικές ανάγκες και το υπόβαθρο κάθε φοιτητή. Η 
σπουδαιότητα της επιτυχηµένης µετάβασης των πρωτοετών φοιτητών είναι 
µεγάλη, διότι έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών είναι 
υψηλότερο κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σε σύγκριση µε τα επόµενα 
(Thierney & Rhoads, 1994. Hussey & Smith, 2010).  

Για να αντιµετωπιστεί η αρνητική κατάσταση που έχει πλέον παγιωθεί στην 
ελληνική εκπαίδευση και να ενισχυθούν οι φοιτητές κατά τη µετάβασή τους στο 
Πανεπιστήµιο, απαιτείται αναδιάρθρωση του προγράµµατος σπουδών στο Λύκειο, 
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ώστε να συνυπολογίζει τις απαιτήσεις της τριτοβάθµιας, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο µάθηµα των Ερευνητικών Εργασιών στο λύκειο, 
όπου µπορούν να καλλιεργηθούν οι περισσότερες από τις παραπάνω δεξιότητες. 
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Περίληψη  

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η µετάβαση από το ελιτιστικό στο µαζικό 
πανεπιστήµιο και η συνακόλουθη ανοµοιογένεια του φοιτητικού πληθυσµού επέφεραν 
σηµαντικές επιπτώσεις στο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία 
στοχεύει στην ανάδειξη του ζητήµατος της προετοιµασίας των µαθητών του Λυκείου για 
τις απαιτήσεις της φοίτησης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσα από µία κοινωνιολογική 
έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 2012 σε 1270 φοιτητές σε ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 
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Ι. Εφαρµογές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο µαθησιακό περιβάλλον 
και µαθησιακά αποτελέσµατα: Η έρευνα 

Τα τελευταία χρόνια πολλές µελέτες και έρευνες έχουν αναδείξει τη 
δυνατότητα και την καταλληλότητα της χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως 
εκπαιδευτικών εργαλείων που µπορούν να αξιοποιηθούν στα σχολεία και στην 
επαγγελµατική κατάρτιση µε στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη 
µάθηση (Amory et al., 1999˙ Griffiths, 2002˙ Facer, 2003˙ Gee, 2003˙ Kirriemuir 
& McFarlane, 2004˙ Mitchell & Savill-Smith, 2004˙ Gee, 2005a ˙ Gee, 2005b ˙ 
Shaffer et al., 2005˙ Egenfeldt-Nielsen, 2006˙ Gee, 2006˙ Bryant, 2007˙ Gee, 
2007˙ Hammer & Black, 2009˙ Bober, 2010). Σύµφωνα µε τον Squire (2002) τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια µπορούν να βρουν πολλές εφαρµογές στο περιβάλλον της 
σχολικής τάξης, όπως είναι για παράδειγµα οι ιστορικές περίοδοι, οι κύκλοι ζωής 
της γης, το ταξίδι στο χρόνο στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώµη, στη Βόρεια Αµερική, 
να διοικήσουν περίπλοκους βιοµηχανικούς κολοσσούς κ.ά. Πολλά σχολεία 
επιµένουν ακόµη και σήµερα σε παραδοσιακές πρακτικές απόκτησης της γνώσης, 
οι οποίες περιορίζουν τις ικανότητες των µαθητών εξαναγκάζοντάς τους να 
προσεγγίζουν τη γνώση µόνο µέσω τυπικών συνηθειών και προτύπων. Έχουν πολύ 
µικρή σχέση µε τις καθηµερινές εµπειρίες των µαθητών εκτός σχολείου και τις 
προκλήσεις του σύγχρονου µεταβαλλόµενου κόσµου. Από αυτήν την άποψη, τα 
σχολεία συνεχίζουν να διαιωνίζουν ένα ξεπερασµένο µοντέλο εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, όπου το γνωστικό περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών 
µεταδίδεται από το δάσκαλο στους µαθητές και ο καθένας µαθαίνει περίπου µε τον 
ίδιο ρυθµό και στο ίδιο µέρος, και όπου η οποιαδήποτε µορφή αξιολόγησης 
βασίζεται στις επιδόσεις των µαθητών µετά από εξετάσεις (Williamson, 2009: 14).  

Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια µπορούν να δηµιουργήσουν 
αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης, διότι (Sandford & Williamson, 2005˙ 
Williamson, 2009̇ Bober, 2010): 

• προσφέρουν ένα αυθεντικό πλαίσιο που αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο η 
γνώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες  
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• ενσωµατώνουν όλα τα πολυµεσικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
τεχνολογιών µε τα οποία οι νέοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι  

• επιτυγχάνουν τη διανοητική και συναισθηµατική κινητοποίηση και 
προσήλωση των παικτών τους, αξιοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση και τις 
πεποιθήσεις των παικτών στην αντιµετώπιση προκλήσεων, βοηθούν τους 
παίκτες να χρησιµοποιούν τη φαντασία και να εξασκούν τις ικανότητές τους 
στην επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων και ενθαρρύνουν την 
ενεργή, δηµιουργική και κριτική µάθηση (Specht, 2008: 103˙ Squire, 2008: 
17-23) 

• τους εµπλέκουν σε πολυσχιδείς εργασίες, στις οποίες έρχονται αντιµέτωποι µε 
πολλές διαφορετικές «εισροές» και «εκροές»  

• δηµιουργούν περιβάλλον συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µε άλλους 
παίκτες, δίδοντας έµφαση στην οικοδόµηση νοηµάτων µέσα σε µια κοινωνική 
οµάδα (Κοινότητα πρακτικής-Community of practice) (Handley et al., 2006).  

• εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι παίκτες µπορούν να 
αναλάβουν κάποιο ρίσκο και να έρθουν αντιµέτωποι µε την εµπειρία της 
αποτυχίας (Crawford, 1982: 14-15) 

• παρέχουν «σκαλωσιές - πλαίσια στήριξης» (scaffolding), δηµιουργούν δηλαδή 
την αίσθηση της ύπαρξης επιπέδων σταδιακής δυσκολίας και την πρόκληση 
στους παίκτες να προσεγγίσουν, να διερευνήσουν και να ξεπεράσουν όλο και 
πιο περίπλοκα προβλήµατα αλλά και να επιτύχουν όλο και πιο προκλητικούς 
στόχους 

• παρέχουν άµεσες και πολλαπλές ενισχύσεις, ενθαρρύνουν τους παίκτες να 
ταυτιστούν µε διαφορετικούς χαρακτήρες και να αναλάβουν πολλαπλούς 
ρόλους, ώστε να έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν το ίδιο ζήτηµα µε 
διαφορετικούς τρόπους και υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες (Charsky, 2010: 
193) 

• εισάγουν τους νέους µαθητές στις δεξιότητες, τις πρακτικές, την τεχνογνωσία 
και την εµπειρογνωµοσύνη συγκεκριµένων επαγγελµατικών τοµέων 
(http://epistemicgames.org/eg/category/games/). Τους παρέχουν ουσιαστικά 
πρόσβαση σε παραστάσεις γνωστικά ανώτερων (ειδικών-εµπειρογνωµόνων) 
και σε µοντελοποίηση µεθόδων και διεργασιών, δηµιουργώντας ένα 
αυθεντικό πλαίσιο το οποίο µπορεί να επιτρέψει στους µαθητές να 
αναπτύξουν δεξιότητες, γνώσεις και αξίες που χρησιµοποιούν οι 
επαγγελµατίες για να σκέφτονται µε καινοτόµους τρόπους  

• προσφέρουν τη δυνατότητα στους παίκτες να δοκιµάσουν εναλλακτικούς 
τρόπους δράσης σε συγκεκριµένα πλαίσια και στη συνέχεια να βιώσουν τις 
συνέπειες των επιλογών και των αποφάσεών τους. Εξίσου σηµαντικό είναι το 
γεγονός ότι οι παίκτες παίζοντας το ηλεκτρονικό παιχνίδι κατακτούν γνώσεις, 
δεξιότητες και πρακτικές τις οποίες µπορεί να µεταφέρουν και να 
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εφαρµόσουν σε άλλα παιχνίδια ή µπορεί να τις χρησιµοποιήσουν για την 
επίλυση προβληµάτων σε πραγµατικές συνθήκες  

• παρέχουν τη δυνατότητα ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αξιολόγησης της 
προόδου των καθηκόντων και εργασιών που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο 
παίκτης.   

ΙΙ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
- Βιβλιογραφική επισκόπηση  

Μια µελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ενσωµάτωση 
της τεχνολογίας κρίνεται σκόπιµη, διότι αυτή η γνώση θα µπορούσε να οδηγήσει 
στον προσδιορισµό πρακτικών για την ενίσχυση και την ενσωµάτωση της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Schoepp, 2005: 2). ∆ιατρέχοντας τη βιβλιογραφία 
(Becker & Jacobsen, 2005˙ Rice, 2006̇ Baek, 2008̇ Klopfer, Osterweil & Salen, 
2009̇  Williamson, 2009̇ Wastiau, Kearney & Van den Berghe, 2009˙ Egenfeldt-
Nielsen, 2011) στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο επισηµαίνει κανείς τους 
παράγοντες που ασκούν ανασταλτική επίδραση στους εκπαιδευτικούς ως προς την 
αποδοχή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Καταγράφουµε τους πιο σηµαντικούς 
παράγοντες:  

1. Το Πρόγραµµα Σπουδών: οι απαιτήσεις του ή η ανελαστικότητά του  

Τα σχολεία διαχρονικά φαίνεται να είναι δυσλειτουργικά όσον αφορά στην 
αγορά εκπαιδευτικών τεχνολογιών που δεν συνάδουν µε τα πρότυπα του κράτους ή 
δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους.  

2. Αδυναµία ευθυγράµµισης µε τα πρότυπα 

Ένα σηµαντικό εµπόδιο στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη 
αφορά στον επιπλέον χρόνο αλλά και την προσπάθεια που απαιτείται, για να 
ενσωµατώσει ο εκπαιδευτικός το ηλεκτρονικό παιχνίδι σε ένα αναπροσαρµοσµένο 
πρόγραµµα σπουδών, αφού τα ευρέως διαδεδοµένα εµπορικά ηλεκτρονικά 
παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί κυρίως για ψυχαγωγικούς και όχι για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς (Deubel, 2002: 11). 

3. Η έλλειψη χρόνου 

Σε ένα περιβάλλον τυπικής σχολικής τάξης το πρόγραµµα περιορίζει χρονικά τη 
χρήση ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Squire, 2004: 20, Civilization 
III). Ιδιαίτερα όταν το παιχνίδι είναι σύνθετο και προκλητικό και οι παίκτες 
µπορούν να αφιερώσουν πολλές ώρες σε µια περίοδο παιχνιδιού και µάθησης.  

4. Ο απαραίτητος εξοπλισµός  

Ένα σηµαντικό πρόβληµα για την ευρεία χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 
τάξη είναι η έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών που διατίθενται για τους µαθητές 
σε πολλά σχολεία. Σύµφωνα µε στοιχεία του National Center for Education 
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Statistics του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωµένων Πολιτειών (NCES, 2000: 1), το 
99% των εκπαιδευτικών των δηµοσίων σχολείων (πλήρους απασχόλησης) 
ανέφεραν ότι είχαν πρόσβαση σε υπολογιστές ή στο διαδίκτυο στο σχολείο τους.  

5. Περιορισµοί και δυνατότητες χρήσης (constraints and affordances)  

Η γνωστική περιοχή της επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή αφορά στον 
σχεδιασµό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση διαδραστικών υπολογιστικών 
συστηµάτων. Η έρευνα, λοιπόν, ως προς τον µαθησιακό σχεδιασµό αποσκοπεί στο 
να καλυφθεί το κενό που παρατηρείται ανάµεσα στις «δυνατότητες» (affordances) 
των ΤΠΕ και στη χρήση τους στο σχολικό και ακαδηµαϊκό περιβάλλον (Dickey, 
2003).  

6. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

∆ιάφορες έρευνες επιβεβαιώνουν την υπόθεση, ότι οι εκπαιδευτικοί διάκεινται 
θετικά απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες, αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα της 
εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο και αναγνωρίζουν τη σηµασία 
της χρήσης τους στη διδασκαλία τους. Εντούτοις, δηλώνουν ότι είναι 
επιφυλακτικοί, όταν επισηµαίνουν τις δυσκολίες αξιοποίησής τους στη διδακτική 
πράξη και αναφέρουν τα αντικειµενικά εµπόδια ένταξής τους στο σχολικό 
πρόγραµµα (Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης, 1999̇ Τζιµογιάννης & Κόµης, 2004̇ 
Μπουραντάς, 2005̇ Καράµηνας, 2007̇ Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007̇ 
Γιαβρίµης et al., 2010̇ Demetriadis et al., 2003˙ Gulbahar & Guven, 2008).  

7. Περιορισµένη γνώση για την ποικιλία των παιχνιδιών που διατίθενται / 
απόψεις για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

Πολύ συχνά γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν µια περιορισµένη άποψη για την 
ποικιλία των παιχνιδιών που διατίθενται ή διακατέχονται από αρνητική στάση 
απέναντι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Klopfer, Osterweil & Salen, 2009; Baek, 
2008).  

8. Η έλλειψη ετοιµότητας των µαθητών 

Ο παράγοντας αυτός υποδεικνύει την ανάγκη της εξέτασης της ετοιµότητας των 
µαθητών σε θέµατα εξοικείωσης µε την πληροφορική και τον ηλεκτρονικό 
εγγραµµατισµό, τα ποικίλα και κυµαινόµενα επίπεδα δυσκολίας, τους κανόνες του 
παιχνιδιού και τις πιθανές τεχνικές που µπορούν να αναπτύξουν οι µαθητές κατά 
την ενασχόλησή τους µε το ηλεκτρονικό παιχνίδι (Bourgonjon et al. 2010).   

ΙΙΙ. Εκτιµήσεις 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν ανασταλτικά τη 
βούληση των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιήσουν ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις για την 
υποστήριξη και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που θα αποφασίσουν να 
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ενσωµατώσουν τα παιχνίδια στη διδασκαλία τους. Για να διευκολυνθεί η 
υιοθέτηση και χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διδασκαλία οι 
εκπαιδευτικοί χρειάζονται α) ενηµέρωση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, β) επιµόρφωση για την αντιµετώπιση 
των υλικοτεχνικών δυσκολιών, γ) εργαλεία επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας µεταξύ των σχεδιαστών των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των 
εκπαιδευτικών, καθώς και µεταξύ των εκπαιδευτικών και δ) τεχνική κατάρτιση για 
τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και για τη διδακτική ενσωµάτωση του 
παιχνιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Περαιτέρω υποστηρίζεται ότι οι 
σχεδιαστές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα πρέπει να δηµοσιεύουν τις 
πληροφορίες και πηγές σε µια ιστοσελίδα σχεδιασµένη ειδικά για τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να διευκολύνεται η προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρµογής 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διδασκαλία. Οι πληροφορίες και οι πηγές 
οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες (Kebritchi, Hirumi, Kappers & Henry, 2009): 

α) Ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών: όπως για παράδειγµα κατάλογος 
στοχευµένων µαθησιακών στόχων, που θα οργανώνονται σύµφωνα µε το κάθε 
παιχνίδι και τις αποστολές του, βάση δεδοµένων, που θα συσχετίζει τους 
µαθησιακούς στόχους των ηλεκτρονικών παιχνιδιών µε τα συγκεκριµένα εθνικά 
πρότυπα, δείγµα ερωτήσεων (pre-post test) µε σκοπό τη µέτρηση της επίτευξης 
των µαθησιακών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την αξιοποίηση κάθε 
παιχνιδιού, φύλλα εργασίας, σηµειώσεις καθώς και συµπληρωµατικές 
δραστηριότητες των µαθητών για κάθε παιχνίδι κ.ά. 

β) Υλικοτεχνικά ζητήµατα: όπως για παράδειγµα εκπαίδευση και κατάρτιση 
(προσοµοιώσεις) για τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των 
διδακτικών ενοτήτων, αναφορά στις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των 
παιχνιδιών, σύντοµη περιγραφή του τρόπου προσπέλασης των επιπέδων του κάθε 
παιχνιδιού, οδηγός χρήσης (εγχειρίδιο) για τον τρόπο εφαρµογής των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των διδακτικών ενοτήτων µε έναν µόνο υπολογιστή, 
µε υπολογιστές στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο πληροφορικής, 
τόσο εντός όσο και µετά το σχολείο και όσον αφορά στην πρόσβαση από το σπίτι, 
συµπεριλαµβανοµένου του προγραµµατισµού του εργαστηρίου και των 
χρονοδιαγραµµάτων της εκ περιτροπής χρήσης των µαθητών. 

γ) Εργαλεία επικοινωνίας: αναφέρεται παραδειγµατικά η βάση δεδοµένων 
σχεδίων µαθηµάτων, που δηµιουργούνται από άλλους εκπαιδευτικούς, κατάλογος 
συχνών ερωτήσεων σχετικά µε θέµατα ένταξης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο 
σχολικό πρόγραµµα και οργανωτικών/διαχειριστικών ζητηµάτων και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, online πρόσβαση (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 
υπηρεσία υποστήριξης και αρωγής χρηστών (Help Desk), πίνακας ανακοινώσεων 
(Open Message Board) µε δυνατότητα ασύγχρονης χρήσης, λήψη δειγµάτων 
(demos) κάθε παιχνιδιού και διδασκαλιών.  
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Summary 

The media can play an important role in promoting creativity and innovation in the school. 
They can also make the students active in the training process. Searching and discovering 
ways in which somebody can contribute to the development of skills and abilities of 
students in the modern changing environment is necessary. An important tool is the 
electronic educational games that can be used to support of learning in the school. In this 
paper we examine the difficulties for teachers in the use of digital games in school. 
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Θεωρητικές επισηµάνσεις για το σχέδιο διαβούλευσης για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση (2011) 

Η διαβούλευση1 του 2011 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση2 στα σχολεία 
του εξωτερικού εντάσσεται στο ανοιχτό πεδίο συµµετοχής των φορέων και των 
ατόµων για ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση. Είναι σηµαντικό ότι 
αναπτύσσεται ένας διάλογος µε τα άτοµα και τους φορείς, που δεν χαρακτηρίζεται 
ως  συνήθης συµµετοχή των οµάδων πίεσης στη διαµόρφωση ενός πολιτικού 
λόγου ή στον έλεγχο µιας πολιτικής, που τίθεται προς εφαρµογή. Η πολιτική της 
διαβούλευσης θα πρέπει να συσχετιστεί µε την πολιτική Γ. Παπανδρέου3 για τη 
διαφάνεια και τη συµµετοχή των πολιτών, που προβλήθηκε συνδυαστικά µε τη 
δύναµη του διαδικτύου και γενικά τη διεύρυνση της οµάδας των πολιτών που 
συµµετέχουν στα κοινά. Ταυτόχρονα µε τη διαβούλευση σε ζητήµατα εκπαίδευσης 
εφαρµόζεται το σύστηµα διαβούλευσης και σε άλλους τοµείς. Εκτιµάται ότι µε τη 
συµµετοχή στη διαβούλευση ανατροφοδοτείται ο διάλογος σε πολιτικά ζητήµατα, 
ενισχύεται η κοινωνία των πολιτών µέσα από µια εκδοχή άµεσης συµµετοχικής 
διαδικασίας, όπου ενεργοποιούνται οι πολίτες και σταδιακά µυούνται σε 
συµµετοχικές πολιτικές δράσεις.  

Για την ελληνική πραγµατικότητα το θέµα της διαβούλευσης είναι πρόκληση, 
διότι η συµµετοχή των ελλήνων πολιτών σε πολιτικές αποφάσεις είτε σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο είναι περιορισµένες. Οι 

                                                 
1 Γενικά για το θέµα της διαβούλευσης ως πολιτικού εργαλείου, που συνδέεται µε την άµεση 
δηµοκρατία (Habermas & McCathy, 1985;  Habermas, 1991).  
2 Η διαβούλευση άρχισε στις 26 Ιανουαρίου 2011 και ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. Η 
έναρξη της διαβούλευσης γνωστοποιήθηκε διαδικτυακά στους αρµόδιους φορείς και απευθυνόταν 
και στους πολίτες, ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και από την Υπουργό Παιδείας Α. ∆ιαµαντοπούλου 
(Οκτώβριος 2009- Μάρτιος 2012).  
Ο τελευταίος νόµος που καλύπτει αναλυτικά το ζήτηµα της ελληνόγλωσσης παιδείας στο εξωτερικό 
ήταν ο Ν. 2413/1996. Βλ. (Αναλυτικά) Ν. 2413/14-6-1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις » ΦΕΚ 124 Α΄ [ ο νόµος ψηφίστηκε από την 
κυβέρνηση Κ. Σηµίτη (18-1-1996 έως 10-3-2004) µε Υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου (7-1994 
έως 9-1996)].  
3 Ο Γ. Παπανδρέου διετέλεσε πρωθυπουργός από 6 Οκτωβρίου 2009 έως 11 Νοεµβρίου 2011. Βλ. 
(Ενδεικτικά) Κείµενα για τα ζητήµατα διαφάνειας και διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ 
και στα πρακτικά της βουλής  για τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης. 
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πολίτες εξαιτίας της πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας- όπου µέχρι και τη 
µεταπολίτευση παρατηρείτο αυστηρός έλεγχος  των πολιτών από το κράτος, µέσω 
της επιβολής ποικίλων κυρώσεων στους πολίτες για τη διατύπωση διαφορετικών 
απόψεων από αυτές του πολιτικού κυρίαρχου λόγου- η εµπιστοσύνη τους στους 
κρατικούς θεσµούς δεν είναι περιορισµένη. 

Είναι σηµαντικό ότι στην αξιολόγηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης αναλύεται ο λόγος των ατόµων, δηλαδή η ίδια η επικοινωνία που 
εκφράζει µια σχέση ή µια συναισθηµατική- πολιτική ηθική απόκριση σε µια 
πολιτική πρόταση συµµετοχής και έκφρασης γνώµης δίνοντας την εντύπωση στα 
άτοµα ότι συνδιαµορφώνουν µια πολιτική αφήγηση νοηµατοδοτώντας µια «βιο-
πολιτική» εξέλιξη, όπου οι όροι της διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 
ερµηνεύονται σε ένα ηλεκτρονικό δηµοκρατικό πλαίσιο, που παρά τις αµφισηµίες 
µετασχηµατίζει τις αποφάσεις ως προϊόντα πολιτικού  προβληµατισµού, στους 
οποίους µετέχουν και τα ίδια τα υποκείµενα, αναιρώντας τη διαδικασία των 
µονοµερών, επισφαλών αποφάσεων από κλειστές, πολιτικές οµάδες 
δηµιουργώντας ευέλικτα µοντέλα  ηλεκτρονικής πολιτικής συµµετοχής.   

Μεθοδολογία 

Στην έρευνα µας χρησιµοποιήσαµε την Ανάλυση Περιεχοµένου (Bogdan & 
Biklen, 2006; Cohen & 2011) της εισηγητικής έκθεσης για τη διαβούλευση και 
των παρατηρήσεων των συµµετεχόντων στη διαβούλευση. Θεωρήσαµε ότι έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι το θέµα της διαβούλευσης σχετικά µε νοµοσχέδια είναι 
καινοτόµο για την ελληνική πολιτική και επιδιώκουµε να δούµε εις βάθος τις 
αντιλήψεις των εµπλεκόµενων για το θέµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό. Είναι σηµαντικό ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε κάνει µια 
προκαταρκτική εργασία κατηγοριοποίησης των ζητηµάτων και παρουσίασης 
συγκεντρωτικά των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης.  

Εµείς διατηρήσαµε την κατηγοριοποίηση των ζητηµάτων αλλά µελετήσαµε 
ξεχωριστά το κάθε κείµενο του συµµετέχοντος στη διαβούλευση, προκειµένου να 
έχουµε ιδιαίτερα στοιχεία για τον τρόπο γραφής και την εστίαση σε ζητήµατα 
ενδιαφέροντος. Επειδή τα κείµενα ήταν περιορισµένης έκτασης ήταν αρκετά 
δύσκολο να εντοπίσουµε στάσεις και συµπεριφορές των εµπλεκόµενων και τον 
ιδιαίτερο ρόλο τους στη διαµόρφωση της πολιτικής. Θεωρήσαµε ότι δεν 
µπορούσαµε να έχουµε στοιχεία που θα οµαδοποιούσαν απόψεις, στάσεις και 
συµπεριφορές, σύµφωνα µε το φύλο ή άλλες µεταβλητές, που συνήθως 
χρησιµοποιούµε στις έρευνες. Επικεντρωθήκαµε, όπως θα φανεί στη συζήτηση και 
στα συµπεράσµατα, σε επαγγελµατικές κατηγορίες, όπου ήταν δυνατόν.  
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Συζήτηση 

Παρατηρούµε ότι στη δοµή του σχεδίου διαβούλευσης παρουσιάζεται ένας 
τύπος εκτενούς έκθεσης της κατάστασης για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση4, 
µέσω της οποίας τα άτοµα ενηµερώνονται για: α) την προηγούµενη νοµοθετική 
ρύθµιση, β) την αναγκαιότητα µεταρρυθµίσεων στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
και γ) τις προτάσεις για την οργάνωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε 
διαφορετική βάση.  

Τα τρία πεδία είναι ισοµερώς κατανεµηµένα και η επιχειρηµατολογία 
χαρακτηρίζεται ως σαφής, κατανοητή από αποφοίτους και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν ειδικές πληροφορίες, δεν πρόκειται για ένα 
επιστηµονικό κείµενο για την εκπαιδευτική πολιτική σχετικά µε την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και δεν παραθέτονται οικονοµικά ή κοινωνικο-
πολιτικά στοιχεία, που παρουσιάζουν δυσκολία στην προσέγγιση όρων και στην 
αντίληψη του περιεχοµένου.  

Συνοπτικά, ως προς το αρχικό εισαγωγικό κείµενο θα παρατηρούσαµε ότι 
είναι γραµµένο σε απλή γλώσσα και µε ευσύνοπτο τρόπο ενηµερώνει τον πολίτη, ο 
οποίος καλείται να συµµετάσχει και να πάρει µέρος σε µια διαδικασία παράθεσης 
των απόψεων του, ώστε να διαµορφωθεί το τελικό νοµικό πλαίσιο, που θα 
καθορίσει το νόµο. Το εισαγωγικό κείµενο έχει τη µορφή µιας απλουστευµένης 
εισηγητικής έκθεσης, που συνήθως παρουσιάζεται σε καθοριστική νοµοθεσία για 
τα εκπαιδευτικά ζητήµατα.  

Στο κείµενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις οικονοµικές συνθήκες µε έµφαση 
στη παροχή πολυδάπανης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Το ζήτηµα σχετίζεται και 
µε την οικονοµική κρίση και την προτεινόµενη από την κυβέρνηση 
ορθολογικοποίηση της εκπαίδευσης µε οικονοµικούς όρους5. Έτσι θέτονται  
ζητήµατα όπως: α) η κατασπατάληση πόρων, β) η εκρηκτική αύξηση των 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών και γ) η πολυδάπανη λειτουργία των σχολείων.   

Η πολιτική ερµηνεία για τη µη αποτελεσµατική λειτουργία της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποδίδεται στις «κατεστηµένες νοοτροπίες» και 
«προσωπικές στρατηγικές» «ενός ιδιόµορφου πελατειακού και συντεχνιακού 
συστήµατος που τρέφεται και διαιωνίζεται από την υπάρχουσα κατάσταση»6.  Το 
πολιτικό πλαίσιο αναφοράς εντάσσεται στις γενικότερες αναφορές της κυβέρνησης 

                                                 
4 Βλ. (Ενδεικτικά) Για προτάσεις και έρευνες αναφορικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό, εκθέσεις και δηµοσιεύσεις: Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών 
(Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.), ένα από τα τρία θεσµοθετηµένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε. του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης,  που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 µε το Π.∆. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96).  
Βλ. (Ενδεικτικά) Ζητήµατα νοµοθεσίας και προτάσεις προγραµµάτων για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στο εξωτερικό (∆αµανάκης, 2007; Κόντης,  Τάµης Ζάχου, 2012; Χουρδάκης, 2012). 
5 Βλ. (Ενδεικτικά) Για την οικονοµική κατάσταση στη Ελλάδα και το πρόγραµµα µεταρρύθµισης 
δοµών και µείωσης δαπανών ( Dove, 2011; Mitsopoulos & Pelagidis, 2012). 
6 Βλ. (Αναλυτικά) «Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» διαθέσιµα στοιχεία σε αρχειακό 
υλικό του Υπουργείου Παιδείας και στην ιστοσελίδα του.  
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για την πολιτική διαφάνεια, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του 
κράτους. Το ζήτηµα της «νέας πολιτικής» σχετίζεται µε την αξιοποίηση νέων 
πολιτικών εργαλείων, όπου το διαδίκτυο εξυπηρετεί τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για µια σειρά θεµάτων, όπως αριθµός µαθητών, αριθµός σχολείων, 
αριθµός εκπαιδευτικών, αριθµός βιβλίων κ.λ.π., ώστε θεωρητικά να 
διαµορφώνεται µια πολιτική µέσα από αντικειµενικές πληροφορίες και όχι 
πληροφορίες που µεταβιβάζονται από τα πολιτικά  lobbies των ελληνόγλωσσων 
κοινοτήτων του εξωτερικού7. 

Για την κατηγοριοποίηση των στοιχείων της διαβούλευσης διαµορφώνονται 
τέσσερα πεδία8, τα οποία συναρθρώνονται σε αντίστοιχες υπο-ενότητες για να 
καταλήξουν σε δέκα προτάσεις διαλόγου9. Από το µοντέλο της διαβούλευσης που 
προτείνεται, διαπιστώνεται η πρόθεση για µια ποσοτική και ποιοτική αποτίµηση 
των αποτελεσµάτων. Στην ποσοτική αποτίµηση τα άτοµα κατηγοριοποιούνται ως 
µονάδες στα πεδία διαβούλευσης, που καταθέτουν τις προτάσεις τους. Στην 
ποιοτική ανάλυση έχουµε τα διαθέσιµα κείµενα των συµµετεχόντων ως άµεσο 
λόγο, που δίνει τη δυνατότητα διασαφήνισης στοιχείων αναφορικά µε το φύλο, το 
επάγγελµα ή το ρόλο του ατόµου στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι µικρο-οµάδες φορείς που προσπαθούν 
συνήθως µε εκτενέστερα κείµενα να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε 
περισσότερα πεδία. Μέσα από τα κείµενα φαίνεται το µορφωτικό κεφάλαιο των 
ατόµων και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σχετικά  µε τις προθέσεις τους, τις 
επιδιώξεις τους και το στόχο τους µέσα από αυτή τη συµµετοχή. Επειδή τα κείµενα 
είναι ανώνυµα δηµιουργείται µια συνθήκη ανοιχτής επικοινωνίας, που 
απελευθερώνει τα άτοµα από το φόβο της έκθεσης ή των κυρώσεων, στοιχείο που 
είναι σηµαντικό σε αυτά τα αρχικά στάδια διαβούλευσης.  

Ειδικότερα, τα πεδία της διαβούλευσης έχουν τους εξής θεµατικούς πυρήνες: 
α) σχέση του ελληνικού κράτους µε τις κοινότητες της διασποράς, β) αξιολόγηση 
του συστήµατος ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, γ) επιµέρους διαφοροποίηση της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά κράτος και δ) ρόλος µη τυπικών ιδρυµάτων και 
πανεπιστηµιακών φορέων για την παροχή ελληνικής εκπαίδευσης.  

Στο πρώτο πεδίο διαβούλευσης τα άτοµα που σχετίζονται µε την παρεχόµενη 
εκπαίδευση εκφράζουν θετικές απόψεις για το έργο των εκπαιδευτικών και των 
φορέων και αποδίδουν ευθύνες στους κρατικούς φορείς της χώρας καταγωγής και 
της χώρας υποδοχής. Τα µεµονωµένα άτοµα, κυρίως γονείς εστιάζονται στην 
αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος, καθώς διαπιστώνουν ότι οι µαθητές δεν 

                                                 
7 Όπως ρητά αναφέρεται στο εισαγωγικό κείµενο της διαβούλευσης είναι πρόβληµα για την 
οργάνωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης «η έλλειψη συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων 
για τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά χώρα και η αδυναµία εύρυθµης εκπαιδευτικής 
παρέµβασης όπου απαιτείται από το ελληνικό κράτος», ό.π 3. 
8 Συνολικά συγκεντρώθηκαν 113 σχόλια. Βλ. Αναλυτική έκθεση για τα αποτελέσµατα της 
διαβούλευσης, διαθέσιµα στοιχεία σε αρχειακό υλικό του Υπουργείου Παιδείας και στην ιστοσελίδα 
του.  
9 Συνολικά συγκεντρώθηκαν 123 σχόλια, ό.π.  
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µπορούν να επικοινωνήσουν στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή το σύστηµα δεν είναι 
λειτουργικό και αποδοτικό ως χρόνος επένδυσης για µαθητές και γονείς.  

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παρουσίαση της αποξένωσης ως σηµαντικού 
προβλήµατος,  συνέπεια από την εφαρµογή ενός συστήµατος αναποτελεσµατικού 
για την προώθηση της ελληνικής κουλτούρας. Όπως φαίνεται, στη χώρα υποδοχής 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως δεύτερη γλώσσα η ελληνική, άλλωστε και τυπικά δεν 
υπάρχει πτυχίο γλωσσοµάθειας. Έτσι, στη χώρα καταγωγής δεν µπορεί να 
εξασφαλιστεί η συµµετοχή σε εξετάσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η νεώτερη 
γενιά επισηµαίνει την ανάγκη χρήσης του διαδικτύου, που αξιοποιείται από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας υποδοχής.  

Αξιοσηµείωτες είναι οι παρατηρήσεις της αξιολόγησης για τους 
εκπαιδευτικούς και τους φορείς, όπου τους αποδίδουν «δηµοσιο-υπαλληλικά 
χαρακτηριστικά» διεκπεραίωσης, που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας 
ουσιαστικότερης επαφής µε τη τοπική κοινωνία, δηλαδή φαίνεται τα 
ελληνόγλωσσα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να είναι αποµονωµένες δοµές και 
άτοµα αντίστοιχα. 

Το δεύτερο πεδίο διαβούλευσης  θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως πεδίο 
που απευθύνεται στους ειδικούς, δηλαδή σε αυτούς που γνωρίζουν τα ιδιαίτερα 
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, για αυτό και 
η πλειοψηφία των απαντήσεων διατυπώνεται από εκπαιδευτικούς και φορείς. Οι 
εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στο να δικαιολογήσουν το έργο τους και οι φορείς 
στο να επισηµάνουν αδυναµίες, που κυρίως εστιάζονται στο θέµα της ελλιπούς 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, του περιορισµένου ενδιαφέροντος για τη παροχή 
της εκπαίδευσης και στην ανορθολογική και γραφειοκρατική διαδικασία 
λειτουργίας των γραφείων εκπαίδευσης και των συντονιστών.  

Στο τρίτο πεδίο διαβούλευσης επισηµαίνεται από τοπικούς φορείς ότι  κάθε 
ελληνική κοινότητα στα κράτη υποδοχής θα πρέπει να αντιµετωπιστεί 
διαφορετικά, διατυπώνοντας µε σαφήνεια την άποψη ότι κάθε εκπαιδευτικό 
σύστηµα στη χώρα υποδοχής είναι διαφορετικό και ως πολιτικό µοντέλο 
εφαρµόζει διαφορετική µεταναστευτική πολιτική, άρα και δοµές ευκαιρίας για την 
εκπαίδευση των παιδιών στις µεταναστευτικές κοινότητες. Είναι σηµαντικό ότι τα 
άτοµα ή οι φορείς που απαντούν, έχουνε διαφορετικές εµπειρίες από την εφαρµογή 
και άλλων µοντέλων εκπαίδευσης των «ξένων», που πραγµατοποιούν οι χώρες 
καταγωγής τους.  

Στο τέταρτο πεδίο διαβούλευσης συµµετέχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
επικεντρώνονται σε παρατηρήσεις αναφορικά µε την αναποτελεσµατικότητα των 
συµπληρωµατικών φορέων εκπαίδευσης. Ειδικό ενδιαφέρον στη συµπλήρωση 
αυτού του πεδίου  δείχνουν οι οµογενείς, οι οποίοι επιθυµούν να εργαστούν ως 
εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και φαίνεται να 
αντιπροτείνουν να επιλέγονται οµογενείς εκπαιδευτικοί, αντί να αποσπώνται 
εκπαιδευτικοί από τη χώρα καταγωγής. Επισηµαίνεται ότι οι οµογενείς έχουν τα 
προσόντα, τα οποία πρέπει να µοριοδοτούνται για την ανάληψη των 
συγκεκριµένων θέσεων.  
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Επίσης, γίνονται αναφορές σε µια µορφή λειτουργίας της γλώσσας µε την 
επικοινωνιακή της διάσταση ως ζωντανή γλώσσα, ως γλώσσα διαλόγου και 
διάχυσης της ελληνικής κουλτούρας. Εκτιµάται ότι µέσω του διαδικτύου θα 
µπορούσε να οργανωθεί ένα δίκτυο επαφής µαθητών από την Ελλάδα και από τις 
ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.  

Από τις προτάσεις που συνολικά εκφράζουν τις προθέσεις των 
συµµετεχόντων και εµβαθύνουν στους προβληµατισµούς τους, παρατηρείται ότι το 
θέµα της διαφάνειας στην επιλογή των εκπαιδευτικών και στη στελέχωση των 
σχολείων ενδιαφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων στη 
διαβούλευση. Θέτουν ζητήµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 
προτείνοντας έµµεσα ένα σύστηµα αξιολόγησης και µοριοδότησης τους. 
Ταυτόχρονα, συνδέεται το ζήτηµα της αποτελεσµατικής εκπαίδευσης και µε την 
οικονοµική ενίσχυση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών. Οι παρεµβάσεις για 
λειτουργικά ζητήµατα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όπως το περιεχόµενο των 
βιβλίων είναι περιορισµένες. Έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση της νέας 
τεχνολογίας µε την διατύπωση πρότασης για παροχή ψηφιοποιηµένων υλικών, ενώ 
θέτονται ζητήµατα επικοινωνίας της χώρας υποδοχής µε τη χώρα καταγωγής. 
Παρατηρείται ότι η έµφαση για τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση εστιάζεται 
περισσότερο στους φορείς εκπαίδευσης, δηλαδή εκφράζεται η επιθυµία 
συνεργασίας εντοπισµένη και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Συµπεράσµατα   

Ο αριθµός των συµµετεχόντων απλών πολιτών που παραθέτουν απόψεις στη 
διαβούλευση είναι περιορισµένος, αντίθετα παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη 
συχνότητα όπως είδαµε, εκπαιδευτικοί που σχετίζονται άµεσα µε την παρεχόµενη 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε σχολεία του εξωτερικού. Τα θέµατα στα οποία 
εστιάζονται είναι κυρίως οικονοµικού ή επαγγελµατικού χαρακτήρα, που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της θέσης των διδασκόντων  σε αυτά τα σχολεία. Όπως 
είδαµε, οι αναφορές σε ζητήµατα οργάνωσης των ελληνόγλωσσων σχολείων, σε 
θέµατα βιβλίων ή κριτική για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµοζόµενης 
εκπαίδευσης είναι περιορισµένες και δεν περιέχουν ιδιαίτερες πληροφορίες, άρα 
δεν αποτελούν θέµα ενδιαφέροντος, ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τους 
φορείς. Φαίνεται ότι τα άτοµα εκπαιδευτικοί λειτούργησαν, όπως οι παραδοσιακές 
συνδικαλιστικές οµάδες, επικεντρώθηκαν δηλαδή περισσότερο σε στενά 
συντεχνιακά θέµατα και λιγότερο σε ζητήµατα οργάνωσης και υποδοµής της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι κοινότητες του εξωτερικού δεν αναπτύσσουν 
ιδιαίτερο λόγο σε αυτή τη διαβούλευση, πιθανά αξιοποιούν παραδοσιακούς 
τρόπους επικοινωνίας, ερχόµενοι σε απευθείας επαφή µε πολιτικούς φορείς. Όπως 
φαίνεται και από το κείµενο της διαβούλευσης το Υπουργείο Παιδείας, αν και 
ασκεί κριτική στην διαµόρφωση του πελατειακού και συντεχνιακού συστήµατος, 
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τους φορείς τους θεωρεί ειδική κατηγορία και αποβλέπει στη συµµετοχή τους, 
πιθανά σε ένα διάλογο, έξω από τη διαβούλευση, στον οποίο φαίνεται να 
διατηρούν το προνόµιο των επαναλαµβανόµενων πολιτικών επαφών, ίσως µε 
άλλους όρους. 

Το θέµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ενώ θα περίµενε κανείς να 
εστιάζεται τόσο στην εισηγητική έκθεση, όσο και στις παρατηρήσεις των 
συµµετεχόντων στη διαβούλευση σε ζητήµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, πολιτισµικής συνέχειας, ενίσχυση της 
ελληνικής κουλτούρας, οι αναφορές είναι περιορισµένες καθώς η επικέντρωση 
τόσο από το Υπουργείο, όσο και από τα άτοµα που συµµετέχουν στη διαβούλευση 
είναι εστιασµένη σε λειτουργικά ζητήµατα διευθέτησης και λιγότερο σε θέµατα 
προώθησης της διασύνδεσης της Ελλάδας µε τις ελληνικές κοινότητες του 
εξωτερικού και της ενίσχυσης της ελληνικής κουλτούρας.   

Οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί, όπως ήδη αναφέραµε προσπαθούν να 
διατηρήσουν τις θέσεις τους στις συγκεκριµένες χώρες και οι παρατηρήσεις τους 
για την αναµόρφωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης σχετίζονται µε το ρόλο του 
ελληνικού κράτους και τις δυσλειτουργίες του και τη γενικότερη έλλειψη 
ενδιαφέροντος για την µορφή αυτής της εκπαίδευσης. Λειτουργούν ως 
διαµεσολαβητές στην προώθηση των συντεχνιακών τους θεµάτων, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι οι παρατηρήσεις τους για τα βιβλία, για το σύστηµα εκπαίδευσης, για 
τις σχέσεις µεταξύ των χωρών καταγωγής και υποδοχής δεν πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Η κατηγοριοποίηση σε εκπαιδευτικούς και γονείς-φορείς παρουσιάζει µια 
εικόνα για τα διακριτά αντιτιθέµενα πεδία που διαµορφώνονται. Ο λόγος των 
γονέων και φορέων συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις της εισηγητικής έκφρασης στη 
διαβούλευση, δηλαδή παρατηρείται να επαναλαµβάνεται µια επιχειρηµατολογία, 
όπου η ευθύνη αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς και στους συντονιστές και 
λιγότερο στο κράτος.  

Τελικά, µε το  Ν. 4027/201110 θεσπίζονται επιµέρους ρυθµίσεις, που  
λαµβάνουν υπόψη το περιεχόµενο της διαβούλευσης και κυρίως επικεντρώνονται 
σε µια οικονοµική διευθέτηση περιορισµού των δαπανών για την παρεχόµενη 
εκπαίδευση, που ερµηνεύεται ως µείωση του αριθµού των αποσπασµένων, των 
δαπανών ανά µαθητή µε τον περιορισµό και της υλικοτεχνικής υποδοµής.  

Εποµένως, το ερώτηµα που παραµένει είναι η εγκυρότητα της διαβούλευσης  
λαµβάνοντας υπόψη το µικρό αριθµό συµµετεχόντων. Αν οι πολιτικοί φορείς είναι 
έτοιµοι πραγµατικά να αξιοποιήσουν τις απόψεις των πολιτών θα πρέπει να 
ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή τους στη διαβούλευση ως 
διαδικασία ειλικρινούς διαλόγου, όπου η διαβούλευση δεν θα νοµιµοποιεί ήδη 
ειληµµένες αποφάσεις πολιτικής. Με εκπαιδευτικούς όρους τίθεται ένα θέµα και 

                                                 
10 Ν. 4927/13-11-2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 233 
Α΄. Το 2013  προβλέπεται τροποποίηση άρθρων του Ν. 4027/2011. Στο νοµοσχέδιο που τίθεται για 
διαβούλευση (12-8-2013 έως 21-8-2013) στο αρ. 35 (1-4) προτείνονται επιµέρους αλλαγές στη δοµή 
της εκπαίδευσης. 
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για την εκπαίδευση πολιτικής αγωγής των µαθητών, ώστε να αξιοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες ενισχύοντας την πολιτική τους συµµετοχή. Σε µια περίοδο 
παθητικοποίησης ή περιθωριοποίησης των πολιτών θα µπορούσαν τα κοινωνικά 
δίκτυα να  δηµιουργήσουν προϋποθέσεις πολιτικής συµµετοχικής δράσης, όπου το 
πολιτικό υποκείµενο να διαµορφώνει πολιτική και να ελέγχει την εξουσία 
επικαιροποιώντας τις δηµοκρατικές αρχές σε ένα σύγχρονο µοντέλο ανταλλαγής 
απόψεων και ιδεών στη δόµηση πολιτικής διαµόρφωσης γνώµης. 

Η διαβούλευση µέσα από τη δυναµική συµµετοχή των πολιτών µπορεί να 
επανορίσει πολιτικούς τόπους και ιδεολογικά σχήµατα µε άλλους όρους 
θεσπίζοντας πολιτικές διαδικασίες και αρχές, που θα επιβάλλουν πολιτικές 
αποφάσεις από τις οµάδες των πολιτών που θα µετασχηµατιστούν σε κέντρα 
εξουσίας.    
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Abstract 

The e-deliberation procedure conducted before voting L. 4027/2011 is studied in the 
present paper. The aim is to approach the dynamic discourse being the true nature of e-
deliberation through the research tool of Content Analysis, its structure-and-content-related 
limits, which have presumably formed its instrumental use, as a means of direct democracy. 
The responses provided by the carriers involved in e-deliberation are also examined and 
classified in special sets corresponding to interests and themes sections in which, formally 
or non formally, they are incorporated on the basis of their political discourse for a form of 
education explicitly or implicitly related to the dynamics of a culture conducive to 
enhancing the bonds and relations to the country of origin.  
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1Λέκτορας Παιδαγωγικής Π.Τ.∆.Ε./Α.Π.Θ., htourt@eled.auth.gr 
²Μαθηµατικός/∆ιευθύντρια 1ου Γυµνασίου Καλαµαριάς efizioga@gmail.com 

³Κοινωνιολόγος/∆ιευθυντής  32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, 
spefk@yahoo.gr 

1. Εισαγωγή 

Στις υφιστάµενες συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης, όπου η εκπαίδευση 
δεν εξαιρείται από τους τοµείς που πλήττονται ανεπανόρθωτα, αλλά αντιθέτως, 
υποβάλλεται σε καθεστώς συνεχούς υποχρηµατοδότησης και ακραίων περικοπών, 
ξαναγίνεται επίκαιρη µια συζήτηση από παλιά αρχινηµένη και το ζήτηµα τίθεται 
και πάλι στη βάση µιας θεώρησης των σχέσεων που συνδέουν τη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας. Προκειµένου, ωστόσο, να 
αποφευχθεί ένας προβληµατικός αναγωγισµός των ζητηµάτων της εκπαίδευσης 
εξολοκλήρου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας (θεωρία  
της αντιστοίχισης) (Bowles & Gintis, 1976), αλλά και µια ντετερµινιστικού 
χαρακτήρα ερµηνεία, στα πλαίσια της αναπαραγωγικής θεωρίας των κοινωνικών 
σχέσεων και υλικών όρων παραγωγής µέσω της εκπαίδευσης ως ιδεολογικού 
µηχανισµού του κράτους (Αλτουσέρ, 1999), είναι ανάγκη να ξαναθυµηθούµε τις 
αναλυτικές δυνατότητες της µαρξιστικής σκέψης, όπως ενσαρκώνονται στα 
προτάγµατα και τις πρακτικές της ριζοσπαστικής παιδαγωγικής (Sarup, 2006). 
Είναι ζωτικής σηµασίας -αφού συµφωνήσει κανείς µε το ότι το οικονοµικό 
σύστηµα απαιτεί και πραγµατοποιεί εν µέρει την αναπαραγωγή του και µέσα από 
την εκπαίδευση, αντανακλάται σε αυτήν και αυτή έπεται της παραγωγικής 
διαδικασίας- να µην αγνοείται ωστόσο η διαλεκτική σχέση µεταξύ της βάσης και 
του εποικοδοµήµατος. Να µην αγνοείται το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο αναδεικνύονται οι αντιφάσεις του οικονοµικού 
συστήµατος –και της εκπαίδευσης- και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι 
δυναµικές αναστολής ή και υπέρβασής του. Είναι απαραίτητο να κρατήσουµε 
ζωντανή την έννοια του δρώντος υποκειµένου που διαµορφώνει την ιστορία του σε 
µια διαλεκτική σχέση µε τον κόσµο. Προφανώς, οι καπιταλιστικές σχέσεις 
παραγωγής που επικρατούν στη χώρα µας, τείνουν να αναπαραχθούν και µέσα από 
τις εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως για παράδειγµα η πολιτική των 
συγχωνεύσεων σχολείων που θα µας απασχολήσει εδώ και η οποία διεξήχθη κατά 
τη θητεία της απελθούσας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και συνεχίζει να 
υιοθετείται από την τωρινή ηγεσία του, τότε στο όνοµα µιας παιδαγωγικής 
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προοπτικής -αφού διακηρυσσόταν ότι τα µικρά σχολεία είναι και τα λιγότερο 
αποτελεσµατικά- και τώρα στο όνοµα µιας απροσχηµάτιστης οικονοµικίστικης 
λογικής. Πέρα όµως από την όποια συζήτηση1 περί του παιδαγωγικού ή µη 
χαρακτήρα των επιβληθεισών πολιτικών ή της οικονοµικής αναγκαιότητάς τους, 
θεωρούµε εξαιρετικής σηµασίας το γεγονός της κριτικής ανάλυσης της 
πραγµατικότητας· της, κατά το δυνατόν, πληρέστερης νοηµατοδότησης του 
αισθητηριακά συγκεκριµένου, της εκµετάλλευσης των αντιφάσεων και, τελικά, την 
ποιοτική υπέρβαση και ανασύνθεσή της. Με άλλα λόγια, αποβλέπουµε στην 
κριτική κατανόηση, αµφισβήτηση και µετασχηµατισµό της υπάρχουσας 
κατάστασης, µέσα από το στοχασµό και τη δράση και µε εργαλείο την κριτική, 
ριζοσπαστική Παιδαγωγική της αντίστασης, στη βάση της οποίας η σχολική 
αποτυχία και οι αντιθετικές συµπεριφορές αντίδρασης εξετάζονται µέσα από ένα 
πρίσµα πολιτικής ανάλυσης και όχι στα περιοριστικά θεωρητικά πλαίσια του 
λειτουργισµού και της παραδοσιακής παιδαγωγικής ψυχολογίας (Giroux, 2001).  

Εποµένως, θεωρούµε ζωτικής σηµασίας την ανάδειξη της κεντρικής 
αντίφασης που ενυπάρχει στην πολιτική κατάργησης ή συγχώνευσης σχολείων µε 
σκοπό την αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητάς τους. Αντίφασης που 
εδραιώνεται στη βελτίωση της λειτουργίας τους µέσα από την άγνοια των 
ιδιαιτεροτήτων τους γενικά και, πιο συγκεκριµένα, της ιδιαίτερης σύνθεσης του 
µαθητικού τους πληθυσµού, στη βάση της οποίας άλλωστε διαφοροποιούνται και 
οι ευρύτερες ανάγκες και ενδιαφέροντα στα οποία θα πρέπει πρώτιστα να απαντά 
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που αξιώνει να θεωρείται αποτελεσµατικό.2  

                                                 
1 Για την οικονοµία της συζήτησης παραθέτουµε τα παρακάτω ενδεικτικά. Ο Binet (εφευρέτης της 
ειδικής κλίµακας σχολικής επίδοσης για τη διάγνωση µαθησιακών προβληµάτων) ενέτασσε τα παιδιά 
µε προβλήµατα µάθησης σε ειδικές τάξεις των 15-20 µαθητών, χάριν αποτελεσµατικότερης 
παρέµβασης, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε για τις υπόλοιπες που απαρτίζονταν από 60-80 παιδιά. 
Επιπλέον, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ρατσιστικού πολιτικού καθεστώτος του 
Απαρτχάιντ της Ν. Αφρικής, όπου ένα επίσης ρατσιστικό, διπλό εκπαιδευτικό σύστηµα 
οικοδοµούνταν στη βάση της απόλυτης διάκρισης µεταξύ µαύρου και λευκού πληθυσµού. Έτσι, σε 
εκείνο για τους µαύρους διαθέτονταν τα 2/5 των αντίστοιχων δαπανών του εκπαιδευτικού 
συστήµατος των λευκών και η αναλογία µαθητών-δασκάλων ήταν 47/1 µέχρι και 60/1, ενώ για τους 
λευκούς 18/1. Το ζητούµενο δεν ήταν προφανώς, οι οικονοµικοί και εκπαιδευτικοί δείκτες, αλλά οι 
στόχοι στους οποίους απέβλεπαν τα δύο διακριτά εκπαιδευτικά συστήµατα: το ένα να παράγει 
αφέντες και το άλλο δούλους (Πυργιωτάκης, 2011). 
Επίσης, ενδιαφέροντα είναι τα σχόλια του Σουχοµλίνσκι: «Χωρίς αµφιβολία τα σχολεία-γίγαντες 
αποτελούν ένα λανθασµένο τρόπο παιδαγωγικής πρακτικής(...)Στα µεγάλα σχολεία πρέπει να 
εξασφαλίζονται εκείνες οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη ειδικών συνθηκών, για την δηµιουργία άνετης 
“ οικογενειακής” ατµόσφαιρας, ώστε να ξεκουράζονται τα παιδιά από το θόρυβο, το συνωστισµό. Αυτό 
αποτελεί προϋπόθεση της όλης παιδαγωγικής καλλιέργειας» (Παπαδοπούλου, 1997:96-97). 
Τέλος, ο Φράγκος (2000:125), ασκώντας κριτική στο εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό µας σύστηµα, 
προβαίνει στην παράθεση µιας σειράς εξεταστικών µεθόδων που: «(...)εκδηλώνουν βασικές 
τουλάχιστον ορθές παιδαγωγικές θέσεις(...)». Εκείνο που έχει σηµασία ωστόσο για την παρούσα 
εργασία, είναι το γεγονός ότι συνδέει τις κατάλληλες αυτές µεθόδους µε την απαραίτητη προϋπόθεση 
ύπαρξης «(...)µικρής οµάδας µάθησης που αποτελείται το πολύ από 10-20 διδασκοµένους(...)».  
2 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλωστε, των σχολείων, οι διευκολύνσεις που προσφέρουν, η 
υλικοτεχνική τους υποδοµή, το διδακτικό προσωπικό, το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, έχει βρεθεί 
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2. Μεθοδολογία 

Πρόκειται για µελέτη της περίπτωσης δύο Γυµνασίων (12ου και 16ου) του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Τα συγκεκριµένα Γυµνάσια 
επιλέχθηκαν, γιατί ανήκουν στη λίστα των σχολείων που συγχωνεύθηκαν µε 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προ διετίας και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά 
πολλών Γυµνασίων της Θεσσαλονίκης (ιδιαίτερα της ∆υτικής, αλλά και του 
κέντρου) που φιλοξενούν µεγάλο αριθµό µεταναστών, παλιννοστούντων και 
προσφύγων µαθητών, αλλά και γηγενών από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. 
Εδρεύουν στην Ξηροκρήνη, υποβαθµισµένη περιοχή της πόλης πίσω από τον 
σταθµό των τρένων. Η έρευνα περιλάµβανε επί τόπου καταγραφή αρχειακού 
υλικού από τα επίσηµα Μητρώα των δύο σχολείων και αφορούσε στις σχολικές 
επιδόσεις των ξένων µαθητών (βαθµούς στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου και στο 
απολυτήριο ∆ηµοτικού, στασιµότητες, διαρροές) και επιπλέον πληροφορίες 
σχετικά µε τη γενικότερη σχολική τους σταδιοδροµία (συχνότητα µετακινήσεων 
από και σε άλλα σχολεία, επιλογή Λυκείου για συνέχιση της φοίτησης, πρότερη 
φοίτηση σε διαπολιτισµικά ή όχι σχολεία, ιδιαίτερη χώρα προέλευσης για τους 
ξένους µαθητές, ηλικίες και τάξεις αρχικής κατάταξης). Επιπλέον, υπήρξε µέριµνα 
για τη διεξαγωγή ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων µε δύο εκπαιδευτικούς (έναν από 
κάθε σχολείο) για την απόσπαση περαιτέρω πληροφοριών που κρίθηκε ότι θα 
εµπλούτιζαν τη συζήτηση και θα σκιαγραφούσαν, µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
σαφήνεια, το ιδιαίτερο προφίλ των δύο σχολείων. Τα ποσοτικά δεδοµένα 
αναλύθηκαν µε το SPSS, ενώ τα δεδοµένα των συνεντεύξεων υποβλήθηκαν σε 
ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν 
στα πλαίσια εφαρµογής παραµετρικών στατιστικών κριτηρίων της Επαγωγικής 
Στατιστικής, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού του δείγµατος (789 άτοµα), γεγονός 
που επέτρεπε την εφαρµογή του κεντρικού οριακού θεωρήµατος της Στατιστικής, 
σύµφωνα µε το οποίο καλύπτονται σχετικές αποκλίσεις από την κανονική 
κατανοµή των τιµών των µεταβλητών. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ότι, 
όπου υπήρχε υποψία για περιορισµό της ισχύος κάποιου παραµετρικού 
στατιστικού κριτηρίου, πραγµατοποιήθηκε µετασχηµατισµός των δεδοµένων στη 
βάση της κατάλληλης συνάρτησης κι επανεφαρµογή του ή εφαρµογή του µη 
παραµετρικού αντιστοίχου του, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αποκλίσεις µεταξύ των 
αποτελεσµάτων σε καµιά περίπτωση. Έτσι, στο σώµα του κειµένου παρατίθενται 
οι τιµές των αναλύσεων µε τα παραµετρικά στατιστικά κριτήρια. Για οικονοµία 
χώρου, η παράθεση των αποτελεσµάτων και η συζήτησή τους γίνεται ταυτόχρονα 
στην ενότητα που ακολουθεί. 
                                                                                                                            
ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στην επίδοση παιδιών που µειονεκτούν έναντι των 
συµµαθητών τους. Τα παραπάνω, προστίθενται στην κοινωνικοοικονοµική προέλευση, που αποτελεί 
ούτως ή άλλως κοινό παράγοντα στη διαµόρφωση της επίδοσης όλων των παιδιών ανεξαιρέτως, και 
όλα µαζί συντελούν στην αποτελεσµατικότητα των σχολείων. Με άλλα λόγια, η βελτίωση της 
ποιότητας του σχολείου θεωρείται πλέον αδιαπραγµάτευτος παράγοντας βελτίωσης της επίδοσης 
ιδιαίτερα των λιγότερο ευνοηµένων παιδιών (Coleman et al., 1979).  
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3. Αποτελέσµατα-συζήτηση 

3.1 Σύνθεση µαθητικού πληθυσµού και επίδοση 

Όπως ειπώθηκε, ο µαθητικός πληθυσµός των δύο Γυµνασίων προέρχεται, 
στην πλειοψηφία του, από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά και µορφωτικά 
περιβάλλοντα, µε όποιες αντανακλάσεις µπορεί να έχει αυτό στην 
αποτελεσµατικότητά τους.3   

«Η περιοχή που εδρεύουν τα σχολεία(...)απέχει µόλις δέκα λεπτά από την 
καρδιά της πόλης, αλλά είναι αρκετά υποβαθµισµένη(...)τα σχολεία βρίσκονται 
τελευταία στη λίστα προτίµησης των εκπαιδευτικών και των υποψηφίων 
∆/ντών(...)Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν κατά κανόνα εργάτες, µετανάστες, άνεργοι, 
γενικά άτοµα χαµηλού εισοδήµατος(...)»(συν. 1).  

∆ιαπιστώθηκε, όντως, πολύ µεγάλη συγκέντρωση ξένων µαθητών και στα 
δύο σχολεία ολόκληρη τη δεκαετία του 2000 (πίν. 1),4 γεγονός εξαιρετικά µεγάλης 
σηµασίας για τη γενικότερη αποτελεσµατικότητα και λειτουργία τους.5  

«(...)Τα Ελληνόπουλα ήταν πάντα πιο προχωρηµένα, αφού είχαν την ευκολία 
της µητρικής γλώσσας. Η ανοµοιογένεια και το χαµηλό επίπεδο του τµήµατος, όµως, 
ήταν φυσικό να τα κρατάει πίσω(...)»(συν. 1). 

«Υπήρχε δυσκολία σε ό,τι αφορά την πραγµατική επικοινωνία µεταξύ των 
παιδιών, γιατί προερχόντουσαν από διαφορετικές χώρες, µε διαφορετικές 
πολιτιστικές αντιλήψεις, διαφορετικές µητρικές γλώσσες, διαφορετική λειτουργία της 
οικογένειας(...)Στο σχολείο µας φοιτούσαν µαθητές όλων των επιδόσεων(...)ίσως να 
ήταν µικρότερο το ποσοστό των αριστούχων και µεγαλύτερο των µαθητών µε χαµηλή 
επίδοση. Όµως, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και τις ιδιαίτερες 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της περιοχής»(συν. 2). 

Τα συγκεκριµένα σχολεία ποτέ δε χαρακτηρίστηκαν ∆ιαπολιτισµικά, παρά το 
ότι τα ποσοστά των ξένων µαθητών τους έφθαναν µέχρι και 46% κατά µ.ό. κάθε 
χρονιά (πίν. 1) και πληρούσαν το κατεξοχήν κριτήριο (του 45% σε ξένο µαθητικό 
δυναµικό) που προβλέπει ο Νόµος.6 

                                                 
3 Θεωρείται, γενικά, σηµαντική η σχέση του κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου της 
οικογένειας µε τη σχολική φοίτηση των παιδιών. Για µια εµπεριστατωµένη συζήτηση γύρω από το 
φαινόµενο της σχολικής αποτυχίας και τα κατεξοχήν κοινωνικά της αίτια, βλ. Φραγκουδάκη (1985). 
4 Αν συµπεριλάβουµε και τη δεκαετία 1990, τα ξένα παιδιά που πέρασαν από τα δύο σχολεία κατά το 
διάστηµα 1990-2011, φθάνουν τα 863 (459 από την πρώην ΕΣΣ∆, 170 από την Αλβανία, 186 ξένα 
άγνωστης προέλευσης, 29 από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης και 19 από άλλες χώρες). 
5 Αποτελεί, εξάλλου, ανάγκη στα σύγχρονα πολυπολιτισµικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η 
αποτελεσµατικότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστηµάτων να µετρώνται και στη βάση 
των σχολικών επιδόσεων των µαθητών τους µε διαφορετικό από το κυρίαρχο εθνοπολιτισµικό 
υπόβαθρο (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007).  
6 Βέβαια, ο Νόµος περί ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης προβλέπει µια σειρά από ρυθµίσεις σχετικά µε 
την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ∆ιαπολιτισµικών σχολείων (ενδεικτικά αναφέρουµε τη 
διδασκαλία µητρικής γλώσσας), ωστόσο, εµπειρικά αποτελέσµατα ερευνών αποκαλύπτουν µια σειρά 
από παραλείψεις και αντιφάσεις που οδηγούν στην τελική ανεπάρκειά τους να ανταποκριθούν στο 
ρόλο για τον οποίο θεσµοθετήθηκαν (Λιάµπας & Τουρτούρας, 2010 και Τουρτούρας, 2012). Στην 
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 «Τέτοιο αίτηµα (να χαρακτηριστούν ∆ιαπολιτισµικά) δε θα  µπορούσε να 
ικανοποιηθεί, επειδή σε σχετικά µικρή απόσταση από τα δύο σχολεία, λειτουργούσε 
άλλο Γυµνάσιο ως ∆ιαπολιτισµικό»(συν. 1). 

«Υπήρξε προσπάθεια πριν από το 2007 να χαρακτηρισθεί το σχολείο ως 
∆ιαπολιτισµικό, όµως δεν τελεσφόρησε. Στη συνέχεια, το 16ο Γυµνάσιο εντάχθηκε σε 
πιλοτικό πρόγραµµα εκµάθησης της ρωσικής γλώσσας ως µάθηµα επιλογής(...)όµως 
είχαµε να αντιµετωπίσουµε πολλές δυσκολίες, όπως έγκαιρη πρόσληψη ωροµίσθιου 
καθηγητή, προµήθεια βιβλίων...»(συν. 2). 

Αντ’ αυτού, αποφασίστηκε συγχώνευση των δύο σχολείων, παρά τις έντονες 
διαµαρτυρίες.  

«Αντέδρασαν άµεσα όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το σχολείο φορείς. Οι σύλλογοι 
γονέων ανέπτυξαν τις απόψεις τους στο ∆ήµο, στη ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης, στον 
Περιφερειακό ∆/ντή...έκλεισαν τα σχολεία, τους δρόµους. Η απάντηση ήταν µία και 
σ’ εκείνους και σ’ εµάς...ότι τα σχολεία πρέπει να συγχωνευτούν προς όφελος 
παιδιών και κοινωνίας(...)Τα δύο  σχολεία λειτουργούσαν µ’ έναν αριθµό µαθητών 
ανά τµήµα που θα τον χαρακτηρίζαµε άριστο. Είχαµε περίπου 20 άτοµα στην 
αίθουσα(...)ακόµη και ο αριθµός αυτός ήταν µεγάλος για εκείνη τη σύσταση των 
τµηµάτων. Αν πραγµατικά ενδιαφερόµασταν για τα Ελληνόπουλα και τα ξένα 
παιδιά(...)έπρεπε να έχουµε λιγότερους µαθητές ανά τµήµα(...)Είναι αλήθεια ότι σε 
ένα σχολείο µε ικανό αριθµό τµηµάτων(...)δε χρειάζεται να µετακινούνται οι 
καθηγητές σε άλλα για συµπλήρωση ωραρίου. Αυτό είναι τελικά προς όφελος των 
µαθητών»(συν. 1). 

 

                                                                                                                            
ουσία, δεν υπήρξε ποτέ πολιτική βούληση για την επίλυση του ζητήµατος της εκπαίδευσης ξένων 
µαθητών στη χώρα µας, αφού σχολεία που έπρεπε να χαρακτηριστούν και να λειτουργήσουν ως 
∆ιαπολιτισµικά, δε λειτούργησαν ποτέ, ενώ όσα χαρακτηρίστηκαν, δεν υλοποίησαν το Νόµο. Η ίδια 
η Πολιτεία που θεσµοθετεί, δεν πραγµατοποιεί τις νοµικές της δεσµεύσεις. Παρόλα αυτά, η 
µετατροπή των δύο Γυµνασίων της έρευνας σε ∆ιαπολιτισµικά θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ αφού, 
όπως αναφέρουν και οι Ευαγγέλου & Παλαιολόγου (2007), αποτελεί ιδιαίτερη ανάγκη να 
µετατρέπονται σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης όσα δηµόσια σχολεία έχουν µεγάλο αριθµό 
µεταναστών. Με αυτή την προοπτική, εξάλλου, ξεκίνησαν να λειτουργούν τα πρώτα ∆ιαπολιτισµικά 
σχολεία της χώρας.  
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Έτος α΄ 
εγ/φής 

Χ  Ω  Ρ  Α      Π  Ρ  Ο  Ε  Λ  Ε  Υ  Σ  Η  Σ 

Σ
Υ
Ν
Ο

Λ
Ο

 
εγ

/φ
έν

τ
ω
ν 

 
Π

ο
σ
ο
σ
τό

 
ξέ

νω
ν 

%
 

 
Ελλάδα 

* 

 
Αλβανία 

 
πρώην 
ΕΣΣ∆ 

** 

 
Ευρώπη 

*** 

 
Αφρική 

 
Μουσ/κή 
µειονότητα 
Θράκης 

 
ξένοι 

άγνωστης 
προέλευσης 

12
ο  Γ

υµ
νά

σ
ιο

 

2000-01 36 4 17    8 65 44.6 
2001-02 40 2 20 1   3 66 39.4 
2002-03 41 6 21    3 71 42.3 
2003-04 41 9 12    2 64 35.9 
2004-05 28 13 13    5 59 52.5 
2005-06 33 5 12 1 1  3 55 40.0 
2006-07 40 9 10 2 1  7 69 42.0 
2007-08 32 11 9    7 59 45.8 
2008-09 26 5 5 2   8 46 43.5 
2009-10 28 7 5  1 2 9 52 46.2 
2010-11 24 14 5 1   10 54 55.6 

ΣΥΝΟΛΟ 369 85 129 7 3 2 65 660 44.1 

16
ο  

 Γ
υµ

νά
σ
ιο

 

2000-01 40 5 19   4 4 72 44.4 
2001-02 64 10 29    2 105 39.1 
2002-03 41 12 29 1  2 6 91 54.9 
2003-04 30 3 27 1  2 4 67 55.2 
2004-05 39 8 19    4 70 44.3 
2005-06 33 3 14 1  2 7 60 45.0 
2006-07 30 7 20 1   11 69 56.5 
2007-08 36 4 8    4 52 30.8 
2008-09 22 4 11    13 50 56.0 
2009-10 27 6 6   1 11 51 47.1 
2010-11 26 7 5   1 11 50 48.0 

ΣΥΝΟΛΟ 388 69 187 4  12 77 737 47.4 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

757 154 316 11 3 14 142 1397 45.8 

  
* Περιλαµβάνονται αποκλειστικά όσοι και όσες είναι αµιγώς ελληνικής καταγωγής. 
** Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις χώρες: Ρωσία, Γεωργία, Αρµενία, Αµπχαζία, Ατζαρία, Ουκρανία, 
Μολδαβία, Ταταρία. Πιο συχνά εµφανίζονται η Ρωσία και η Γεωργία. 
*** Πρόκειται κυρίως για χώρες των Βαλκανίων (πρώην Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία) και 
τη Γερµανία. Η περίπτωση της Αλβανίας εξετάζεται χωριστά, λόγω της ιδιαίτερης συχνότητάς της. 

  
Πίνακας 1. Κατανοµή µαθητών/τριών των 12ου και 16ου Γυµνασίων 

Θεσσαλονίκης µε βάση την προέλευση και το έτος εισόδου    
 

Τα δεδοµένα προβλήµατα, στο γνωστικό τοµέα ιδιαίτερα, εξαιτίας µιας 
σειράς ελλείψεων στη διδασκαλία των ξένων µαθητών,7 τους οδηγούν σε χαµηλές 

                                                 
7 Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, οι µαθητές µε διαφορετική γλώσσα και καταγωγή 
υπολείπονται γενικά στις επιδόσεις, εξαιτίας µιας σειράς παραγόντων, όπως είναι η συνολική 
εκπαιδευτική πολιτική µιας χώρας, η ακαταλληλότητα αναλυτικών προγραµµάτων και σχολικών 
εγχειριδίων, η πληµµελής κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέµατα διδασκαλίας ξένου µαθητικού 
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επιδόσεις, υψηλά ποσοστά στασιµότητας, πρώιµη σχολική διαρροή. Έτσι, ο µ.ό. 
επίδοσης του ξένου µαθητικού δυναµικού των δύο Γυµνασίων περιορίστηκε στο 
∆ηµοτικό στο 8.21, και 14.04 στο Γυµνάσιο (πίν. 2). 
 

Τάξη  Βαθµολογικές  κατηγορίες  επίδοσης*   
5-6  7-8  9-10  11-14  15-17  18-20  

ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού  

8.6%  
(47 παιδιά) 

50.6%  
(275 παιδιά) 

40.8%  
(222 παιδιά)  

Α΄ 
Γυµνασίου   61.1%  

(302 παιδιά) 
26.7% 

(132 παιδιά) 
12.2%  

(60 παιδιά) 
Β΄ 

Γυµνασίου  
63.3% 

 (302 παιδιά) 
26.4%  

(126 παιδιά) 
10.3%  

(49 παιδιά) 
Γ΄ 

Γυµνασίου  
69.6%  

(336 παιδιά) 
21.2%  

(103 παιδιά) 
9.2% 

(45 παιδιά) 
*Τα ποσοστά εξάγονται επί του αριθµού των ξένων παιδιών για τα οποία βρέθηκαν 
αντίστοιχες πληροφορίες και όχι επί του συνόλου των ξένων µαθητών της έρευνας. 

Πίνακας 2.  Κατανοµή µαθητών/τριών µε βάση τις επιδόσεις τους  

 
 

Στην παραπάνω χαµηλή σχολική αποτελεσµατικότητα συνηγορεί επίσης η 
έλλειψη, είτε Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τµηµάτων είτε Τµηµάτων 
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, παρά την ιδιαίτερη σύνθεση του µαθητικού δυναµικού 
των δύο σχολείων και τις σχετικές προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.8 
Μοιραία, καταλύτες για την υπέρβαση της ανεπάρκειας σε θεσµικό επίπεδο 
αναδεικνύονται οι, κατά τα άλλα σταθερά απαξιωµένοι από την Πολιτεία, 
εκπαιδευτικοί και προάγεται παραδοσιακά ένας εθελοντισµός που, εν τέλει, 
στηρίζει πολιτικές πρακτικές περαιτέρω συρρίκνωσης του Κοινωνικού Κράτους.     

«Λειτούργησαν Τµήµατα Υποδοχής(...)Από το 2007 και µετά δε λειτούργησαν 
Τµήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στο 16ο Γυµνάσιο. Υπήρχε ενδιαφέρον από 

                                                                                                                            
πληθυσµού, η απουσία εκπαιδευτικών από πολιτισµικά διαφορετικές οµάδες, το µέγεθος της τάξης, η 
αναλογία γηγενών και αλλόφωνων, αλλά και µαθητών ανά εκπαιδευτικό, η αδυναµία αντιµετώπισης 
σε θεσµικό επίπεδο ρατσιστικών συµπεριφορών (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007). Η βασικότερη, 
ωστόσο, παράµετρος που προκαθορίζει την επιτυχή σχολική σταδιοδροµία ενός ξένου παιδιού στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής, είναι η γνώση και αποδοχή της µητρικής γλώσσας και 
του ιδιαίτερου πολιτισµού του. Η σηµασία της διδασκαλίας της και στη µητρική γλώσσα, παράλληλα 
µε την επίσηµη γλώσσα του σχολείου, καταδεικνύεται µε συνέπεια σε πληθώρα ερευνών διεθνώς (βλ. 
ενδεικτικά Baker, 1996 και Cummins, 1996) και επίσης µε συνέπεια αγνοείται από τις κεντρικές 
εκπαιδευτικές πολιτικές διεθνώς και ακόµη περισσότερο στη χώρα µας.  
8 Στη διαφοροποίηση του ρυθµού σχολικής προόδου των επιµέρους ξένων µαθητικών πληθυσµών, 
συντελεί η παρακολούθηση ή όχι προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ή Τάξεων Υποδοχής, παρά 
τις όποιες αντικειµενικές ατέλειες και ανεπάρκειες στη δοµή και τη λειτουργία τους (Ευαγγέλου & 
Παλαιολόγου, 2007). Η Μίλεση (2006) αναφέρει ότι οι Αλβανοί µαθητές αντιµετωπίζουν θετικά τη 
φοίτηση στις Τ.Υ., όπου βρίσκουν ασφάλεια και προοπτική κάλυψης των κενών στην ελληνική 
γλώσσα και τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. 
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µαθητές και έγιναν οι ανάλογες ενέργειες, αλλά δεν υπήρξαν εγκρίσεις από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες γιατί, όπως µας ανέφεραν, δεν είχαν τις ανάλογες πιστώσεις. 
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι, παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζαµε ως σχολείο 
λόγω της πολιτισµικής µας ανοµοιογένειας(...)η έλλειψη ενισχυτικής διδασκαλίας 
αναπληρωνόταν από το φιλότιµο των καθηγητών(...)»(συν.2). 

 
«(...)στο 12ο Γυµνάσιο, Tάξεις Υποδοχής δε λειτούργησαν ποτέ, γιατί ποτέ δεν 

υπήρχαν τα κονδύλια γι’ αυτό. Τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργούσαν Τµήµατα 
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, µολονότι υπήρχε πολιτική περιορισµού της ενισχυτικής 
στα Γυµνάσια και προώθησης µόνο της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα Λύκεια. 
Επειδή, όµως, θεωρήθηκε ότι τα παιδιά του σχολείου µας είχαν ιδιαίτερη ανάγκη 
από ενισχυτική διδασκαλία, τελικά εγκρίθηκε(...)Βέβαια, κάλυπτε µόνο τα 
Μαθηµατικά και ένα µέρος της Γλώσσας, ενώ οι µαθητές είχαν ανάγκη βοήθειας και 
αλλού(...)µεγάλη ήταν η προσφορά της εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου(...)δηµιουργούσε τµήµατα ενισχυτικής µε εθελοντές φοιτητές ή 
πτυχιούχους»(συν.1).  

 
Ακόµη, διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µ.ό. των 

επιδόσεων των ξένων παιδιών στο Γυµνάσιο, σε σχέση µε τις επιδόσεις τους στο 
∆ηµοτικό.9 Σε όλες τις τάξεις υπερτερούν, και µε διαφορά, έναντι όλων των 
υπολοίπων όσα παιδιά είχαν αποφοιτήσει από το ∆ηµοτικό µε 10 (πίν. 3). 
Επιβεβαιώνεται η ισχυρή επίδραση της επίδοσης στο ∆ηµοτικό στην περαιτέρω 
σχολική σταδιοδροµία. Η βαθµολογία, ωστόσο, τίθεται µε αρκετή επιείκεια στο 
∆ηµοτικό (Τουρτούρας, 2010), στοιχειοθετώντας ό,τι καλείται συχνά 
«παιδαγωγική φιλανθρωπία», η οποία εξελίσσεται σε πληθωρισµό των βαθµών και 
εκτονώνει την οποιαδήποτε ανάγκη για ουσιαστικότερες παρεµβάσεις στη σχολική 
φοίτηση των ξένων µαθητών, µεταθέτοντας ταυτόχρονα το πρόβληµα στην 
επόµενη βαθµίδα. 

 
 

Βαθµός 
Απολυτηρίου ∆ηµοτικού 

Μέσος όρος 
επίδοσης στην  
Α΄ Γυµνασίου 

Μέσος όρος 
επίδοσης στη 
Β΄ Γυµνασίου 

Μέσος όρος  
επίδοσης στη 
Γ΄ Γυµνασίου 

10 17.18 16.9 16.39 
9 14.93 14.55 14.1 
8 13.37 13.16 12.87 

7 και κάτω 12.52 12.38 12.13 
Πίνακας 3. Σχολική επίδοση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

µε βάση το βαθµό απολυτηρίου του ∆ηµοτικού  
 

                                                 
9 Οι τιµές της σχετικής ανάλυσης one-way ANOVA ήταν: F(3)=158.796, p=0.0005<0.05 στην Α΄, 
F(3)=119.149, p=0.0005<0.05 στη Β΄ και F(3)=87.36, p=0.0005<0.05 στη Γ΄ Γυµνασίου. 
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Επίσης, το 54% των ξένων παιδιών µετακινήθηκαν από ή σε κάποιο άλλο 
Γυµνάσιο. Η πλειοψηφία αυτών (66.2%) µετακινήθηκαν µία φορά, το 10.1% δύο ή 
περισσότερες και το 23.7% ήρθε από το εξωτερικό (µικρό µέρος του οποίου 
ξαναέφυγε σε άλλο Γυµνάσιο). Υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους 
µ.ό. επίδοσης µεταξύ των παιδιών που δε µετακινήθηκαν καµία φορά και εκείνων 
που µετακινήθηκαν έστω και µία, πάντα υπέρ των πρώτων.10 Προφανώς, οι 
µετακινήσεις δε βοηθούν τη σχολική πορεία, αλλά και η πρότερη κακή πορεία σε 
ένα σχολείο συνηγορεί στην περαιτέρω µετακίνηση (όσα παιδιά µετακινήθηκαν 
στο Γυµνάσιο είχαν ήδη χαµηλότερες επιδόσεις στο ∆ηµοτικό), σε µια προσπάθεια 
παραµονής στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οµοίως, στατιστικά σηµαντική είναι η 
σχέση µεταξύ στασιµότητας και µετέπειτα µετακίνησης,11 επιβεβαιώνοντας την 
αµφίδροµη σχέση µετακίνησης και σχολικής επίδοσης (Τουρτούρας & Μπαλή, 
2007) (πίν. 4).  
 

 
Συχνότητα 

µετακινήσεων 

Μέσος όρος επίδοσης στην...  
Ποσοστό 

στασίµων % 
* 

Στ΄ 
∆ηµοτικού 

Α΄ 
Γυµνασίου 

Β΄  
Γυµνασίου 

Γ΄ 
Γυµνασίου 

Έστω µία 8.0 13.75 13.53 13.53 59.5% 
Καµία 8.34 14.62 14.4 14.05 40.5% 

*Το ποσοστό αναφέρεται στα παιδιά που έµειναν στάσιµα έστω και µία φορά σε κάποια τάξη 
κατά τη σχολική τους σταδιοδροµία στο Γυµνάσιο 

 
Πίνακας 4. Συχνότητα µετακίνησης και σχολική επίδοση 

  
Μεταξύ των ξένων παιδιών που είχαν φοιτήσει σε ∆ιαπολιτισµικά ή 

συµβατικά σχολεία, προτού να εγγραφούν στα δύο Γυµνάσια της έρευνας, δεν 
υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µ.ό. των επιδόσεών τους κατά τη 
µετέπειτα σχολική τους πορεία. Αντιθέτως, οι δύο αυτές οµάδες ξένων παιδιών 
υπερτερούσαν στις επιδόσεις, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, των ξένων 
µαθητών που ήρθαν απευθείας από το εξωτερικό.12 Οι τελευταίοι, προφανώς, δεν 
είχαν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής, αλλά µετανάστευσαν σε µεγαλύτερες ηλικίες 
σε αυτήν και συγκέντρωναν βασικές προϋποθέσεις για κακή σχολική πορεία -
ανεπαρκή έως καθόλου κατοχή της επίσηµης γλώσσας και στενότητα του χρόνου 
προσαρµογής (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007). 

Περαιτέρω ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντική σχέση  µεταξύ του είδους 
του σχολείου από το οποίο µετακινήθηκαν τα ξένα παιδιά και της µετέπειτα 
                                                 
10 Οι αντίστοιχες τιµές της t-test ανάλυσης για το ∆ηµοτικό και τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου είναι: 
t0=3.148, p=0.002<0.05, t1=4.141, p=0.0005<0.05, t2=4.06, p=0.0005<0.05, t3=3.711, 
p=0.0005<0.05. 
11 Από τη x2 ανάλυση προκύπτει σχέση σηµαντική: x2(1)=4.239, p=0.04<0.05, µε διόρθωση Yates. 
12 Οι αντίστοιχες τιµές της ανάλυσης one-way ANOVA στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου ήταν: 
F1(2)=8.991, p=0.0005<0.05, F2(2)=8.518, p=0.0005<0.05 και F3(2)=7.01, p=0.001<0.05. 
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στασιµότητάς τους.13 Όσα φοίτησαν σε συµβατικά σχολεία, προτού να εγγραφούν 
στα Γυµνάσια της έρευνας, παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά στασιµότητας 
από όλα τα υπόλοιπα κατά τη µετέπειτα φοίτησή τους (πίν. 5) και, µάλιστα, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο σε σχέση µε εκείνα από τα ∆ιαπολιτισµικά (βλ. 
συζήτηση παραπάνω).  
 

 
Προηγούµενη 
φοίτηση σε... 

Μέσος όρος επίδοσης στην... Ποσοστό 
στασιµότητας 

% 
Στ΄ 

∆ηµοτικού 
Α΄ 

Γυµνασίου 
Β΄  

Γυµνασίου 
Γ΄ 

Γυµνασίου 
Συµβατικά 

σχολεία ηµεδαπής 
8.21 14.31 14.03 13.68 29.5% 

∆ιαπολιτισµικά 
σχολεία ηµεδαπής 

8.23 14.28 14.41 14.24 40.6% 

Σχολεία  
του εξωτερικού 

7.6 12.57 12.71 12.8 34.7% 

 
Πίνακας 5. Τύπος σχολείου αρχικής φοίτησης και περαιτέρω σχολική επίδοση 

  
Επιπλέον, δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µ.ό. των 

επιδόσεων στο Γυµνάσιο µεταξύ των παιδιών που εγγράφηκαν κανονικά στην Α΄ 
και εκείνων που εγγράφηκαν σε µη κανονικές για την τάξη ηλικίες. Η αρχική 
κατάταξη ξένων παιδιών σε µία τάξη, ακόµη και σε µεγαλύτερη για την τάξη 
ηλικία, δεν επιδρά αρνητικά στις περαιτέρω σχολικές τους επιδόσεις.14 

Επίσης, από τα 653 παιδιά που δε διέκοψαν πρόωρα, καταφέραµε να έχουµε 
πληροφορίες για το τι απέγιναν µετά το Γυµνάσιο, για τα 333. Το 24% αυτών 
µετακινήθηκαν σε Εσπερινά ή ∆ιαπολιτισµικά Γυµνάσια ή ολοκλήρωσαν τη 
φοίτησή τους στα Γυµνάσια της έρευνας και συνέχισαν σε σχολές του ΟΑΕ∆ και 
ιδιαίτερα σε Εσπερινά Λύκεια ή ΕΠΑΛ.15  

                                                 
13 Η τιµή της x2  ανάλυσης ήταν: x2(2)=6.363, p=0.042<0.05. 
14 Κατά την Τζωρτζοπούλου, η αναντιστοιχία ηλικίας και τάξης φοίτησης αποτελεί ένα από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µαθητικού πληθυσµού από την πρώην ΕΣΣ∆ που δυσχεραίνει τη 
σχολική φοίτηση και οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου. Στο ίδιο σύγγραµµα ωστόσο, έρευνα 
του Φασατάκη δείχνει ότι οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί που αριστεύουν στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση της χώρας µας (περιοχή Αργολίδας) ζουν περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, έχουν έστω 
κι έναν Έλληνα γονιό ή φοιτούν σε µικρότερη για την ηλικία τους τάξη (βλ. Μασάλη, 2007). 
Άλλωστε, η αρχική κατάταξη σε µικρότερη τάξη δεν αποτελεί συνθήκη καθοριστική για ολόκληρη τη 
σχολική πορεία των ξένων µαθητών αφού, όπως αναφέρει η Μίλεση (2006), τα Αλβανόπουλα, ενώ 
συχνά κατατάσσονται σε πολύ µικρότερες για την ηλικία τους τάξεις κατά την είσοδό τους στην 
Ελλάδα, στην πορεία αναπληρώνουν γλωσσικά και µαθησιακά κενά µε αλµατώδεις ρυθµούς και 
παρακάµπτουν ολόκληρες τάξεις, προκειµένου να συµβαδίσουν ηλικιακά µε τους γηγενείς 
συµµαθητές τους. 
15 Η αδυναµία συνέχισης στο Γενικό Λύκειο, οι χαµηλές απαιτήσεις του Επαγγελµατικού Λυκείου 
και η ανάγκη εξασφάλισης επαγγελµατικής ειδίκευσης, προσελκύουν αρκετά ξένα παιδιά στα ΕΠΑΛ. 
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3.2 Στασιµότητα 

Γενικά, τα ποσοστά στασιµότητας λόγω ανεπαρκούς φοίτησης δε 
διαφοροποιούνται από εκείνα λόγω επίδοσης, παρά κυµαίνονται αµφότερα σε 
αρκετά υψηλά επίπεδα (20% περίπου) και εµφανίζονται πολύ πιο αυξηµένα στην 
Α΄ Γυµνασίου.16 Ωστόσο, όσοι µένουν στάσιµοι λόγω απουσιών, εµφανίζουν 
µεγαλύτερα ποσοστά επαναλαµβανόµενης στασιµότητας από όσους µένουν λόγω 
επίδοσης (πίν. 6).17  

                                                                                                                            
Γενικά, για την ιδιαιτερότητα της Τεχνικής Εκπαίδευσης, την υποβάθµισή της, τα προβλήµατα και τη 
διαχρονικότητά τους, παραπέµπουµε στον Κοτσιφάκη (2005). Η Μίλεση (2006) δίνει µια επιπλέον 
διάσταση, λέγοντας ότι τα Αλβανόπουλα αντιµετωπίζουν θετικά την πιθανότητα φοίτησης στην 
Τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, αφού η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα τους ευνοούσε την 
απόκτηση ανάλογων γνώσεων και δεξιοτήτων και η ειδικευµένη εργατική δύναµη αποτελούσε την 
πλειοψηφία στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας. 
Όσον αφορά την προτίµηση στα Εσπερινά Λύκεια από ένα µέρος των µαθητών της ηµερήσιας, 
αποδίδεται στις διευκολύνσεις που προσφέρει –ελαστικό, µειωµένο ωράριο, δυνατότητα εγγραφής 
πέραν του ορίου ηλικίας φοίτησης στην ηµερήσια εκπαίδευση, µειωµένη ύλη και γενικότερες 
σχολικές απαιτήσεις, ευκολότερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια µε ποσόστωση (παρά την σπάνια 
εκδήλωση επιθυµίας για συνέχιση σε αυτήν), ευκολότερη απόκτηση απολυτηρίου (Γαλίτης, 2011). 
16 Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «(...)Τις περισσότερες δυσκολίες προσαρµογής και µελέτης τις 
παρουσίαζαν τα παιδιά στην Α΄ Γυµνασίου. Στις επόµενες τάξεις(...)ήξεραν (οι καθηγητές) πολύ καλά 
ότι ένας µαθητής(...)που έχει χάσει µια χρονιά στην Α΄, είναι εύκολο να απογοητευθεί και να διακόψει 
το σχολείο. Αυτό το θεωρούσαµε απαγορευτικό και γι’ αυτό βαθµολογούσαν ελαστικότερα»(συν.1). 
17 Επιβάλλεται να πούµε στο σηµείο αυτό ότι, πέρα από όσους µαθητές υπερβαίνουν το όριο 
(αδικαιολόγητων ή δικαιολογηµένων) απουσιών που έχουν δικαίωµα να κάνουν και εκείνους που δεν 
καταφέρνουν να ανταποκριθούν µαθησιακά στις απαιτήσεις του Γυµνασίου και µένουν στάσιµοι, 
υπάρχει κι ένας αριθµός που, ενώ εγγράφονται αυτεπάγγελτα από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, 
παρόλα αυτά δεν παρουσιάζονται καθόλου. Επιβάλλεται, ωστόσο, να ανανεώνεται η εγγραφή τους 
µέχρι την ολοκλήρωση του 15ου έτους ηλικίας -εξ ου και η υψηλότερη στασιµότητα στην Α΄ τάξη- 
οπότε, και πάλι αυτεπάγγελτα, διαγράφονται από το µαθητικό δυναµικό του σχολείου. Εκτενής 
βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε τη στασιµότητα περιλαµβάνεται στον Τουρτούρα (2010). Εκεί 
θεωρήθηκε –και ήταν- πολύ σηµαντικό το ποσοστό του 6% περίπου της στασιµότητας των παιδιών 
από την πρώην ΕΣΣ∆ στα ∆ηµοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, ωστόσο εδώ το ποσοστό σχεδόν 
τετραπλασιάζεται. Ούτως ή άλλως πάντως, η στασιµότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
δείκτες σχολικής αποτυχίας και ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης αρνητικής σχολικής σταδιοδροµίας.    
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Είδος 

στασιµότητας  
Τ ά ξ η    φ ο ί τ η σ η ς  

Α΄ Τάξη  Β΄ τάξη  Γ΄ τάξη  Ποσοστό 
επί του 
γενικού 
συνόλου 
των 

στασίµων  

1  
φορά  

>1 
φορές  

  
  Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 1  

 φορά  
>1 
φορές  

 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 1  

φορά  
>1 
φορές  

 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 

Λόγω 
ανεπαρκούς 
φοίτησης  

8.7% 13.2% 21.9%  2.8% 5.2% 8%  2.8% 3.6% 6.4%  36.3%  

Λόγω  
επίδοσης  

20.6% 2.4% 23%  10.3% 1.2% 11.5%  2% --- 2%  36.5%  
Μεικτός τύπος 
στασιµότητας*    

21%   6.2%   0%  27.2%  

Ποσοστό επί  
του γενικού συνόλου  

των στασίµων  
65.9%  25.7%  8.4%  100%  

*Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις των παιδιών που έµειναν στάσιµα σε 
µία ή περισσότερες τάξεις µία ή περισσότερες φορές είτε λόγω ανεπαρκούς φοίτησης είτε 
λόγω επίδοσης. 

Πίνακας 6.  Είδος στασιµότητας ανά τάξη 

 
Η αρνητική επίδραση της στασιµότητας στην περαιτέρω σχολική φοίτηση 

επιβεβαιώνεται και από το ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων διέκοψαν πρόωρα 
το σχολείο, είχαν µείνει στάσιµοι µία ή περισσότερες φορές σε κάποια ή κάποιες 
τάξεις του Γυµνασίου. Αντιθέτως, µόνον το 19% όσων ολοκλήρωσαν τη φοίτησή 
τους στο Γυµνάσιο, είχαν µείνει στάσιµοι σε κάποια τάξη προηγουµένως.18 
Επιπλέον, προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µ.ό. επίδοσης19 όσων 
έµειναν στάσιµοι κάποια ή κάποιες φορές και εκείνων που δεν έµειναν ποτέ, 
σταθερά υπέρ των τελευταίων (πίν. 7). 

 
 

Συχνότητα 
στασιµότητας 

Μέσος όρος επίδοσης στην... 
Στ΄ 

∆ηµοτικού 
Α΄ 

Γυµνασίου 
Β΄  

Γυµνασίου 
Γ΄ 

Γυµνασίου 
Έστω µία φορά 7.23 12.41 12.16 11.95 
Καµία φορά 8.62 14.82 14.43 13.99 

 
Πίνακας 7. Στασιµότητα και περαιτέρω σχολική επίδοση 

  

3.2 Χώρα προέλευσης και επίδοση 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα 
ποσοστά στασιµότητας20 και διαρροής,21 ανάλογα µε την προέλευση των παιδιών. 

                                                 
18 Η σχέση είναι στατιστικά σηµαντική [x2(1)=288.809, p=0.0005<0.05, µε διόρθωση του Yates]. 
19 Οι αντίστοιχες τιµές των t-test αναλύσεων είναι: t0=14.5, p=0.0005<0.05, t1=14.995, 
p=0.0005<0.05, t2=12.787, p=0.0005<0.05 και t3=12.836, p=0.0005<0.05. 
20 Η τιµή της ανάλυσης είναι: x2(2)=14.944, p=0.001<0.05. 
21 Με τιµή: x2(2)=28.083, p=0.0005<0.05. 
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Τα Αλβανάκια µένουν στάσιµα σε στατιστικά σηµαντικά µικρότερα ποσοστά από 
ό,τι εκείνα από την πρώην ΕΣΣ∆ και τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης 
(οι δύο τελευταίες οµάδες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις µεταξύ τους). Επιπλέον ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντικά 
µικρότερα ποσοστά στασιµότητας των παιδιών που προέρχονται από µεικτούς 
γάµους, έναντι των µουσουλµάνων της Θράκης.22 Επίσης, οι Αλβανοί µαθητές 
διαρρέουν σε στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά από εκείνους από την 
πρώην ΕΣΣ∆ και ιδιαίτερα από τους µουσουλµάνους της Θράκης. ∆εν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στα ποσοστά τους από τα παιδιά µεικτών γάµων (πίν. 8). 
 

 Πρώην 
ΕΣΣ∆  

Αλβανία  Παιδιά  
µεικτών γάµων  

Μουσουλµανική 
µειονότητα Θράκης  

Ποσοστά 
στασιµότητας  

 35.1% 20.8% 20.9% 51.9% 

Ποσοστά  
σχολικής διαρροής  

17.6% 7.6% 7.5% 48.1% 

Πίνακας 8. Στασιµότητα και διαρροή µε βάση την προέλευση 

 
Τέλος, προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές και στους µ.ό. των 

επιδόσεων µεταξύ των επιµέρους πληθυσµιακών οµάδων.23 Οι Αλβανοί 
υπερτερούν στατιστικά σηµαντικά των παιδιών από την πρώην ΕΣΣ∆ και των 
µουσουλµάνων και έπονται των παιδιών από µεικτούς γάµους, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντιθέτως, τα παιδιά από την πρώην 
ΕΣΣ∆ υπερτερούν σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο των µουσουλµάνων µόνο στο 
∆ηµοτικό, ενώ οι υπέρ τους διαφορές στο Γυµνάσιο παραµένουν µη σηµαντικές 
στατιστικά (πίν. 9). 

 Πρώην 
ΕΣΣ∆  

Αλβανία  Παιδιά  
µεικτών γάµων  

Μουσουλµανική 
µειονότητα Θράκης  

Απολυτήριο ∆ηµοτικού  8.02 8.52 8.8 7.33 
Μέσος όρος επίδοσης 
στην Α΄ Γυµνασίου  

13.96 14.8 15.05 12.8 

Μέσος όρος επίδοσης 
στη Β΄  Γυµνασίου  

13.77 14.74 14.59 12.83 

Μέσος όρος επίδοσης 
στη Γ΄  Γυµνασίου  

13.4 14.3 14.33 12.78 

Πίνακας 9.  Σχολική επίδοση και χώρα προέλευσης 
 

                                                 
22  Με τιµή: x2(2)=8.711, p=0.013<0.05. 
23 Οι αντίστοιχες τιµές της one-way ANOVA ανάλυσης, είναι: F0(2)=11.331, p=0.0005<0.05 στο 
∆.Σ, F1(2)=8.648, p=0.0005<0.05 στην Α΄, F2(2)=8.791, p=0.0005<0.05 στη Β΄ και F3(2)=6.733, 
p=0.001<0.05 στη Γ΄ Γυµνασίου. 
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Γενικά, θα λέγαµε ότι οι πιο επιβαρηµένοι σχολικά είναι οι µουσουλµάνοι, 
λιγότερο οι Αλβανοί και εκείνοι από µεικτούς γάµους. Η σχολική πορεία των 
Αλβανών ερµηνεύεται βιβλιογραφικά από ένα σύνολο παραγόντων.24 

Απεναντίας, η σαφώς πιο περιορισµένη επίδοση των παιδιών από τη 
µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, φαίνεται να επιβεβαιώνει παλαιότερα 
ευρήµατα στο χώρο,25 παρά την αναµφισβήτητη νέα δυναµική που εκδηλώνεται 
από τη συγκεκριµένη κοινότητα σήµερα.26 Το γεγονός ότι τα παιδιά µεικτών 

                                                 
24 Τέτοιοι παράγοντες είναι: α) η µετανάστευση συνήθως όλης της οικογένειας, γεγονός που 
διευκολύνει τη µετάβαση των νεαρών µελών στη νέα κοινωνία, β) το αυξηµένο µορφωτικό επίπεδο 
και το έντονο ενδιαφέρον των Αλβανών γονέων µεταναστών για την εκπαίδευση των παιδιών τους, 
ως αποτέλεσµα της ιδιαίτερης κοινωνικοποίησής τους στην πατρίδα όπου, δεδοµένης της απουσίας 
κάθε άλλης πηγής κοινωνικής διαφοροποίησης και κινητικότητας, το εκπαιδευτικό status 
µετατρεπόταν αυτόµατα σε πρωτεύον κοινωνικό στο κοµουνιστικό µοντέλο κοινωνικής διαβάθµισης, 
γ) η άµιλλα ως καταστατική πολιτισµική αξία στην παραδοσιακή αλβανική κοινωνία, δ) η προοπτική 
της µακρόχρονης παραµονής στην Ελλάδα ή της απορρόφησης σε ανώτερες θέσεις της δηµόσιας 
διοίκησης ή στελέχωσης µεγάλων εταιριών ελληνικών συµφερόντων που δρουν στη χώρα τους κατά 
την επιστροφή τους σε αυτήν, έχοντας αποκτήσει ελληνικά πανεπιστηµιακά διπλώµατα ευρωπαϊκής 
εµβέλειας (Ζάχου & Καλεράντε, στο: Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007). 
Επιπλέον, η διαπιστωµένη υπερεντατικοποίηση του προγράµµατος σπουδών στο αλβανικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα (σε πολλά γνωστικά αντικείµενα η ίδια ύλη διδασκόταν σε µικρότερες τάξεις 
και η ποσότητά της ήταν πολύ µεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα), η αυταρχικότητα στο ευρύτερο 
πλαίσιο λειτουργίας του (υπερβολική έµφαση στην υπακοή και πειθαρχία, απόλυτος στιγµατισµός 
των αδύνατων µαθητών, δεσποτική στάση των εκπαιδευτικών, λιγοστά και µικρής διάρκειας 
διαλείµµατα), η ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή και οι υποχρεωτικές εισφορές για την αγορά 
συγγραµµάτων (ελλείψεις σε βιβλία, συνεχής αντιγραφή από τον πίνακα ολόκληρων κειµένων), 
καθιστούν το ελληνικό σχολείο αρκετά πιο εύκολο, ιδιαίτερα για τα Αλβανόπουλα µε σχολικό 
παρελθόν στη χώρα καταγωγής προτού τη µετανάστευση στην Ελλάδα (Μίλεση, 2006). ∆εν 
αποκλείεται ακόµη, η ύπαρξη µεταξύ των Αλβανών µαθητών της έρευνας και παιδιών ελληνικής 
καταγωγής από τη Β. Ήπειρο, που πετυχαίνουν σχολικά εξαιτίας της καλής γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας, αφού στην Αλβανία τη διδάσκονταν µέχρι τη Μέση Εκπαίδευση (Γεώργας & 
Παπαστυλιανού, 1993). 
25 Παλαιότερες έρευνες έδειχναν πολύ υψηλά ποσοστά εκπαιδευτικού αποκλεισµού των 
µουσουλµάνων της Θράκης (δε φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο, λιγοστά ολοκλήρωναν την εννιάχρονη 
υποχρεωτική και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γενικότερα, ενώ ελάχιστα –σχεδόν κανένα- 
κατάφερναν να εισαχθούν στην τριτοβάθµια). Η έλλειψη θετικών εµπειριών στην κοινωνία των 
µουσουλµάνων σε σχέση µε το σχολείο και η ύπαρξη εµπειριών ζωής όπου η επαγγελµατική 
ενασχόληση δε σχετιζόταν µε την εκπαίδευση και η ανεπαρκής κατοχή της ελληνικής γλώσσας στο 
τέλος του ∆ηµοτικού, ευθύνονταν για τη µεγάλη σχολική τους αποτυχία. Ακόµη, η διάσπαση των 
γνωστικών αντικειµένων στις δύο γλώσσες (ελληνική και τουρκική) εµπόδιζε την παροχή ενός 
οργανικά ενιαίου συνόλου γνώσεων δεµένου µε την πραγµατικότητα, οπότε, το εθνικό σύστηµα 
εκπαίδευσης παρέµενε για τους µουσουλµάνους µαθητές απόµακρο και ξένο στην κουλτούρα του 
άµεσου περιβάλλοντός τους, µε αποτέλεσµα να εγκαταλείπουν το σχολείο ή να µεταναστεύουν στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα της Τουρκίας (Κανακίδου, 1994 και Τρέσσου, 1998). 
26 Σήµερα, παρόλο που το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου από τους µουσουλµάνους µαθητές 
και µαθήτριες στο τέλος της πρωτοβάθµιας παραµένει πολύ υψηλό (22% το 2001-02) σε σύγκριση µε 
το αµελητέο ποσοστό διαρροής του γηγενούς µαθητικού πληθυσµού, ωστόσο, φαίνεται ότι αφορά 
κυρίως στο γυναικείο πληθυσµό της µειονότητας και, γενικά, έχει ελαττωθεί σηµαντικά σε πολύ 
µικρό χρονικό διάστηµα (ήταν 46% το 1996-97). Η θέσπιση ευνοϊκών όρων εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια µε ειδικές ποσοστώσεις και οι ποικίλες παιδαγωγικές παρεµβάσεις λειτουργούν ως 
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γάµων παρουσιάζουν ανάλογα καλά σχολικά αποτελέσµατα µε τους Αλβανούς, 
µάλλον θα πρέπει να αποδοθεί στην ελληνική καταγωγή του ενός γονέα. Όσον 
αφορά τα παιδιά από την πρώην ΕΣΣ∆, µια σειρά από ιδιαίτερους παράγοντες27 
αλληλεπιδρούν και συνδιαµορφώνουν τις χαµηλές γενικά σχολικές τους επιδόσεις  

4. Συµπεράσµατα 

Από όσα προηγήθηκαν, θεωρούµε ότι καταδείχθηκε η εξαρχής επιβάρυνση 
των δύο Γυµνασίων της έρευνας που µεταφράσθηκε διαχρονικά σε διευρυµένα 
ποσοστά σχολικής αποτυχίας του µαθητικού τους δυναµικού (γηγενούς και ξένου). 
Αναδείχθηκαν άρρητα στοιχεία της πραγµατικότητάς τους που, αν λαµβάνονταν 
υπόψη, θα έπρεπε φυσιολογικά να αποτραπεί η συγχώνευσή τους και όχι να 
εφαρµοστεί, υποτίθεται, θεραπευτικά.  

 «Η λειτουργία της εκπαίδευσης και των σχολείων απαιτεί µακροχρόνια 
µελέτη(...)να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών και των 
οικογενειών τους. Ίσως οι µικρότερες σχολικές µονάδες -και εποµένως περισσότερες 
στον αριθµό- να κοστίζουν περισσότερο στην πολιτεία και γι’ αυτό να προχωρά στις 
συγχωνεύσεις, όµως τα οφέλη που θα έχει, θα είναι ασήµαντα, συγκρινόµενα µε τα 
προβλήµατα που θα δηµιουργούνται στις µεγαλύτερες σχολικές µονάδες»(συν. 2).  

Προς επίρρωση των παραπάνω, στη Φινλανδία -που το εκπαιδευτικό της 
σύστηµα προβάλλεται ως το πλέον αποτελεσµατικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρότι οικοδοµήθηκε σε συνθήκες οξύτατης οικονοµικής κρίσης που διερχόταν η 
χώρα τη δεκαετία του ’90- τα σχολεία είναι συνήθως µικρά.28 Οι Φινλανδοί, στη 
φτώχεια, την υποανάπτυξη και την οικονοµική κρίση, απάντησαν µε ενιαίο, 
εννιαετές, δηµόσιο σχολείο, µειωµένο ωράριο, χωρίς ιδιωτικές δαπάνες για την 
εκπαίδευση, ούτε αξιολόγηση τιµωρητικού χαρακτήρα -αφού η ύπαρξή της θα 
σηµατοδοτούσε δυσπιστία απέναντι στους εκπαιδευτικούς και θα υπονόµευε το 
θετικό σχολικό κλίµα, την απαραίτητη παιδαγωγική ελευθερία. ∆ιέθεσαν κονδύλια 
για την εφαρµογή πολύγλωσσων προγραµµάτων διδασκαλίας για τις ανάγκες όλων 
των µαθητών ανεξαιρέτως, καθιέρωσαν κοινό σχολείο για τα παιδιά µε ή χωρίς 

                                                                                                                            
αποτέλεσµα γενικότερης αναδιαπραγµάτευσης της παραδοσιακής χειραγωγητικής και 
περιθωριοποιητικής πολιτικής του ελληνικού κράτους, προς εξυπηρέτηση λόγων εθνικής ασφάλειας. 
Η θεαµατική ποσοτική αλλαγή των τελευταίων χρόνων σε επίπεδο φοίτησης στο Γυµνάσιο δείχνει 
θετική επένδυση στην εκπαίδευση από πλευράς της µειονότητας, µε σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής της (Ασκούνη, 2007). Παρόµοιες έµφυλες διαφοροποιήσεις (στατιστικά µη 
σηµαντικές, αλλά αξιοσηµείωτες ως τάσεις) αναδεικνύονται και στη δική µας έρευνα, όσον αφορά τις 
σχολικές επιδόσεις στο εσωτερικό της µειονότητας. Έτσι, τα κορίτσια εµφανίζουν πολύ υψηλότερα 
ποσοστά στασιµότητας (62.5% έναντι 47.4% των αγοριών), πρώιµης διαρροής από το Γυµνάσιο 
(62.5% και 42.1%, αντίστοιχα) και πολύ χαµηλότερα ποσοστά αποφοίτησης από την υποχρεωτική 
εκπαίδευση (αποφοιτά µόνο το 12.5% έναντι του 42.1% των αγοριών).        
27 Εκτενής ανάλυσή τους περιλαµβάνεται στον Τουρτούρα (2010). 
28 Το µέγεθος των τάξεων κυµαίνεται από 15 έως 30 µαθητές. Το 2010, το ¼ των φινλανδικών 
σχολείων ενιαίας εκπαίδευσης είχαν λιγότερους από 50 µαθητές και µόνον το 6% είχαν 500 ή 
περισσότερους (Sahlberg, 2013). 
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αναπηρίες, εξάλειψαν τον ανταγωνισµό, ανέδειξαν πνεύµα συνεργασίας µεταξύ 
µαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών µονάδων κι απολαµβάνουν σταθερά την 
πρώτη θέση στις αξιολογήσεις µεταξύ όλων των εκπαιδευτικών συστηµάτων της 
Ευρώπης, εισπράττοντας διθυραµβικά σχόλια από την επιθεώρηση του ΟΟΣΑ 
(Τσιάκαλος στο: Sahlberg, 2013).  

Βιβλιογραφία 

Αλτουσέρ, Λ. (1999). (ζ΄ έκδοση). Θέσεις. Αθήνα: Θεµέλιο.  

Ασκούνη, Ν. (2007). Η διαρροή των µαθητών της µειονότητας της Θράκης από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο: Θ., ∆ραγώνα, & Άν., Φραγκουδάκη (Επιµέλεια). 
Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασµός όχι διαίρεση. Η µεταρρυθµιστική 
παρέµβαση στην εκπαίδευση της µειονότητας της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχµιο, 123-
137. 

Baker, C. (1996). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: 
Multilingual Matters Ltd.  

Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. Educational Reform and 
the Contradictions of Economic Life. London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 

Coleman, S. J., Campbell, Ern., Hobson, J. C., Mc Partland, J., Mood, M. Al., Weinfeld, D. 
Fr., & York, L. R. (1979). Equality of Educational Opportunity. U.S. Department of 
Health, Education, and Welfare-Office of Education. New York: Arno Press-A New 
York Times Company. 

Cummins, J. (1996). Negotiating Identities: Education for empowerment in a diverse 
society. Ontario-California: Association for Bilingual Education. 

Γαλίτης, Ν. Π. (2011). Στο κυνήγι του χρόνου. Εσπερινή Εκπαίδευση και Κοινωνικός 
Αποκλεισµός. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Γεώργας, ∆., & Παπαστυλιανού, Α. (1993). Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών 
στην Ελλάδα. Ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής. Αθήνα: Γενική Γραµµατεία 
Αποδήµου Ελληνισµού. 

Ευαγγέλου, Οδ., & Παλαιολόγου, Ν. (2007). Σχολικές επιδόσεις αλλόφωνων µαθητών. 
Εκπαιδευτική πολιτική Ερευνητικά δεδοµένα. Αθήνα: Ατραπός. 

Giroux, A. H. (2001). Theory and Resistance in Education. Towards a Pedagogy for the 
Opposition. Westport, Connecticut: Bergin & Garvey. 

Κανακίδου, Ελ. (1994). Η εκπαίδευση στη µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτικής Θράκης. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Κοτσιφάκης, Θ. (2005). 1997 και επτά. Η µεγάλη περιπέτεια της Τεχνικής-Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. Αθήνα: Έλλην. 

Λιάµπας, Α., Τουρτούρας, Χ. (2010). ∆ιαπολιτισµικά Λύκεια Θεσσαλονίκης. To Βήµα των 
Κοινωνικών Επιστηµών, τόµος ΙΕ΄, τεύχος 57, 79-102. 

Μασάλη, Β. Ζ. (2007). Οι Έλληνες Πόντιοι µαθητές από  τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Το παράδειγµα του Νοµού Έβρου. Θεσσαλονίκη: 
Αφοί Κυριακίδη. 



 1214

Μίλεση, Π. Χρ. (2006). Οι αλλοδαποί µαθητές από την Αλβανία στη σχολική κοινότητα. 
«Μελέτη περίπτωσης» στον Πειραιά. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Παπαδοπούλου, Ελ. (1997). Β. Σουχοµλίνσκι: Το «Σχολείο της Χαράς». Εφαρµογές και 
πρακτικές µιας ανθρωπιστικής παιδείας. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Πυργιωτάκης, Ε. Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη. Αθήνα: Πεδίο. 

Sahlberg, P. (2013). (πρόλογος: Γ. Τσιάκαλος). Φινλανδικά Μαθήµατα. Τι µπορεί να µάθει 
ο κόσµος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία; Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Sarup, M. (2006). Μαρξισµός και Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Τουρτούρας, Χρ., & Μπαλή, Ελ. (2007). Συχνές αλλαγές σχολείων-Σχολική επίδοση και η 
πιθανότητα µιας αµφίδροµης σχέσης. Μαθητές και µαθήτριες από την πρώην ΕΣΣ∆ 
στα ∆ηµοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 83, 83-94. 

Τουρτούρας, Χρ. (2010). Σχολική αποτυχία και αποκλεισµός. Η περίπτωση των παιδιών από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Τουρτούρας, Χρ. (2012). Η διαπολιτισµική διάσταση ως δείκτης ποιότητας της ελληνικής 
εκπαίδευσης. Στα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή: Η 
Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές. Π.Τ.∆.Ε./Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα: 
Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστηµίου Αθηνών & Φιλοσοφική Σχολή, 11-13 Μαΐου 
2012, 723-736. 

Τρέσσου, Ευ. (1998). Αποκλεισµός ειδικών οµάδων από την εκπαίδευση σε συνθήκες 
σχολικής διαφοροποίησης και σε συνθήκες σχολικής συνύπαρξης. Στα: Πρακτικά 
του 6ου Επιστηµονικού Συνεδρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε θέµα: 
Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισµός. Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα. 
Αθήνα: Εξάντας, 639-655. 

Φράγκος, Π. Χρ. (2000). Επίκαιρα θέµατα Παιδείας. Κοινωνικοί και παιδαγωγικοί 
προβληµατισµοί, µεταρρυθµίσεις, Ανατολή-∆ύση, εξετάσεις, πόλεµος και ειρήνη, 
∆ελµούζος-Γληνός, εκθέσεις ιδεών, κ.λπ. Αθήνα: Gutenberg. 

Φραγκουδάκη, Αν. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική 
ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση. 

Περίληψη 

Στη βάση µιας ακραίας οικονοµικίστικης αντίληψης στο χώρο της εκπαίδευσης, 
σχολεία κλείνουν ή συγχωνεύονται. Στα πλαίσια ανάδειξης του ζητήµατος που προκύπτει 
από την παραπάνω µεθόδευση, πραγµατοποιήθηκε µελέτη της περίπτωσης δύο Γυµνασίων 
(12ου και 16ου) της Θεσσαλονίκης που συγχωνεύθηκαν µεταξύ τους το 2011-12. Τα 
συγκεκριµένα σχολεία αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις στη συζήτηση σχετικά µε τις 
υπαρκτές συνέπειες ανάλογων µε τις συγχωνεύσεις µέτρων γραφειοκρατικού χαρακτήρα 
που δε συνάδουν µε την ιδιαίτερη φύση του χώρου της εκπαίδευσης, όπου ο παιδαγωγικός 
προσανατολισµός όφειλε να είναι το πρωταρχικό -και ίσως το µοναδικό- µέληµα 
οποιωνδήποτε πολιτικών αποφάσεων και εφαρµογών. 
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Εισαγωγή 

Ως κίνηµα και επιστηµονικό πεδίο, η φεµινιστική θεωρία καθίσταται 
σηµαντική από τις αρχές του 19ου αιώνα και διαχέεται στις περισσότερες πτυχές 
της καθηµερινής ζωής. Εποµένως δεν αποτελεί παράδοξο οι φεµινιστικές 
ανησυχίες να άπτονται και στις έµφυλες σχέσεις που αναπτύσσονται στο 
τεχνολογικό τοµέα. Στην πραγµατικότητα η φεµινιστική θεωρία αποτελεί ένα 
πολιτικό µανιφέστο για τις βασικές οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που 
συντελέστηκαν και συντελούνται στην οικονοµία και την οικογένεια. Η 
χειραφέτηση των γυναικών συνδέεται στενά µε την εισαγωγή τους στο 
ανδροκρατούµενο εργατικό δυναµικό ως συνέπεια του Πρώτου και τον ∆εύτερου 
Παγκόσµιου Πόλεµου. Καθώς εισέρχονται στο ανδροκρατούµενο χώρο εργασίας 
και των βιοµηχανικών εργατών, αναιρούν προηγούµενες συµπεριφορές τους που 
αφορούσαν την Οικογενειακή ζωή, τα παιδιά και το δευτερεύοντα χαρακτήρα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας µιας παραδοσιακής κοινωνίας. Η µεγαλύτερη 
πρόσβαση των γυναικών στην αντισύλληψη και η διαθεσιµότητα του διαζυγίου µε 
τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, οδήγησε σε ένα κίνηµα για µια δυναµική και 
ανεξάρτητη έκφραση των γυναικών . 

Στη βιβλιογραφία, κυριαρχούν δυο τάσεις, οι οποίες που ασχολείται µε τη 
σχέση φύλου και τεχνολογίας, σε µια προσπάθεια ερµηνείας του ζητήµατος. Οι 
τάσεις αυτές συνδέονται αφενός µε την οντολογική θεώρηση, που υποστηρίζει τις 
σταθερές εγγενείς διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών, για να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι η τεχνολογία είναι «ανδρική υπόθεση» και ότι οι παρατηρούµενες 
διαφορές στην ανδρική και γυναικεία συµπεριφορά στα τεχνολογικά επαγγέλµατα 
βασίζονται σε βιο- ψυχολογικά χαρακτηριστικά (Wajcman, 1991:9). Η άλλη τάση 
επικεντρώνεται στην κοινωνική κατασκευή της τεχνολογίας ως ανδρική υπόθεση, 
η οποία αναδύεται ως πρόβληµα σε σχέση µε την κοινωνική κατασκευή της 
γυναικείας ταυτότητας.  

«Οι ανισότητες των φύλων είναι ενσωµατωµένες στη πολυδιάστατη δοµή των 
σχέσεων µεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία, όπως αποδείχνει η σύγχρονη 
κοινωνιολογία της ισότητας των φύλων, λειτουργεί σε κάθε επίπεδο εµπειρίας, από 
την οικονοµία, τον πολιτισµό και τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ατοµικά 
συναισθήµατα.» (Connell, 2005:1801). 



 1216

Ο φεµινισµός ένα διεπιστηµονικό, διεθνές κίνηµα που «επικεντρώνεται στην 
σχέση µεταξύ των κοινωνικών κινηµάτων, των πολιτικών δράσεων και των 
κοινωνικών ανισοτήτων» και τις καθηµερινές εµπειρίες των γυναικών και των 
κοριτσιών και το πώς αυτές µεταφράζονται σε κοινωνικές και διαρθρωτικές 
σχέσεις» (Arnot, 2002:3).  

Έστω και αν ο φεµινισµός εκφράζεται διαφορετικά στα ποικίλα πολιτισµικά 
πεδία, η εκπαίδευση ως η κατ 'εξοχήν δοµή ατοµικής και συλλογικής 
κινητικότητας και κοινωνικής µεταρρύθµισης, αλλά και την κοινωνική και 
οικονοµική αναπαραγωγή, αποτελεί το επίκεντρο της φεµινιστικής θεωρίας και του 
ακτιβισµού.  

Μια Συνοπτική Ιστορία του φεµινισµού 

Ο Φεµινισµός, στην πολιτική, τα ΜΜΕ, ακόµη και στην Επιστήµη, θεωρείται 
ως µια κριτική θεωρία, η οποία µελετά «τους τρόπους µε τους οποίες λογοτεχνία 
(και άλλες πολιτιστικές µορφές) ενισχύει ή υπονοµεύει την οικονοµική, πολιτική, 
κοινωνική και ψυχολογική καταπίεση των γυναικών». (Tyson, 2006). 

Ο φεµινισµός ενσωµατώνει µια συλλογή από θεωρίες, αναλυτικές και 
ερµηνευτικές µεθόδους, ηθικές αξίες και πολιτικές θέσεις. 

Συνοψίζοντας ιστορικά, ο φεµινισµός εκφράστηκε µε τρία µεγάλα ρεύµατα: 

• Το πρώτο κύµα (1830-1920) που επικεντρώνεται στα πολιτικά δικαιώµατα 
των γυναικών. 

• Το δεύτερο κύµα (1960-1980) που ασχολήθηκε µε τη χειραφέτηση των 
γυναικών από τις πατριαρχικές δοµές και στράφηκε ενάντια στην 
καταπίεση των γυναικών.  

• Το τρίτο και παρόν κύµα (αρχές του 1990), διερευνά την κατασκευή της 
ισότητας των φύλων στα µέσα ενηµέρωσης, τους θεσµούς κλπ. Το τρίτο 
κύµα βασίζεται στην περίφηµη ρήση του Σιµόν ντε Μποβουάρ (1989): 
«Κανείς δεν γεννιέται γυναίκα, γίνεται». 

Το επιχείρηµα της κοινωνικής κατασκευής 

Το ερώτηµα για το γυναικείο ρόλο στις επιστήµες και κυρίως στην 
τεχνολογία δεν είναι απόρροια της τεχνολογικής ανάπτυξης του 20ου και 21ου 
αιώνα. Ήδη από το 1405, η Cristine de Pizan, τόνιζε τη συνεισφορά των γυναικών 
στην κοινωνία και προσπάθησε να διδάξει τις γυναίκες πώς να καλλιεργούν 
χρήσιµες ιδιότητες προκειµένου να αντισταθµίσουν την πατριαρχία και τον 
µισογυνισµό της κοινωνίας και έθεσε το ερώτηµα εάν οι γυναίκες συνέβαλαν µε 
πρωτότυπη συµβολή στις τέχνες και την επιστήµη.  

Η εναλλακτική ερµηνεία για τη σχέση των γυναικών µε την τεχνολογία 
αφορά την κοινωνία. Γενικότερα η βιβλιογραφία για το φύλο και την τεχνολογία 
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(Cockburn, 1988; Cockburn and Ormrod, 1993; Wajcman, 1991), και του φύλου 
και της πληροφορικής (Balka and Smith, 2000; Webster, 1996, Kirk 2009) 
υποστηρίζει τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής (Berger και Luckmann, 1966) 
και όχι τις βιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες (οντολογική προσέγγιση). 
Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η κοινωνική διαµόρφωση της τεχνολογίας, ως 
ανδρικής αλληλεπιδρά µε την κοινωνική κατασκευή της θηλυκότητας µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να θεωρείται πέρα της γυναικείας υπόστασης. Το ότι το ποσοστό των 
γυναικών στα «ανδρικά» επαγγέλµατα είναι µικρό, οφείλεται στη κοινωνική 
διαµόρφωσής τους ως «ανδρικά». 

Σε απάντηση αυτής της θεώρησης η εργασία των von Hellens & Nielsen (von 
Hellens et al., 2000, 2001; von Hellens and Nielsen, 2001), που µελέτησαν τα αίτια 
της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών στις Νέες Τεχνολογίες σε πανεπιστηµιακό 
επίπεδο και στο επαγγελµατικό χώρο, υποστηρίζει ότι οι γυναίκες που 
συµµετέχουν στα διάφορα επίπεδα της Τεχνολογίας, είναι αυτές που 
«απαλλάχτηκαν από το παραδοσιακό γυναικείο ρόλο» και ανέπτυξαν στρατηγικές 
επιτυχίας στην προσπάθειά τους να «ταιριάξουν» σε αυτό τον ανδρικό τοµέα. 

Μια άλλη προσέγγιση µελετά η Webster (1996) στο πλαίσιο του κοινωνικού 
κονστρουκτιβισµού, η οποία εκτιµά ότι υπάρχουν διαρθρωτικές ανισότητες µεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην εργασία και στις σχέσεις τους µε την τεχνολογία 
εξαιτίας της κοινωνικής διαµόρφωσης της γυναικείας ταυτότητας. Προτείνει δε οι 
γυναίκες να λειτουργούν σε επίπεδα οµάδων, ώστε να αντιµετωπιστεί «η 
συστηµατική (έµφαση στο πρωτότυπο) έµφυλη φύση των επαγγελµάτων και των 
τεχνολογιών» (Webster, 1996:4). 

Η ανάλυση της Wajcman (1991) του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού για το 
φύλο και την τεχνολογία αποκαλύπτει µερικά από τα θέµατα που ενσωµατώνονται 
στις υποθέσεις της. Επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει καµία συµπεριφορά ή ορισµός 
που συνδέονται είτε µε αρρενωπότητα ή θηλυκότητα και ισχύει καθολικά και 
διαπολιτισµικά. Οι διαφορές και η ανισότητα των φύλων υφίσταται αλλά 
εκφράζονται και εκδηλώνονται µε διαφορετικό τρόπο στις διαφορετικές κοινωνίες. 
Εποµένως το χάσµα των φύλων στον τοµέα της τεχνολογίας βασίζεται σε µια 
υποτιθέµενη προβληµατική «γυναικεία άποψη».  

Όπως δε αναφέρει η Harding (1986) υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 
«γυναικείες εµπειρίες, όπως υπάρχουν και πολλοί και διαφορετικοί τύποι γυναικών. 

«Αν µια νέα φεµινιστική επιστήµη θα δηµιουργηθεί από τη σκοπιά της 
εµπειρίας των γυναικών, θα πρέπει να υπάρξει µια φεµινιστική επιστήµη µε βάση την 
εµπειρία των «µαύρων γυναικών, των γυναικών της Ασίας, των γυναικών ιθαγενών 
της Αµερικής, των γυναικών της εργατικής τάξης, των οµοφυλόφιλων γυναικών;» 
[…] Ιδιότητες που συνδέονται µε την ανδροπρέπεια σχεδόν παντού θετικότερα 
αποδεκτές από αυτές που χαρακτηρίζονται ως γυναικείες. 

Οι γυναίκες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν περιθωριοποιηθεί από 
κάθε ισχυρό θεσµικό όργανο της κοινωνίας µας. […] Αυτή η αναγνώριση της 
υποταγής δεν είναι ασυµβίβαστη µε την αναγνώριση των ειδικών και των 
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διαφορετικών µορφών αυτής της υποτέλειας. ∆ιαφορετικές οµάδες γυναικών έχουν 
διαφορετικές ανάγκες και συµφέροντα» (Wacjman, 1991:11). 

Εποµένως ποιες είναι οι προτάσεις για την αντιµετώπιση του χάσµατος και 
της ανισότητας των φύλων στο χώρο της τεχνολογίας από την άποψη του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισµού; Οι προτάσεις που αναδύονται υποστηρίζουν ότι οι 
γυναίκες οφείλουν είτε να αποδεχτούν το status quo και να εναρµονιστούν σε ένα 
καθαρά «ανδρικό χώρο εργασίας» είτε να επιχειρήσουν την ανακατασκευή της 
εργασιακής δοµής και των αξιών του τεχνολογικού επαγγέλµατος που ασκούν, 
γιατί ως οµάδα στον εργασιακό χώρο είναι διαφορετικές, εξαιτίας της κοινωνίας.  

Η ισότητα των φύλων είναι θεµελιώδης για την επίτευξη της µείωσης της 
φτώχειας και την κοινωνικό - οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα αυτά 
αποδεικνύουν τον κεντρική και ζωτικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι γυναίκες στην 
κοινωνία µέσω της συµβολής τους στις παραγωγικές δραστηριότητες και το ρόλο 
τους στην κοινωνικοποίηση των νέων, όπως και στην στήριξη και φροντίδα της 
οικογένειας. Παράλληλα, η ισότητα των φύλων στον τοµέα της επιστήµης και της 
τεχνολογίας είναι σηµαντική για την ανάπτυξη, όπως έχει αναγνωριστεί από τα 
Ηνωµένα Έθνη.  

Η τεχνολογία δεν παράγει µόνο αγαθά και υπηρεσίες, επηρεάζει την κοινωνία 
και τον πολιτισµό και την ικανότητα να εργαζόµαστε και να επικοινωνούµε.  

Ωστόσο, λιγότερες γυναίκες δραστηριοποιούνται στο τοµέα της τεχνολογίας 
από ό, τι άνδρες. Μια σειρά από κοινωνικές και πολιτιστικές προκαταλήψεις και 
στερεότυπα αναστέλλουν τη συµµετοχή των γυναικών στον τοµέα της 
τεχνολογίας. Η συµπερίληψη περισσότερων γυναικών στην τεχνολογία θα 
µετέβαλλε την ανάπτυξη και το σχεδιασµό των προϊόντων και των υπηρεσιών, 
καθώς και τη δυναµική του χώρου εργασίας.  

Η Τεχνολογία, ιδιαίτερα η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, 
θεωρείται ως µια ισχυρή δύναµη στη µεταρρύθµιση της κοινωνικής, οικονοµικής 
και πολιτικής ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνεχής ανάπτυξη και εφαρµογή της 
τεχνολογίας έχει δηµιουργήσει τεράστιες νέες οικονοµικές και ευκαιρίες 
απασχόλησης. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι ½ περίπου από αυτούς που 
αποκτούν διδακτορικό δίπλωµα στον τοµέα της επιστήµης και της µηχανικής είναι 
γυναίκες - αλλά µόλις το ένα πέµπτο των καθηγητών είναι γυναίκες. Οι γυναίκες 
δεν συµµετέχουν σε σηµαντικούς αριθµούς στις επιστηµονικές συµβουλευτικές 
επιτροπές ή τις εταιρείες.  

Ειδικότερα το «The Global Gender Gap Report 2013» όταν αναφέρεται στην 
Ελλάδα για θέµατα ισότητας των φύλων στην εργασία και την κοινωνία (The 
Global Gender Gap Report 2013 σ. 210-211) καταγράφει ότι η χώρα µας κατέχει 
στη συνολική συµµετοχή την 81η θέση σε σύνολο 136 χωρών. Σε ότι αφορά την 
ισότητα των γυναικών µε στόχο το 1.00 επέτυχε 0.678. Αναλυτικότερα στην 
Οικονοµία κατέχει την 79η θέση, (τιµή επιτυχίας στόχου 0.647), στην Εκπαίδευση 
την 46η θέση (τιµή επιτυχίας στόχου 0.995), την Υγεία και την Επιβίωση την 65η 
θέση, (τιµή επιτυχίας στόχου 0.974) και την πολιτική συµµετοχή την 92η (τιµή 
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επιτυχίας στόχου 0.097). Έχουµε δηλαδή υπερ-εκπαιδευµένο γυναικείο πληθυσµό 
που δεν απολαµβάνει ανάλογη κοινωνική θέση στο χώρο εργασίας καθώς φαίνεται 
ότι η ανεργία στις γυναίκες (14) είναι υπερδιπλάσια των ανδρών (6), καµία 
γυναίκα δεν ηγείται κάποιου οργανισµού αν και το 24% είναι ιδιόκτητης κάποιας, 
ενώ η δυνατότητα ηγεσίας των γυναικών είναι στη θέση 1 µε άριστα το 7.  

Για άλλη µια φορά παρά τις νίκες, η πρόοδος φαίνεται να έχει σταµατήσει 
εξαιτίας των στερεοτύπων.  

«Φεµινιστικές θεωρίες της τεχνολογίας"( “Feminist theories of 
technology”, 2009) από την Judy Wajcman 

Όπως προαναφέραµε η  εργασία µας θα ασχοληθεί µε το άρθρο 
«Φεµινιστικές θεωρίες της τεχνολογίας"(“Feminist theories of technology”, 2009) 
της Judy Wajcman. 

Η Judy Wajcman είναι καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο London School of 
Economics & Political Science. Είναι η πρώτη που ασχολήθηκε µε τις έµφυλες 
προσεγγίσεις στη τεχνολογία. Η ίδια αναφέρει για το τι την επηρέασε να 
ασχοληθεί µε το θέµα: «Όπως πολλοί από τους φεµινιστές συγχρόνους µου, 
ασχολήθηκα µε το φύλο και τις µελέτες της τεχνολογίας, καθώς είχα εµπλακεί, τη 
δεκαετία του 1970, στο διάλογο για την µαρξιστική θεώρηση της εργασιακής 
διαδικασίας για την τεχνολογία της παραγωγής.» 

Το άρθρο της χωρίζεται σε τέσσερα µέρη: α) Η τεχνολογία ως πολιτισµός, β) 
Η τεχνολογία ως έµφυλη, γ) Σύγχρονες προσεγγίσεις και Τεχνοφεµινισµός 
(Technofeminism): Συνδυάζοντας το φεµινισµό και τις Σπουδές στην Επιστήµη 
και την Τεχνολογία. 

Στο άρθρο της περιλαµβάνει επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την 
κατανόηση των φεµινιστικών τάσεων και τη διασύνδεσή τους µε την τεχνολογία 
και την εξέλιξη του γυναικείου κινήµατος. Ακόµη αναφέρεται στις πιο πρόσφατες 
θεωρίες του «τεχνο-φεµινισµού» (technofeminist) και τις σχέσεις ισχύος µεταξύ 
των φύλων στον υλικό κόσµο (Wajcman, 2004). 

Αναλύει πως το κίνηµα του φεµινισµού µετέτρεψε την κατανόησή µας του τι 
είναι τεχνολογία, περιλαµβάνοντας στην έννοια όχι µόνο τα τεχνολογικά 
επιτεύγµατα (υλικά αντικείµενα) αλλά τις πολιτισµικές πρακτικές, που σχετίζονται 
µε αυτήν. 

Στη συνέχεια περιγράφει ορισµένες από τις πρώιµες προσεγγίσεις που 
τόνισαν το ρόλο της τεχνολογίας στην αναπαραγωγή της πατριαρχίας, σε αντίθεση 
µε την πρόσφατη έρευνα του «τεχνο-φεµινισµού» που εκφράζει τις δυνατότητες 
που προκύπτουν από την ψηφιακή και βιοϊατρική τεχνολογία στην 
αποσταθεροποίηση των συµβατικών διαφορών µεταξύ των φύλων.  

Οι πρώιµες προσεγγίσεις της φεµινιστικής σκέψης που αναφέρει, αφορούν τη 
φιλελεύθερη, σοσιαλιστική και τη µεταµοντέρνα θεώρηση. Υποστηρίζει ότι 
στόχος, του φιλελεύθερου φεµινισµού είναι να πετύχει την ισότητα των γυναικών 
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στα νοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα δηλαδή: «επιχειρεί ισότιµα τις 
γυναίκες σε όλους τους δηµόσιους θεσµούς και να επεκτείνει τη δηµιουργία των 
γνώσεων ώστε να µην αγνοούνται πλέον τα γυναικεία ζητήµατα». (Phillips, 1987) 

Αντίθετα ο σοσιαλιστικός φεµινισµός, που αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του 
’70 -’80, αποτελεί µια προσπάθεια σύνθεσης και συσχετισµού των πολλαπλών 
τρόπων και µορφών της γυναικείας ανισότητας. Ερευνήτριες, όπως η Hartmann 
και η Mitchell, αντιµετωπίζουν τον καπιταλισµό και την πατριαρχία ως δύο 
ξεχωριστές αναλυτικές κατηγορίες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Αλλες, όπως 
η Eisenstein, αντιµετωπίζουν τον καπιταλισµό και την πατριαρχία ως ένα 
συµπαγές και ενιαίο σύστηµα µε το όνοµα «καπιταλιστική πατριαρχία» (Walby, 
1990, ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, Β.1994). 

Η σοσιαλιστική φεµινιστική προσέγγιση, ξεκίνησε µε την αποκάλυψη ότι ο 
καταµερισµός της εργασίας αποτελούσε επίσης, µια σεξουαλική ιεραρχία, και ότι η 
έµφυλη φύση της δεν είναι τυχαία . Εκτενής έρευνα κατέδειξε ότι ο αποκλεισµός 
των γυναικών από την τεχνολογία ήταν συνέπεια της ανδρικής κυριαρχίας κατά τη 
διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης (Cockburn, 1983). 

Ακόµη διατύπωσε ότι η ανδροπρέπεια είναι ενσωµατωµένη στα ίδια τα 
µηχανήµατα, τονίζοντας το ρόλο της τεχνολογίας ως βασική πηγή της ανδρικής 
δύναµης (Wajcman, 1991). Αντί λοιπόν να αντιλαµβανόµαστε τα αντικείµενα ως 
ουδέτερα ή χωρίς αξία, οι κοινωνικές σχέσεις (συµπεριλαµβανοµένων των 
σχέσεων των δύο φύλων) υλοποιήθηκαν σε εργαλεία και τεχνικές. Η Τεχνολογία 
θεωρήθηκε ως κοινωνικό σχήµα, αλλά διαµορφώνεται από τους άνδρες για τον 
αποκλεισµό των γυναικών.  

Τέλος σε αντίθεση µε τις παραπάνω θεωρήσεις του φύλου, η προσέγγιση του 
µεταµοντέρνου ή του µεταστρουκτουραλισµού στην κοινωνική έρευνα εισάγει 
νέες διαστάσεις, προϋποθέτοντας ότι η ανθρώπινη εµπειρία δεν είναι δεδοµένη, 
αλλά κατασκευάζεται κάθε φορά µέσα στο λόγο, από το ίδιο το υποκείµενο. Για 
τον ριζοσπαστικό φεµινισµό, οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ριζικά διαφορετικοί 
και η δύναµη των γυναικών, ο πολιτισµός των γυναικών και η ευχαρίστηση των 
γυναικών θεωρείται ότι συστηµατικά ελέγχονται και κυριαρχούνται από τους 
άνδρες, που λειτουργούν µέσα από τους πατριαρχικούς θεσµούς, όπως η ιατρική 
και ο στρατός.  

Η Wajcman αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της σχέσης µεταξύ γυναικών 
και τεχνολογίας, ιδιαίτερα την προσπάθεια του φεµινιστικού κινήµατος, τη 
δεκαετία του 1980, να ερευνήσει τον έµφυλο χαρακτήρα της η τεχνολογίας. Ξεκινά 
από το έργο της Harding (1986:29) ότι η φεµινιστική κριτική στην επιστήµη 
εξελίχθητε από «γυναικείο ζήτηµα» στην επιστήµη στο ριζοσπαστικό ερώτηµα το 
«επιστηµονικό ζήτηµα» στο φεµινισµό. 

Η τεχνολογία του ∆υτικού κόσµου, όπως η επιστήµη, εµπλέκεται στην 
ανδροκρατική αντίληψη της κυριαρχίας και του ελέγχου των γυναικών και της 
φύσης, ιδιαίτερα µε τις τεχνολογίες της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Την αντίθεση 
του, για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αναπαραγωγής (τεχνητή 
γονιµοποίηση) εξέφρασε ιδιαίτερα ο ριζοσπαστικός φεµινισµός κατά τη δεκαετία 
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του 1980, εκφράζοντας το φόβο ότι θα υπάρξει πατριαρχική εκµετάλλευση του 
γυναικείου σώµατος και ότι υπάρχει η ανάγκη για µια τεχνολογία που βασίζεται 
στις γυναικείες παρά τις ανδρικές αξίες. Υποστηρίζει ότι «το πρόβληµα δεν ήταν 
µόνο το µονοπώλιο των ανδρών στη τεχνολογία, αλλά και το φύλο είναι 
ενσωµατωµένο στην ίδια την τεχνολογία.» 

Στο άρθρο της αναφέρεται στη εργασία της Sandra Harding (1986), που 
επικεντρώνεται κυρίως στις γυναίκες στην κουλτούρα τους, στις φιλοδοξίες τους 
και τις αξίες τους. ∆ηλαδή στο ότι στον τεχνολογικό επαγγελµατικό χώρο δεν 
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, για τις γυναίκες, οι οποίες αναγκάζονται να 
προσαρµοστούν και πολλές φορές να ταυτιστούν µε τους άνδρες ώστε να γίνουν 
αποδεκτές καθώς και να αναγνωριστούν. 

Η εργασία της επικεντρώνεται περισσότερο στις απόψεις της για τις σχέσεις 
φεµινισµού και τεχνολογίας σε ότι αφορά τις σπουδές των γυναικών στην 
επιστήµη και την τεχνολογία. 

Υποστηρίζει ότι αυτό που κυριαρχεί είναι η ιδέα ότι «η τεχνολογική 
καινοτοµία δηµιουργείται από τις κοινωνικές συνθήκες εντός των οποίων 
διαδραµατίζεται.» Τα αντικείµενα δεν θεωρούνται πλέον αποκοµµένα από την 
κοινωνία, αλλά ως µέρος του συνεκτικού κοινωνικού ιστού χωρίς να 
διαχωρίζονται ως τεχνικά ή κοινωνικά. Εποµένως, «η τεχνολογική αλλαγή είναι µια 
ρυθµιστική και ετερογενής διαδικασία όπου η τεχνολογία και η κοινωνία είναι σε 
αµοιβαία σύνθεση.» 

Παροµοίως, η έννοια της ισότητας των φύλων, η οποία όπως υποστηρίζει η 
Butler (1990) κατανοείται πλέον ως µια παράσταση ή κοινωνικό επίτευγµα, 
κατασκευάστηκε από την αλληλεπίδραση. Αντί να αντιλαµβάνονται το φύλο ως 
πάγιο και ανεξάρτητο από την τεχνολογία, η έννοια της επιλεκτικότητας, ή της 
«έµφυλης πρακτικής» αντιλαµβάνεται την κατασκευή της έµφυλης ταυτότητας, ως 
µια εξαρχής διαµόρφωση, ταυτόχρονα µε την τεχνολογία. 

Ταυτόχρονα δηλαδή η τεχνολογία και το φύλο είναι κατασκευή µιας 
σχεσιακής διαδικασίας, που προκύπτει από συλλογικές και ατοµικές ερµηνείες. 

Συζήτηση 

Όλα τα παραπάνω την οδηγούν να συµπεράνει: «Για µένα, η διακριτική 
εικόνα του φεµινιστικού στην Επιστήµη και τις Τεχνολογικές Σπουδές ή 
technofeminism είναι ότι το φύλο είναι αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της κοινωνικο-
τεχνικής διαδικασίας: η σηµαντικότητα της τεχνολογίας παρέχει ή αναστέλλει τις 
έµφυλες σχέσεις ισχύος. Η ταυτότητα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των 
γυναικών διαµορφώνονται µαζί µε τις ψηφιακές τεχνολογίες. Παρά την 
ποικιλοµορφία των φεµινιστικών απόψεων, οι φεµινίστριες ανησυχούν µε την 
ιεραρχική διάσπαση στις σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κλειδί για την 
ανάλυσή µας είναι η κατανόηση ότι, ενώ το φύλο είναι ενσωµατωµένο στην 
τεχνοεπιστήµη, η σχέση δεν είναι οριστεί αµετάκλητα. Ενώ η διαδικασία σχεδιασµού 
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είναι καθοριστική, η κοινωνικο-τεχνική διαµόρφωση εκφράζει διαφορετικούς 
βαθµούς αποφασιστικότητας και εκτίµησης σε διαφορετικές στιγµές στη σχέση τους. 

Η ικανότητα των γυναικών χρηστών να παράγουν νέες, συµφέρουσες 
αναγνώσεις των αντικειµένων εξαρτάται από την ευρύτερη οικονοµική και 
κοινωνική τους κατάσταση.» 

Τέλος, εκτιµούµε ότι στο ζήτηµα της έµφυλης τεχνολογικής προσέγγισης 
απαιτείται µεγαλύτερη έρευνα, ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. Πρώτον, πρέπει να 
εξετάσουµε λεπτοµερώς την τεχνολογία µέσα από την άποψη της ενσωµατωµένης 
ανδροπρέπειας, δεύτερον, θα πρέπει να µελετήσουµε τις ενδεχόµενες-τις 
ιδιαιτερότητες του εργασιακού πλαισίου, εάν θέλουµε να κατανοήσουµε τα 
αντιφατικά έµφυλα πρότυπα και τρίτον, θα πρέπει να αντιληφτούµε το τεχνολογικό 
προσωπικό, γυναίκες και άνδρες, ως άτοµα µε ζωή, εκτός του επαγγελµατικού 
χώρου, ώστε να κατανοήσουµε την έµφυλη ταυτότητά τους σε σχέση µε την 
τεχνολογία. 

Γιατί όπως καταλήγει η Wajcman: «Ζούµε σε έναν τεχνολογικό πολιτισµό, µια 
κοινωνία που αποτελείται από την επιστήµη και την τεχνολογία, και έτσι οι πολιτικές 
της τεχνολογίας συνδέεται αναπόσπαστα µε την επαναδιαπραγµάτευση των σχέσεων 
ισχύος µεταξύ των φύλων.» 
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Abstract 

Technology, particularly the information and communication technology, is viewed as 
a potent force in transforming social, economic and political life across the globe. In many 
instances, the continuous development and application of technology has created vast new 
economic and employment opportunities. 

In the United States and Europe, around half of those who gain doctoral degrees in 
science and engineering are female — but barely one-fifth of full professors are women. 
Women are not invited in significant numbers to sit on the scientific advisory boards of 
start-up companies.  

Gender equality is fundamental to achieving poverty reduction and socio-economic 
development: these results from the central and vital role that women play in society 
through their contribution to productive activities and their role as social educators and 
family caretakers. At the same time, gender equity in science and technology is important 
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for development, as has long been recognized by the United Nations. Things have changed, 
and if you talk in terms of decades, there are considerable victories. But despite those 
victories, progress now seems to have stalled. Why has progress stalled? 

The article discusses the components of inequality regimes in article: “Feminist 
theories of technology”(2009) by Judy Wajcman 
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1. Εισαγωγή 

Το θέµα της διαφοροποίησης των δύο φύλων όσον αφορά στο ενδιαφέρον, 
την επίδοση και την επιλογή σχολών ή κατ’ επέκταση επαγγελµάτων που 
σχετίζονται µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει 
κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 
Παρά τις σηµαντικές προόδους τα τελευταία δύο χρόνια, οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους παραπάνω τοµείς, τόσο στον 
ακαδηµαϊκό όσο και στον επαγγελµατικό τοµέα. Αυτό οφείλεται σε διάφορους 
λόγους που σχετίζονται κυρίως µε το ρόλο που διατίθεται για τις γυναίκες στη 
σύγχρονη κοινωνία, καθώς και µε τις προϋπάρχουσες προκαταλήψεις που 
αποτελούν γυάλινες οροφές (Dimitriadi, 2013). 

Το θέµα της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των 
µαθητριών µε τις ΤΠΕ και των παραγόντων που ενδέχεται να λειτουργήσουν 
ανασταλτικά στην παρουσία των γυναικών στους χώρους της πληροφορίας και της 
τεχνολογίας, όπως προκύπτει µέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και την 
ανάλυση των απαντήσεων δύο µαθητριών σε σχετική συνέντευξη. 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

2.1 Φύλο και ΤΠΕ 

Η εισαγωγή του µαθήµατος της πληροφορικής στα σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του ΄90 αποτέλεσε µία προσπάθεια 
µε στόχο την κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων εκ µέρους των 
διδασκοµένων. Ωστόσο, έρευνες έχουν υποδείξει πως οι µαθητές και οι µαθήτριες 
εισερχόµενοι στην εν λόγω βαθµίδα της εκπαίδευσης αρχίζουν να 
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διαφοροποιούνται ως προς τις προτιµήσεις των µαθηµάτων, µε τα αγόρια να 
προσανατολίζονται περισσότερο προς τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία, 
ενώ τα κορίτσια να έλκονται από θεωρητικές κατευθύνσεις.  

Ο αρχικός αυτός διαχωρισµός αισθητοποιείται µετέπειτα τόσο στις επιλογές 
που κάνουν οι µαθητές όσον αφορά στις σπουδές τους όσο και στην επάνδρωση 
κάποιων επαγγελµάτων. Συγκεκριµένα, έχει διαπιστωθεί πως στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση οι γυναίκες αποτελούν µόλις το 20% των φοιτητών πληροφορικής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ, επιπρόσθετα, οι άνδρες πτυχιούχοι θετικών 
επιστηµών υπερβαίνουν τις γυναίκες δύο έως τέσσερις φορές. Παράλληλα, οι 
γυναίκες αποτελούν περίπου το ένα τρίτο έως και ένα τέταρτο του ερευνητικού 
προσωπικού των εργαστηρίων θετικών επιστηµών. Μάλιστα, µόλις το 2004 η 
επιτροπή γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισήγαγε για πρώτη τη φορά τη 
διάσταση του φύλου στη συζήτηση για τις ψηφιακές διακρίσεις και τη 
διαµόρφωση πολιτικής για τη Κοινωνία της Πληροφορίας (Καραµάνου, 2003). 

Αξίζει να υπογραµµιστεί, ωστόσο, πως η ενασχόληση των γυναικών µε τους 
Η/Υ προηγείται της αντίστοιχης των αντρών, γεγονός που οφείλεται στην πρότερη 
εµπειρία τους σε επαγγέλµατα όπως της δακτυλογράφου και της τηλεφωνήτριας, 
ενώ δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός πως ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό 
γυναικών κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε επιτεύγµατα που σχετίζονται µε τους Η/Υ 
(Gürer, 2002). Ενδιαφέροντα δεδοµένα προκύπτουν από έρευνα της Collet (2007) 
στη Μαλαισία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η πληροφορική είναι γυναικεία 
υπόθεση, καθώς τόσο ηγετικές θέσεις της εκπαίδευσης, όσο και θέσεις 
διδασκοµένων και διδακτικού προσωπικού καταλαµβάνονται στην πλειοψηφία 
τους από το γυναικείο φύλο. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, εντούτοις, δεν ισχύει το 
ίδιο σε αναπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερµανία και Αγγλία) και στις 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής όπου τα αγόρια και τα κορίτσια επικαλούνται το 
στερεότυπο του φύλου. 

Με εξαίρεση, καθώς φαίνεται, του παραδείγµατος της Μαλαισίας, ακόµη και 
σήµερα εντοπίζεται το φαινόµενο της συµµετοχής των γυναικών σε µικρότερο 
ποσοστό από τους άντρες σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την Επιστήµη 
των Υπολογιστών (Li & Kirkup, 2007), όπως: α) στις προπτυχιακές και 
µεταπτυχιακές σπουδές (Galpin, 2002), β) στον επαγγελµατικό χώρο της Ε.Υ. και 
γ) στο ακαδηµαϊκό πεδίο της Ε.Υ. (Duplantis, Mac Gregor, Klawe, & Ng, 2002).  

Παράλληλα, τόσο στις προπτυχιακές όσο και σε µεταπτυχιακές σχολές Η/Υ 
παρατηρείται: α) πως οι άνδρες υπερεκπροσωπούνται, ενώ οι γυναίκες αποτελούν 
µειοψηφία, β) ατέρµων ανταγωνισµός µεταξύ δύο φύλων, γ) πως όσες γυναίκες 
επιλέξουν ακαδηµαϊκή καριέρα δύσκολα µπορούν να δηµιουργήσουν οικογένεια ή 
ακόµη και να τη διατηρήσουν (Gürer & Camp, 2002· Lazowska, 2002). 

Ωστόσο, πέρα από τη διαφοροποίηση των δύο φύλων σε επίπεδο επιλογών, 
σχετικές έρευνες υποδεικνύουν πως οι γυναίκες που επιλέγουν να ακολουθήσουν 
ένα επάγγελµα σχετικό µε τις ΤΠΕ, υφίστανται διακρίσεις στο χώρο εργασίας 
τους. Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα «Χτίζοντας την Αριστεία 
µέσα από την Ισότητα» διαπιστώθηκε πως οι γυναίκες πτυχιούχοι θετικών 
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επιστηµών και πληροφορικής αδικούνται σε σχέση µε τους άντρες συναδέλφους 
τους ως προς την αµοιβή τους, τον τύπο των συµβάσεων, τις δυνατότητες 
επαγγελµατικής ανέλιξης, απουσιάζοντας ως επί το πλείστον από τις ηγετικές 
θέσεις (Καραµάνου, 2003). 

2.2 Ανασταλτικοί παράγοντες στη δηµιουργία καλής σχέσης των γυναικών 
µε τους Η/Υ  

Η δεκαετία που πέρασε ανέδειξε την ανάγκη ενσωµάτωσης της διάστασης 
του φύλου σε θέµατα που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και προαγωγής της κοινωνικής 
ανάπτυξης, καθώς η διάκριση µε βάση το φύλο καταγράφεται ως µία από τις πιο 
σηµαντικές ασυµµετρίες. Πιο συγκεκριµένα, σηµειώνονται τα εξής ποσοστά που 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Αναλυτές-προγραµµατιστές: άνδρες 
90%, γυναίκες 10%. ∆ακτυλογράφοι, καταχωρητές στοιχείων: άνδρες 0,5%, 
γυναίκες 99,5% (Φώκιαλη & Βασιλειάδης, 2010). 

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι λόγοι που ωθούν τους µαθητές και τις 
µαθήτριες να αποκτήσουν µια καλή σχέση µε τους υπολογιστές και κατ’ επέκταση 
να εκφράσουν την επιθυµία τους να σπουδάσουν σε σχολές που σχετίζονται µε τις 
ΤΠΕ. Αναφέρθηκε ότι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
αρνητικά τη σχέση των γυναικών µε τους υπολογιστές είναι: η οικογένεια, το 
σχολείο και τα Μ.Μ.Ε. (Fisher & Margolis, 2002· Jepson & Perl, 2002· Lazowska, 
2002· Pearl et al., 2002, Gürer & Camp, 2002). 

2.2.1 Οικογένεια και σχολείο 

Οι γονείς, οι δάσκαλοι, και οι σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού 
διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή βοήθειας και ενδεχοµένως στην 
παρεµπόδιση του τρόπου µε τον οποίο οι νεαρές γυναίκες επιλέγουν την 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή 
ξεκινάει νωρίς στο σχολείο (Dimitriadi, 2013). 

Όσον αφορά αρχικά στον παράγοντα της οικογένειας, η τελευταία συµβάλλει 
σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη ή µη της αυτοπεποίθησης των 
µαθητών/µαθητριών σχετικά µε τους υπολογιστές. Όπως προκύπτει από έρευνες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί, ο υπολογιστής σπάνια τοποθετείται στο δωµάτιο του 
κοριτσιού (Balcita, Carver & Soffa, 2002). Επιπλέον, στις περισσότερες 
οικογένειες απαντάται το στερεότυπο πως «τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις 
ΤΠΕ δεν είναι για γυναίκες», το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
λόγους που τα κορίτσια αποθαρρύνονται να ασχοληθούν ή και να σπουδάσουν 
υπολογιστές (Countryman, Feldman, Kekelis & Spertus, 2002), και κατά συνέπεια 
να ακολουθήσουν µία αντίστοιχη επαγγελµατική πορεία. 

Στην έρευνα της Shashaani (2001), για το αν η οικογένεια επηρεάζει το 
ενδιαφέρον που αναπτύσσεται από τους διδασκοµένους για τους υπολογιστές, 
βρέθηκε πως τα κορίτσια συµφωνούν µε την άποψη ότι οι γονείς τους θεωρούν τα 



 1228

αγόρια πιο κατάλληλα για τη χρήση των υπολογιστών, ενώ η πλειοψηφία των 
αγοριών θεωρούν ότι οι γονείς τους τους ενθάρρυνoυν να µάθουν υπολογιστές. 

Το σχολείο από την µεριά του φαίνεται να ενισχύει την αρχική πεποίθηση 
που έχει αναπτυχθεί ήδη από τον κύκλο της οικογένειας σχετικά µε την 
αποδυναµωµένη σχέση των κοριτσιών µε τους Η/Υ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη της απαραίτητης υποδοµής σε Η/Υ, οι οποίοι στην πλειονότητά τους 
καταλαµβάνονται από αγόρια κατά τη διάρκειας του µαθήµατος της 
Πληροφορικής. Το τελευταίο µάλιστα είναι µονόωρο και χωρίς εξετάσεις στο 
Γυµνάσιο και προαιρετικό στο Λύκειο, γεγονός που δεν επιτρέπει στα κορίτσια 
κυρίως να εξοικειωθούν µε τα σύγχρονα µέσα. Παράλληλα, οι περισσότεροι 
καθηγητές Πληροφορικής δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι σε θέµατα 
∆ιδακτικής και διαφορών φύλου, προκειµένου να εξαλείψουν τις υπάρχουσες 
διακρίσεις και να ωθήσουν τα κορίτσια να ασχοληθούν περισσότερο µε τους Η/Υ 
(Gürer & Camp, 2002· Lazowska, 2002). Η έλλειψη γυναικείων προτύπων- 
καθηγητριών Πληροφορικής, επιπρόσθετα, στα σχολεία στερεί από τα κορίτσια 
την αίσθηση ότι και οι γυναίκες µπορούν να ασχοληθούν επιτυχώς µε τους Η/Υ 
(Κορδάκη & Τσαγαλά, 2008). Επιπλέον, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε πως οι 
εκπαιδευτικοί, κοινωνικοποιηµένοι οι ίδιοι φυλετικά στο εκπαιδευτικό σύστηµα ως 
παλιότεροι/ες µαθητές και µαθήτριες, προβάλλουν στους µαθητές/τριές τους το 
περιεχόµενο των προσωπικών τους αντιλήψεων ως προς το φύλο στο πλαίσιο της 
οικογένειας και του σχολείου (Σολωµονίδου, 1998). 

2.2.2 Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

Η δυναµική εισβολή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην καθηµερινή µας 
ζωή σε συνδυασµό µε την ευκολία πρόσβασης σε αυτά και τα πρότυπα που 
αναδεικνύουν αναµφισβήτητα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντίληψη 
τόσο των µαθητών σχετικά µε τη σχέση που µπορούν να έχουν µε τους 
υπολογιστές όσο και του κοινωνικού περίγυρου. Τα ΜΜΕ προβάλλουν συνήθως 
τους επιστήµονες των ΤΠΕ να είναι άνδρες απόλυτα προσηλωµένοι στους 
υπολογιστές και να στερούνται άλλων κοινωνικών χαρισµάτων (Fisher & 
Margolis, 2002· Duplantis et al., 2002). Παράλληλα, διαµορφώνουν ένα 
στερεότυπο (Fisher & Margolis, 2002· Jepson & Perl, 2002) για τη χρήση 
υπολογιστών: οι άντρες περισσότερο από ότι οι γυναίκες εµφανίζονται να 
χρησιµοποιούν υπολογιστές (Duplantis et al., 2002· Lazowska, 2002).  

3. Έρευνα πεδίου  

3.1 Στόχος και µεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να διερευνήσει αν οι µεταβλητές κοινωνία, 
σχολείο, οικογένεια και ΜΜΕ καθορίζουν την επιλογή των µαθητριών να 
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ακολουθήσουν σχολές σχετικές µε ΤΠΕ καλύπτοντας τα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήµατα:  

1. Τα ελληνικά κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν στην γυναίκα 
επηρεάζουν την επιλογή των µαθητριών για σπουδές σε σχολές 
πληροφορικής και τεχνολογίας; 

2. Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει τις επιλογές των µαθητριών όσον 
αφορά στις σπουδές τους; 

3. Οι διδάσκοντες επηρεάζουν τις µαθήτριες να επιλέξουν σχολές 
πληροφορικής και τεχνολογίας; (µέσω διαφορετικής ενίσχυσης, του ρόλου 
των στερεοτυπικών αντιλήψεων για το φύλο, των πεποιθήσεων για τις 
δυνατότητες των µαθητών και των µαθητριών) 

4. Θεωρείτε πως υπάρχει επίδραση των ΜΜΕ στη σχέση σας µε τους Η/Υ; 

Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας 
επιλέχθηκε η συνέντευξη στην οποία συµµετείχαν δύο µαθήτριες Β΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου του νοµού Σερρών και πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013 στο 
χώρο του σχολείου, ενώ αφιερώθηκαν 10- 15 λεπτά στην κάθε συνεντευξιαζόµενη. 
Οι µαθήτριες επιλέχθηκαν µε γνώµονα το ότι ήδη ακολουθούν την τεχνολογική 
κατεύθυνση και θα µπορούσαν να σκιαγραφήσουν την άποψη που επικρατεί 
σχετικά µε την επιλογή των επαγγελµάτων που εµπλέκουν τις ΤΠΕ. 

Υπογραµµίζεται πως η εν λόγω έρευνα είναι ενδεικτική και βρίσκεται σε προ-
ερευνητικό στάδιο και συνεπώς τα αποτελέσµατά της είναι καλό να γενικεύονται 
σαφώς µε επιφύλαξη. 

Στην συνέντευξη τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

1) ∆ιαπιστώνετε στην καθηµερινότητά σας την κυριαρχία των ανδρών στα 
χώρο των ΤΠΕ; 

2) Νοµίζετε ότι οι άνδρες µπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα 
σε επαγγέλµατα σχετικά µε ΤΠΕ; Αν ναι, γιατί; 

3) Στο οικογενειακό σας περιβάλλον οι γυναίκες ακολουθούν επαγγέλµατα 
που σχετίζονται µε ΤΠΕ; 

4) Ποια η στάση των γονιών σας στο να ακολουθήσετε στο µέλλον 
επαγγέλµατα στο χώρο των ΤΠΕ; 

5) Η στάση των καθηγητών/τριών των ΤΠΕ είναι η ίδια απέναντι στις 
επιδόσεις των αγοριών σε σχέση µε των κοριτσιών; 

6) Έχετε να αναφέρετε παραδείγµατα ευνοϊκότερης µεταχείρισης των 
µαθητών σε σχέση µε τις µαθήτριες στο µάθηµα της Πληροφορικής; 

7) Προβάλλεται µέσω των ΜΜΕ η συνεισφορά γυναικών στους κλάδους των 
ΤΠΕ; 

8) Πιστεύετε ότι τα ΜΜΕ προβάλλουν τον άνδρα ως πιο αξιόπιστο στη 
χρήση των Η/Υ; 
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3.2 Αποτελέσµατα έρευνας 

Με βάση την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε και την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της, µπορούν να διεξαχθούν κάποια συµπεράσµατα. 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τα στερεότυπα του φύλου που επικρατούν 
στην ελληνική κοινωνία, οι µαθήτριες απάντησαν πως κατά τη γνώµη τους 
υπάρχουν, αλλά δεν συµφωνούν µε αυτά. ∆ιατείνονται µάλιστα ότι τα στερεότυπα 
που παρουσιάζουν τη γυναίκα προορισµένη να ασχολείται αποκλειστικά µε τις 
οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών δεν έχουν εκλείψει, αντιθέτως 
συντηρούνται αποµακρύνοντας τη γυναίκα από τον χώρο των νέων τεχνολογιών.  

Στα ερωτήµατα που εξετάζουν το ρόλο της οικογένειας στην επιλογή 
επαγγέλµατος που σχετίζεται µε τις ΤΠΕ, απάντησαν ότι τις επηρεάζει και µάλιστα 
τις αποθαρρύνει να το ακολουθήσουν. Και αυτό διότι υποστηρίζεται πως ο 
συγκεκριµένος κλάδος έχει κορεστεί και αυτό ίσως δηµιουργήσει µελλοντικά 
προβλήµατα στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. Τονίζεται ο αυξανόµενος ρυθµός 
εξέλιξης και η δυσκολία των ΤΠΕ, πράγµα που φοβίζει συχνά τα κορίτσια. 
Επιπλέον, από τις απαντήσεις των µαθητριών προκύπτει η εντύπωση που 
επικρατεί, κατά βάση, στις ελληνικές οικογένειες πως ο τοµέας της Πληροφορικής 
είναι συνυφασµένος µε το ανδρικό φύλο. 

Επιπλέον, από τις απαντήσεις των µαθητριών αναφορικά µε την στάση των 
διδασκόντων απέναντι τους, διαφαίνεται πως οι τελευταίοι συχνά µεροληπτούν 
υπέρ των αγοριών, θεωρώντας πως τα αγόρια είναι πιο ικανά στη χρήση των Η/Υ. 
Συγκεκριµένα, όταν οι συνεντευξιαζόµενες κλήθηκαν να απαντήσουν στην 
ερώτηση: 

«Έχετε να αναφέρετε παραδείγµατα ευνοϊκότερης µεταχείρισης των µαθητών 
σε σχέση µε τις µαθήτριες στο µάθηµα της Πληροφορικής;», η µία χαρακτηριστικά 
αναφέρει: «…δεν ξέρω γιατί αλλά πάντα τυχαίνει τα αγόρια να παίρνουν καλύτερους 
βαθµούς από εµάς, τι ας πούµε είναι καλύτερα;…», ενώ η άλλη επισηµαίνει: «…έχω 
ακούσει τον καθηγητή να λέει: Καλά, ο Ζήσης παίζει στα δάχτυλα τους Η/Υ, ενώ σε 
µας τα κορίτσια τίποτα τέτοιο…». 

 Στα ερωτήµατα που αφορούν την επιρροή των ΜΜΕ στις επιλογές των 
µαθητριών σχετικά µε τις επιστήµες των ΤΠΕ, οι µαθήτριες τόνισαν ότι 
αναµφίβολα τα ΜΜΕ προβάλλουν τον άνδρα να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στον «κόσµο» της τεχνολογίας ως ο κατεξοχήν ειδικός στον χώρο αυτό. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα, η γυναίκα συχνά να νιώθει ανίκανη να ανταπεξέλθει 
ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά το φάσµα των επαγγελµάτων νέων τεχνολογιών. 

3.3 Συµπεράσµατα 

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, το οικογενειακό και το σχολικό 
περιβάλλον και τα ευρύτερα κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν το ρόλο των δύο 
φύλων αποτελούν ακόµη και σήµερα τροχοπέδη στην ανάπτυξη τεχνολογικών 
δεξιοτήτων των γυναικών. 
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4. Επίλογος 

Κρίνεται απαραίτητο να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ισότιµης 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της επικοινωνίας και της πληροφορίας. ∆εν θα 
έπρεπε όµως να αποτελεί στόχο η απλή αύξηση των ρυθµών πρόσβασης και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις γυναίκες, αλλά να δοθεί έµφαση στην κριτική 
ανάλυση των δοµών και λειτουργιών εκείνων της ΚΤΠ που αναπαράγουν 
ανισότητες τόσο µεταξύ των φύλων, όσο και µεταξύ των άλλων κατηγοριών, 
οµάδων και τάξεων (Βιτσιλάκη,2007).  

Εκτός όµως από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, δράση απαιτείται να 
αναλάβει και το σχολείο. Τίθεται επιτακτική ανάγκη να λειτουργεί µέσα στο 
πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων χωρίς να αναπαράγει ρατσιστικές αντιλήψεις. 
Αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ως µεταβιβαστές κυρίαρχων ιδεολογιών για τις 
σχέσεις των φύλων, µπορούν να συµβάλουν στην αλλαγή των µηνυµάτων που 
εκπέµπουν σε σχέση µε το φύλο όπως προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ενδείκνυται λοιπόν η εφαρµογή µιας σειράς προτάσεων/πρακτικών που 
ενθαρρύνουν κυρίως τις µαθήτριες σε δραστηριότητες σε σχέση µε την 
πληροφορική (Σολωµονίδου, 1998). Καταρχάς, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί 
ένα µαθησιακό περιβάλλον πρόσφορο ώστε οι µαθητές να έχουν ενισχυµένη 
αυτοπεποίθηση και να µπορούν να αναπτύσσουν απρόσκοπτα τις δεξιότητες τους. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται ίση προσοχή στα αγόρια και στα κορίτσια, δηλαδή 
οι ερωτήσεις που τίθενται στα αγόρια και στα κορίτσια (στο µάθηµα της 
Πληροφορικής) να είναι εξίσου απαιτητικές. Θα πρέπει, ακόµη, να δίνεται έµφαση 
στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων στα διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα του 
αναλυτικού προγράµµατος, προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε 
ζητήµατα που αφορούν στον τρόπο εργασίας µε τους Η/Υ και να αποφευχθεί ο 
«φόβος», από την πλευρά τους, απέναντι στον κόσµο της τεχνολογίας, 
πληροφορίας και επικοινωνίας (Νικολοπούλου, 2011). 
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Abstract 

During the recent years, the research concerning the problems that have arisen around 
the issues associated with the female students' choices as far as New Technologies Schools 
are concerned has been deemed necessary. Family, the Media, school and society play a 
major role on this. The under- representation of women in professions of positive Sciences, 
Technology and Mechanics is related in various ways with the education of both boys and 
girls.  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, (ET 2020), η εκπαίδευση θα πρέπει 
να λειτουργήσει ως τοµέας που θα συµβάλλει στην οικονοµική και πολιτική 
ανάπτυξη των κρατών µελών. Στο πλαίσιο αυτό η εναρµόνιση κάθε έθνους-
κράτους µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία εστιάζεται σε µια σειρά εκπαιδευτικών 
θέσεων που ενσωµατώνονται στη γενική απαίτηση για ένα λειτουργικό και 
καινοτόµο σχολείο. 

Η εφαρµογή προγραµµάτων τηλεϊατρικής, κυρίως στα δηµόσια δηµοτικά 
σχολεία εκτιµάται ότι θα αµβλύνει τις ανισότητες και θα λειτουργήσει στη βάση 
µια προνοιακής πολιτικής ειδικότερα για τα κατώτερα στρώµατα. Η τεχνολογία 
µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε όλα τα δηµόσια σχολεία να αποκτήσουν 
υποδοµές και προγράµµατα τηλεϊατρικής να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Ετυµολογικά, στην ελληνική γλώσσα ο όρος ʺΤηλεϊατρικήʺ φέρει το 
συνθετικό ʺΤήλεʺ όπου µεταφραζόµενο ελεύθερα σηµαίνει ʺµακριά, εξ’ 
αποστάσεωςʺ και το συνθετικό ʺΙατρικήʺ. Η σύνθετη λέξη ʺΤηλεϊατρικήʺ 
ερµηνεύεται ως προσφορά ιατρικών υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως (Περδικούρη, 
Γιόβας, 2005). Πρόκειται για διαδικασία ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών 
σχετιζόµενων µε έναν ασθενή, ηλεκτρονικά, µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προορισµών.  

Με τη χρησιµοποίηση του όρου τηλεϊατρική καλύπτεται ένα ευρύ πεδίο 
εφαρµογών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς επίσης και 
πληθώρα κλινικών εφαρµογών, µολονότι η διαδραστική τηλεδιάσκεψη αποτελεί το 
πιο κοινό µέσο εφαρµογής της, (Grigsby, Sanders, 2008).  

Η εκπαίδευση στα ελληνικά δηµοτικά σχολεία υποστηρίζει αποκλειστικά και 
µόνο την παροχή εφοδίων, τέτοιων ώστε να εισάγει τα παιδιά στα γνωστικά 
αντικείµενα της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισµού, των θετικών επιστηµών. 
Η υγεία αποτελεί πεδίο ενασχόλησης άλλων επαγγελµατιών σε χώρους εκτός 
σχολείου. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί έρχονταν καθηµερινά αντιµέτωποι µε 
ασθένειες µαθητών, µε µικροτραυµατισµούς, χρόνια νοσήµατα ή ζητήµατα υγείας 
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που χρειάζονταν άµεση αντιµετώπιση ή απορίες µαθητών για ποικίλα ζητήµατα 
υγείας.  

Η καινοτοµία της τηλεϊατρικής προϋποθέτει τη συνεργασία επιστηµόνων 
υγείας και εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας την προαγωγή και διατήρηση της υγείας 
των µαθητών του δηµοτικού σχολείου, µέσω της βασικής της υπηρεσίας της 
τηλεπαιδιατρικής. 

Ως τηλεπαιδιατρική ορίζεται η χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, η οποία υποστηρίζει και παρέχει υγειονοµική φροντίδα στα παιδιά.  

Παιδιατρικές υπηρεσίες, όπου φαίνεται ότι υιοθετούνται αποτελεσµατικά  
από την τηλεϊατρική στο σχολείο είναι οι ακόλουθες: 

-Τηλεδιάγνωση, παροχή εξειδικευµένης ιατρικής γνώσης µε τη µορφή 
διάγνωσης ή 

συµβουλευτικής µέσω της χρήσης τηλεµατικών συστηµάτων. 
-Τηλεδιάσκεψη, ίσως η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία της τηλεϊατρικής, 

επιτρέπει την σε πραγµατικό χρόνο ανταλλαγή απόψεων των γιατρών, 
επαγγελµατιών υγείας και εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά µε ζητήµατα 
ασθενών, τόσο για την υποβοήθηση πραγµατοποίησης διαγνώσεων, όσο και για 
ζητήµατα τα οποία άπτονται της υγειονοµικής περίθαλψης γενικότερα. Ως 
προαπαιτούµενο εργαλείο ικανό για την εφαρµογή της θεωρείται η ψηφιακή 
βιντεοκάµερα, καθώς και η σύνδεση µε το διαδίκτυο, (Callahan, Malone, Estroff, 
et al, 2005). 

-Τηλεδερµατολογία,  βασίζεται κυρίως στην αποθήκευση, ανάκτηση και 
µετάδοση, σε µη πραγµατικό (store-and-forward), ή πραγµατικό χρόνο, 
δερµατολογικών εικόνων, (Rigby, Birch, Roberts, 2000). 

-Τηλε-εκπαίδευση, µια σειρά διαδραστικών µαθηµάτων µε τη µέθοδο της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης βασισµένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
σχετικά µε παιδιατρικά ζητήµατα υγείας και προβλεπόµενες πρακτικές, 
εφαρµόζεται σε αρκετά δηµοτικά σχολεία του εξωτερικού. Το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του σχολείου ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σχετικά µε 
τρέχοντα ζητήµατα υγείας των µαθητών αλλά και της κοινότητας, µε την εµφάνιση 
αιφνίδιων φαινοµένων (πχ. επιδηµίες, πανδηµίες, κλπ) και προτείνονται τρόποι 
οµοιογενούς αντιµετώπισής τους. Από τις εκπαιδευτικές πλατφόρµες δεν θα ήταν 
δυνατό να λείπουν ζητήµατα που αφορούν τους γονείς των µαθητών. 

-Τηλεψυχιατρική, τα προγράµµατα σχολικής ψυχικής υγείας µέσω της 
τηλεϊατρικής, προσφέρουν αυξηµένη πρόσβαση στους µαθητές εξαλείφοντας 
πολλούς φραγµούς της παραδοσιακής φροντίδας ψυχικής υγείας, όπως η 
πρόσβαση, η φροντίδα του παιδιού, το κοινωνικό στίγµα, (Pfefferle, Gittell, 
Hodgkin, et al, 2006). 

Αναφορικά µε τις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός τηλεϊατρικού συστήµατος, 
ειδικότερα εκείνου που καλείται να εξυπηρετήσει µια σχολική µονάδα, θεωρείται 
ως προαπαιτούµενο η δυνατότητα µεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις 
υψηλής ποιότητας («ποιότητας διάγνωσης») βίντεο, ήχου και εικόνας, ενώ η 
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µεταφορά αυτή να πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο, (Maheu, Whitten, 
Allen A, 2001). 

Τα σχολεία κρίνονται ουσιαστικά για την επίτευξη της υγείας των µαθητών, 
καθώς και της βασικής εκπαίδευσης υγείας. Η εκπαίδευση έχει αποδειχθεί βασικός 
παράγοντας στη µείωση των διαφορών µεταξύ ανώτερων και κατώτερων 
κοινωνικών τάξεων, καθώς υπάρχουν πολύ ισχυροί συσχετισµοί µεταξύ της 
ένδειας και της φτωχής υγείας, (World Bank, 1993).  

Σε κάθε σχολείο του εξωτερικού συστήθηκαν υπηρεσίες παροχής φροντίδας 
υγείας και ιδιαίτερη µνεία δόθηκε στη συνεργασία διαφορετικών φορέων 
(κυβέρνηση, ασφαλιστικά ταµεία, νοσοκοµεία, κλπ.), προκειµένου η παροχή 
σχολικών υπηρεσιών υγείας να αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα όλων των 
υπαρχόντων εργαλείων για "σχολεία προαγωγής της υγείας",  ("health promoting 
schools"), (Shilton, 2004). 

Ο τοµέας της υγείας διασυνδέθηκε πλήρως µε τα σχολεία.  
Μολονότι οι νόµοι µεταβάλλονται, οι πολιτικές για τη σχολική υγεία 

εκσυγχρονίζονται, η ελληνική πραγµατικότητα απέχει από την πραγµατικότητα 
των άλλων χωρών στον τοµέα παροχής σχολικών υπηρεσιών υγείας. Αν ληφθεί δε 
υπόψη το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας µας, η ασφάλεια της υγείας των 
µαθητών στο σχολικό περιβάλλον των δηµόσιων σχολείων, ιδίως των 
αποµακρυσµένων περιοχών είναι επιβεβληµένη. 

Οι ιδιώτες καθόσον αντιλαµβάνονται διαφορετικά την πραγµατικότητα και 
την αγορά εργασίας έχουν ξεκινήσει να κάνουν τα πρώτα δειλά βήµατα 
εκσυγχρονισµού. Κάποια ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προσανατολίζονται στην 
εφαρµογή µεµονωµένων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, όπως τηλεδιάγνωση, 
κατανοώντας τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο σε επίπεδο ασφαλούς διαχείρισης 
των προκυπτόντων περιστατικών υγείας των µαθητών όσο και ενίσχυσης της 
θέσης τους στην αγορά εργασίας. 

Η δηµιουργία "σχολικών κλινικών" βασιζόµενων στην τηλεϊατρική καλείται 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των υφιστάµενων στα αστικά κέντρα σχολείων 
όσο και αυτών των αποµονωµένων περιοχών. Καλείται να απαντήσει στην 
πρόκληση ισότιµης πρόσβασης σε ισότιµες υπηρεσίες υγείας για όλους. 

Οι φραγµοί που εµποδίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 
περιλαµβάνουν παράγοντες όπως απόσταση, έλλειψη µεταφορικού µέσου, ανεργία 
και φτώχεια, ανεπαρκή ή ανύπαρκτη κάλυψη ασφάλειας υγείας καθώς και βασικές 
ελλείψεις των εκάστοτε παρόχων φροντίδας υγείας, (Burke, Bynum, Hall-
Barrow,et al, 2008).  

Συνεπώς, η τηλεϊατρική στα δηµοτικά σχολεία έχει εµφανιστεί ως πολύτιµο 
εργαλείο που χρησιµοποιείται για να παρέχει τις υπηρεσίες υγειονοµικής 
περίθαλψης, παρά τα εµπόδια, στις αγροτικές και γενικότερα στις υποβαθµισµένες 
περιοχές.  

Οι επιπτώσεις της παιδικής ασθένειας επιβαρύνουν ποικιλοτρόπως ένα 
ολόκληρο σύστηµα. Ειδικότερα στις κοινότητες των πόλεων, τις µονογονεϊκές 
οικογένειες ή τις οικογένειες µε εργαζόµενους και τους δύο γονείς το σενάριο της 
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αιφνίδιας αποµάκρυνσης ενός παιδιού από το σχολείο µπορεί να έχει σοβαρές 
συνέπειες στη ασφάλεια και τη σταθερότητα, τους οικονοµικούς πόρους και την 
ευηµερία της οικογένειας, (Liebert, 2009). Επιπρόσθετα, σηµαντικές είναι και οι 
απώλειες των χαµένων εκπαιδευτικών ωρών από τα παιδιά οι οποίες διαταράσσουν 
τη ροή της µάθησης και τη λειτουργία του σχολείου εν γένει.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Θεωρήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον να ασχοληθούµε µε προνοµιακές 
εκπαιδευτικές πολιτικές όπως εφαρµόζονται  στα ιδιωτικά σχολεία τα οποία είναι 
σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους µαθητές τους, καθώς διαθέτουν 
νοσηλευτικό ή/και ιατρικό προσωπικό.  

Ως µελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε ένα ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης της Β΄ Αθήνας, όπου από άποψη υποδοµών τηρεί τις προδιαγραφές 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που απευθύνονται σε µεσαία και ανώτερα 
κοινωνικά στρώµατα. Η επιλογή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δίνει τη 
δυνατότητα να εντοπιστούν στοιχεία που συνδέονται µε τη φροντίδα υγείας, καθώς 
έχουµε µαθητές που βρίσκονται στην παιδική ηλικία και εποµένως χρήζουν 
ιδιαίτερης προστασίας.  

Γονείς και εκπαιδευτικοί δείχνουν ιδιαίτερη µέριµνα, καθώς αυτό το ηλικιακό 
στάδιο συνδέεται µε ανωριµότητα των παιδιών και επιρρέπεια σε ασθένειες. 
Εποµένως, η επιλογή του ιδιωτικού σχολείου συνδέεται µε την εξέταση µιας 
ιδεατής κατάστασης, ένα «παράδειγµα» ιατρικής και ψυχικής φροντίδας που 
θεωρητικά πληροί τους όρους των σύγχρονων εκπαιδευτικών παροχών. 
Ειδικότερα, εξετάζονται οι υποθέσεις: 

– Η επικέντρωση στη γνώση, θα συνδέεται µε παράλληλη παροχή 
υγειονοµικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα; 

– Το προσωπικό θα αξιολογείται και ως προς τις γνώσεις αγωγής υγείας; 
– Στο χώρο του εκπαιδευτηρίου θα υπάρχει ειδικευµένο προσωπικό, όπως 

σχολικός νοσηλευτής; 
– ∆ιαδικτυακή επικοινωνία των ειδικών φροντίδας µε αντίστοιχα ιατρικά, 

ψυχολογικά κέντρα; 
– ∆υνατότητα άµεσης αξιολόγησης των περιστατικών και παραποµπή τους 

σε ειδικούς, χωρίς γραφειοκρατία, µε την αξιοποίηση τηλεϊατρικών 
συστηµάτων; 

– ∆ιατήρηση µητρώου των µαθητών σχετικά µε στοιχεία ιατρικού 
περιεχοµένου; 

– Παράλληλη ενηµέρωση των γονέων σε θέµατα γνωστικού επιπέδου των 
παιδιών τους αλλά και συγκρότησης του εαυτού (ενηµέρωση σε θέµατα 
υγείας και ψυχικής κατάστασης); 
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– Αυξηµένα προγράµµατα αγωγής υγείας για τους µαθητές, µε έµφαση σε 
ειδικά έντυπα για ζητήµατα υγείας που τους απασχολούν, διαδραστικά 
προγράµµατα τηλε-εκπαίδευσης; 

– Ενηµέρωση εκπαιδευτικών, συνεργασία εκπαιδευτικών-νοσηλευτικού 
προσωπικού µε αξιοποίηση προτάσεων και των δύο φορέων µε στόχο την 
καλή σωµατική και ψυχική υγεία των µαθητών; 

Όπως φαίνεται από τις υποθέσεις το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην εις βάθος 
µελέτη του ζητήµατος, άρα στη συγκέντρωση δεδοµένων που θα οδηγούσαν σε 
µια ποιοτική ανάλυση (Punch, 2009). 

Η έρευνά διήρκεσε τρείς µήνες. Στο διάστηµα αυτό ως ερευνητικά εργαλεία 
χρησιµοποιήθηκαν:  

– Ανάλυση περιεχοµένου των εντύπων του σχολείου, (Bar, Aminoff , 2003) 
– Συνεντεύξεις, (Kvale, 2007) 
– Άµεση παρατήρηση 

Στο ζήτηµα της ανάλυσης περιεχοµένου του κειµένου που αναφερόταν στην 
υγεία επιλέχθηκε η µέθοδος ανάλυσης λόγου µε εστίαση σε λέξεις που 
υποδηλώνουν: 

– Φροντίδα 
– Πρόνοια 
– Ενδιαφέρον 

Οι συνεντεύξεις κινήθηκαν σε δύο επίπεδα. Πραγµατοποιήθηκαν 
επαναλαµβανόµενες, ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τη νοσηλεύτρια και την 
παιδίατρο, και ενδεικτικές διερευνητικές συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς, µαθητές 
και γονείς. Ενδεικτικές συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν και µε µαθητές, οι 
οποίοι επιλέχθηκαν από ένα δείγµα παιδιών που έχουν χρησιµοποιήσει τις 
υπηρεσίες του σχολικού ιατρείου.  

Είναι γνωστό ότι η παραµονή επισκεπτών στους χώρους του σχολείου 
απαγορεύεται και δίνεται µε ειδική άδεια, άρα η άµεση παρατήρηση είναι δύσκολη 
υπόθεση. Εποµένως, ο χρόνος παραµονής είναι περιορισµένος και πρέπει να 
αιτιολογηθεί ο λόγος.  

∆εδοµένα 

Στην έρευνα συγκεντρώθηκαν για την τρίµηνη περίοδο από 16 Σεπτεµβρίου 
2010 έως 30 Νοεµβρίου 2010 τα εξής ποσοτικά δεδοµένα που περιέχουν στοιχεία, 
όπως φαίνεται παρακάτω για τον αριθµό των επισκεπτών του σχολικού ιατρείου, 
καθώς και για τις ειδικές περιπτώσεις (βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1 ). 

Το δηµοτικό σχολείο αριθµεί 196 µαθητές, ενώ η κάθε τάξη αποτελείται κατά 
µέσο όρο από 32 περίπου παιδιά.  

Παρατηρώντας τα συλλεγόµενα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι οι επισκέψεις 
παιδιών στο σχολικό ιατρείο προς αναζήτηση βοήθειας αφορούν σε περιστατικά, 
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όπως µικροατυχήµατα, ιώσεις (κυρίως εποχικές), ατυχήµατα πιο σοβαρά. 
Περιστατικά µε συµπτώµατα άγχους (πόνος κοιλιάς, πονοκέφαλος) εµφανίζονται 
µε κάποια σχετική συχνότητα, όπως και άλλα µε τυπικά συµπτώµατα από το 
γαστρεντερικό (πόνος στοµαχιού) και το κεντρικό νευρικό σύστηµα (πονοκέφαλος, 
ζάλη), τα οποία όπως προκύπτει, από τις γνώσεις και την εµπειρία των 
επαγγελµατιών υγείας, οφείλονται καθαρά σε παράλειψη του πρωινού γεύµατος. 

Κατά το µήνα Σεπτέµβριο παρατηρούµε ότι οι εποχικές ιώσεις εµφανίζονται 
µε µεγαλύτερη συχνότητα, ακολουθούµενες από τα µικροατυχήµατα. Αµέσως µετά 
εµφανίζονται τα ατυχήµατα αλλά και οι επισκέψεις στο ιατρείο µε συµπτώµατα 
προερχόµενα από άγχος. Με πιο µικρή συχνότητα καταφεύγουν στο σχολικό 
ιατρείο περιστατικά δυσφορίας λόγω έλλειψης πρωινού γεύµατος, ενώ οι 
σοβαρότερες ασθένειες όπως κρίσεις άσθµατος ή υπογλυκαιµικές ή επιληπτικές 
κρίσεις είναι πιο σπάνιες στην εµφάνισή τους. (βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1 ). 

Κατά το µήνα Οκτώβριο, τα προβλήµατα υγείας που απασχολούν το σχολικό 
ιατρείο ακολουθούν την ίδια συχνότητα µε κάποιες αλλαγές στους µέσους όρους 
ανά τάξη. (βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1 ). 

Ο µήνας Νοέµβριος, δίνει συχνότερα εµφανιζόµενα παιδιά µε ιώσεις, 
µικροατυχήµατα, ατυχήµατα. (βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1 ). 

Το ενδιαφέρον όµως επικεντρώνεται στις παρατηρήσεις σχετικά µε τον 
αριθµό των παιδιών τα οποία αποµακρύνθηκαν από το χώρο του σχολείου, είτε µε 
τους γονείς τους για ανάρρωση στο σπίτι, είτε διακοµίστηκαν σε νοσηλευτικά 
ιδρύµατα. Σύµφωνα µε το Πίνακα 2, τα παιδιά που επέστρεψαν σπίτι το µήνα 
Σεπτέµβριο ήταν 21 έναντι συνολικού αριθµού 168 περιστατικών υγείας που 
καταγράφτηκαν στο σχολικό ιατρείο, ενώ οι παραποµπές ή οι διακοµιδές παιδιών 
σε νοσηλευτικό ίδρυµα αφορούσαν µόλις 3 περιστατικά. Οκτώβριο και Νοέµβριο 
οι µαθητές που αποχώρησαν από το σχολείο για το σπίτι ήταν 17 και 23 µε αριθµό 
συνολικών περιστατικών ασθενειών 159, 115 αντίστοιχα και υπήρχε µία 
παραποµπή παιδιού σε νοσηλευτικό ίδρυµα το Νοέµβριο και καµία τον Οκτώβριο. 

Συζήτηση   

Η χρονική διάρκεια της έρευνας µας έδωσε τη δυνατότητα να ερχόµαστε σε 
άµεση επαφή µε το δείγµα και µέσω των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων να 
επανελέγχουµε υποθέσεις, να διευκρινίζουµε απορίες και να αλληλοσυσχετίζουµε 
µεθοδικότερα συνιστώσες του θέµατός µας. Είναι γνωστό ότι η ελληνική 
εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχει εξοικειωθεί µε «έρευνες» και αντιµετωπίζει µε 
ιδιαίτερη καχυποψία τις ερευνητικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη 
συλλογή δεδοµένων και για την ερµηνεία.  

Ανέκυψαν ζητήµατα για τη συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού µε τους εκπαιδευτικούς και εν γένει µε την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Αναδείχθηκε ο ρόλος τους σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα και οι παράπλευρες 
λειτουργίες τους που ίσως ξεπερνούν το στενό πλαίσιο της νοσηλευτικής – 
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ιατρικής φροντίδας. Η επαφή µε τους γονείς ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη µε την έννοια 
ότι ερµήνευαν µια κατάσταση ως αποδέκτες υπηρεσιών και ταυτόχρονα ως άτοµα 
που έχουν δικαίωµα µε βάση τη σχέση τους µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα να ασκούν 
έλεγχο και να διατυπώνουν προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργικός ήταν και ο 
ρόλος των µαθητών που ανέφεραν προσωπικά τους περιστατικά και έδωσαν 
«χρώµα» και συναισθηµατικό τόνο µε το λόγο τους. 

Συµπεράσµατα  

Η Τηλεϊατρική στο σχολείο ακυρώνει τις υποθέσεις για σειρά ζητηµάτων 
αναφορικά µε το χώρο και το χρόνο. Η επιτυχής υιοθέτηση, εξαρτάται a priori από 
επιτυχείς οργανωτικές καινοτοµίες, ιδιαίτερα από τη δέσµευση των ασφαλιστικών 
φορέων και οργανισµών. 

Ένα αυξανόµενο σώµα στοιχείων αποδεικνύει ότι τα οφέλη υπερβαίνουν 
µακράν το κόστος. Μεγάλη ποικιλία συµπτωµάτων, προβληµάτων υγείας και 
κανόνων προστασίας και πρόληψης µπορεί να επιλεχθεί, να καταταχθεί και να 
παρασχεθεί στο κατάλληλο µέρος, τον κατάλληλο χρόνο, από τους κατάλληλους 
επαγγελµατίες υγείας. Η ωφέλεια των µαθητών ξεπερνά το αµιγές κοµµάτι της 
υγείας τους. 

Μειώνονται οι αδυναµίες πρόσβασης µεγάλου αριθµού παιδιών στους 
παρεχόµενους πόρους υπηρεσιών υγείας και παράλληλα ενισχύεται η 
αποδοτικότητα των συστηµάτων υγείας, της διάγνωσης και θεραπείας. Αυξάνεται 
η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των χρόνιων ζητηµάτων υγείας των 
παιδιών µειώνοντας παράλληλα την επικρατούσα τάση στιγµατισµού τους. 
Προάγεται η ατοµική υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής και αυτοφροντίδας των 
µαθητών.  

Η ιδιαίτερη υπόσχεση της τηλεϊατρικής να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα της 
ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας, του κόστους, και της πρόσβασης στην 
παροχή φροντίδων υγείας στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να 
θεωρηθεί ως εθνική προτεραιότητα , ώστε να µεταρρυθµιστεί ουσιαστικά η 
υγειονοµική περίθαλψη. 

Ως µέγιστο ζητούµενο κρίνεται η διασφάλιση της ποιότητας και 
αποτελεσµατικότητας της εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού του σχολικού 
ιατρείου. Καθώς η τεχνολογική υποδοµή υπάρχει (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
ψηφιακές κάµερες, κλπ.), θα αποτελούσε ιδιαίτερη πρόκληση η εγκατάσταση ενός 
απλού πιλοτικού συστήµατος τηλεϊατρικής (Η.Υ, µε ενσωµατωµένο µικρόφωνο, 
ψηφιακή κάµερα, γραµµή ISDN), µε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση µε το 
νοσηλευτικό ίδρυµα το οποίο καλύπτει τα περιστατικά υγείας των µαθητών του 
σχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 Α΄ΤΑΞΗ 
(34)���� 

Β΄ΤΑΞΗ 
(30) 

Γ΄ΤΑΞΗ 
(30) 

∆΄ΤΑΞΗ 
(32) 

Ε΄ΤΑΞΗ 
(35) 

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 
(35) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(196) 

Περιστατικά       Μ.Ο 
Μικροατυχήµατα 10 6 8 11 8 10 8,8 

Ιώσεις 15 6 7 4 4 21 9,5 

Ζάλη, Πονοκέφαλος, 
Στοµαχικός Πόνος 

0 1 0 2 1 2 1 

Ατυχήµατα 3 2 7 5 2 4 3,8 

(Άγχος) Πόνος 
κοιλιάς, Πονοκέφαλος 

3 10 2 3 2 3 3,8 

Κρίσεις Άσθµατος  0 1 0 0 2 0 0,5 

∆ιάφορα 0 0 0 1 0 2 0,5 

Σύνολο 31 26 24 26 19 42 168 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 Α΄ΤΑΞΗ 
(34)���� 

Β΄ΤΑΞΗ 
(30) 

Γ΄ΤΑΞΗ 
(30) 

∆΄ΤΑΞΗ 
(32) 

Ε΄ΤΑΞΗ 
(35) 

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 
(35) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(196) 

Περιστατικά       Μ.Ο 

Μικροατυχήµατα 3 4 9 7 5 8 6 

Ιώσεις 15 7 16 9 11 16 12,3 

Ζάλη, Πονοκέφαλος, 
Στοµαχικός Πόνος 

0 0 0 1 0 2 0,5 

Ατυχήµατα 3 3 9 6 5 10 6 
(Άγχος) Πόνος 
κοιλιάς, Πονοκέφαλος 

0 5 1 0 2 0 1,3 

Κρίσεις Άσθµατος  0 0 0 0 0 1 0,1 
∆ιάφορα 0 0 0 0 0 1 0,1 

Σύνολο 21 19 35 23 23 38 159 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 Α΄ΤΑΞΗ 
(34)���� 

Β΄ΤΑΞΗ 
(30) 

Γ΄ΤΑΞΗ 
(30) 

∆΄ΤΑΞΗ 
(32) 

Ε΄ΤΑΞΗ 
(116) 

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 
(128) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(196) 

Περιστατικά       Μ.Ο 
Μικροατυχήµατα 1 6 2 5 2 4 3,3 
Ιώσεις 2 7 3 12 7 9 6,6 

Ζάλη, Πονοκέφαλος, 
Στοµαχικός Πόνος 

1 1 1 0 0 2 0,9 

Ατυχήµατα 2 6 10 3 4 10 5,8 
(Άγχος) Πόνος 
κοιλιάς, Πονοκέφαλος 

2 5 1 1 2 0 1,9 

Κρίσεις Άσθµατος  0 0 0 1 0 1 0,3 
∆ιάφορα 0 0 0 1 1 0 0,3 

Σύνολο 8 25 17 23 16 26 115 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 196 
1196ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ∆ΙΑΚΟΜΙ∆Η ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

(168)���� 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

(159)���� 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

(115)���� 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

(168)���� 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

(159)���� 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

(115)���� 

21 17 23 3 0 1 

���� Υποδηλώνει τον αριθµό των µαθητών κάθε τάξης. 
 

Περίληψη  

Στην εργασία µας εξετάζεται το θέµα της τηλεϊατρικής και η πρόταση εφαρµογή της 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µια πρόταση που σχετίζεται µε: 1) τα δικαιώµατα του 
παιδιού 2) την οικονοµική συγκυρία και 3) τον ειδικό ρόλο της εκπαίδευσης. Σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει µε την έννοια της λειτουργικής 
αναδιοργάνωσης των προνοιακών δοµών φροντίδας. Στην εργασία µας περιγράφονται, 
συνοπτικά, επιτυχηµένα µοντέλα σχολικής τηλεϊατρικής σε χώρες του εξωτερικού. 
Συγκριτικά, ως µελέτη περίπτωσης εξετάζεται ένα µοντέλο εφαρµογής  σε ιδιωτικό 
ελληνικό σχολείο, προκειµένου στο µικρο-επίπεδο να παρουσιαστεί η λειτουργία του 
συστήµατος σε µια σχολική µονάδα, ώστε στη συνέχεια  να  αναλυθεί διεξοδικά η 
δυνατότητα επέκτασης του προγράµµατος στα ∆ηµόσια Σχολεία.  
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Η συνειδητότητα των εκπαιδευτικών αναφορικά µε 
τον εµφυλοποιητικό τους ρόλο κατά την υιοθέτηση 

των διδακτικών πρακτικών τους 

Θ. Χαµπίδης 

Φιλόλογος, Κάτοχος Μ.∆.Ε. Παιδαγωγικής, ∆ιδάκτορας Παιδαγωγικής του 
∆ηµοκριτείου Πανεπιστήµιου Θράκης , theodoroschampidis@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον των νεότερων χρόνων έχει εστιαστεί εν πολλοίς 
δικαιολογηµένα στο χώρο της Παιδαγωγικής στα πορίσµατα της 
µεταστρουκτουραλιστικής θεώρησης του φύλου αναφορικά µε τις διαδικασίες 
κατασκευής των αντιλήψεων του φύλου και των ταυτοτήτων του. Η τάση 
αναπαραγωγής των στερεότυπων του φύλου στη βάση της κυρίαρχης ηγεµονικής 
ιδεολογίας της πατριαρχίας των λευκών αστών ανδρών της δυτικής κοινωνίας 
συνιστά διαδικασία που τεκταίνεται µέσω ενός λανθάνοντα σεξισµού 
(∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, 2003). Η εκπαίδευση είναι ένας από τους µοχλούς 
αναπαραγωγής του έµφυλου στερεοτυπισµού. Όµως, ο συγκεντρωτισµός στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα θεωρητικά δεν θα άφηνε περιθώρια 
ευελιξίας των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριµένα των 
εκπαιδευτικών. Αντίθετα ερευνητικά τεκµηριώνεται πως οι εκπαιδευτικοί 
ενεργούν άτυπα ως θεσµικά θωρακισµένοι ενεργητικοί δίαυλοι προώθησης 
σεξιστικών στερεοτύπων µέσω του παραπρογράµµατος (Τζιµπιλή, 2005). Εύλογα, 
λοιπόν, προκύπτει το ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά µε τη συνειδητότητα των 
εκπαιδευτικών αναφορικά µε τον εµφυλοποιητικό τους ρόλο µέσω των πρακτικών 
που στα πλαίσια του θεσµοθετηµένου ρόλου τους καλούνται να παίξουν. 

2. Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα συνιστά µία µόνο διάσταση από αυτές που εξετάστηκαν 
στα πλαίσια µιας ευρύτερης ερευνητικής απόπειρας σχετικά µε τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εν 
προκειµένω το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνειδητότητα των εκπαιδευτικών 
ως προς το ρόλο τους ως παραγόντων προώθησης του έµφυλου στερεοτυπισµού 
µέσω των διδακτικών τους πρακτικών. Η σπουδαιότητα της έρευνας θεµελιώνεται 
στον θεσµικά πρωταγωνιστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στο σχολείο. 

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το διάστηµα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2010. Το 
δείγµα, 705 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και ποικίλων κοινωνικο-



 1245

δηµογραφικών χαρακτηριστικών, αποτέλεσαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κυρίως σε σχολεία της περιοχής της 
Κεντρικής και  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο πίνακας 1 εκθέτει 
επιγραµµατικά τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος της 
έρευνας: 

Πίνακας 1. Τα κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος της έρευνας 

Φύλο γυναίκες (65,4%) 
Ηλικία κυρίως της µέσης ηλικίας, δηλαδή 31 – 50 ετών (43,4%) 
Έτη υπηρεσίας όλων των ετών υπηρεσίας 
Τύπος σχολείου δηµόσιο σχολείο (91,6%) 
Βαθµίδα εκπαίδευσης και Γυµνάσιο και Λύκειο 
Εκπαίδευση κυρίως κάτοχοι βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (82,3%) 
Ειδικότητα κυρίως εκπαιδευτικοί του θεωρητικού κλάδου (54,7%) 

Μέσω µίας διεπιστηµονικής οπτικής ανάµεσα στη Σχολική Παιδαγωγική και 
την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης η έρευνα µεθοδολογικά µπορεί να θεωρηθεί 
µια ερευνητική απόπειρα επισκόπησης πεδίου, βασισµένη σε περιγραφική 
στατιστική επεξεργασία ποσοτικών δεδοµένων. Ένα αυτοσχέδιο ανώνυµο 
ερωτηµατολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου υπήρξε το µέσο συλλογής των 
ερευνητικών δεδοµένων (βλ. πίνακα 2), ενώ για την επεξεργασία των δεδοµένων 
αυτών χρησιµοποιήθηκε  το πρόγραµµα Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 17). Η πορεία που ακολουθήθηκε βασίζεται στο πλάνο: συλλογή, 
καταγραφή, κωδικοποίηση, επεξεργασία, πορίσµατα. Στην προκειµένη περίπτωση 
παρουσιάζονται πορίσµατα που προέκυψαν από την Ανάλυση Συχνοτήτων, αλλά 
και εφαρµογή της µεθόδου Ανάλυσης Παραγόντων (Cohen-Manion, 2004).  
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Πίνακας 2. Τα ερωτήµατα της έρευνας 

Ερωτήµατα: 
• Υπάρχουν γνωστικά αντικείµενα που ταιριάζει να τα διδάσκουν άνδρες ή γυναίκες 

εκπαιδευτικοί; (ερώτηµα 1ο) 
• Ο εκπαιδευτικός µιλά/αλληλεπιδρά διαφορετικά µε τα αγόρια και µε τα κορίτσια σε 

µια τάξη; (ερ. 2ο) 

• Έχετε κοινές προσδοκίες σχετικά µε την εξέλιξη των αγοριών και των κοριτσιών 
στη ζωή τους; (ερ. 3ο) 

• Η συµπεριφορά των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του 
επαγγελµατικού τους ρόλου διαφέρει; (ερώτηµα 4ο) 

• Ορίζετε ως διαφορετική την κατάλληλη συµπεριφορά για τα αγόρια και τα κορίτσια 
στο σχολείο; (ερ. 5ο) 

• Υπάρχουν δραστηριότητες/παιχνίδια που θεωρείτε πιο κατάλληλα ανάλογα µε το 
φύλο των µαθητών/τριών; (ερ. 6ο) 

• Όλα τα γνωστικά αντικείµενα είναι το ίδιο χρήσιµα και για τα δύο φύλα; (ερ. 7ο) 
• Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν τις ίδιες ικανότητες σε όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα; (ερ. 8ο) 
• Υιοθετείτε γενικά ένα αυστηρό σύστηµα τήρησης κανόνων; (ερ. 9ο) 
• Βαθµολογείτε τα δύο φύλα ανεξαρτήτως του φύλου τους; (ερ. 10ο) 
• Η στάση σας απέναντι στους µαθητές και τις µαθήτριές σας δεν επηρεάζεται από το 

φύλο τους; (ερ. 11ο) 
Τα αγόρια ή τα κορίτσια… 

• πρέπει να τα έχετε περισσότερο στο νου σας κατά τη διδακτική πράξη, π.χ. θέτοντας 
περισσότερες ή δυσκολότερες ερωτήσεις ή διαθέτοντας περισσότερο χρόνο σε αυτά ή 
κριτικάροντάς τα; (ερ. 12ο) 

• είναι αυτά απέναντι στα οποία πρέπει να είστε πιο αυστηροί; (ερ. 13ο) 
• είναι αυτά µε τα οποία αλληλεπιδράτε συχνότερα; (ερ. 14ο) 
• αισθάνεστε ότι τα καταλαβαίνετε καλύτερα; (ερ. 15ο) 

3. Αποτελέσµατα 

3.1. Ανάλυση συχνοτήτων 

Από τη διερεύνηση των πορισµάτων προκύπτει ότι κατά κύριο λόγο το φύλο 
των εκπαιδευτικών και των µαθητών/τριών δεν προσλαµβάνεται ως παράγοντας 
διαφοροποίησης των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα, 
κατά τους εκπαιδευτικούς το φύλο τους δεν καθορίζει την καταλληλότητα των 
διδασκόµενων γνωστικών αντικειµένων, δε διαφοροποιεί τις αλληλεπιδράσεις τους 
µε τους µαθητές και τις µαθήτριες ή τις προσδοκίες τους για την πορεία της ζωής 
των µαθητών/τριών ούτε τον τρόπο βαθµολόγησης των δύο φύλων ή τη στάση 
τους απέναντι στα δύο φύλα, ενώ µάλλον διαφοροποιεί την επαγγελµατική 
συµπεριφορά τους έως και τη διαφοροποιεί λίγο ή καθόλου. Επίσης, το φύλο των 
µαθητών/τριών δε διαφοροποιεί τα επίπεδα προσοχής ή αυστηρότητας που 
επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί, δε διαφοροποιεί ποσοτικά τις αλληλεπιδράσεις 
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τους, αλλά ούτε και τα επίπεδα ενσυναίσθησής τους προς τα δύο φύλα του 
µαθητικού πληθυσµού. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί επίσης προσλαµβάνουν 
αδιαφοροποίητα την καταλληλότητα της συµπεριφοράς, των δραστηριοτήτων και 
των παιχνιδιών των µαθητών/τριών βάσει του φύλου τους, τη χρησιµότητα των 
γνωστικών αντικειµένων, όπως και το επίπεδο των ικανοτήτων των δύο φύλων στα 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Τέλος, σε σχέση µε το σύστηµα διαχείρισης της 
σχολικής τάξης αυτό που προβλήθηκε είναι ότι οι εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις τους τείνουν προς το αρκετά, δηλαδή «µέτρια», αυστηρό τρόπο 
διαχείρισης (βλ πίνακα 3).  

Πίνακας 3. Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 
 Ερ.1ο Ερ.2ο Ερ.3ο Ερ.4ο 
 vi fi(%) vi fi(%) vi fi(%) vi fi(%) 
Καθόλου 419 59,7 230 32,7 15 2,1 161 23,0 
Λίγο 159 22,6 203 28,9 37 5,3 214 30,6 
Αρκετά 57 8,1 169 24,0 114 16,2 215 30,7 
Πολύ 50 7,1 79 11,2 228 32,4 88 12,6 
Πάρα πολύ 17 2,4 22 3,1 310 44,0 22 3,1 
∆εν απάντησαν  3 - 2 - 1 - 5 - 

 
 Ερ.5ο Ερ.6ο Ερ.7ο Ερ.8ο 
 vi fi(%) vi fi(%) vi fi(%) vi fi(%) 

Καθόλου 355 50,8 188 26,7 15 2,1 17 2,4 
Λίγο 178 25,5 220 31,3 32 4,6 90 12,9 
Αρκετά 116 16,6 185 26,3 92 13,1 178 25,5 
Πολύ 43 6,2 91 12,9 207 29,5 208 29,8 
Πάρα πολύ 7 1,0 19 2,7 355 50,6 205 29,4 
∆εν απάντησαν  6 - 2 - 4 - 7 - 

 
 Ερ.9ο Ερ.10ο Ερ.11ο 
 vi fi(%) vi fi(%) vi fi(%) 

Καθόλου 43 6,1 62 8,9 375 53,4 
Λίγο 112 16,0 9 1,3 70 10,0 
Αρκετά 305 43,4 38 5,5 53 7,5 
Πολύ 168 23,9 113 16,3 79 11,3 
Πάρα πολύ 74 10,5 471 68,0 125 17,8 
∆εν απάντησαν  3 - 12 - 3 - 

 
 Ερ.12ο Ερ.13ο Ερ. 14ο Ερ.15ο 
 vi fi(%) vi fi(%) vi fi(%) vi fi(

%) 
Μόνο τα αγόρια 19 2,7 29 4,1 15 2,1 8 1,2 
Περισσότερο τα αγόρια 84 12,0 190 27,2 79 11,3 85 12,3 
Εξίσου τα αγόρια και τα 
κορίτσια 

549 78,5 450 64,4 493 70,6 458 66,4 

Περισσότερο τα 
κορίτσια 

40 5,7 28 4,0 106 15,2 131 19,0 

Μόνο τα κορίτσια 7 1,0 2 0,3 5 0,7 8 1,2 
∆εν απάντησαν  6 - 6 - 7 - 15 - 
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Αντιπαραβάλλοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προς τα 
καταγεγραµµένα ερευνητικά πορίσµατα, διαπιστώνεται διάσταση όσον αφορά τις 
διδακτικές πρακτικές τους, µέσω των οποίων συνειδητά ή ασυνείδητα προωθείται 
ο έµφυλος στερεοτυπισµός τους. Αυτή η διάσταση καταφαίνεται στις δηλώσεις 
τους βάσει των οποίων το φύλο δεν αναδεικνύεται ως παράγοντας διάκρισης ως 
προς: το διαχωρισµό των γνωστικών αντικειµένων ως προς την καταλληλότητα 
διδασκαλίας τους µε βάση το φύλο των εκπαιδευτικών, τις αλληλεπιδράσεις των 
εκπαιδευτικών µε τα δύο φύλα εντός της σχολικής τάξης ή τις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών από τα δύο φύλα (Francis, 2000, Duffy et al., 2001, Aukrust, 2008, 
Voyles et al., 2008, Φρόση, 2000, 2010). 

Αντίστοιχα µη διαφοροποίηση ως προς το φύλο στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών αναδείχθηκε στα ζητήµατα σχετικά µε την καταλληλότητα της 
µαθητικής συµπεριφοράς, των δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, στη χρησιµότητα 
όλων των γνωστικών αντικειµένων, τις ικανότητες των δύο φύλων στα διάφορα 
γνωστικά αντικείµενα, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε κλίση των εκπαιδευτικών σε 
ένα αυστηρό σύστηµα διαχείρισης της σχολικής τάξης το οποίο σύµφωνα µε 
ερευνητές συνδέεται µε το ανδροκεντρικό πρότυπο εξουσίας και εµµέσως 
ανάδειξης της στερεοτυπικής σύνδεσης της άσκησης εξουσίας µε τον αυταρχισµό 
(Askew & Ross, 1994,  Χιονίδου-Μοσκόφογλου, 1996). 

Παρόµοια πορίσµατα, αντίθετα προς τα  σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα, που 
αναδεικνύουν τη µη επίδραση του φύλου στις πρακτικές των εκπαιδευτικών 
αφορούν σε αντιλήψεις τους σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθητών/τριών, τη 
γενικότερη ενδοσχολική στάση τους, την αναγκαιότητα επίδειξης ιδιαίτερης 
προσοχής µέσω των ερωτήσεων που θέτουν ή του χρόνου που διαθέτουν οι 
εκπαιδευτικοί απέναντι στα δύο φύλα των µαθητών/τριών, την αυστηρότητα που 
πρέπει να επιδεικνύουν, την ποσότητα των αλληλεπιδράσεών τους µε τα δύο φύλα  
και την τάση ενσυναίσθησής τους προς τα δύο φύλα (Oakley & Crocker, 1980, 
Sanders et al., 1997, Duffy et al., 2001, Holmlund & Sund, 2008, Voyles et al., 
2008). 

Ωστόσο, στο ερώτηµα σχετικά µε το αν η επαγγελµατική συµπεριφορά των 
ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών διαφέρει µπορεί να υπάρξει µια 
αµφίπλευρη αντιπαραβολή, καθώς η αντίληψη αυτή αφενός συµπλέει µε τα 
ερευνητικά δεδοµένα, ενώ ακυρώνεται σύµφωνα µε τις κονστρουκτιβιστικές 
θεωρήσεις του ρόλου του φύλου στο επάγγελµα των εκπαιδευτικών (Askew & 
Ross, 1994). 

3.2. Ανάλυση παραγόντων 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο Ανάλυσης Παραγόντων προέκυψαν παράγοντες µε 
χαρακτηριστική ρίζα µεγαλύτερη του 1 (> 1.00). Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
Guttmann-Kaiser και τους δείκτες Kaiser-Meyer-Olkin στο σύνολό τους οι 
παράγοντες ερµηνεύουν το 62,748% της συνολικής διακύµανσης. Από αυτούς εν 
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προκειµένω παράγοντες µε συναφές ερευνητικό ενδιαφέρον που αφορούν στις 
πρακτικές των εκπαιδευτικών µέσω των οποίων συνειδητά ή ασυνειδήτα 
προωθείται ο έµφυλος στερεοτυπισµός είναι οι εξής: 

Ο Παράγοντας F1 φανερώνει πως εκπαιδευτικοί του δείγµατος της έρευνας 
που πιστεύουν πως οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια των παιδιών δε 
διακρίνονται ως προς την καταλληλότητά τους µε βάση το φύλο τους (φ.:0,442) 
εκτιµούν επίσης ότι τα γνωστικά αντικείµενα δε διακρίνονται σε ανδρικά και 
γυναικεία (φ.:0,385), ενώ θεωρούν ότι όλα τα γνωστικά αντικείµενα είναι το ίδιο 
χρήσιµα για τα δύο φύλα (φ.:-0,386) πιστεύοντας, παράλληλα, ότι υπάρχουν 
διαφορές στις ικανότητες αγοριών και κοριτσιών στα διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα (φ.:-0,623). 

Ο Παράγοντας F2 φανερώνει πως εκπαιδευτικοί της έρευνας που θεωρούν 
ότι δεν αλληλεπιδρούν διαφορετικά µε τα δύο φύλα του µαθητικού πληθυσµού 
(φ.:0,756), εκτιµούν συγχρόνως πως δε συµπεριφέρονται διαφορετικά οι άνδρες 
και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (φ.:0,638), ότι δεν ορίζεται ως διαφορετική η 
κατάλληλη συµπεριφορά για τα αγόρια και τα κορίτσια στο σχολείο (φ.:0,572), ότι 
τα γνωστικά αντικείµενα δεν είναι δυνατό να διακρίνονται ως προς την 
καταλληλότητα της διδασκαλίας τους βάσει του φύλου των εκπαιδευτικών 
(φ.:0,537), όπως και ότι η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων και των 
παιχνιδιών των µαθητών/τριών δεν εξαρτάται από το φύλο τους (φ.:0,38). 

Ο Παράγοντας F3 φανερώνει πως όσοι/ες εκπαιδευτικοί στην παρούσα 
έρευνα νοµίζουν πως πρέπει να έχουν στο νου τους κυρίως τα αγόρια θέτοντάς 
τους περισσότερες ή δυσκολότερες ερωτήσεις ή διαθέτοντας περισσότερο χρόνο 
σε αυτά ή κριτικάροντάς τα (φ.:0,644), πιστεύουν ταυτόχρονα πως πρέπει να είναι 
πιο αυστηροί/ες απέναντι στα αγόρια (φ.:0,564). 

Ο Παράγοντας F4 δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος της έρευνας 
που νοµίζουν ότι µπορούν να αισθάνονται καλύτερα τα αγόρια (φ.:0,781) θεωρούν 
επίσης ότι αλληλεπιδρούν συχνότερα µε αυτά, δηλαδή τα αγόρια (φ.:0,696), και 
είναι άνδρες (φ.:0,555). 

Ο Παράγοντας F5 φανερώνει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος της 
έρευνας που νοµίζουν ότι δε βαθµολογούν ανεξαρτήτως του φύλου των 
µαθητών/τριών (φ.:0,659), νοµίζουν συγχρόνως πως η στάση τους απέναντι στα 
δύο φύλα δε µένει ανεπηρέαστη από το φύλο των µαθητών/τριών (φ.:0,458), ότι τα 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα δεν είναι το ίδιο χρήσιµα και για τα δύο φύλα 
(φ.:0,447) και ότι δεν υιοθετούν ένα αυστηρό σύστηµα τήρησης των σχολικών 
κανόνων (φ.:0,44). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως µε αφετηρία τη συσπείρωση των 
εκπαιδευτικών γύρω από τους άξονες των αντιλήψεών τους προκύπτουν ορισµένα 
πορίσµατα. Έτσι, ως προς:  

α. το φύλο των εκπαιδευτικών διαφάνηκε η κλίση των ανδρών 
εκπαιδευτικών να εκφράζουν την τάση ενσυναίσθησης και αλληλεπίδρασής τους 
προς τα αγόρια. Αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί τεκµήριο αναγκαιότητας 
ανάδειξης ενός κατά κόρον άγνωστου για τα ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα 
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προβληµατισµού αναφορικά µε την αναγκαιότητα ή όχι συνταιριάσµατος του 
φύλου εκπαιδευτικών – µαθητών/τριών. Βάσει αυτής της λογικής σύµφωνα µε την 
αγγλοσαξονική ερευνητική παράδοση οι οµόφυλοι εκπαιδευτικοί µπορεί να 
προτυποποιούνται για τους µαθητές και τις µαθήτριές τους (Φρόση, 2010).  

β. τη διαχείριση της σχολικής τάξης αναδεικνύεται ότι ορισµένοι/ες 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος της έρευνας παραδέχονται πως η προσοχή τους και η 
αυστηρότητά τους πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στα αγόρια. Έτσι 
αναδεικνύεται η ερευνητικά γνωστή τάση των εκπαιδευτικών να εκτιµούν τα 
αγόρια ως ανά πάσα στιγµή πιθανούς παράγοντες διατάραξης της σχολικής τάξης, 
µε αποτέλεσµα να εξαντλούν προς αυτά την αυστηρότητά τους αλλά και την 
προσοχή τους µέσω της διδακτικής πρακτικής, ώστε να εξασφαλίσουν τη 
συµµετοχή τους ή έστω την παθητικότητά τους (Gray & Leith, 2004, Aukrust, 
2008, Booher-Jennings, 2008, Voyles et al., 2008). Εν προκειµένω θα πρέπει να 
τονιστεί η διάσταση ανάµεσα στα πορίσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και της 
µεθόδου διασταυρωµένων πινάκων µέσω της οποίας αναδείχθηκε η 
αποδιαφοροποίηση των αλληλεπιδράσεων των ανδρών και των γυναικών 
εκπαιδευτικών µε τα αγόρια και τα κορίτσια, όπως και της τάσης εκδήλωσης της 
ενσυναίσθησής τους προς τα δύο φύλα. 

γ. το ρόλο του φύλου στην προσέγγιση της γνώσης ορισµένοι/ες 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος της έρευνας φάνηκε πως φέρουν «νεωτεριστικές» 
αντιλήψεις σε ποικίλα ζητήµατα, όπως στις επιδόσεις ή στη χρησιµότητα των 
σχολικών µαθηµάτων για τα δύο φύλα, στις γνωστικές και διανοητικές δεξιότητες 
και τις γενικότερες ικανότητες των δύο φύλων, στο βαθµό δυσκολίας στα διάφορα 
γνωστικά αντικείµενα, στην καταλληλότητα των µαθητικών δραστηριοτήτων και 
παιχνιδιών βάσει του φύλου ή στην τάση για διάκριση των γνωστικών 
αντικειµένων σε ανδρικά και γυναικεία ή στην καταλληλότητα του φύλου των 
εκπαιδευτικών για παιδιά µικρής ή µεγάλης ηλικίας.  

δ. το ρόλο του φύλου στη συµπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις 
εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών αναδείχθηκε πως ορισµένοι/ες εκπαιδευτικοί 
του δείγµατος της έρευνας εκτιµούν πως δεν υφίστανται διαφορές ούτε στις δικές 
τους αλληλεπιδράσεις µε τους/τις µαθητές/ριες, ούτε στην επαγγελµατική 
συµπεριφορά των εκπαιδευτικών ούτε στη συµπεριφορά των αγοριών και των 
κοριτσιών ούτε στην καταλληλότητα των γνωστικών αντικειµένων για τη 
διδασκαλία τους µόνο από άνδρες ή µόνο από γυναίκες ή στην καταλληλότητα των 
παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων βάσει του φύλου των µαθητών/τριών.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις αυτό που κατά κύριο λόγο αναδεικνύεται είναι 
µια τάση ορισµένων εκπαιδευτικών να παραγνωρίζουν τον ερευνητικά 
πολυποίκιλα τεκµηριωµένο ρόλο του φύλου στην οργάνωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και στην τυποποίηση της ενδοσχολικής συµπεριφοράς των 
µαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Έτσι, όµως, αυτό που παραγνωρίζεται 
είναι η δράση του «παραπρογράµατος» αφενός και η πιθανότητα να δρουν οι 
εκπαιδευτικοί ως µοχλοί αναπαραγωγής των στερεοτύπων του φύλου στην 
εκπαίδευση.  
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4. Συµπεράσµατα 

Κύριο πόρισµα της παρούσας έρευνας είναι ο συνειδητός ή µη συνειδητός 
χαµηλός βαθµός εγρήγορσης των εκπαιδευτικών στο ζήτηµα του ρόλου του φύλου 
στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές τους. Η 
πληµµελής ενηµέρωσή τους αναφορικά µε τον εµφυλοποιητικό τους ρόλο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία θα µπορούσε να εκληφθεί λανθασµένα σαν µια τάση 
προοδευτισµού. Τέτοιου είδους τάσεις θα µπορούσαν να αποδοθούν αιτιακά σε 
παράγοντες όπως σύµπλευση µε την κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία, διάχυση των 
αντιλήψεων περί ισότητας στο χώρο της εκπαίδευσης,  αναγκαιότητα εµπέδωσης 
των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης ή υποτίµηση του ρόλου του φύλου στην 
εκπαίδευση κλπ. ή απλά µπορεί να οφείλονται σε τάση για προβολή κοινωνικώς 
επιθυµητών τοποθετήσεων (αµυντική στάση στην υπονοούµενη οπισθοδροµική 
τους τοποθέτηση).  

Πράγµατι, ο εφησυχασµός σχετικά µε τον εµφυλοποιητικό ρόλο του σχολείου 
ως κοινωνικοποιητικού θεσµού είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 
εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αφενός η ερευνητικά τεκµηριωµένη εφαρµογή του 
παραπρογράµµατος και αφετέρου η συνήθης θεωρητική παραδοχή ισχύος και 
υιοθέτησης της αρχής της ισότητας συνιστούν βάσεις για δυσδιάκριτες σεξιστικές 
αντιλήψεις. Σε ένα τέτοιο έδαφος εύλογα γονιµοποιείται το φαινόµενο του 
αναδυόµενου «νεο-σεξισµού», που συνιστά µια λεκτικά συγκαλυµµένη τάση των 
µορφών νεορατσισµού του φύλου (Martinez et al., 2010). 
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Περίληψη 

Τα ερευνητικά πορίσµατα της νεότερης εποχής σχετικά µε το ρόλο του φύλου στην 
εκπαίδευση µεταξύ άλλων έχουν επικεντρωθεί στη διαδικασία διαµόρφωσης των 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα, ακολουθώντας την ίδια παράδοση, 
εστιάζεται στην εξέταση του βαθµού συνειδητότητας των εκπαιδευτικών ως µοχλών 
προώθησης του έµφυλου στερεοτυπισµού µέσω των διδακτικών τους πρακτικών. Τα 
δεδοµένα της έρευνας καταγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν και υπέστησαν επεξεργασία, 
προκειµένου να εξαχθούν τα τελικά πορίσµατα. Ένα από τα βασικά πορίσµατα είναι ότι η 
εκπαιδεύση µπορεί να αποτελεί έως και σήµερα ένα µέσο συντήρησης νέο-σεξιστικών 
αντιλήψεων παρά την επίφαση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. 
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Εισαγωγή 

Σε µεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα στο πλαίσιο του FP7 (Επιχειρησιακό 
Προγράµµα) της Ε.Ε. µε τίτλο: “Meta-analysis of gender and science research” που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα και τα αποτελέσµατά της παρουσιάστηκαν σε συνέδριο 
το 2010 στις Βρυξέλλες και στο διαδίκτυο το 2012, µελετήθηκαν µε βάση έρευνες 
και δεδοµένα 30 ετών (1980-2008) ο κάθετος και οριζόντιος διαχωρισµός των 
φύλων στο χώρο της επιστήµης, µε σκοπό να µεθοδευτούν πολιτικές και να δοθούν 
προτεραιότητες στη µελλοντική έρευνα στο πεδίο αυτό.  

Για να πάρουµε µια ιδέα µε βάση τους αριθµούς ότι οι ερευνήτριες στην 
Ευρώπη στο χώρο της µηχανικής και της τεχνολογίας δεν ξεπερνούν το 27%, και 
ενώ οι νέες γυναίκες που αποκτούν διδακτορικό σε όλα τα επιστηµονικά πεδία 
είναι γύρω στο 47%, µόνο 18% κατά µέσο όρο είναι οι γυναίκες εκείνες που 
βρίσκονται στη θέση της ερευνήτριας Α΄ ή της τακτικής καθηγήτριας και από 
αυτές µόνο το 9% βρίσκονται στη διοίκηση του τµήµατος όπου εργάζονται. 

Εισαγωγική σύγκριση για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και 
την Πορτογαλία 

Θα εξετάσουµε συγκριτικά την Πορτογαλία και την Ελλάδα, οι οποίες έχουν 
πιο υψηλό ποσοστό εργαζόµενων γυναικών ερευνητριών (44% και 36% 
αντίστοιχα) από το µέσο όρο της Ε.Ε.-27 (30%) και βρίσκονται στην ίδια ζώνη, 
αυτή της Νότιας Ευρώπης, οπότε τα στοιχεία που θα µελετήσουµε θα αποτελέσουν 
γόνιµο υλικό για να δούµε οµοιότητες αλλά και διαφορές µεταξύ τους. Είναι 
αλήθεια ότι σε κάποιες χώρες η σχετικά υψηλή συµµετοχή των γυναικών στις 
επιστήµες είναι αποτέλεσµα ιστορικών παραγόντων. Για παράδειγµα, στην 
Πορτογαλία τις δεκαετίες ’60 και αρχές ’70 οι γυναίκες έµπαιναν στα 
πανεπιστήµια και στο σύστηµα της ιεραρχικής εξέλιξης ως συνέπεια της έλλειψης 
µεγάλης µάζας ανδρών που στάλθηκαν στον αποικιοκρατικό πόλεµο στην Αφρική 
κατά την περίοδο της δικτατορίας του Σαλαζάρ. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ενώ 
υπάρχει η τάση για υπερεκπαίδευση, µε ιδιότυπα στοιχεία τον έντονο 
προσανατολισµό στις κοινωνικές και νοµικές επιστήµες και τον µικρό βαθµό 
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κοινωνικής επιλεκτικότητας στη σύνθεση του φοιτητικού πληθυσµού, έχουµε 
εξαιρετικά χαµηλή συµµετοχή στις τεχνολογικές επιστήµες. Σύµφωνα µε τον 
Τσουκαλά (1975: 24) αυτό οφείλεται -ήδη από τον 19ο αιώνα- στη ραγδαία αύξηση 
των τριτογενών και αντιπαραγωγικών απασχολήσεων λόγω της ιδιαίτερης µορφής 
που παίρνει η ένταξη της Ελλάδας στα κυκλώµατα της διεθνούς αγοράς. Αυτό 
δηλαδή που καθόρισε τον προσανατολισµό των Ελλήνων σπουδαστών ήταν η 
έντονη µεταπρατική λειτουργία των ελληνικών παροικιών και της Πρόσω 
Ανατολής  µε την Ελλάδα, η οποία συναρτά τον τριτογενή και µεταπρατικό 
χαρακτήρα της οικονοµίας της µε τον µεταπρατικό ρόλο των Ελλήνων του 
εξωτερικού, µε ανάγκη δηλαδή για υπαλλήλους γραφείων, πράκτορες, γιατρούς 
και δικηγόρους, διαµεσολαβητές και εµπόρους(όπ.π.: 24).1  

Η Μαρία Ηλιού το 1988 µας δίνει στοιχεία από τη Στατιστική Επετηρίδα της 
Ουνέσκο σχετικά µε τα ποσοστά στο ακαδηµαϊκό προσωπικό των ΑΕΙ2: Στην 
Ελλάδα το ακαδηµαϊκό προσωπικό σε γυναίκες αυξήθηκε (αφορά σε όλες τις 
βαθµίδες) από 29% το 1970 σε 35% το 1985 ενώ στην Πορτογαλία από 19% το 
1970 σε 30% το 1985 (Ηλιού, 1988: 422). Εξετάζοντας  τα  στοιχεία αυτά σε 
σχέση µε πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε  τη  συµµετοχή  των  γυναικών  στις  
επιστηµονικές  θέσεις ειδικά στα πανεπιστήµια, οι τάσεις για την Ελλάδα είναι 
παρόµοιες µε εκείνες που παρατηρούνται και αλλού, δηλαδή οι γυναίκες στα 
πανεπιστήµια αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού διδακτικού προσωπικού, 
ενώ για την Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια είναι πιο υψηλά (γύρω στο 
44%)(European Commission, 2012). 

Στην Πορτογαλία το φαινόµενο της παρουσίας των γυναικών στην ανώτατη 
εκπαίδευση που πλησιάζει το 47% στα polytechnics και το 39% στα πανεπιστήµια 
είναι άξιο µελέτης, γιατί αντικρούει στην πράξη το επιχείρηµα ότι καθώς 
αυξάνεται η συµµετοχή των γυναικών θα βελτιωθεί η θέση τους στους 
οργανισµούς και στα ιδρύµατα. Ακόµα κι όταν η παρουσία των γυναικών στην 
Α.Ε. της Πορτογαλίας είναι πολύ υχηλότερη από αυτή του µέσου όρου της 
Ε.Ε.(37%) το φαινόµενο του κάθετου και οριζόντιου διαχωρισµού εξακολουθεί να 
υφίσταται (Carvalho & Santiago, 2010). Η ανάλυση των ποσοστών ανδρών και 
γυναικών σε κάθε επιστηµονικό πεδίο στην Πορτογαλία αποκαλύπτει 
ανισορροπίες στην διασπορά τους, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες, µε 
κυριότερες διαφορές στο ακαδηµαϊκό πεδίο της µηχανικής, όπου η ανδρική 
παρουσία αγγίζει το 77% των καθηγητών (European Commission, 2009).  

Για να βρούν ένα ερµηνευτικό µοντέλο (στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής 
έρευνας που αναφέραµε στην αρχή), οι ερευνήτριες συνδυάζουν τριών ειδών 
στατιστικά στοιχεία όλων των χωρών της Ευρώπης βασισµένες σε α) δείκτες που 

                                                 
1 Όπως αναφέρει ο Κων/νος Τσουκαλάς στο άρθρο του, µε βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (1950-1967) 
που παρουσιάζει το ποσοστό των φοιτητών/τριών στις νοµικές και κοινωνικές επιστήµες είναι για την 
Ελλάδα 45% και για την Πορτογαλία 22%, ενώ για τις τεχνολογικές επιστήµες την ίδια περίοδο είναι 
για την Ελλάδα 6.5% και για την Πορτογαλία 20%, σελ.19. 
2 Αναφέρεται σε γυναίκες στο επάγγελµα του πανεπιστηµιακού. 
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σχετίζονται µε την ύπαρξη ή όχι χάσµατος µεταξύ των φύλων σε κρατικό επίπεδο 
β) δείκτες για τις πολιτικές της ισότητας των φύλων στην επιστηµονική έρευνα και 
γ) δείκτες για θέµατα οικονοµικά που αφορούν στην χρηµατοδότηση για την 
έρευνα και την ανάπτυξη.  

Έτσι σχετικά µε το δείκτη α προκύπτει ότι η Πορτογαλία και η Ελλάδα 
εντάσσονται στις χώρες µε µεγάλο χάσµα φύλων  και περισσότερες γυναίκες στην 
ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Σύµφωνα µε το δείκτη β  προκύπτει ότι η 
Ελλάδα και η Πορτογαλία εντάσσονται στις χώρες µε αδύναµες πολιτικές 
ισότητας, ενώ τέλος σύµφωνα µε το δείκτη γ βλέπουµε ότι υπάρχει συσχέτιση 
µεταξύ του οριζόντιου διαχωρισµού και των δαπανών για την έρευνα και την 
ανάπτυξη. Η µελέτη του ENWISE (Enlarge Women in Science to East) δείχνει ότι 
υπάρχει µια αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στο ποσοστό των γυναικών στον τοµέα 
έρευνας και ανάπτυξης και στη χρηµατοδότησή της. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
υψηλότερα ποσοστά γυναικών βρίσκονται σε χώρες και τοµείς µε τις λιγότερες 
δαπάνες στην έρευνα και την ανάπτυξη, όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία 
και επίσης επειδή δέχονται µεγάλες πιέσεις από τον ανταγωνισµό των ανδρών 
συναδέλφων τους στους τοµείς µε υψηλές δαπάνες στην έρευνα και την ανάπτυξη, 
συγκεντρώνονται στους τοµείς µε χαµηλές δαπάνες (European Commission, 2012). 

Το ζήτηµα του χρόνου και της συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας   

Παρατηρούµε όµως ότι όσο υψηλότερη είναι η θέση στην ακαδηµαϊκή 
ιεραρχία, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών (φαινόµενο της 
κάθετης διαστρωµάτωσης). Οι γυναίκες προάγονται µε βραδύτερο  ρυθµό 
συγκριτικά µε αυτόν των ανδρών, ειδικά  όταν αυτές έχουν οικογενειακές  
υποχρεώσεις, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική  κρατική µέριµνα µε  
επαρκή µέτρα  που  θα βοηθήσουν στην «συµφιλίωση» του ρόλου της µητέρας και 
του ρόλου της εργαζόµενης (Sümer at al., 2008).  

Ας διαβάσουµε το απόσπασµα από την ελληνίδα ερευνήτρια: «∆ε γίνεται 
αλλιώς, χρειάζονται πάρα πολλές ώρες για να τα προλάβει κανείς. Έχοντας έναν 
οικογενειακό χρονικό προγραµµατισµό πολύ σφιχτό, εξαιρετικά σφιχτό, που 
κάποιες µέρες την εβδοµάδα που δεν έχει απασχόληση το απόγευµα ο σύζυγος 
κάθεται αυτός µε τα πιτσιρίκια, οπότε µπορώ να µείνω στο φυσικό χώρο µέχρι 
αρκετά αργά εγώ και να προλάβω πράγµατα που απαιτούν κοντινή συνεργασία και 
άλλες φορές να προλάβεις να φύγεις σαν τον τρελό για να προλάβεις να µαζέψεις 
τα παιδιά, να ολοκληρώσεις το πρόγραµµα το δικό τους και µετά να συνεχίσεις, 
µετά τις εννέα το βράδυ να εργάζεσαι κανονικά. Αυτό που πάντα µου συµβαίνει σε 
αυτούς τους χώρους, είναι ότι πρακτικά δεν υπάρχει ωράριο, γιατί αν το βάλεις στη 
λογική του ωραρίου και το βάλεις στη λογική του εγώ εργάζοµαι nine to five, απλά 
δε γίνονται τα πράγµατα». 

Αντίστοιχη και η αφήγηση µιας πορτογαλίδας ερευνήτριας που µας λέει: «Η 
ζωή µου προσπαθώντας να συνδυάσω δουλειά και οικογένεια είναι πολύ δύσκολη, 
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επειδή ο άντρας µου εργάζεται στη Λισαβώνα και τα δύο µικρά µου αγόρια 4 και 2 
ετών είναι σε παιδικό σταθµό από το πρωί στις 9 ως τις 6 µµ.  Με την οικογένεια 
δεν είµαστε πολύ δεµένοι έτσι δεν έχω βοήθεια από εκεί. Για το φαγητό και τις 
δουλειές τους σπιτιού πληρώνω µια γυναίκα για να µε βοηθά. Πάντως δουλειές 
του γραφείου δεν τις παίρνω σπίτι. Έχω πολλά άλλα να κάνω εκεί. Είναι πιο 
δύσκολο για µένα να είµαι εδώ επιστήµονας από έναν άνδρα, γιατί έχω 
οικογενειακές υποχρεώσεις, π.χ. την τελευταία εβδοµάδα έλειπα σε συνέδριο στο 
εξωτερικό, και ήταν πολύ δύσκολο µέχρι να πάω, να τακτοποιήσω τα πάντα, πέρα 
από αυτά όµως δεν αισθάνθηκα ποτέ διάκριση λόγω του φύλου µου». 

Βλέπουµε ότι οι γυναίκες επιστήµονες έχουν να αντιµετωπίσουν το διπλό 
πρόβληµα της συµφιλίωσης και του κοινού µοιράσµατος, µιας και οι έρευνες 
δείχνουν ότι οι στάσεις των γυναικών πορτογαλίδων απέναντι στην οικογένεια και 
την εργασία χαρακτηρίζονται από συγχρόνως µοντέρνες και παραδοσιακές θέσεις, 
µε αποτέλεσµα να διατηρούν τον παραδοσιακό τους ρόλο στην οικογένεια αλλά να 
θέλουν και να εργάζονται µε υψηλούς ρυθµούς προκειµένου να διακριθούν 
(Matias et al., 2012). 

∆ικτύωση, συνεργασίες, mentoring 

Η εξακρίβωση των στρατηγικών των γυναικών που τις κάνει ικανές να 
εξελιχθούν σε ακαδηµαϊκή καριέρα, ρίχνει φως στο ερώτηµα γιατί υπάρχουν τόσες 
λίγες γυναίκες στα υψηλότερα επίπεδα της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας. Οι γυναίκες 
επιστήµονες πρέπει να πετύχουν ως εξής α) µε δικτύωση β) µε συνεργασίες και γ) 
µε σωστή καθοδήγηση (mentoring). ∆εν πρέπει επίσης να ξεχνούµε ότι οι γυναίκες 
αντιµετωπίζουν περιορισµούς στην επιστηµονική τους εξέλιξη κυρίως λόγω των 
παραδοσιακών ρόλων που τις έχουν κοινωνικά αποδοθεί.  

Η αφήγηση της ελληνίδας ερευνήτριας αναδεικνύει τα παραπάνω: «Το φύλο 
στα µεγάλα επηρεάζει µάλλον αρνητικά. Στα µεγάλα, τι εννοώ. Όταν πρόκειται να 
σου δώσουν µια υπεύθυνη θέση  πρέπει να έχεις αποδείξει πολύ πριν ότι  µπορείς 
να την κρατήσεις, δηλαδή να είσαι διευθυντής του τοµέα ή ξέρω εγώ, πρόεδρος 
του τµήµατος ή Πρύτανης. Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά προηγούµενα, 
περισσότερα από ό,τι σε ένα αντίστοιχο άντρα, για να επιλέξει κάποιος να σε 
ψηφίσει». 

Αντίστοιχη είναι και η αφήγηση µιας πορτογαλίδας ερευνήτριας: «Για το ότι 
είµαι γυναίκα δεν αντιµετωπίζω κάποιο πρόβληµα µε την ερευνητική µου οµάδα, 
άλλωστε αποτελείται κυρίως από γυναίκες, εκτός της οµάδας όµως µέσα στο 
Τµήµα έχουµε προβλήµατα γιατί κάποιες φορές όταν λέω κάτι, οι άνδρες του 
Τµήµατος λένε ‘ωχ, αυτό είναι χαζό’, όταν όµως έρθει και πει το ίδιο ένας 
καθηγητής θα είναι σωστό, έχεις την αίσθηση –έξω από την ερευνητική οµάδα 
µας- ότι η άποψή σου δεν είναι ισχυρή και πρέπει να κάνεις πιο πολλά και να τα 
κάνεις πιο καλά από τους άνδρες συναδέλφους, µόνο για να θεωρείσαι ίση µε τους 
άνδρες συναδέλφους. Το αισθάνεσαι, πάντα υπάρχει µια αντίσταση, άσχετα αν 
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µετά θα σου δώσουν τα εύσηµα, θα αναγνωρίσουν ότι το έκανες καλά. Πρέπει 
πάντα να είσαι το άτοµο που διαφωνεί στη συνέλευση για να σου δώσουν 
σηµασία, πρέπει συνεχώς να µιλάς και να επιµένεις, το πρόβληµα που υπάρχει 
αυτό τον καιρό εδώ σ΄εµάς είναι ότι έχουν δοθεί πολλά χρήµατα για την έρευνα 
στην υγεία και οι καθηγητές εδώ είναι µηχανολόγοι µηχανικοί και εγώ προέρχοµαι 
από τη Βιοχηµεία και καταλαβαίνω πιο καλά πώς θα ζητήσουµε χρηµατοδότηση 
για θέµατα υγείας, είµαι ο ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στους µηχανικούς εδώ και 
την ιατρική. Είναι δύσκολο γι΄αυτούς να παραδεχτούν την αξία µου, αλλά εγώ σε 
καµιά περίπτωση δεν έδειξα ότι θέλω να τους βάλω στο περιθώριο, γιατί όλοι µας 
µπορούµε να συνυπάρχουµε. Οπότε είναι σωστό και θέλω να τους δώσω να 
καταλάβουν ότι δεν πρέπει να µπούµε ο ένας πάνω στον άλλο, να πατήσει ο ένας 
τον άλλο, αλλά να µπούµε ο ένας δίπλα στον άλλο και να συνθέσουµε µια πολύ 
δυνατή ερευνητική οµάδα –µιλώ για την ευρύτερη οµάδα που ανήκουµε ως 
Τµήµα, όχι την µικρή δική µας- αυτός είναι ο αγώνας µου. Το ότι υπάρχει γυναίκα 
καθηγήτρια στο τµήµα υπεύθυνη για την ερευνητική οµάδα όπου ανήκω και 
συγκεκριµένα αυτή, δεν µιλώ για όλες τις γυναίκες, φυσικά είναι κάτι που βοηθά 
πολύ, φυλάει τα νώτα µου, είναι πολύ ευαίσθητη στο να µη γίνονται αδικίες».  

Έλλειψη συντονισµού  και υποστηρικτικών θεσµών για την έρευνα 

Για την έλλειψη συντονισµού των εµπλεκόµενων µερών στην έρευνα και 
ιδιαίτερα µέσα στον κρατικό  µηχανισµό, την έλλειψη χρόνου, θεσµών και 
κατάλληλων συνθηκών, καθώς και για τα προβλήµατα που οδηγούν 
ερευνητές/τριες να σκέφτονται δυνατότητες εργασίας εκτός Ελλάδας, µιλά η 
ελληνίδα ερευνήτρια και µου λέει: «∆ε σας κρύβω πως πάρα πολλοί άνθρωποι 
κοιτάνε τις λύσεις τις έξω. Όσοι δεν είναι εγκλωβισµένοι εδώ για προσωπικούς, 
επαγγελµατικούς, κοινωνικούς, ο καθένας για άλλους λόγους…. 

Συνεντεύκτρια: Μια αντίστοιχη ερευνήτρια µ’ εσάς σε µια άλλη χώρα (µε 
αυτές που συνεργάζεστε), θα είχε καλύτερες συνθήκες εργασιακές και από άποψη 
χρόνου και…   (interrupted). 

Ερευνήτρια: Περίπου στο 300% (µιλά για συναδέλφους µε τους/τις οποίους/ες 
συνεργάζεται στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερµανία). Εκεί θεωρείται δεδοµένο 
ότι έχεις προσωπική και οικογενειακή ζωή, ενώ εδώ δεν είναι δεδοµένο. Εδώ το 
δεδοµένο είναι ότι πρέπει να είσαι το 120% του χρόνου σου διαθέσιµος. Εκεί 
υπάρχουνε θεσµοί και συνθήκες που σε διευκολύνουνε και δε το λέω για να το πω 
ότι είναι το διοικητικό ή το οικονοµικό.  Είναι το θέµα των θεσµών.. Εκεί ζητάς 
ένα πράγµα και έρχεται, εδώ πρέπει να το πάρεις µε τα χέρια σου, να το πας βόλτα. 
Να το κυνηγήσεις, να θυµηθείς  µετά από δύο µέρες να πάρεις, να χαµογελάς και 
να έχεις µε αυτή την έννοια πεντακόσιες εκκρεµότητες την ηµέρα που δεν έχουν 
καµία σχέση µε τη δουλειά σου». 
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Περικοπές και επαγγελµατική ανασφάλεια 

Για τις περικοπές και το ανασφαλές περιβάλλον που είναι συνέπειες της 
οικονοµικής κρίσης, µιλά η πορτογαλίδα ερευνήτρια: «Αυτό όµως που βλέπω ότι 
συµβαίνει στις νέες ερευνήτριες που είναι γύρω στα 40, λόγω της οικονοµικής 
κρίσης και της περιορισµένης χρηµατοδότησης, είναι ότι θα επαναληφθεί αυτό που 
έζησα εγώ στα πρώτα χρόνια της καριέρας µου, όπως µόνο εγώ προχώρησα από 
τις 4 συµφοιτήτριες που ήµασταν, έτσι θα συµβεί και µε τις σηµερινές 
διδάσκουσες και ερευνήτριες. Το σύστηµα θα λειτουργήσει και πάλι υπέρ των 
ανδρών και κατά των γυναικών, τότε τα προβλήµατα ήταν πολιτικά τώρα είναι 
οικονοµικά. Τότε το ζήτηµα ήταν πολιτικό, σχετικά µε τη γυναίκα στην εργασία, 
τη θέση της στην κοινωνία, σε ηθικά ζητήµατα, τη θέση της στην οικογένεια. Οι 
συνάδελφοί µου στην παρούσα φάση δεν καλοβλέπουν την πρόσληψη γυναικών 
εδώ, λένε «ωχ, τώρα είναι γυναίκα», και τέτοια, δεν ενισχύουν καν τις ερευνήτριες 
που είναι εδώ, αν µπορούσαν άνετα θα τις αντικαθιστούσαν µε 30-32 χρονών 
άνδρες ερευνητές, και υπάρχουν εδώ ερευνήτριες που δουλεύουν µαζί µας 20 
χρόνια σκληρά και είναι πολύ αξιόλογες. Εγώ όσο είµαι εδώ και από τη θέση µου 
τις στηρίζω, γιατί κατανοώ τη θέση τους. Είναι νοµίζω µεγάλη χαζοµάρα να 
φύγουν αυτές και ίσως µετά να φέρουν κάποιους νεαρούς ερευνητές, αυτές ξέρουν 
τα µηχανήµατα, τη δουλειά, όλα δουλεύουν γρήγορα και καλά». 

Συσχετισµοί, άτυπες οµάδες, άτυπα εµπόδια 

Η επιστηµονική κοινότητα είναι στην πραγµατικότητα µια δοµή εξουσίας 
στην οποία οι επιστήµονες βρίσκονται στην κορυφή της πυραµίδας και κανουν 
χρήση της εξουσίας τους προκειµένου να διαθέσουν τα κονδύλια, τις θέσεις, τα 
καθήκοντα και να ορίσουν επίσης τους διαδόχους τους. Η ύπαρξη οριζόντιου και 
κάθετου διαχωρισµού τελικά σχετίζεται µε την έλλειψη εξουσίας και κύρους για 
κάποια επαγγέλµατα και χρειάζεται ανάλυση των µηχανισµών µέσα από τους 
οποίους τα έµφυλα στερεότυπα καθορίζουν τον κάθετο διαχωρισµό στα διάφορα 
πεδία της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής σταδιοροµίας (AMONET, 2007).  

Ας διαβάσουµε το σχετικό απόσπασµα από πορτογαλίδα τακτική καθηγήτρια 
που είναι και διευθύντρια στο Τµήµα της: «Τέλειωσα Βιοχηµικός Μηχανικός, µου 
άρεσε πολύ η βιοµηχανία, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψω στην 
πορτογαλική βιοµηχανία, έτσι έµεινα στο πανεπιστήµιο και εντάξει, είχα 
ευκαιρίες, έγινα διευθύντρια στο Τµήµα µου, προχώρησα καλά. Μπόρεσα ως 
γυναίκα, µόνη ανάµεσα σε τόσους άνδρες να γίνω διευθύντρια γιατί υπάρχουν δύο 
ειδών καθηγητές εδώ, οι συντηρητικοί και οι προοδευτικοί, µε υποστήριξαν οι 
δεύτεροι και έτσι βγήκα. Τέλειωσα µε πολλές δυσκολίες τη διατριβή µου και 
νοµίζω ότι µέσα από αυτό έγινα πιο δυνατή, γιατί έχουµε λίγο-πολύ κάποια 
πράγµατα στη ζωή µας που µας κάνουν να γίνουµε πιο δυνατές. Νοµίζω ότι 
γι΄αυτό µπόρεσα µετά και διεκδίκησα τη θέση της διευθύντριας, ήµουν δυνατή. 
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Πριν κάνω αυτή την ερευνητική οµάδα που αποτελείται από πέντε γυναίκες και 
δύο άνδρες, νόµιζα ότι ήταν καλύτερα να δουλεύω µε άνδρες. Τώρα όµως έχω 
αλλάξει γνώµη, είµαστε ολοκληρωµένη ως οµάδα. Οι άνδρες θα κάνουν τη 
δουλειά τους και µετά θα πουν γειά σας! ∆εν δουλεύν πολύ καλά οµαδικά, 
περισσότερο τους ενδιαφέρει να προαχθούν, να κάνουν πολλές δηµοσιεύσεις, να 
γίνουν γνωστοί στο χώρο τους. Είναι πιο ανεξάρτητοι, δεν αισθάνονται πολύ ως 
µέλη µιας οµάδας. Οι άνδρες έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, 
αυτοπεποίθηση και «χτυπούν» το χέρι στο τραπέζι και µπορεί να πουν «όχι, σ΄αυτό 
που λέω έχω δίκαιο», οι γυναίκες είναι πιο ήσυχες, δεν είµαστε ίδιοι γι΄αυτό καλό 
θα είναι να προσπαθήσουµε να συνεργαστούµε για να αναπτύξουµε µια διεπαφή 
µε τα στοιχεία και των ανδρών και των γυναικών, στην έρευνα χρειάζονται και οι 
δύο οπτικές, και όχι µόνο στην έρευνα.». 

Καταλήγοντας βλέπουµε ότι για την Πορτογαλία και την Ελλάδα τα 
προβλήµατα των γυναικών στην επιστήµη αποδίδονται: στα προβλήµατα 
συµφιλίωσης εργασίας/οικογένειας και στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας του 
παραδοσιακού βάρους λόγω της φροντίδας της οικογένειας που επωµίζονται, στην 
έµφυλη και στερεοτυπική αξιολόγηση των αρµοδιοτήτων, σε συµπεριφορές που 
δεν σχετίζονται µε πραγµατική επιστηµονική ικανότητα αλλά σε δικτυώσεις και 
άτυπες συνεργασίες. Επίσης στην εννοιολόγηση της επιστήµης ως ανδρικής 
υπόθεσης που παράγεται από την ανδροκρατούµενη επιστηµονική κοινότητα 
καθώς και σε άτυπα εµπόδια και διακριτές συµπεριφορές που κρατούν τις γυναίκες 
σε κατώτερες θέσεις σε σχέση µε τους άνδρες όσον αφορά την ιεραρχική τους 
θέση σε επιστηµονικά επαγγέλµατα (AMONET 2007, European Commission 
2012).  

Ευχαριστίες (Acknowledgements): Η εργασία εκπληρώθηκε µέσω του προγράµµατος ERASMUS/LLP 
Student κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. 
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Περίληψη  

Στο πλαίσιο της διδακτορικής µου διατριβής µου δόθηκε η δυνατότητα να µεταβώ 
στο Πανεπιστήµιο της Κοΐµπρα, στην Πορτογαλία, µε υποτροφία ERASMUS/LLP Student, 
προκειµένου να συλλέξω υλικό για καθηγήτριες πανεπιστηµίου και ερευνήτριες που 
θεραπεύουν τοµείς των φυσικών επιστηµών στη χώρα αυτή.  

Οι απόψεις που παρουσιάζονταν µέσα από τις συνεντεύξεις των πορτογαλίδων 
ερευνητριών σε τεχνολογίες αιχµής σχετικά µε τη θέση των γυναικών στους χώρους 
αυτούς, µου κίνησε το ενδιαφέρον ώστε να συγκρίνω -µε τη συγχρονική συγκριτική 
µέθοδο- το υλικό αυτό µε το υλικό που είχα ήδη συλλέξει από ελληνίδες ερευνήτριες σε 
αντίστοιχα ερευνητικά πεδία.  

Οι συγκρίσεις µεταξύ των δύο χωρών εντάσσονται στην ευρύτερη συζήτηση για την 
Τεχνολογία και την έρευνα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και εστιάζουν στα προβλήµατα 
και τις δυνατότητες των γυναικών ερευνητριών στις σηµερινές οικονοµικές συγκυρίες. 
Μέσα από τις συνεντεύξεις που συνέλεξα προκύπτουν θεµατικές κατηγορίες κοινές αλλά 
και διαφορετικές µεταξύ των ερευνητριών των δύο χωρών, τις οποίες σκοπεύω να 
αναπτύξω στην εισήγηση αυτή και αφορούν στην επισφαλή εργασιακή τους θέση λόγω της 
οικονοµικής κρίσης, την επίταση των οικογενειακών προβληµάτων που επιβαρύνουν 
κυρίως αυτές παρά τους συζύγους τους και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που αντιµετωπίζει η κάθε χώρα.  
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Εισαγωγή 

Η νέα διαµόρφωση της ελληνικής και παγκόσµιας κοινωνίας έχει επαναφέρει 
στο προσκήνιο τις έννοιες της «ταυτότητας» και της «ετερότητας» τόσο σε επίπεδο 
επιστηµονικών θεωρητικών συζητήσεων όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
µεθοδολογίας και πρακτικής. Ο τρόπος που αναγνωρίζεται και διαχειρίζεται η 
ταυτότητα στη σχολική τάξη αποτελεί µια εν εξελίξει έρευνα στα πλαίσια της 
οποίας εµπεριέχεται και ο ρόλος της Λογοτεχνίας. Ήδη σε ένα µεγάλο βαθµό 
υπάρχει η µετατόπιση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος σχετικά µε τις ταυτότητες 
«από το «είναι» στο «γίγνεσθαι», από τις µονολιθικές βεβαιότητες στις 
µυθοπλαστικές επινοήσεις, από τη µοναδικότητα στην ποικιλότητα, από το 
οντολογικό στο φαντασιακό» (Τζιόβας, 2011). Από την ταυτότητα, δηλαδή, ως 
«διαδικασία ταύτισης», πάνω στην οποία στηρίχτηκαν και τα Αναλυτικά 
Προγραµµατα Σπουδών πολλών δεκαετιών, έχουµε περάσει «στην ανασύσταση 
της σχολικής τάξης ως µιας κοινότητας αναγνωστών, η οποία θα διέπεται από τις 
αξίες της δηµοκρατίας, της ισότητας, του σεβασµού της διαφοράς, του 
πλουραλισµού, του διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και αυτογνωσίας, της 
διαπολιτισµικής συνείδησης» (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό: 4). Υπό αυτό το 
πρίσµα διαµορφώνεται και η προσέγγιση του µαθήµατος της Λογοτεχνίας: 
«...βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας συνίσταται, ανάµεσα σε 
άλλα, κα στην αναγνώριση ότι η λογοτεχνία είναι ένας κατεξοχήν διαπολιτισµικός 
τόπος όπου ο διάλογος ανάµεσα στους πολιτισµούς γίνεται πράξη µέσα από τη 
µετάφραση, τη διασκευή και την αέναη επανερµηνεία και όπου η ετερότητα όχι 
µόνον αναγνωρίζεται αλλά ενσωµατώνεται ως αναγκαίος όρος της ζωτικότητας 
και της δυναµικής της...» (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό: 5). Το άτοµο «ως φορέας 
των θεσπισµένων και αναπαλλοτρίωτων ατοµικών δικαιωµάτων του, πρέπει  
επιπλέον να µπορεί να προικίζεται µε το «πρόσθετο» δικαίωµα να προσδιορίζει 
την «ταυτότητά» του και να διεκδικεί τη «διαφορετικότητά» του.» (Τσουκαλάς: 
14).  Πρέπει να συγκροτεί την ταυτότητά του και µε βάση τα κατηγορήµατα που το 
ίδιο θέτει στον εαυτό του (αυτοπροσδιορισµός) αλλά και που του αναγνωρίζονται 
από τους άλλους (ετεροπροσδιορισµός). Ο στόχος της εισήγησης, λοιπόν, είναι να 
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εξεταστεί πώς ένα λογοτεχνικό κείµενο µπορεί να αποτελέσει ένα µέσο 
αναγνώρισης της ταυτότητας των µαθητών και να φανεί ότι µια πολιτισµική 
ταυτότητα δεν αποτελεί µια παγιωµένη κατάσταση αλλά χαρακτηρίζεται από µια 
υβριδικότητα και µια συνεχή ροή. Μια µέθοδος ανάλυσης κειµένου, η οποία 
βοηθά τον µαθητή-αναγνώστη τόσο να εξερευνήσει την πολιτισµική του 
ταυτότητα όσο και την ταυτότητα των ηρώων ενός λογοτεχνικού έργου είναι η 
λεγόµενη «∆ιασταυρώσεις ταυτότητας».  

«∆ιασταυρώσεις Ταυτότητας» 

Το 2002 η εκπαιδευτικός, Abigail Foss (1)  στο πλαίσιο της θεωρίας του 
κριτικού γραµµατισµού, µέσω της διδασκαλίας του βραβευµένου αντιρατσιστικού 
µυθιστορήµατος της Lee Harper, «To kill a mockingbird» ( (3) και εµπνεόµενη από 
το άρθρο της Aegerter Lindsay Pentolfe, Michelle Cliff and the Matrix of Identity. 
(Journal of Caribbean Literature 1.1, Spring 1997: 7-20), δηµιούργησε µια γραφική 
παράσταση την οποία ονόµασε «∆ιασταύρωση Ταυτότητας» (Foss, 2002: 397). 
Πρόκειται για ένα χειρόγραφο γράφηµα (βλ. Πίνακας 1), το οποίο αναπαριστά µια 
διασταύρωση στην οποία συναντώνται ορισµένες από τις βασικές µορφές της 
πολιτισµικής ταυτότητας: εθνικότητα, γλώσσα, φύλο, γεωγραφική περιοχή, 
φυσικές ικανότητες, θρησκεία, προσωπικά ενδιαφέροντα/ δραστηριότητες,  
ήθη/έθιµα/παραδόσεις, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, οικογενειακή δοµή,  
επίπεδο εκπαίδευσης κ.ά.   

Οι στόχοι της ήταν, σε µια πολυφυλετική τάξη, όπως ήταν η δική της, και µε 
αφορµή το περιεχόµενο του βιβλίου, να συζητήσει µε τους µαθητές της σχετικά µε 
την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων και την παρουσία τους στην ευρύτερη 
κοινωνική πραγµατικότητα και να αναπτύξει  τις δεξιότητές τους στον κριτικό 
γραµµατισµό. Έτσι, αφού κατασκεύασε τη δική της «∆ιασταύρωση Ταυτότητας», 
ζήτησε από τους µαθητές της να σχεδιάσουν και τις αντίστοιχες δικές τους 
αφήνοντάς τους ελεύθερη την επιλογή εκείνων των πτυχών που θεωρούν ότι τους 
εκφράζουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Παράλληλα τους ζήτησε να αναλογιστούν 
το πώς αυτές οι πτυχές δρουν µέσα τους ως αναγνώστες της ιστορίας, πώς δηλαδή 
επηρεάζουν την αναγνωστική τους ανταπόκριση. 

 
 

Πίνακας 1: Foss, 2002, «∆ιασταύρωση Ταυτότητας» 



 1263

Την ιδέα αυτή της Foss, εφάρµοσε και αξιοποίησε και η καθηγήτρια 
Λογοτεχνίας, Janine M. Schall (2)   προσθέτοντας µια ακόµα παράµετρο, τη 
δηµιουργία «∆ιασταυρώσεων Ταυτότητας» και για τους λογοτεχνικούς 
χαρακτήρες των έργων, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την ανάγνωση των 
ιστοριών (Schall, 2011).  

Στάδια ∆ηµιουργίας «∆ιασταύρωσης Ταυτότητας» 

Συνθέτοντας τις δυο αυτές εργασίες, της Foss και της Schall και λαµβάνοντας 
υπόψη  τη θεωρία της Πολιτισµικής Ταυτότητας καθώς και την ανθρωπολογικής 
αφετηρίας προσέγγιση των λογοτεχνικών κειµένων, θεωρία του Purves, οτι τα 
κείµενα αποτελούν εξίσου ατοµικά αισθητικά αντικείµενα και πολιτισµικά 
τεκµήρια (βλ. Φρυδάκη, Αραβανή & Ραυτοπούλου, 2001: 2), προτείνουµε τα 
ακόλουθα στάδια δηµιουργικής αξιοποίησης της µεθόδου «∆ιασταυρώσεις 
Ταυτότητας», τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα µε το ηλικιακό και 
µαθησιακό επίπεδο των µαθητών:  

Α' Στάδιο: Συζήτηση σχετικά µε την Πολιτισµική Ταυτότητα: Ο 
εκπαιδευτικός συζητά µε τους µαθητές τους όρους «Ταυτότητα» και «Πολιτισµική 
Ταυτότητα». Αναφέρονται και καταγράφονται από τους µαθητές όλες οι πτυχές 
της πολιτισµικής ταυτότητας και γίνεται µια πρώτη παρουσίαση του αρχικού 
µοντέλου του γραφήµατος «∆ιασταύρωση Ταυτότητας».  

Β' Στάδιο: ∆ηµιουργία «Ατοµικής ∆ιασταύρωσης Ταυτότητας»: Οι µαθητές 
δηµιουργούν στην τάξη τη δική τους γραφική αναπαράσταση µε εκείνες τις πτυχές 
της πολιτισµικής ταυτότητας που θεωρούν ότι τους εκφράζουν περισσότερο.  Η 
επιλογή είναι ελεύθερη, καθώς ο στόχος είναι να δούµε ποιες πτυχές  
αναγνωρίζουν οι µαθητές ως πιο σηµαντικές στη ζωή τους,  µια επιλογή που 
σχετίζεται άµεσα µε τις οικογενειακές και κοινωνικές τους εµπειρίες.  Η ελεύθερη 
επιλογή και το συµβολικό του γραφήµατος- ανοικτοί δρόµοι που 
διασταυρώνονται- ανταποκρίνονται στη σύγχρονη θεωρία της  Πολιτισµικής 
Ταυτότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από µια συνεχή ροή και µια υβριδικότητα. 
Μετά, δηλαδή, από την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εθνικισµού, τον 19ο αιώνα, 
όταν το έθνος αποτελούσε και µια αυτόνοµη πολιτιστική οντότητα,  περάσαµε στις 
«ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση» (Cummins, 2003), ως δηλαδή νοητικές 
κατασκευές, οι οποίες προσαρµόζονται στις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, 
οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες.  

Σε αυτό το στάδιο αυτό συµµετέχει µε δικό του γράφηµα  και ο καθηγητής. 
Το γράφηµα γίνεται από όλους χειρόγραφα, ώστε εκτός από την εξέταση των 
πτυχών που καταγράφονται (ποιες  και γιατί επιλέγονται ή αποκλείονται), να 
εξεταστεί και η µορφή που παίρνει η «∆ιασταύρωση», να «ερµηνευτεί», δηλαδή 
και το σχέδιο των µαθητών.  Αυτό γίνεται γιατί εκτός της επιλογής των πτυχών της 
ταυτότητας, παίζει ρόλο και το µέγεθος των γραµµάτων (ποιες πτυχές τονίζονται 
συνειδητά ή ασυνείδητα περισσότερο γραφιστικά), ο σχεδιασµός της 
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διασταύρωσης (π.χ. οι κατευθύνσεις και η φορά των δρόµων), η ζωγραφική και ο 
χρωµατισµός  κ.ά.  Παρακάτω παρουσιάζονται δυο γραφήµατα, δυο διαφορετικών 
µαθητών. Το πρώτο (βλ. Πίνακας 2) ακολουθεί πιστά το σχεδιασµό του 
πρωτότυπου γραφήµατος ενώ το δεύτερο (βλ. Πίνακας 3) είναι ενδεικτικό της 
σκέψης της µαθήτριας σχετικά µε την ταυτότητά της τη δεδοµένη χρονική στιγµή 
(κυκλική πορεία µιας κατεύθυνσης, έντονη γραφή των πτυχών που θεωρεί ότι 
καθορίζουν τη ζωή της κ.ά.).  

 
Πίνακας 2,  Schall, 2011 

 
Πίνακας 3,  Schall, 2011 

Στο τελευταίο µέρος αυτού του σταδίου γίνεται η συζήτηση µεταξύ του 
εκπαιδευτικού και των µαθητών µε βάση τα γραφήµατά τους και σχετικά µε την 
επιλογή των  πτυχών που χαρακτηρίζουν την ταυτότητά τους, το πώς συνδέονται 
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αυτές οι πτυχές µεταξύ τους και ποια επιρροή έχει η κάθε µια σε κάθε τοµέα της 
ζωής τους (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικές συναναστροφές κ.ά.). 

Γ' Στάδιο: ∆ηµιουργία «∆ιασταυρώσεων Ταυτότητας Λογοτεχνικών Ηρώων»: 
Στο στάδιο αυτό γίνεται η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου και ζητείται από 
τους µαθητές να σχεδιάσουν (ως ατοµική εργασία ή οµαδοσυνεργατική) τη 
«∆ιασταύρωση Ταυτότητας» του πρωταγωνιστή ή των βασικών πρωταγωνιστών 
του έργου. Η επιλογή του έργου δεν είναι τυχαία. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει είτε 
να αξιοποιήσει τα κείµενα από τα Ανθολόγια Λογοτεχνίας  του επίσηµου 
Προγράµµατος που παρουσιάζουν διαπολιτισµικό ενδιαφέρον (4) είτε να επιλέξει 
ανάµεσα στους εκατοντάδες τίτλους βιβλίων -ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών 
του- µε αντίστοιχο περιεχόµενο  (5) έχοντας τους εξής σκοπούς: «Α. Ανάπτυξη 
στάσεων αποδοχής και ανεκτικότητας απέναντι στον εθνικό και «πολιτισµικό» 
Άλλο, Β. Συνεργασία και αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών 
παραδειγµάτων και Γ. Κριτική θεώρηση των αυτονόητων παραδοχών που αφορούν 
τις συλλογικές ταυτότητες, οικείες και ξένες.» (Μανιάτης- Πολίτης, 2007: 1231).  

Για παράδειγµα, στα πλαίσια της εφαρµογής αυτής της µεθόδου από την 
Schall,  οι µαθητές διάβασαν το βιβλίο της Pam Muñoz Ryan, «Esperanza Rising» 
(2002) που αφηγείται την ιστορία της Μεξικανής Esperanza, η οποία ζούσε µια 
άνετη ζωή µαζί µε την οικογένειά της στο Μεξικό. Όµως µετά το θάνατο του 
πατέρα της αναγκάστηκε να µεταναστεύσει µε τη µητέρα της στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και να ζήσουν µια ζωή ως µετανάστες-εργάτριες αντιµετωπίζοντας 
πολλά οικονοµικά και κοινωνικής φύσεως προβλήµατα. Οι µαθητές σχεδίασαν µε 
τέτοιο τρόπο τη «∆ιασταύρωση Ταυτότητας» της ηρωίδας του έργου (βλ. Πίνακας 
4) δηµιουργώντας δυο διασταυρώσεις που σχηµάτιζαν ένα  τριαντάφυλλου 
(λουλούδι µε σηµαίνουσα θέση στην ιστορία) καθώς θεώρησαν ότι η ζωή της 
Esperanza παρουσίαζε δυο διαφορετικές φάσεις, πριν και µετά τη µετανάστευση. 
Σε κάθε µια φάση επέλεξαν διαφορετικές πτυχές της πολιτισµικής της ταυτότητας. 
Στην πρώτη, προ της µετανάστευσης σηµείωσαν την εθνικότητα, τη γλώσσα, την 
τάξη, το φύλο και τη δοµή της οικογένειάς της, καθώς αυτές οι πτυχές, θεώρησαν 
ότι ήταν αναγνωρίσιµες και βασικές για τη ζωή της εκείνη τη χρονική περίοδο, ενώ 
στη δεύτερη, στη νέα της ζωή, σηµείωσαν την ηλικία, την τοποθεσία, την 
οικονοµική κατάσταση και ορισµένες ιδεολογικές και αξιακές της πεποιθήσεις, 
πτυχές δηλαδή που διαδραµάτισαν τότε σηµαντικότερο ρόλο.  
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Πίνακας 4, Schall 2011 

Ακολουθεί, τέλος, εκ νέου  συζήτηση µεταξύ του εκπαιδευτικού και των 
µαθητών µε βάση τα νέα αυτά γραφήµατα σχετικά µε το ρόλο ενός λογοτεχνικού 
κειµένου, ως ένα σύνολο πολιτισµικών εµπειριών, ιδεολογικών αντεγκλήσεων και 
κοινωνικών αναφορών και µε βασικό άξονα αναφοράς το γεγονός ότι «η εικόνα 
για τον Άλλο καθορίζεται τόσο από την κειµενική του κατασκευή όσο και από τα 
εξωκειµενικά στοιχεία που µεταφέρει ο αναγνώστης» (Αναγνωστοπούλου, 2004).  

∆' Στάδιο: Επέκταση δραστηριοτήτων: Μετά την ολοκλήρωση των 
γραφηµάτων και της συζήτησης οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν µια 
ψηφιακή κοινότητα µάθησης (on line community) µε τη χρήση των µέσων 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης, Web 2.0. (Abram, 2005).  Πιο συγκεκριµένα µπορούν να 
δηµιουργήσουν ένα weblog, ένα κάθετο, δηλαδή, ιστολόγιο µε συζήτηση για 
συγκεκριµένο γνωστικό και επαγγελµατικό αντικείµενο, στο, οποίο αφού 
σκανάρουν τα γραφήµατά τους, τα αναρτούν. Τα weblogs παρέχουν τη δυνατότητα 
στους µαθητές- bloggers να παραθέτουν τις απόψεις τους, να σχολιάζουν και 
επικοινωνούν µεταξύ τους και να κάνουν καταχωρήσεις µε τη µορφή µηνυµάτων 
(Boyd & Ellison, 2007).  Αποτελούν, µε άλλα λόγια, ένα είδος διαδικτυακού 
ηµερολογίου και υποστηρίζει τους µαθητές στη συγκρότηση ψηφιακών 
κοινοτήτων µάθησης (Palloff & Pratt, 1999, Baumgartner, 2005). Έτσι οι µαθητές 
θα έχουν ένα ψηφιακό χώρο, όπου µπορούν να αναρτούν αντίστοιχες 
«∆ιασταυρώσεις Ταυτότητας» είτε προσωπικές, είτε λογοτεχνικών ηρώων (µετά 
την ανάγνωση έργων) είτε κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της Λογοτεχνίας, είτε 
ως εξωσχολική δραστηριότητα. Μέσω αυτού του weblog µπορούν, επιπλέον, να 
έρθουν σε επικοινωνία µε µαθητές άλλων τµηµάτων του ίδιου σχολείου ή από 
διαφορετικό σχολείο µέσα σε µια ευρύτερη διασχολική επικοινωνία, 
δηµιουργώντας µια διαδικτυακή (on line) κοινότητα αναγνωστών. Το 
διαπολιτισµικό περιεχόµενο των λογοτεχνικών έργων καθιστά ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα την επικοινωνία µαθητών και κατ' επέκταση σχολείων στα οποία ο 
µαθητικός πληθυσµός είναι πολυπολιτισµικός ή και σχολείων από άλλες χώρες π.χ.  
στο πλαίσιο ενός προγράµµατος e-twinning όπως αυτό που παρουσιάζεται στον 
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Πίνακα 5.  Όπως αναγράφεται στη σελίδα του ιστότοπου: «ο παρών ιστότοπος 
αποτελεί επέκταση ενός προγράµµατος e-twinning που εκπονήθηκε κατά το 
σχολικό έτος 2010-2011 ανάµεσα στο 1ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου και το İzmir Özel 
Türk Koleji µε στόχο τη µελέτη από τους µαθητές των πόλεων στις οποίες ζουν 
κατά την οθωµανική περίοδο. Αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως χώρος 
ανταλλαγής απόψεων και προβληµατισµών στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισµού 
των σχέσεων των δύο λαών. Απευθύνεται σε όλους όσους “τολµούν” να 
διαπραγµατευτούν τα στερεότυπά τους». Υπό αυτό το πρίσµα έχει αναρτηθεί, 
µεταξύ των άλλων κειµένων, ένα απόσπασµα από το λογοτεχνικό έργο,  «Νενέ η 
Σµυρνιά» της Έλσας Χίου (1998), το οποίο αφηγείται την ιστορία του νεαρού  
Αργύρη, ο οποίος ζει στη Σάµο και είναι µεγαλωµένος µε τις ιστορίες και τα 
παραµύθια της προγιαγιάς του, της νενές της Σµυρνιάς, και αποφασίζει µετά το 
θάνατό της να περάσει στην απέναντι απ' το νησί του γη, τη Μικρασία, για να 
διαπιστώσει κατά πόσο εκείνες οι ιστορίες της ήταν αληθινές. Σε ένα από τα 
επεισόδια του έργου, υπάρχει η συνάντηση του Αργύρη µε τον συνοµήλικο του 
Νορντίν, ένα Τουρκόπουλο που φτάνει στη Σάµο µε το ψαράδικο του πατέρα του 
και φιλοξενείται στο σπίτι του Αργύρη. Μέσα από διάφορα περιστατικά της 
συνύπαρξής τους φανερώνεται  η διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα τω δύο 
ηρώων και προσφέρεται η δυνατότητα στους µαθητές να αξιολογήσουν και να 
επαναπροσδιορίσουν τόσο αυτές τις «λογοτεχνικές» ταυτότητες όσο και τις δικές 
τους (6). 

 
Πίνακας 5, Πηγή: http://nisafi.blogspot.gr/ 

Επίλογος 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη διαπολιτισµικής ευαισθησίας  και 
συνείδησης είναι η διαλεύκανση της πολιτισµικής ταυτότητας του υποκειµένου η 
οποία επιτυγχάνεται µέσω µιας κριτικής προσέγγισης του οικείου πολιτισµού και 
µιας διαλεκτικής στάσης απέναντι στους άλλους πολιτισµούς (Μάρκου, 1996). Η 
µέθοδος «∆ιασταυρώσεις Ταυτότητας» στοχεύει και στις δυο αυτές συνιστώσες, 
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την κριτική προσέγγιση στον οικείο µας πολιτισµό και στη διαλεκτική 
αντιµετώπιση των άλλων πολιτισµών και µπορεί να αποτελέσει κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος της Λογοτεχνίας ένα ευχάριστο και εύχρηστο µεθοδολογικό 
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό προσαρµοσµένο στο εκάστοτε µαθησιακό επίπεδο, 
συµβατό µε τα νέα δεδοµένα και ζητούµενα µιας διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  

Παραποµπές 

1. Καθηγήτρια στο Esperero Canyon Middle School in Tuscon, Arizona.  
2. Καθηγήτρια στο University of Texas-Pan American College of Education.  
3. Κυκλοφόρησε το 1960. Ο ελληνικός τίτλος: «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια».  
Συγκαταλέγεται ανάµεσα στα αξιολογότερα κλασικά έργα της σύγχρονης λογοτεχνίας. 
Έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις, µεταξύ των οποίων και το Βραβείο Πούλιτζερ. 
Μεταφράστηκε σε πάνω από σαράντα γλώσσες και µεταφέρθηκε µε µεγάλη επιτυχία στον 
κινηµατογράφο, το 1962, από τον Ρόµπερτ Μάλιγκαν, σε µια κλασική ταινία µε 
πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ.  
4. Ενδεικτικά για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση βλ. Μανιάτης & Πολίτης, 2007 και 
Μαράκη, 2010 και για τη ∆ευτεροβάθµια βλ. Θωµαΐδου, 2010 και Κορέτση, 2011.  
5. Ενδεικτικά βλ. Καρακίτσιος-Καρασαββίδου, 2005.  
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Abstract 

The object of this research is to examine how a literary text can form a medium of 
recognizing the students’ identity, and reveal that a cultural identity does not constitute a 
status quo, but is characterized by a hybrid and a continuous flow.  One method of 
analyzing a text, which helps the student-cum-reader not only to look into his or her 
cultural identity, but also that of the heroes of a literary oeuvre, is the so-called “Identity 
Intersections” ― a graphic representation of interrelated and interconnected aspects of a 
person’s cultural identity and that of a literary character.  Students are encouraged to add or 
subtract from the original format produced by Abigail Foss in 2002 those aspects which 
they consider important or unimportant for their identity and that of the characters in an 
oeuvre, and consider what aspects of cultural identity have influenced their lives and the 
life of a literary character.   

 
 



 1271

Teachers' readiness to deal with the issues of bilingualism 
and multiculturalism: The case of Greek teachers 

detached abroad 

Avramidou Barbara  

Vice Director at Environmental Education Centre of Naoussa, Naoussa, Greece 
veraavra@gmail.com 

 Introduction 

The teaching profession is now faced with new global challenges and ongoing 
reforms. The increasing movement of people around the world has led to the 
transformation of modern societies. This phenomenon is reflected on the 
educational system of many countries where the presence of a great percentage of 
non-native speakers of the school language raises several issues.  

In recent decades, the number of students representing different nationalities 
and speaking Greek as a second or foreign language has increased dramatically in 
the classes of the Greek public schools, resulting in the emergence of intense 
questioning. Are teachers prepared to deal with the issues of bilingualism and 
multiculturalism, arising in the contemporary Greek school?  

This paper discusses the issue of preparedness of Greek teachers detached 
abroad, in the past, to successfully manage their students with language and 
cultural differences. 

Study purpose and objectives 

Main purpose of this study is to investigate whether teachers detached abroad 
believe they are ready to deal with the issues of bilingualism and multiculturalism 
arising in the contemporary Greek school.  

The study attempts to record the views of teachers detached abroad in the past 
with regard to the adequacy of their education and training on intercultural 
education issues as well as the skills and competences required in order for the 
teacher to meet the demands of intercultural reality in education. In specific,  

Study objectives: To investigate how the teachers detached abroad approach 
the issues of bilingualism and multiculturalism in the contemporary Greek school. 
In specific, to investigate the methods and practices that teachers apply in their 
class to support the students with language and cultural specificities as well as deal 
with problems that could possibly arise in a multicultural school. 

 In particular, aim of the present paper is the analysis of the questions below, 
part of a higher number of questions investigated in the framework of the study: 
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1. How well-trained teachers detached abroad are on intercultural education 
issues?  

2. Which practices and methods do they apply in terms of their teaching and 
problem-solving within their multicultural class?  

3. Do they believe that they are prepared to deal with the culturally different 
students and to what extent is this related with the experience of their detachment 
to Greek schools and departments of Greek language learning abroad?  

Methodology 

Sample 
The sample of the present study was formed by 20 teachers. In terms of the 

sample distribution, equal representation of both educational levels (Primary - 
Secondary) and both genders (male-female) was intentionally chosen. 

Therefore, our sample consists of 10 teachers (5 women and 5 men) and 10 
professors (5 women and 5 men) of the prefecture of Thessaloniki, the prefecture 
of Imathia and the prefecture of Chalkidiki.  

18 of them were on the active list whereas 2 had recently retired.  
The sampling was carried out with the ‘snowball sampling’ method [1], i.e. in 

the first stage we chose some teachers with the specific features we wished to study 
and then the interviewees themselves suggested subjects from among their 
acquaintances. 

The process of data collection took place in November 2010. 

Research Method 

The qualitative approach of data was chosen, and their analysis was made 
through the interpreting method. 

The categorization of answers was made based on the method of content 
analysis. Based on words or key words, respective answer categories were formed 
[2], [3] and [4]. 

Interview was chosen as the means of data collection. 

Research results 

Attempting to answer the study questions initially posed and interpret the 
research findings presented in the previous chapter, we made the following 
discoveries: 

1. In the first study question we have to examine how trained the teachers of 
our sample are on intercultural education issues. 

We note that the majority of the teachers in our sample have attended at least 
one seminar relevant to intercultural education lasting a few days offered by the 
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State to the teachers about to be detached abroad, while a relatively high number of 
teachers (6 out of 20 teachers) have not attended a seminar or programme referring 
to intercultural education even the mandatory seminar lasting few days and 
organized in Athens for teachers about to be detached abroad.  

The official state policy should deal with this issue regarding the further 
education and training of teachers, so that the latter may be able to meet the needs 
of a class with multicultural composition, a realization that is consistent with the 
respective findings of the study conducted in Cyprus by Panagiotopoulos and 
Nicolaidou (2007), in which the failure of teachers in dealing with the cultural 
specificities of their students is stressed strongly underlying the issue of their 
education and preparedness [5]. 

Moreover, the analysis of the study guides of ten academic institutions by 
professor Goudiras (1999) showed that the module of ‘Intercultural Education’ is 
offered occasionally and by exception only systematically thus highlighting that the 
planning of Intercultural Education follows at very slow pace the ongoing needs for 
trained teachers [6]. 

A realization reached also by the panhellenic study of professor 
Georgogiannis (2006) in the study programmes of the academic schools of the 
country. It is worth noted that only the study programmes of the Pedagogic Schools 
included modules regarding Intercultural Education after 1990, though to a certain 
extent that does not ensure the intercultural proficiency of Primary Education 
teachers, whereas to a significantly lower extent relevant modules appear in the 
Pedagogy Schools of Preschool teaching. Finally, only in very few academic 
schools of the Secondary education cognitive modules relating to Intercultural 
Education appear [7]. A conclusion that matches the study results of Liakopoulou 
(2006) [8], and Nikolaou (1999), in the framework of his doctoral thesis, who 
stresses the fact that even the institutions that were responsible for further 
educating teachers, such as teachers colleges, only recently did they integrate a 
section relevant to Intercultural Education in their programmes [9].  

In terms of teachers’ knowledge regarding Bilingualism, the majority of 
educators believe that a bilingual child is one that speaks fluently two languages 
(13 teachers out of 20), whereas 7 teachers define bilingual the person who has two 
mother tongues, due to multicultural families. The analysis of the teachers’ 
responses generally shows that the respondents were not particularly confident 
about which children are called bilingual, thus there is confusion, theoretically, 
about the meaning of Bilingualism. 

2. The second study question referred to the practices and methods applied by 
teachers both in their teaching and in dealing with issues of a multicultural class. 

With regard to the teaching method for the children that are multiculturally 
different from the general population of the class, 7 teachers out of 20, mostly 
professors, answered that they do not follow a specific method, either because they 
do not have the luxury of time, or because they do not think it is necessary. The 
rest state the teaching differentiation, the use of a project, the activities in the 
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Flexible Zone, the participation in groups, the compensatory teaching, the inclusion 
of the language and cultural elements of all students, the use of bilingual students 
with good Greek language knowledge as interpreters, the use of another foreign 
language, the use of New Technologies (image-video and electronic computers) or 
a combination of methods depending on the situation.  

Banks, regarding the most effective teaching approach of culturally different 
students, suggests the teaching differentiation, the flexible school culture and the 
use of examples from the culture of the students’ state of origin [10], whereas ‘the 
profile of the bilingual student’ and ‘my first book on bilingualism’ are two 
educational practices, which are suggested by Tsokalidou, on the development of 
bilingual awareness of children, teachers and parents of Greek and non-Greek 
origin [11] and the encouragement of intercultural communication between 
students, through the participation of all children in activities of discovering the 
language or languages of others [12]. 

Following, our study turns to the pedagogic approach of a multicultural class, 
which requires the ability of dealing with problems that possibly arise and are 
identified by teachers in the following: racism and marginalization of the students 
that are different in terms of language / culture, thus leading to the creation of 
conflicts and problems, discipline issues, gang formation phenomena, lawbreaking 
issues, lack of communication between parents and children with cultural 
specificities.  

The teachers of our sample answered the question regarding which the actions 
used are to deal with any problems arising in contemporary multicultural school 
noting that they mostly use dialogue (8 out of 20 teachers).  

The above answer of teachers is consistent with the orientation of the 
Intercultural Education in general, whose primary goal is the development of skills 
that contribute to the constructive cohabitation within a multicultural social 
context. It brings along not only the acceptance of and respect for the different, but 
also the acknowledgment of their cultural identity, through an everyday effort of 
dialogue, understanding and working together [13]. 

Other strategies traced in the teachers’ answers are: the assignment of group 
projects, the participation in activities and festivities, in playing and in the use of 
new technologies, in order for the children to get to know one another and learn 
how to work together. Finally, the approach of students with cultural specificities 
through their mother tongue and culture is noted. 

3. In terms of the third study question on whether the teachers detached 
abroad believe that they are interculturally prepared and the investigation of the 
correlation between their answer and their experience of their detachment to 
schools or departments of Greek language learning abroad, we have come to 
realize that the teachers’ views diverge, i.e. 10 out 20 teachers gave affirmative 
answers and the other half gave negative answers.  

The teachers, who believe that they are interculturally prepared to deal with 
the multiculturalism of the contemporary Greek school, substantiate their view 
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with the argument that the experience of teaching in bilingual Greek students 
abroad as well as the experience of living in an environment that is both 
linguistically and culturally different from the Greek context forced them to 
develop specific skills and competences that they did not possess before their 
detachment abroad.  

On the other hand, those stating that they are unable to deal with the 
contemporary Greek multicultural reality in the class argue that they do not hold 
the appropriate knowledge or have the necessary support from the state.  

The finding that is consistent with Nikolaou’s (2000) view suggesting that the 
teachers sent from the Greek state abroad to staff the classes in the Greek children 
schools are certainly called to work in a multicultural setting, without the 
respective training and preparation [14]. It appears that, as stressed by 
Georgogiannis, (2006) ‘the teachers detached abroad did not hold the necessary 
intercultural proficiency during migrating; therefore, what they brought along on 
their way back, if any, was not the expected’ [15].  

Following, by reviewing the correlation between the teachers’ answer and the 
experience of their detachment in schools or departments of Greek language 
learning abroad, we reach the conclusion that the vast majority of teachers, in 
specific 18 out of 20 teachers, believe that their detachment abroad helped them in 
the management of culturally different students, since they attained knowledge by 
teaching in multicultural classes and gained the experience of living in 
multicultural settings that changed their way of thinking and helped them be freed 
of racist behaviours. 

Final conclusions 

After the presentation and analysis of our study results concerning the 
intercultural preparedness of teachers, we could say that the detachment abroad 
helped a number of teachers in terms of dealing with culturally different students 
offering them the experience of interacting with bilingual students and living 
together with people of other nationalities in a multicultural setting. However, the 
skills and strategies they were forced to develop, in order to help the expatriated 
students, was a result of personal only effort and initiative due to the lack of the 
state support.  

Nevertheless, the teachers feel insecure and almost all stress that it is 
necessary to have further education of all teachers on issues of Intercultural 
Education focusing practically more on dealing with problems in their source, i.e. 
in the class arena. The above findings coincide with other studies conducted on a 
Greek national level, which showed that most teachers in contemporary and 
multicultural Greece have not been trained and certainly do not have an experience 
in intercultural educational approaches. The majority has a long way to go in order 
to comprehend the advantages of their multicultural classes and realize the 
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strengths of bilingualism for the students, the schools and the society surrounding 
them [16].  

It is important to underline that multiculturalism:  
‘is a current and future issue which we will all engage in at some point and 

which most of us, if not all, are not prepared for’ (interview 9).  
Respective are also the study findings of professor Georgiogiannis, who notes 

that the teachers ‘state that they are not able to set their scientific knowledge and 
training on intercultural education into practice, that it is inadequate and that what 
they state as preparedness is the experience gained from the everyday problem of 
dealing with foreign and Greek students. Therefore, in order to support that the 
issue ‘intercultural preparedness of teachers’’ has an effect, their training on the 
issues of intercultural education should precede and not be a result of experience’ 
[17]. 

It is evident that the teaching of the “subject” requires the methodologically 
spherical training of the teacher, who will be able to choose the most effective 
method per case, depending on the student and the learning status involved. The 
teacher, who knows specific practices, which facilitate teaching as well as the 
management of a multicultural class, is able to trace the students’ needs and choose 
the most constructive method per case. 

Concluding, we could underline the fact that the teacher today faces a series 
of great new challenges arising from rapid and extended changes in education. The 
contact between languages and cultures, which is a given fact in the majority of our 
schools throughout the country, and the need for exploiting the new multicultural 
reality on the part of the teachers, for the benefit of students in the Greek school, 
constitute a motive for the assessment and redefinition of the teacher’s role, which 
is highly important, since it actually depends on the teacher whether the minority 
student will succeed or fail. 

In the framework of education upgrade, the teacher is called to undertake the 
leading role by acquiring the necessary knowledge with respect to the new 
emerging facts in order to be able to apply innovative methods and initiatives, so as 
to meet his/her significant mission. In order to reinforce the teacher’s role in the 
contemporary Greek school, it is necessary to have a targeted, ongoing further 
education of high quality by the Ministry of Education and Religious Affairs on the 
further education of teachers. 

The new multicultural Greek school of the 21st century that aspires to be more 
creative, more student-centered, more open to ideas, to society and knowledge but 
also offer more opportunities for active participation of all students in the 
educational practice, requires new skills and competences on the part of the teacher 
himself/herself that they cannot be achieved with segmental further education 
actions.  
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1.  Introduction 

Intercultural Education and Education for Sustainable Development (ESD) 
constitute concepts that have entered the Greek educational system during the last 
two decades. A common ground for the two concepts is their contribution to the 
resolution or alleviation of important social problems, such as poverty, 
unemployment, immigration, racism, the infringement of human rights, crime, the 
ozone hole, the greenhouse effect, air pollution and the reduction of drinking water 
reserves, all of which undermine the quality of life of the modern man. At the same 
time, the teaching of the “social” values comprises a constant objective of the 
Educational Sciences, which promote the achievement of socialization while 
directly affecting educational matters. 

The aim of the present paper is to highlight, through a review of Greek and 
foreign bibliography, the fact that Intercultural Education and Education for 
Sustainable Development can aid constructively, whether separately or in 
combination – on a theoretical and practical level – in the advancement of the 
“social values” in Primary and Secondary Education, values which are formed 
within the broader framework of the redefinition and revision of the social value 
system. 

2.  Theoretical approach 

2.1 Conceptual definitions 

A vast number of definitions have been formulated for the conceptual 
clarification of the term “value”, a fact which illustrates the difficulty of accurately 
specifying its meaning. According to Γεωργόπουλος (2006), a value is a conviction 
that constitutes a more permanent, fundamental orientation (of individuals or 
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groups), based on which people choose behavioral manners and life objectives. 
Additionally, the term “social values” describes the values by which human actions 
and their results are evaluated, affecting, at the same time, the way of life of social 
groups (Straughan & Wrigley, 1980). 

Essinger (1990) terms Intercultural Education as the pedagogical answer to 
problems of an intercultural nature that arise in an intercultural and multinational 
society. According to Hopkins et al (1996), ESD is the holistic, interdisciplinary 
framework that incorporates the concepts of human, social and financial 
development, in parallel with environmental concerns. 

2.2  “Social values” in education 

School has assumed the responsibility of imparting values to students. The 
communication, formation and fostering of values must in no way be associated 
with any kind of imposition, indoctrination or manipulation of the children, but 
ought to aim at their emotional, social and cognitive development (∆ηµητρίου, 
2009). The avoidance of any discussion on values reinforces those that degrade and 
destroy the social and natural environment (Παπαδηµητρίου, 1998). 

The economic development of the previous decades, along with the 
improvement of the standard of living, the multitude of mass media and the 
increase in the level of education, have laid the foundation for the adoption of 
values associated with material prosperity and people’s quality of life 
(Καραγεωργάκης κ.α., 2005). As a result, it is necessary to revert from individual 
values, such as personal predomination and wealth, to social values, such as deeper 
communication, fuller cooperation, solidarity and the peaceful resolution of 
conflicts between individuals (Γεωργόπουλος, 2000). Under these circumstances – 
and because of the environmental, financial and social crisis – our age emerges as 
the most suitable for decisions oriented towards the revision of the ethical (among 
other) human values. Therefore, the new framework of values to be obtained can 
lead modern man and society to an escape from the impasse (Καραγεωργάκης & 
Γεωργόπουλος, 2005).   

Society as a whole needs to be governed by social values that promote human 
relations and improve the standard of living and social well-being. Examples of 
such values are love, brotherhood, solidarity, dignity, justice, honesty, interest in 
the good of society, freedom, communication, equality, social welfare, social 
responsibility, cooperation, participation in social life, affection, friendship 
(Μπάκας, 2003), peace and democracy. All the aforementioned values remain 
unaltered across the ages, despite the fact that they are often challenged. 

Intercultural Education seeks to develop mentalities with a view to improve 
the quality of human life, while attempting to secure equality, justice, solidarity, 
empathy, the respect for human rights and otherness, active participation, social 
responsibility, meritocracy, intercultural respect and education against the 
nationalist way of thinking (Essinger, 1990, Γκότοβος, 2002, Νικολάου, 2005). 
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The principles as well as the assumptions of Intercultural Education, as mentioned 
above, constitute social values that assist in social integration and the creation of 
the next generations of responsible and active citizens. 

From its own standpoint, ESD contributes to the molding of values 
(Παπαδηµητρίου, 1998), especially social ones, as its focal point is the discussion 
on this very matter (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007, Φλογαΐτη, 2011). More 
specifically, according to Unesco (2005), the following are considered as principal 
values of ESD: the respect for the dignity and rights of people all around the world, 
the commitment for social and economic justice for all people, the respect for the 
human rights of the next generations, the commitment for intergenerational 
accountability, the respect and care for community life in all its diversity, the 
respect for cultural diversity and the commitment to construct a civilization, on a 
local and global level, that will be characterized by tolerance, the lack of violence 
and peace.  

The environmental problems experienced by modern man constitute a 
reflection of the cultural system, its values and its way of life. In order to ensure a 
sustainable future, a necessary prerequisite is the adoption of values directly related 
to sustainability, such as peace, human rights, equal opportunities, (social) equality, 
(social) justice, democracy, participation, cooperation, solidarity, the acceptance of 
peoples, the acceptance of the different cultural expressions of each individual 
citizen, the freedom of expression and information, the equal access to goods and 
the preservation of nature (∆ηµητρίου, 2005, 2009). In Sterling’s opinion (2001), 
the central values of sustainability are democracy, justice, sufficiency, efficiency, 
community, locality, health and diversity. Finally, Φλογαΐτη (2011) labeled the 
following as the main values of sustainability: solidarity, social justice, ecological 
viability, autonomy, accountability, tolerance and empathy.  

The conclusion to be drawn from the above is that Intercultural Education and 
ESD, although separate learning areas, may function in combination, as the values 
involved in them often overlap or intersect. Besides, the two are joined by the need 
to create a common base of social values, so as to improve the quality of life and 
the proper functioning of the community.  

3. Alternative teaching approaches: the example of Intercultural 
Education and Education for Sustainable Development in Primary & 
Secondary Education  

In view of the preceding theoretical part, it becomes obvious that there is a 
direct connection between social values and the domains of Intercultural Education 
and ESD. At the same time, the demand for their interdisciplinary and cross-
curricular approach remains constant. The teaching strategies employed to meet 
this demand reinforce alternativeness and offer opportunities for communication, 
interaction, cooperation and the development of team spirit and critical thinking. 
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Moreover, the need for an active and experiential organization of the teaching 
practice on the part of the teacher is to be pointed out. 

ESD and Intercultural Education utilize teaching approaches that concentrate 
on the experiences and needs of the students, aim at cooperation and group work, 
support the cross-curricular approach and develop the active teaching techniques, 
research and reconsideration. These teaching approaches – the majority of which 
are viewed as alternative – establish communication between students on a class, 
school and community level (Μάγος, 2005), and are founded on the pedagogical 
principles and methods of “New Education”, a feature of which is the fact that it 
places the student in the focus of attention.  

More particularly, methodological approaches that are appropriate for 
Intercultural Education on the Primary and Secondary level, and that also display 
alternativeness, are the following: 

• Teamwork teaching 

• The project method 

• The cross-curricular approach 

• The research – discovery learning method 

• Role play – dramatization – drama games  

• Simulation  

• Learning from presentations 

• Short-term grouping 

• Experiential learning 

• Teaching through the use of new technologies 

• Teaching focused on creative thinking (synectics) 

• Brainstorming  

• The use of the image in teaching (Νικολάου, 2000, 2005, ∆ηµητριάδου, 2007) 

Respective alternative teaching approaches that are considered appropriate for 
ESD are: 

• Discussion methods (in groups – Buzz activity), debates, panel discussions, 
brainstorming 

• Concept mapping 

• Case studies 

• Simulation methods (role play and simulation games, simulations on a 
computer, models) 

• The experimental method 



 1282

• The methods of studying environmental topics outside the classroom (field 
studies, environmental paths, outdoor games)  

• Surveys 

• The methods of clarifying and analysing values (clarification, analysis, 
dilemma management, investigative discussions – philosophical dialogues) 

• Bibliographical research 

• The story method 

• Information and communication technologies in education, with reference to 
the environment (∆ηµητρίου, 2009)  

Φλογαΐτη (2011) regards the strategies of analyzing and clarifying values as 
the most appropriate for the communication of the values of ESD, while Μάγος 
(2005) holds that the most suitable teaching approach for ESD and Intercultural 
Education is the project method which, in his opinion, encompasses all the required 
characteristics. A special reference must be made to information and 
communication technologies in education, given that they substantially facilitate 
the promotion and reinforcement of the social values through Intercultural 
Education and ESD. They also function constructively and offer a variety of 
teaching tools, but also opportunities for combination and alternative approaches in 
the learning process. 

The majority of subjects in Primary and Secondary Education may be readily 
used so as to impart social values, since they include matters of Intercultural 
Education and ESD. However, Intercultural Education and ESD are capable of 
promoting social values in a more successful and extensive manner through 
programmes of school activities such as Environmental Education, Health 
Education etc, since their topic lists lend themselves to such use 
(Καδιγιαννόπουλος κ.α., 2013). Furthermore, in Primary Education, the so-called 
“flexible zone” may be employed for the same purpose in various ways, as it offers 
greater flexibility in the performance of respective actions and allows for 
innovative approaches in the learning process.  

At the end, it can be asserted that there exists a multitude of alternative 
teaching approaches through which Intercultural Education and ESD can promote 
social values. As a result, it rests exclusively on the teacher to choose the approach 
that will be regarded as the most conducive to a successful learning process.     

4.  Conclusions  

To summarize the above, it may be argued that – to a great extent – the social 
values are identical or intersect with the respective values of Intercultural 
Education and ESD. The social values are considerably promoted in Primary and 
Secondary Education, on a theoretical and practical level, through the activities of 
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Intercultural Education and ESD. In this direction, a series of alternative teaching 
approaches is supplied. The teacher is thus called upon to choose which one/s to 
use in the learning process, so as to ultimately improve the quality of the teaching 
and meet its objectives. 
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Abstract 

The aim of the present paper is to highlight, through a review of Greek and foreign 
bibliography, the fact that Intercultural Education and Education for Sustainable 
Development can serve as a medium, whether separately or in combination, for the 
advancement of social values in Primary and Secondary Education. It is observed that this 
advancement necessitates the exploitation of teaching strategies that reinforce 
alternativeness and offer opportunities for communication, interaction, cooperation, the 
development of team spirit and critical thinking. At the end, it becomes obvious that 
Intercultural Education and ESD can substantially contribute to the promotion of the social 
values, on both a theoretical and a practical level. 

 
 


