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Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην εξάλειψη 
του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης

Κωνσταντίνα Κ. Ιωαννίδου 

Εισαγωγή 

Στην σύγχρονη εκπαιδευτική ιστορία οι καινοτόμες αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον άγονται από τις επιταγές της παγκοσμιο-
ποιημένης κοινωνίας, προσδίδοντας στον εκπαιδευτικό πλείστες ευθύνες και 
προκλήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει στις μεταμοντέρνες επιταγές του 
παγκοσμιοτικού συγκείμενου. Συνήθως κάθε δράση προκαλεί την εμφάνιση 
μιας, ανεπιθύμητης πολλές φορές, αντίδρασης, με χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα τις δράσεις της εκπαιδευτικής παγκοσμιοποίησης, η οποία προτάσσει την 
ανάληψη αυξημένων ευθυνών από τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, με 
απόρροια την συνύπαρξη στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο 
της επαγγελματικής ικανοποίησης, όσο και του αυξανόμενου επαγγελματικού 
άγχους, ίσως και της εκδήλωσης επαγγελματικής εξουθένωσης.

Μείζονα ρόλο στην προστασία και διατήρηση της ψυχοσωματικής υγείας 
των εκπαιδευτικών, ως διαχειριστής του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής 
μονάδας, φέρει ο Ηγέτης-Διευθυντής, ο οποίος μέσα από στοχευόμενες δράσεις 
λειτουργεί ως αποσβέστης των εσωγενών ή και των εξωγενών παραγόντων κιν-
δύνου που υποκρύπτουν την διατάραξη της ολιστικής ισορροπίας του σχολικού 
οργανισμού. Ορμώμενη από την δυναμική εμβέλεια του ηγετικού προφίλ του 
προϊσταμένου μιας σχολικής μονάδας και εστιάζοντας στο μετασχηματιστικό 
του ρόλο, στο πρώτο κεφάλαιο παραβάλλω την εννοιολογική αποσαφήνιση 
της επαγγελματικής ικανοποίησης, του επαγγελματικού άγχους και στρες και 
της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζω 
στις παρεμβατικές δράσεις τους σχολικού ηγέτη, οι οποίες αποβλέπουν στην 
εξάλειψη του επαγγελματικού άγχους και της εξουθένωσης και στο τρίτο κεφά-
λαιο επικεντρώνομαι στις δέουσες μετασχηματιστικές ηγετικές συμπεριφορές, 
οι οποίες δρουν παρωθητικά στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας 
του εκπαιδευτικού. Τέλος, παραθέτω τα συμπεράσματα της μελέτης και στον 
επίλογο στοχεύω στην υιοθέτηση της μετασχηματιστικής ηγετικής συμπερι-
φοράς, η οποία, κυρίως, δρα ως φορέας επαγγελματικής ικανοποίησης και δι-
αρκούς ανέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού. 



Κωνσταντίνα Κ. Ιωαννίδου
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1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Αντλώντας πληροφορίες από μελέτες, οι οποίες εστιάζουν στην επαγγελματι-
κή ικανοποίηση, στο επαγγελματικό άγχος και στην επαγγελματική εξουθένω-
ση, παραθέτονται, επιλεκτικά, αποσαφηνίσεις των προαναφερθέντων εννοιών, 
προσβλέποντας στην εμβάθυνση της επίδρασης μιας ορθής ηγετικής συμπε-
ριφοράς, η οποία λειτουργεί ενθαρρυντικά στην αποκατάσταση ή και στη δι-
ατήρηση της ψυχοσωματικής επάρκειας των εκπαιδευτικών.

1.1. Επαγγελματική ικανοποίηση

Με την εννοιολογική αποσαφήνιση της επαγγελματικής ικανοποίησης ασχο-
λήθηκαν αρκετοί ερευνητές, με κύριο αρχικό εκφραστή τον Locke (1976), ο 
οποίος τονίζει ότι πρόκειται για μια συναισθηματική κατάσταση, σχετιζόμενη 
με θετική αποτίμηση τόσο της εργασίας, όσο και των εργασιακών εμπειριών 
από τον εργαζόμενο. Συμπληρώνοντας, ο Κάντας (1998) επισημαίνει ότι αυ-
τός ο όρος συνάδει με τη ψυχική υγεία των εργαζομένων και παράλληλα υπο-
γραμμίζει, ως εξέχων μέλημα, την στόχευση των οργανισμών στην επίτευξη 
υψηλής αποδοτικότητας και παράλληλης ικανοποίησης των υπαλλήλων του.

Εμβαθύνοντας στην μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης, ο Ερωτο-
κρίτου (1996), μας εισάγει στην έννοια της παρώθησης, ορίζοντας την ως κι-
νητήρια δύναμη που προωθεί σε μείζονες αλλαγές συμπεριφορών και στάσεων 
του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην έννοια της αποδοτικότητας, συ-
σχετίζοντας την με την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζομένου. Με μια 
διαφορετική ματιά, ο Spector (1997), προσεγγίζει διττά την επαγγελματική 
ικανοποίηση, θεωρώντας ότι αφενός αποτελεί ουσιώδες συναίσθημα απένα-
ντι στην εργασία και αφετέρου σχετίζεται με εργασιακούς παράγοντες, όπως 
είναι ο εργασιακός χώρος, η φύση και οι συνθήκες εργασίας, το επίπεδο επι-
κοινωνίας, ο τρόπος διάθεσης των ανταμοιβών, κ.ά. Συμπληρώνοντας εύστο-
χα, ο Κάντας (1998) εστιάζει στο πεδίο της οργανωτικής ψυχολογίας, θεωρώ-
ντας την επαγγελματική ικανοποίηση ως παράγωγο της ψυχικής υγείας των 
εργαζομένων, δίνοντας βαρύτητα στο μέλημα των οργανισμών να αυξήσουν 
την αποδοτικότητα τους, προσβλέποντας, σε ένα μεγάλο ποσοστό, στην ικα-
νοποίηση των υφισταμένων. 

1.2. Επαγγελματικό άγχος και στρες

Στην σύγχρονη πραγματικότητα οι όροι άγχος και στρες αποτελούν δυο έννοι-
ες που χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες, αλλά όπως επισημαίνει ο Μαρούδας 
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(1996) το άγχος αφορά σε μια εσωτερική κατάσταση ανησυχίας και αγωνίας 
σχετιζόμενη με το ρόλο, το έργο και το περιβάλλον του ατόμου (ή μπορεί να 
προέρχεται από το ίδιο το άτομο) και συμπληρώνοντας οι Αναγνωστόπουλος 
και Παπαδάτου (1999) προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ανάλογα με την 
φύση και την έντασή της. Όσον αφορά στο στρες ο Cullent και οι συνεργάτες 
του (1985) τονίζουν ότι το στρες προκαλείται από υπερβολικές απαιτήσεις, 
εξαιτίας της έκθεσης του ατόμου σε στρεσσογόνους παράγοντες, έχοντας ως 
απόρροια μια ψυχολογική δυσφορία ή ένταση. 

Πριν από αρκετά έτη, ο Selye (1946) ασχολήθηκε με την διατύπωση της 
«θεωρίας περί άγχους», τονίζοντας ότι το άγχος αποτελεί απάντηση σε εξωτε-
ρικά ερεθίσματα, τα οποία διαταράσσουν τον ανθρώπινο οργανισμό, οριζόμε-
νο ως το σύνολο των αντιδράσεων σε αυτά τα ερεθίσματα. Εξειδικεύοντας την 
προσέγγιση στο εργασιακό άγχος, που για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης 
θα το θεωρούμε ως συνώνυμο του στρες, ενστερνιζόμαστε την τοποθέτηση του 
Beerh (1995), o οποίος το ορίζει ως εκείνη την κατάσταση η οποία οδηγεί στην 
επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, ως απόρροια 
της επίδρασης επιβαρυντικών επαγγελματικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, ο 
Κάντας (2001) εμβαθύνοντας στο άγχος των εκπαιδευτικών τονίζει ότι πρό-
κειται για μια αρνητική διάθεση, όπως είναι η κατάθλιψη ή ο θύμος, προκα-
λούμενη από εργασιακά αίτια και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πρόκλη-
ση παθολογικών τιμών σε βιολογικούς και βιοχημικούς δείκτες του αίματος. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα των ερευνητών, που εντρύ-
φησαν στην μελέτη που εκπαιδευτικού άγχους, όπως πολύ χαρακτηριστικά επι-
σημαίνουν οι Maslach & Jackson (1981), σύμφωνα με τα οποία οι επιπτώσεις 
δεν αφορούν μόνο την επιβάρυνση της ψυχοσωματικής τους υγείας, αλλά δυ-
νητικά μπορεί να επηρεάσουν και τη σχολική επίδοση των μαθητών. Εντύπω-
ση προκαλούν τα ευρήματα ερευνών, όπως είναι του Cox και των συνεργατών 
(1978), τα οποία αποκαλύπτουν ότι περισσότερο από τα 2/3 των εκπαιδευτικών 
θεωρούν μοναδικό αιτιολογικό παράγοντα άγχους τον εργασιακό τους χώρο. 

1.3. Επαγγελματική εξουθένωση

Πρώτος ο Freudenberger το 1974 χρησιμοποίησε τον όρο επαγγελματι-
κή εξουθένωση, διεθνώς αποδεκτός ως burnout, στηριζόμενος στις θεωρίες 
της Maslach. Υιοθετώντας τον ορισμό των Masclach και Jackson (1986), το 
burnout, ως σύνδρομο αφενός συναισθηματικής εξάντλησης και αφετέρου απο-
προσωποποίησης και μειωμένης αυτοπεποίθησης, συναντάται στα άτομα που 
ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπους. Στρέφοντας το ενδια-
φέρον μας στα επαγγέλματα υγείας οι Pines και Maslach (1978) υποστηρίζουν 
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ότι το burnout αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεχούς συναισθηματικής πίεσης 
στην οποία υπόκειται τα άτομα που συστηματικά ασχολούνται με τη φροντίδα 
των συνανθρώπων τους.

Επίσης, ο Hendricson (1979) ασχολήθηκε με το burnout των εκπαιδευτικών 
και σύμφωνα με τον ερευνητή παρατηρείται έντονο συναίσθημα απώλειας εν-
διαφέροντος για την διδασκαλία, προερχόμενο όχι μόνο από σωματική αλλά 
και συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση, αντιδρώντας σε οποιοδήποτε 
αιτιολογικό παράγοντα άγχους. Επιπλέον, εμβαθύνοντας οι Mazur και Lynch 
(1989) στους παράγοντες ανάπτυξης της επαγγελματικής εξουθένωσης στην 
εκπαίδευση, επικεντρώθηκαν στη μορφή ηγεσίας των σχολικών μονάδων, στους 
οργανωτικούς παράγοντες και στα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευ-
τικών, ενώ η Chang (2009) διέκρινε αυτούς τους παράγοντες σε ατομικούς, 
οργανωτικούς και παράγοντες συναλλαγής, όπως παρατίθενται στο Σχήμα 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Παράγοντες Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών (Πηγή: Chang 

M.L. (2009). An Appraisal Perspective of Teacher Burnout: Examining the Emotional 

Work of Teachers p.199) 

 

1.3.1.  Οι  Συναλλακτικοί και Οργανωτικοί Αιτιολογικοί Παράγοντες του Burnout        

 

Το φάσμα των παραγόντων που οδηγούν στην εκδήλωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι ευρύτατο και όπως υποστηρίζει η Μaslach (1989) το σύνδρομο είναι 

πολυπαραγοντική απόρροια ποικίλων αιτιών, όμως στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε 

στους οργανωτικούς και συναλλακτικούς παράγοντες (Σχήμα 1). Η Chang (2009) 

επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τόσο η μειωμένη κοινωνική υποστήριξη από τη διοίκηση 

του σχολείου, αλλά και από τους συναδέλφους, όσο και οι υπερβολικές εργασιακές 

απαιτήσεις, η ελαχιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, 

καθώς και οι αντιλήψεις για την υποστήριξη από τη διεύθυνση και η εσωτερική 

ανταμοιβή συνιστούν μια ενότητα οργανωτικών και συναλλακτικών αιτιολογικών 

παραγόντων πρόκλησης του συνδρόμου. Ως απόρροια, των προαναφερθέντων, 

αναδύονται εύλογα ερωτήματα και προβληματισμοί που πηγάζουν από τις πιθανές 

δράσεις του σχολικού ηγέτη, προκειμένου να εμποδίσει την εκδήλωση του συνδρόμου. 

Υιοθετώντας την θεώρηση των Wood και McCarthy (2004), οι οποίοι εστιάζουν στην 

πρόληψη της εμφάνισης του συνδρόμου, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

Οργανωτικοί Παράγοντες 

Μέγεθος τάξης, Απαιτήσεις εργασίας, 
Ανεπαρκής μισθός 

Προετοιμασία μαθήματος,  Κουλτούρα 
σχολείου, Οργανωτική ακαμψία, 

Συμμετοχή εκπαιδευτικού στο σχολείο, 
Λήψη αποφάσεων 

 

Παράγοντες Συναλλαγής 
Αποδόσεις/αποφάσεις  εκπαιδευτικών για ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών 

Αντιλήψεις για τον τρόπο οργάνωσης της διοίκησης  
Αντιλήψεις ως προς την υποστήριξη από τη διεύθυνση, τους συναδέλφους, τη διοίκηση 

Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού 
Πρότυπα μαθητών/αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών 
Εσωτερική ανταμοιβή/επαγγελματική ικανοποίηση 

Ατομικοί Παράγοντες 
Ηλικία, Φύλο, Οικογενειακή κατάσταση, 
Χρόνια εμπειρίας 
Προσωπικότητα,.Αυτοεκτίμηση/ 
Αυτοαντίληψη, Εκπαιδευτική 
ανθεκτικότητα, Μορφωτικό επίπεδο, 
Στρατηγικές αντιμετώπισης, 
Θρησκευτικές πεποιθήσεις 

 

Σχήμα 1. Παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
(Πηγή: Chang M.L. (2009). An Appraisal Perspective of Teacher Burnout: 

Examining the Emotional Work of Teachers p.199)

1.3.1. Οι συναλλακτικοί και οργανωτικοί αιτιολογικοί παράγοντες του 
burnout       

Το φάσμα των παραγόντων που οδηγούν στην εκδήλωση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης είναι ευρύτατο και όπως υποστηρίζει η Μaslach (1989) το σύν-
δρομο είναι πολυπαραγοντική απόρροια ποικίλων αιτιών, όμως στην παρούσα 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην εξάλειψη του επαγγελματικού άγχους 
και της επαγγελματικής εξουθένωσης

17

μελέτη θα εστιάσουμε στους οργανωτικούς και συναλλακτικούς παράγοντες 
(Σχήμα 1). Η Chang (2009) επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τόσο η μειωμένη 
κοινωνική υποστήριξη από τη διοίκηση του σχολείου, αλλά και από τους συ-
ναδέλφους, όσο και οι υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις, η ελαχιστοποίηση 
της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και οι αντι-
λήψεις για την υποστήριξη από τη διεύθυνση και η εσωτερική ανταμοιβή συνι-
στούν μια ενότητα οργανωτικών και συναλλακτικών αιτιολογικών παραγόντων 
πρόκλησης του συνδρόμου. Ως απόρροια, των προαναφερθέντων, αναδύονται 
εύλογα ερωτήματα και προβληματισμοί που πηγάζουν από τις πιθανές δράσεις 
του σχολικού ηγέτη, προκειμένου να εμποδίσει την εκδήλωση του συνδρόμου. 
Υιοθετώντας την θεώρηση των Wood και McCarthy (2004), οι οποίοι εστιάζουν 
στην πρόληψη της εμφάνισης του συνδρόμου, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιά-
ζονται οι επιθυμητές ενέργειες του σχολικού ηγέτη, οι οποίες προσβλέπουν στην 
εξάλειψη της επαγγελματικής εξουθένωσης και παράλληλα συμβάλλουν στην 
ανάκτηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού. 

2. Παρεμβατικές δράσεις του σχολικού ηγέτη στην εξάλειψη του άγχους 
και του burnout

Στην σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, βιώνοντας ο εκπαιδευτικός την πο-
λυεπίπεδη και απαιτητική προσαρμογή του στις αξιώσεις που προβάλλει το 
παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό σκηνικό, τίθεται σε εκκίνηση μια ενστικτώ-
δης ανάγκη του για εναρμονισμό με τις καινοτόμες επιταγές, γεγονός που τον 
οδηγεί πολλές φορές στην εκδήλωση συμπτωμάτων αγχώδους διαταραχής, η 
οποία δυστυχώς μπορεί να καταλήξει και σε επαγγελματική εξουθένωση. Απο-
μονώνοντας ορισμένους καίριους και σημαντικούς παράγοντες που συνάδουν 
με την εκδήλωση νοσηρών ψυχοσωματικών καταστάσεων, οι οποίοι ενδεικτι-
κά περιλαμβάνουν μεταβλητές όπως η ηλικία, το φύλο, η προσωπικότητα, η 
κουλτούρα του σχολείου, η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, οι αντιλήψεις 
για τον τρόπο διοίκησης κ.ά., θα υποστηριχθεί ο μείζων ρόλος του σχολικού 
ηγέτη στην αντιμετώπιση των αδιεξόδων, που ορίζονται ως επαγγελματικό άγ-
χος και επαγγελματική εξουθένωση.

Ο σχολικός ηγέτης, ως το πρωταρχικό πρόσωπο της σχολικής διοίκησης, 
αλλά και ως εμπνευστής όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική πραγματικό-
τητα φέρει διακριτή ευθύνη στην πρόληψη της ανεπιθύμητης συμπτωματολο-
γίας των επαγγελματικής φύσεως ψυχολογικών δυσλειτουργιών ή, αν δεν κα-
θίσταται εφικτό, στην έγκαιρη διάγνωσή τους. Ως εκ τούτου, ο σχολικός ηγέ-
της έχοντας ως γνώμονα αφενός το μοντέλο του επαγγελματικού άγχους των 
Cooper & Marshall (1976) (Διάγραμμα 1),
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   ΠΗΓΕΣ ΑΓΧΟΥΣ                                    ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΓΧΟΥΣ 

 

 

Διάγραμμα 1. Μοντέλο του εργασιακού άγχους των Cooper & Marshall (1976) 

 

το οποίο επικεντρώνεται στις πηγές και στα συμπτώματα του εργασιακού άγχους και 

αφετέρου γνωρίζοντας τα σωματικά, τα ψυχολογικά, αλλά και τα συμπεριφορικά 

συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης (Don Unger, 1980) (Πίνακας 1), 

 

Πίνακας 1. Συμπτώματα Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

 

Εσωγενείς στην 
εργασία 

Ρόλος στην οργάνωση 

Σχέσεις στην εργασία 

Ανάπτυξη της 
σταδιοδρομίας 

Δομή και κλίμα της 
οργάνωσης 

Η διασύνδεση σπιτιού 
και εργασίας 

ΑΤΟΜΟ 

Ατομικά συμπτώματα 
-αυξημένη αρτηριακή 
πίεση 
-κατάθλιψη 
-στροφή  στο ποτό 
-ευερεθιστότητα 
-πόνοι στο στήθος 

Συμπτώματα της οργάνωσης 
-μεγάλος  αριθμός 
απουσιών/αποχωρήσεων  
προσωπικού 
-προβλήματα  στις  σχέσεις 
διεύθυνσης/εργοδοσίας και 
εργαζομένων 
-χαμηλός έλεγχος ποιότητας  

Στεφανιαία 
νόσος 

Ψυχική 
ασθένεια 

Μεγάλες 
απεργίες 

Συχνά και 
σοβαρά 
ατυχήματα 

Αδιαφορία 

Διάγραμμα 1. Μοντέλο του εργασιακού άγχους των Cooper & Marshall (1976)

το οποίο επικεντρώνεται στις πηγές και στα συμπτώματα του εργασιακού άγ-
χους και αφετέρου γνωρίζοντας τα σωματικά, τα ψυχολογικά, αλλά και τα 
συμπεριφορικά συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης (Don Unger, 
1980) (Πίνακας 1),
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Πίνακας 1. Συμπτώματα Επαγγελματικής Εξουθένωσης

Σωματικά Ψυχολογικά Συμπεριφορικά
Σωματική εξάντληση/
κούραση

Δυσκαμψία στις αλλαγές/
έλλειψη ελαστικότητας

Χαμηλή εργασιακή απόδοση/ 
χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση

Κατάθλιψη Έλλειψη ενδιαφέροντος και 
συναισθημάτων/απάθεια

Μειωμένη επικοινωνία/
παραίτηση

Αϋπνία ή υπερβολικός 
ύπνος Κυνισμός/αρνητική διάθεση Υψηλά επίπεδα παραίτησης

Πονοκέφαλοι
Συναισθηματική εξάντληση/
έλλειψη συναισθηματικού 
ελέγχου

Αυξημένα επίπεδα απουσιών

Γαστρεντερικά 
προβλήματα/έλκος

Χαμηλό «ηθικό»/αίσθηση 
ματαιότητας 

Έλλειψη ενθουσιασμού για την 
εργασία

Παρατεταμένη ασθένεια/
συχνές ασθένειες, 
κρυολογήματα

Έλλειψη υπομονής/
ευερεθιστότητα Αυξημένη χρήση φαρμάκων

Αύξηση ή μείωση βάρους Αδυναμία αντιμετώπισης 
ανεπιθύμητων καταστάσεων

Αυξημένες οικογενειακές 
συγκρούσεις

Αναπνευστικά 
προβλήματα Στρες Υπερβολική χρήση αλκοόλ

Υπερένταση Ανία
Αδυναμία συγκέντρωσης/
αδυναμία καθορισμού στόχων 
και προτεραιοτήτων

Αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης Μειωμένη αυτοπεποίθηση Ροπή σε ατυχήματα

Στεφανιαία νόσος Αποπροσωποποίηση ασθενών Αυξημένα παράπονα για την 
εργασία

Διαταραχές ομιλίας Εκνευρισμός Εργασιομανία

Σεξουαλική δυσλειτουργία Αδυναμία λήψης αποφάσεων

Αισθήματα αδυναμίας
Καχυποψία
Αποξένωση
Αυξημένη ανησυχία

Υπερβολική αυτοπεποίθηση/
λήψη ασυνήθιστα υψηλών 
ρίσκων

Αποτελμάτωση

Πηγή: Προσαρμογή από τον Don Unger, “Superintendent Burnout: Myth or Reality” (1980)
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οφείλει να ενεργοποιήσει ένα στρατηγικό σχέδιο ανακούφισης και απεμπλο-
κής του εκπαιδευτικού από τους αιτιολογικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, 
αναγνωρίζοντας ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μια παθολογική συμπερι-
φορά σε συνεργάτη-εκπαιδευτικό, πρωτογενώς παρεμβαίνει απομακρύνοντάς 
τον από το στρεσσογόνο περιβάλλον, ενώ δευτερογενώς μεριμνά για την μεί-
ωση του εκπαιδευτικού του φόρτου, απεμπλέκοντάς τον από υπευθυνότητες 
οι οποίες τον επιβαρύνουν, όπως επίσης του προσφέρει τον απαιτούμενο χρό-
νο προκειμένου να αποφορτιστεί και να επαναπροσδιορίσει τα εκπαιδευτικά 
του καθήκοντα. Πλοηγός σε αυτήν του τη δυναμική παρέμβαση αποτελεί η 
ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, η οποία θα δομηθεί πάνω σε μια νέα 
και αντιστρεσσογόνα κατεύθυνση (Μaslach, 1999). Πολύ χαρακτηριστικά, ο 
Schafer (1996) επισημαίνει ότι είναι ευεργετική στην αποκατάσταση της ψυ-
χοσωματικής ισορροπίας του εργαζόμενου, η ενεργός εμπλοκή του στη λήψη 
αποφάσεων, στον προγραμματισμό και στον εμπλουτισμό της εργασίας του 
και παράλληλα τονίζει ότι μείζονα παρωθητική δράση φέρει η προώθηση δη-
μιουργίας αυτόνομων ομάδων εργασίας. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός, ως μέρος 
του σώματος του σχολικού δυναμικού, νιώθοντας την στήριξη του προϊστα-
μένου του και απομακρυνόμενος από διάφορους επιβαρυντικούς παράγοντες, 
έχει την ευχέρεια να επανατοποθετηθεί στο σχολικό συγκείμενο, βασιζόμενος 
στην πολύτιμη αρωγή της διοίκησης. Παρεμβαίνοντας ο Lopez και οι συνερ-
γάτες του (2010), εκμεταλλευόμενοι τα αποτελέσματα σχετικής έρευνάς τους, 
εισηγούνται την προώθηση στις σχολικές μονάδες ενός δικτύου ανάπτυξης και 
βελτίωσης επικοινωνιακών και διαπροσωπικών ικανοτήτων, θεωρώντας ότι 
τόσο η αισιοδοξία και η ανθεκτικότητα, ως προσωπικά χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού, όσο και η ανάπτυξη ενός αλληλέγγυου υποστηρικτικού κλίμα-
τος από τους συναδέλφους και την οικογένεια δρουν ως αντιστρεσσογόνοι κι 
αντιεξουθενωτικοί παράγοντες στον επαγγελματικό χώρο.

Εξέχον ρόλο στην αναίρεση των αγχωτικών διαταραχών και πολύ περισσό-
τερο του burnout λαμβάνει η κινητοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 
του ηγέτη-διευθυντή, αποδεχόμενοι τον ορισμό του Coleman (1995), ο οποί-
ος την προσδιορίζει ως την ικανότητα του ατόμου όχι μόνο στον έλεγχο των 
επιθυμιών του, αλλά και στη βίωση της κατάστασης του συνανθρώπου του, 
απομονώνοντας το προσωπικό του συναίσθημα (διαισθάνομαι ή και κατανοώ 
πως μπορεί να νιώθει ο άλλος), καθώς και στην ανάπτυξη του αυτοέλεγχού 
του, της επιμονής και του ζήλου, ενώ παράλληλα κινείται παρωθητικά, μέσω 
της προσφοράς κινήτρων. Πολύ εύστοχα, ο Κατσαρός (2008) επισημαίνει 
ότι κριτήριο της ηγετικής συμπεριφοράς αποτελεί η βαρύτητα που αποδίδει 
ο ηγέτης στις ανθρώπινες σχέσεις και στην απόδοση της εργασίας, παρά στη 
λήψη των αποφάσεων Συμπληρώνοντας ο Θεοφιλίδης (2012) δίνει το στίγμα 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην εξάλειψη του επαγγελματικού άγχους 
και της επαγγελματικής εξουθένωσης

21

της ηγεσίας προσδίδοντάς της γνωρίσματα, όπως οραματισμό, αναζήτηση κι-
νήτρων, επιτυχή διαχείριση της ομάδας και αμερόληπτο ενδιαφέρον για τους 
ανθρώπους και τα καθήκοντα τους. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος, στην απεμπλοκή του εκπαιδευτικού 
από την εκδήλωση στρες ή εξουθένωσης, αποτελεί η εμπλοκή του διευθυντή, 
ως υποστηρικτή της επαγγελματικής του ανάπτυξης και όπως αξιοσημείωτα 
ο Day (2003) τονίζει, αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης της αποτελεσματικό-
τητας του διευθυντή, ο οποίος οφείλει να αντιμετωπίζει την σχολική μονάδα 
ως μανθάνουσα κοινωνία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
ως φορέα εξέλιξης της σχολικής μονάδας.

Το αναπτυξιακό σχέδιο της σχολικής μονάδας, το οποίο αφορά στην συμμε-
τοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού στη λήψη αποφάσεων, στην ετοιμότητά 
του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμ-
μάτων και στη σταθερότητα και συνοχή του, εξαρτάται από τις αντιλήψεις του 
διευθυντή και τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο του (Πετρίδου, 
2000). Εμβαθύνοντας στο ρόλο της σχολικής ηγεσίας οι Everard και Morris 
(1999) επικεντρώθηκαν αφενός στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και αφε-
τέρου στην παρώθηση του προσωπικού ως μέσο αύξησης της ικανοποίησης 
και της αποδοτικότητάς τους. Με βάση τις δέουσες ηγετικές συμπεριφορές 
και εστιάζοντας στον παρωθητικό και με ενσυναίσθηση ρόλο του διευθυντή 
– ηγέτη, στο επόμενο κεφάλαιο δομείται η δέουσα ηγετική συμπεριφορά, η 
οποία επιτυχώς οδηγεί στην αποδόμηση τόσο του εκπαιδευτικού επαγγελμα-
τικού άγχους, όσο και της εξουθένωσης. 

3. Μετασχηματιστικές ηγετικές συμπεριφορές

Στο κόσμο της σχολικής μονάδας η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελεί ασφαλή 
μονόδρομο για την προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών 
δρώντας, ως καταλύτης των προωθητικών δυνάμεων οι οποίες κατευθύνουν 
προς στην εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων στη ψυχοσωματική ολότη-
τα του εκπαιδευτικού δυναμικού. Εισάγοντας μια μείζονος σημασίας καινο-
τόμο μορφή ηγεσίας, ο Burns (1978) ενέπλεξε στην εκπαιδευτική ορολογία 
τον όρο εμπλοκή, προβάλλοντας ένα μετασχηματιστικό πλάνο συνεργασίας 
στο σχολικό συγκείμενο. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης φέρεται ως υλοποιήτης, 
στη σχολική κοινότητα, μιας δυναμικά εξελισσόμενης σχέσης αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα, αλλά και ως τροφο-
δότης μια νεωτερισμικής σχολικής κουλτούρας, που προσβλέπει στην επιτυχή 
διαχείριση των εισερχόμενων αλλαγών, ωθώντας τους συναδέλφους του στην 
αυτοπραγμάτωσή τους. 
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Κύριο μέλημα του ηγέτη είναι η προσωπική ενίσχυση του εκπαιδευτικού, 
προσφέροντάς του εξατομικευμένη στήριξη και όπως μας τονίζει o Leithwood 
(1994) κινητοποιώντας τον για επαγγελματική ανάπτυξη. Η αναγνώριση της 
προσφοράς του εκπαιδευτικού και η κατανόηση των προβλημάτων της σχο-
λικής μονάδας αποτελούν σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012) ενδεικτικές με-
τασχηματιστικές συμπεριφορές ηγετών, οι οποίες αξιοποιούν το ανθρώπινο 
δυναμικό και εστιάζουν στην ανάπτυξή του. Καταστρώνοντας το πλάνο απε-
μπλοκής του εκπαιδευτικού οργανισμού από φθείρουσες συμπεριφορές και 
από αιτιολογικούς παράγοντες που απειλούν όχι μόνο την ψυχοσωματική του 
ισορροπία, αλλά και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, σε μια προσω-
πική προσέγγιση της συγγραφέα και έχοντας επηρεαστεί από τους Leithwood 
και Lantzi (2005) όπως περιγράφει ο Θεοφιλίδης (2012), ο σχολικός ηγέτης 
λαμβάνει καινοτόμους ρόλους, όπως του κατευθυντή ηγέτη προς την ομαδική 
δόμηση του σχολικού οράματος, εξαίροντας την δυναμική της ομάδας και στο-
χεύοντας στην εν τω βάθει προσωπική υποκίνηση των εκπαιδευτικών, ώστε η 
αύξηση της απόδοσης να προέρχεται από ατομική αναζήτηση. 

Επίσης, ο σχολικός ηγέτης μετουσιώνεται σε αφουγκραστή ηγέτη των συ-
ναισθηματικών και ψυχικών αναγκών των εκπαιδευτικών, ει δυνατόν προλαμ-
βάνοντας την εκδήλωση νοσηρών ψυχικών και σωματικών συμπτωμάτων, στη-
ρίζοντας και υποστηρίζοντας το προσωπικό και αποδεικνύοντας έμπρακτα την 
ενσυναίσθησή του. Ένας άλλος χαρακτηριστικός προσδιορισμός αποτελεί του 
συμμάχου ηγέτη, του υπέρμαχου της συνεργασίας και της προώθησής της στο 
σχολικό συγκείμενο, καθώς και της αδιάλειπτης επικέντρωσής του στην παραγω-
γική αλληλεπίδραση με όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική πραγματικότητα. 
Επιπροσθέτως, στηριζόμενο το ανθρώπινο δυναμικό στον ηγέτη που προβάλλει 
αμερόληπτα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί επιζητούν 
στο πρόσωπο του τον επιλυτή ηγέτη, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι ικανός να 
διαχειρισθεί, να διαπραγματευτεί και να επιλύσει ποικίλα διοικητικά ή μη ζητή-
ματα, που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική του σχολικού οργανισμού. 

Έχοντας αυτούς τους ηγετικούς προσδιορισμούς ο σχολικός ηγέτης εργά-
ζεται πάνω σε διττής στόχευσης βάση. Αφενός, δρώντας παρωθητικά, ενισχύει 
την αυτοπραγμάτωση των εκπαιδευτικών, προωθώντας τους στην επαγγελμα-
τική επάρκεια και αφετέρου υιοθετώντας και συνεργατικά εφαρμόζοντας το 
επαγωγικό-αναδομητικό μοντέλο της επαγγελματικής ανάπτυξης (Θεοφιλίδης 
και συν., 2009), μετασχηματίζει το ηγετικό του προφίλ και προσβλέπει στην 
πραγμάτωση των από κοινού τεθέντων στόχων.
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3.1. Προάγοντας το επαγωγικό – αναδομητικό μοντέλο επαγγελματικής 
ανάπτυξης

Το επαγωγικό – αναδομητικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης στηρίζει 
την καινοτόμο προσέγγιση του στον εναρμονισμό της συνεργατικής ανάπτυ-
ξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και της κάλυψης των ποικίλων αναγκών, 
προσβλέποντας στην διεθνή αναγνώριση της επαγγελματικής του ταυτότη-
τας του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, λειτουργεί επάγοντας σε μια στοχευ-
μένη ενδοσχολική επιμόρφωση, η οποία ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του σχολικού συγκείμενου και ταυτόχρονα 
αναδομώντας, μέσω στοχαστικής διαδικασίας, οδηγεί σε επανατοποθέτηση 
της σχολικής πραγματικότητας σε μια σύγχρονη κοινωνία, εναρμονισμένη με 
τις επιτασσόμενες υπερεθνικές αλλαγές. Παράλληλα, οριοθετώντας την οδό 
υλοποίησης των στόχων του επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική επάρκεια, στο 
επιμορφωτικό περιεχόμενο και στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύει 
την απουσία ορίων στο λειτουργικό του πεδίο, αποδεικνύοντας ότι ο αναστο-
χαστικός και ανθρωποκεντρικός του χαρακτήρας συνεχώς ανελίσσεται. Στο 
πλαίσιο αυτού του μοντέλου και με βάση την μετασχηματιστική στρατηγική 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ο σχολικός ηγέτης έχει δυναμικά πα-
ρεμβατικό ρόλο στην αποτροπή εκδήλωσης ποικίλων δυσλειτουργών, εντός 
του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Κύριο μέλημα του ηγέτη ορίζεται η συλλογική αλλαγή της σχολικής κουλ-
τούρας, μια αρκετά επίπονη και με μακρινό ορίζοντα διαδικασία, η οποία όμως 
έχει πιθανότητες να πραγματωθεί, όταν οι παρεχόμενες ευκαιρίες και οι πα-
ρωθητικές δράσεις του κατανέμονται ισότιμα και ταυτόχρονα η αλληλόδραση 
και ο αλληλοσεβασμός αποτελεί εξέχων γνώρισμα της σχολικής κοινότητας, 
της οποίας το στίγμα το δίνει ο ίδιος ο σχολικός ηγέτης. 

3.2. Η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού

Σε μια προσπάθεια απεμπλοκής του εκπαιδευτικού από την ανεπιθύμητη αγ-
χώδη συμπτωματολογία ή και την επαγγελματική εξουθένωση, οδηγούμαστε 
προς την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας, ως μέσο αύξησης της αυ-
τοπεποίθησης και της ενεργού εμπλοκής του στα σχολικά δρώμενα και πα-
ράλληλα λειτουργώντας σαν κινητήριος μοχλός να άγει στην ανασυγκειμέ-
νωσή του στην ζώσα και συνεχώς μεταβαλλόμενη σχολική πραγματικότητα. 
Ο Μαυρογιώργος (1999) μας τονίζει ότι υφίσταται έντονος αλληλοπροσδιο-
ρισμός της προσωπικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης και εμβαθύνοντας 
η Σιακοβέλη (2011) επισημαίνει ότι τόσο η σχολική κουλτούρα επηρεάζει και 
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καθορίζει τη συμπεριφορά και την επίδοση των εκπαιδευτικών (Ανθοπούλου, 
1999), όσο και η ενδοσχολική επιμόρφωση και η αξιολόγηση αποτελούν υπο-
στηρικτικές δομές της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. 
Η παρακίνηση του διευθυντή, η συνεργατικότητα, αλλά και ο βαθμός εμπλο-
κής στην λήψη αποφάσεων των εκπαιδευτικών, δρουν παρωθητικά στην αύ-
ξηση της συμμετοχικότητας στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων και συνεπώς στην ανέλιξη των εκπαιδευτικών (Μαυρογιώργος, 1999).

Συμπερασματικά, ο μετασχηματιστικός διευθυντής – ηγέτης της σχολικής 
μονάδας, μέσω της ενεργοποίησης των θεωριών των κινήτρων και συναισθα-
νόμενος την πρωταγωνιστικό του ρόλο σε ένα ανθρωποκεντρικό συγκείμε-
νο, οφείλει να εφαρμόζει το επαγωγικό-αναδομητικό μοντέλο επαγγελματι-
κής ανάπτυξης, μειώνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης νοσηρών σωματικών, 
ψυχολογικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων στο εκπαιδευτικό δυναμικό 
και ταυτόχρονα οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς σε προσωπική και επαγγελ-
ματική ανάπτυξη. 

Συμπεράσματα

Δεν είναι τυχαία η αλλεπάλληλη χρήση από τους ερευνητές όρων και εννοιών, 
όπως κοινότητα, αλληλεπίδραση, εμπλοκή, παρώθηση, δέσμευση, ηγέτης, συλ-
λογικότητα, συμετοχικότητα, κ.ά., οι οποίοι προσδίδουν στο σχολικό οργανισμό 
μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ατόμων που τον υπηρετούν και εμπλέκονται σε 
διαρκή αλληλόδραση, την οποία αν δεν την διαχειριστούν ορθά ίσως καταλήξει 
σε άκαρπη εσωτερική σύγκρουση, με πιθανό επακόλουθο την εμφάνιση επαγ-
γελματικού στρες και στους πιο φιλόδοξους του συνδρόμου burnout. Όποιο 
άτομο επιθυμεί να λάβει, την εξέχουσας σημασίας και μείζονος ευθύνης, θέση 
του σχολικού ηγέτη, οφείλει να διαθέτει και ανελλιπώς να καλλιεργεί εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που ωθούν την σχολική ομάδα σε μια συνεχή κίνηση ανέ-
λιξης, η οποία άρχεται από την αλλαγή της προσωπικής κουλτούρας του κάθε 
μέλους και ολοκληρώνεται με την μετασχηματιστική υιοθέτηση μιας καινο-
τόμου σχολικής κουλτούρας, που δεν δειλιάζει στην επικείμενη ανασυγκειμέ-
νωση των νεοεισαχθεισών προτάσεων και ιδεών. 

Η πρόκληση είναι τεράστια για όλους όσους εργάζονται την προαγωγή της 
κριτικό-παιδαγωγικής αντίληψης στο σχολικό χώρο και η σχολική ηγεσία έρ-
χεται αντιμέτωπη με πολλά ερεθίσματα, τα οποία οφείλει να φιλτράρει, να τα 
αποκωδικοποιεί και έχοντας ως όπλο αφενός την άριστη επιστημονική κατάρτι-
ση και αφετέρου υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης να τα προτάσσει 
στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολικού οργανισμού, προκειμένου να εμπλα-
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κούν και να δεσμευτούν ισότιμα όλοι στην από κοινού ορισθείσα σκοποθεσία 
και στοχοθεσία της σχολικής μονάδας. 

Σε οποιοδήποτε οργανισμό «νοσεί» ένα μέλος του, ως φυσική απόρροια, 
η ασθένεια επηρεάζει και τα υπόλοιπα μέλη. Γι’ αυτό, όσο και αν θελήσουμε 
να αποστασιοποιηθούμε από το προσωπικό πρόβλημα του συναδέλφου μας 
εκπαιδευτικού, που ορίζεται ως αγχώδης διαταραχή ή burnout, μέσα από μια 
αναστοχαστική και ανθρωποκεντρική ματιά, διαπιστώνουμε ότι στιγματίζει 
όλο το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας, προϋποθέτοντας βέβαια 
ότι αντιμετωπίζουμε το εκπαιδευτικό χώρο ως ενιαίο αλληλοδρώντα οργανι-
σμό. Αντιθέτως, καλλιεργείται η εγκαθίδρυση μιας αντιεκπαιδευτικής θεώρη-
σης των πραγμάτων, η οποία οδηγεί στην παραγκωνισμό των «αντιπαραγω-
γικών» εκπαιδευτικών, προωθώντας και προάγοντας τους «υπηρετούντες τον 
ιδεατό, ατομικό επαγγελματισμό».

Τοποθετώντας τον σχολικό ηγέτη στο επιθυμητό σχολικό συγκείμενο, πα-
ρατηρούμε ότι ο ρόλος του σχετίζεται με σοβαρές ευθύνες απέναντι στους εκ-
παιδευτικούς. Η διοίκηση του σχολείου αποτελεί ένα τμήμα του καθηκοντο-
λογίου του, όμως ένα μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει η συνεχής καλλιέργεια 
της μετασχηματιστικής του φυσιογνωμίας, λειτουργώντας τόσο ως παρωθητής 
που προσβλέπει στην πραγμάτωση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκ-
παιδευτικών, όσο και ως καταλύτης της εκδήλωσης του επαγγελματικού άγ-
χους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των συναδέλφων του.

Επίλογος

Σε μια μεταμοντέρνα εποχή, στην οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να υποστη-
ρίζει τον επαγγελματισμό του και να αναμετρηθεί με προκλήσεις, που ίσως 
υποκρύπτουν και την επιβίωση του στον εργασιακό του χώρο, θέτοντας τον 
στο μέσο των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, η σχολική ηγεσία μπορεί να 
σταθεί υπέρμαχος μιας μετασχηματιστικής πολιτικής, η οποία όχι μόνο ορα-
ματίζεται αλλά και συλλογικά υλοποιεί την κοινή ανέλιξη όλων των εμπλεκο-
μένων στη σχολική κοινότητα. Η ενσυναίσθηση του ηγέτη είναι ένα χαρακτη-
ριστικό που το ανθρωποκεντρικό του επάγγελμα επιτάσσει να το κατέχει και 
να το αναδομεί συνεχώς, η αποφυγή της ενασχόλησης με τα προβλήματα των 
συναδέλφων δεν συνάδει με την δέουσα εκπαιδευτική κουλτούρα, η στασιμό-
τητα και η απόρριψη της επαγγελματικής ανάπτυξης δεν είναι γνώρισμα της 
υγιούς εκπαιδευτικής αντίληψης και η αναγνώριση και αποδοχή μιας ηγετικής 
μορφής που εμπνέει, παρωθεί και δομεί μια νεωτερίζουσα σχολική κουλτού-
ρα, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της επιτυχούς υλοποίησης της διαρκούς 
ανάπτυξης σύσσωμης της σχολικής μονάδας.
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Εν κατακλείδι, η καταλυτική δράση του σχολικού ηγέτη στην εξάλειψη της 
επαγγελματικής εξουθένωσης συμμαχεί με την ανάδειξη του ανασυγκειμενωτι-
κού του χαρακτήρα, ο οποίος θα τον προβάλλει ως πρωτεργάτη μιας ανελισσό-
μενης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχολικός ηγέτης με την ορθή αξιολόγησή 
του, αλλά και την προώθηση μετασχηματιστικών, καινοτόμων δράσεων στη 
σχολική κοινότητα, προσβλέπει στην αυτοχθονοποίηση της επαγγελματικής 
ικανοποίησης στο εκπαιδευτικό συγκείμενο και στην μετουσίωση της εκπαι-
δευτικής κουλτούρας σε μια μετασχηματιστικά εξελισσόμενη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. 
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Abstract

The aim of this paper is to represent the major role of educational leaders in 
combating teachers’ stress as well as burnout. The main argument put forward 
is that educational burnout is minimized via transformational leadership as-
sisted by the carrying out of an inductive-reconstructive model of professional 
development. In addition, the motivational properties as well as the counterac-
tive effect of the proposed model of professional development to educational 
burnout, are both stressed and discussed. This paper then leads to the conclu-
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sion that effective leadership needs to adopt a humanistic approach in recon-
textualising education policy. 
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Εισαγωγή-Μεθοδολογία της έρευνας

Η παρούσα εργασία κατατείνει στη χαρτογράφηση του παγκόσμιου ιστού σε 
ό,τι αφορά την ελληνική λογοτεχνία στο διαδίκτυο. Με τον όρο «ελληνική 
λογοτεχνία» ορίζεται ένα σύνολο ιστοσελίδων με επίκεντρο το λογοτεχνικό 
περιεχόμενο, το οποίο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και μπορεί να 
αξιοποιηθεί με βάση τρεις διαφορετικούς άξονες: α) την ανάγνωση με σκοπό 
την αισθητική απόλαυση, τη γνώση, και την ενημέρωση, β) την έρευνα, και γ) 
τη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρήση της εθνογραφικής μεθό-
δου -ειδικότερα μέσω της παρατήρησης του παγκόσμιου ιστού- και της στατι-
στικής επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων (Hine, 2000: 29). Στο κλα-
σικό πλέον βιβλίο για τη λειτουργία του παγκόσμιου ιστού της Christine Hine 
που φέρει τον τίτλο Virtual Ethnography, η συγγραφέας διατυπώνει ένα νευ-
ραλγικό ερώτημα που αφορά στο πώς θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και να 
διεξαγάγουμε μια εθνογραφική έρευνα. Επιχειρώντας την απάντηση του προ-
αναφερθέντος ερωτήματος, παρουσιάζει στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης 
της τη διττή υπόσταση του διαδικτύου σε σχέση με τη δυνατότητα μελέτης 
και προσέγγισής του. Η πρώτη αφορά τη δράση του παγκόσμιου ιστού και τη 
συνεισφορά του στη δημιουργία του πολιτισμού ως ενεργού συστατικού στοι-
χείου του, ενώ η δεύτερη αναδεικνύει τις πτυχές εκείνες που προσεγγίζουν τις 
αλλαγές και τις μεταμορφώσεις που μπορεί να υποστεί το διαδίκτυο μέσα από 
τη χρήση του σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής και του πολιτισμού (Hine, 2000: 
14∙ Assmann, 2006: 11-21).

Οι χρήστες του διαδικτύου σύμφωνα με την ίδια ερευνήτρια αντιμετωπί-
ζουν την τεχνολογία ως «κείμενο» που υπόκειται σε ρυθμίσεις σχέσεων μετα-
ξύ των «προϊόντων» του διαδικτύου και των καταναλωτών ή ακόμη πιο κοντά 
σε ό,τι αφορά τη δική μας έρευνα, των αναγνωστών. Η μεταφορά της τεχνο-
λογίας ως «κειμένου» στρέφει την προσοχή μας στις διαδικασίες της εξέλιξης 
του διαδικτύου αλλά και της κατανάλωσής του. Τη μεταφορά του «κειμένου» 
ως προϊόντος η ερευνήτρια την εξετάζει και στο πλαίσιο της κοινωνικής θεω-
ρίας των media, όπως την εισηγήθηκε ο Thompson, σύμφωνα με την οποία, η 
κατανόηση των media είναι η συνισταμένη της πρόσληψης του νοήματος του 
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περιεχομένου τους αλλά και των τρόπων που το εκάστοτε περιεχόμενο οικο-
δομείται και μεταδίδεται υπό συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, το διαδίκτυο μπορεί να ειδωθεί ως «κείμενο» της τεχνολογίας, δη-
λαδή ως συνιστώσα του πολιτισμού και ως πολιτισμικό προϊόν (Hine, 2000: 
34-39∙ Thompson, 1995).

Ένας άλλος τρόπος θέασης του διαδικτύου είναι αυτός που αντιμετωπίζει 
τον κυβερνοχώρο ως σύνθεση, ως μια συλλογή κειμένων, κειμένων για ανά-
γνωση και γραφή. Τα εν λόγω κείμενα μπορούν να προσεγγιστούν και να απο-
τιμηθούν ως εθνογραφικό υλικό, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες για το 
πώς προσλαμβάνουν και κατανοούν οι συγγραφείς και οι δημιουργοί των εν 
λόγω ψηφιακών κειμένων και ιστοσελίδων την πραγματικότητα. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση της θέασης και αντιμετώπισης του διαδικτύου ως συλλογής 
κειμένων εθνογραφικού περιεχομένου κινείται και ο όρος «οιονεί – αλληλεπί-
δραση» που αποδίδει την αναγκαιότητα συνδυασμού της ανάγνωσης των κει-
μένων με την περίσταση επικοινωνίας. Τέλος, όπως όλα τα υπόλοιπα κείμενα, 
έτσι και τα διαδικτυακά κείμενα είναι αναγκαίο να ειδωθούν ως εγγραφές στο 
εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Τούτο σημαίνει πως όλα τα διαδικτυ-
ακά κείμενα και οι ιστότοποι είναι δυνατόν να νοηματοδοτηθούν μόνο εντός 
των κοινωνικοπολιτισμικών συμφραζομένων της παραγωγής και της κατανά-
λωσης, δηλαδή της συγγραφής και της ανάγνωσης αλλά και της δημιουργίας 
και της ερμηνείας. Τέλος, τα κείμενα του διαδικτύου δεν νοηματοδοτούνται 
και δεν ερμηνεύονται μονομερώς αλλά νοηματοδοτούν και ερμηνεύουν ταυ-
τόχρονα τον υπάρχοντα πολιτισμό και την εκάστοτε κουλτούρα (Hine, 2000: 
50-54∙ Bassett, 2006: 224-225∙ Buckingham, Sefton – Green, 22005: 119-131). 

Η εθνογραφική έρευνα του ιστού που διεξαγάγαμε έχει τη μορφή «της εθνο-
γραφίας των πολλαπλών ιστοτόπων» (multi-sited ethnography). Η έννοιά της 
προσδιορίζεται μέσα από το πώς ένα φαινόμενο, εν προκειμένω το λογοτε-
χνικό, διαμορφώνεται μέσα από την παρακολούθηση ενός πλήθους σχετικών 
ιστοτόπων. Η διερεύνηση και μελέτη πολλαπλών ιστοτόπων έχει έναν διττό 
σκοπό: α) αφενός την παρακολούθηση της εξέλιξης ενός φαινόμενου και β) 
αφετέρου την εγγραφή του φαινομένου σε ευρύτερα κοινωνικά συμφραζόμε-
να. Η επιλογή των ιστοσελίδων που θα μελετήσει ο ερευνητής θα πρέπει να 
διέπεται από την αρχή των «κοινωνικών σχέσεων» που δυνάμει υπάρχουν με-
ταξύ των ιστοτόπων. Με την προηγούμενη διατύπωση εννοείται πως η επιλο-
γή από πλευράς ερευνητή των προς παρατήρηση ιστοσελίδων αναφορικά με 
ένα ζήτημα θα πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο από το κοινό θέμα που συνδέει 
τις ιστοσελίδες αλλά και από τη δυνατότητα να δημιουργήσουν όλες μαζί ένα 
πλέγμα, το οποίο θα εντάσσεται ή θα συνδέεται με άλλη ή άλλες πτυχές της 
κοινωνικής σφαίρας (Saukko, 2003: 176-177).
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Οι αρχές της εθνογραφικής έρευνας που διέπουν και τη δική μας έρευ-
να είναι οι ακόλουθες: α) Η παρατεταμένη «παρουσία» και «περιήγηση» της 
ερευνήτριας στις ιστοσελίδες που αφορούσαν το λογοτεχνικό φαινόμενο. β) 
Τα διαδραστικά μέσα -εν προκειμένω οι ιστοσελίδες που συγκροτούν τη βάση 
δεδομένων αλλά και η ίδια η βάση δεδομένων ως ένα μεγάλο υπέρ-κείμενο- 
αντιμετωπίζονται στην παρούσα έρευνα τόσο ως πολιτισμός, ως «κείμενα» δη-
λαδή της τεχνολογίας όσο και ως προϊόντα του πολιτισμού. γ) Η έρευνα έχει 
τον χαρακτήρα της εθνογραφίας των πολλαπλών ιστοτόπων. δ) Οι όποιοι περι-
ορισμοί και αποκλεισμοί ιστοσελίδων πραγματοποιήθηκαν ύστερα από διερεύ-
νηση και εξέταση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. ε) Η έρευνα είναι μερική 
-εξετάζει το λογοτεχνικό φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα- και όχι ολιστική. στ) 
Το υπό έρευνα υλικό αναφορικά με το λογοτεχνικό φαινόμενο συνδέεται με 
άλλες σφαίρες της κοινωνικής ζωής και πιο συγκεκριμένα με την ανάγνωση, 
τη διδασκαλία και την εκπαίδευση (Hine, 2000: 63-65). 

Τα κριτήρια που διεθνώς οριοθετούν, προσδιορίζουν και καθορίζουν την 
εγκυρότητα των ιστοσελίδων και τα οποία χρησιμοποιήσαμε κατά την παρα-
τήρηση του ιστού για την αξιολόγηση των υπό παρατήρηση ιστοσελίδων είναι 
τα ακόλουθα: α) Η σαφήνεια αναφορικά με τον δημιουργό και τον διαχειρι-
στή της ιστοσελίδας. β) Ο σκοπός δημιουργίας της ιστοσελίδας, το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται και η συνάφεια του περιεχομένου. γ) Η αντικειμενικότητα 
ως προς την παροχή των γνώσεων και των πληροφοριών. δ) Η ακρίβεια των 
πληροφοριών, η ανανέωση του περιεχομένου και το κύρος του εκάστοτε ιστο-
τόπου. ε) Η μορφή της ιστοσελίδας, η ευχρηστία και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στο περιεχόμενό της (Pritchard, 2007: 15- 18).

Στατιστικά στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα στον ιστό βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που αναλύσαμε στο προ-
ηγούμενο μέρος μας οδήγησε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων στην οποία 
εγγράψαμε 1161 υπερσυνδέσμους που αφορούν στη λογοτεχνία τη μελέτη και 
τη διδασκαλία της. Στη βάση πέρα από τους υπερσυνδέσμους που συγκεντρώ-
θηκαν από την έρευνα στον ιστό, καταχωρήθηκαν και πληροφορίες που στοχεύ-
ουν στην καλύτερη περιγραφή του εκάστοτε συνδέσμου, όπως: α) ονομασία της 
ιστοσελίδας, β) κατηγορία στην οποία εντάσσεται η εκάστοτε ιστοσελίδα, γ) ημε-
ρομηνία δημιουργίας της ιστοσελίδας, δ) ανανέωση ή όχι του περιεχομένου της 
ιστοσελίδας εντός του 2016 και ε) σύνδεση με το Facebook. Όλες οι προαναφερ-
θείσες μεταβλητές επιλέχθηκαν ούτως ώστε να προσφέρουν μια χαρτογράφηση 
του ιστού αναφορικά με τη λογοτεχνία προσεγγίζοντας: α) το είδος των ιστοσε-
λίδων που εγγράψαμε στη βάση, β) τη διαχρονία των ιστοσελίδων, δηλαδή τα 
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χρόνια παρουσίας τους στον ιστό, την οποία εξετάσαμε μέσα από την εισαγω-
γή της μεταβλητής της ημερομηνίας δημιουργίας της εκάστοτε ιστοσελίδας, γ) 
τη συγχρονική διάσταση των ιστοσελίδων, διάσταση που προσεγγίσαμε με την 
επιλογή της μεταβλητής της ανανέωσης του περιεχομένου τους εντός του έτους 
που διεξήχθη η έρευνα (2016) και δ) τη συνιστώσα του διαμοιρασμού και της 
διάχυσης των πληροφοριών και κατά συνέπεια του περιεχομένου των αναρτή-
σεων και των δημοσιεύσεων των ιστοσελίδων, ενός δηλαδή νευραλγικού στοι-
χείου για τη διεύρυνση του ιστού σε επίπεδο επισκεψιμότητας. 

Η εν λόγω απόπειρα επιτεύχθηκε με την εισαγωγή της μεταβλητής που 
επιχειρεί να ελέγξει την ύπαρξη ή σύνδεση των ιστοσελίδων με το Facebook. 
Εκτός από τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, νευραλγικός στόχος της έρευ-
νας ήταν μια αξιόπιστη επιστημονικά παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων 
της, όπως η καταγραφή των συχνοτήτων (frequencies) και των ποσοστών επί 
τοις εκατό σε κάθε μία από τις κατηγορίες της βάσης αλλά και οι συσχετίσεις 
των μεταβλητών (correlation). Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμο-
ποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for the Social Science), το 
οποίο πέρα από την αξιόπιστη περιγραφή μας προσέφερε και μια ερμηνεία των 
στοιχείων στον βαθμό που οι συσχετίσεις των μεταβλητών μας επέτρεψαν να 
οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που αφορούν γενικά τη συμπεριφορά του ιστού 
αναφορικά με το λογοτεχνικό φαινόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα και την ταξινόμηση του διαδικτυακού 
υλικού έχουν προκύψει οι ακόλουθες κατηγορίες: 

1) Ηλεκτρονικό περιοδικό κριτικής και λογοτεχνίας (18 περιπτώσεις). 
2) Ιστολόγιο ανέκδοτης λογοτεχνίας / λογοτεχνικών σκέψεων (75 περι-
πτώσεις). 
3) Κοινωνικό δίκτυο βιβλίων (4 περιπτώσεις). 
4) Ηλεκτρονικό περιοδικό / ιστοσελίδα / ιστολόγιο για την ποίηση (39 πε-
ριπτώσεις). 
5) Ιστολόγιο / ιστοσελίδα / περιοδικό κριτικής / λογοτεχνίας / πολιτιστικό 
ιστολόγιο (167 περιπτώσεις). 
6) Ιστότοπος πληροφοριακού υλικού και ψηφιακού περιεχομένου / βάση 
αναζήτησης (46 περιπτώσεις). 
7) Ιστότοπος online δημιουργικής γραφής (5 περιπτώσεις). 
8) Ηλεκτρονική / ψηφιακή βιβλιοθήκη (39 περιπτώσεις). 
9) Ιστολόγιο / ιστοσελίδα συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας (30 περιπτώσεις). 
10) Ψηφιακές Εκδόσεις / βιβλιοθήκη / κείμενα (7 περιπτώσεις). 
11) Ιστολόγιο / ιστοσελίδα / περιοδικό κριτικής εκδοτικού οίκου (9 περι-
πτώσεις). 
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12) Παιδική ιστοσελίδα / ιστολόγιο / περιοδικό / εφημερίδα (41 περιπτώ-
σεις). 
13) Ιστοσελίδα / ιστολόγιο / περιοδικό: εκπαιδευτικού χαρακτήρα και εκ-
παιδευτικών (159 περιπτώσεις). 
14) Ιστοσελίδα / ιστολόγιο αφιερώσεων συγγραφέων / αποφθεγμάτων / 
αποσπασμάτων / ηλεκτρονικό ευρετήριο συγγραφέων (12 περιπτώσεις). 
15) Ιστολόγιο / ιστοσελίδα έντυπου και ηλεκτρονικού λογοτεχνικού πε-
ριοδικού / ψηφιοποιημένο τεύχος έντυπου περιοδικού (22 περιπτώσεις). 
16) Ψηφιακή πλατφόρμα / αποθετήριο και βιβλιοθήκη ψηφιακών πηγών 
(90 περιπτώσεις). 
17) Ιστοσελίδα / ιστολόγιο συγγραφέα (300 περιπτώσεις). 
18) Παιδική / εκπαιδευτική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη / πλατφόρμα (16 πε-
ριπτώσεις) και 
19) Ηλεκτρονικό πολιτιστικό περιοδικό / περιοδικό ποικίλης ύλης (82 πε-
ριπτώσεις). 
Αν επιχειρήσουμε μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων,θα διαπιστώ-

σουμε πως η κατηγορία ιστοσελίδων που καταλαμβάνει περίπου το ένα τέταρτο 
της βάσης δεδομένων είναι αυτή των συγγραφέων, ενώ αθροιστικά με άλλες δύο 
κατηγορίες, των ιστολογίων / ιστοσελίδων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτι-
κού χαρακτήρα και της κατηγορίας των ιστολογίων / ιστοσελίδων / περιοδικών 
κριτικής λογοτεχνίας υπέρ-καλύπτεται το 50% της παρούσας βάσης δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά το έτος δημιουργίας των ιστοσελίδων τα ευρήματα συνοψί-
ζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1. Έτη δημιουργίας των ιστοσελίδων

Valid Έτη Frequency Percent %

1996 -2002 38 3,3%

2003-2009 405 34,9%

2010-2016 541 46,6%

Total 984 84,8%

   Missing System 177 15,2%

     Total 1161 100,0%
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Τα συμπεράσματα που δύναται να συναχθούν είναι: α) στον πίνακα καταγρά-
φεται η διαδικτυακή κινητικότητα δημιουργίας ιστοτόπων που αφορούν στη λο-
γοτεχνία και τη λογοτεχνική εκπαίδευση μιας ολόκληρης εικοσαετίας που καλύ-
πτεται από τα έτη 1996 έως και 2016. Η δειλή και αρκετά βραδεία ανάπτυξη του 
φαινομένου καταγράφεται μέσα από τις περιπτώσεις δημιουργίας ιστοσελίδων των 
ετών από το 1997 μέχρι και το 2005, όπου οι αριθμοί από το 2002 μόλις που ξε-
περνούν σε κάποια έτη μέχρι και το 2005 τη δεκάδα. β) Το έτος που σηματοδοτεί 
τη γοργή διεύρυνση του παγκόσμιου ιστού είναι το 2006, ενώ τα επόμενα χρόνια 
και μέχρι το 2012 η ανάπτυξη έχει τη μορφή έκρηξης. γ) Η διετία των ετών 2013-
2014 μας δίνει την εικόνα μιας επαρκούς συντήρησης του φαινομένου δημιουργίας 
ιστοτόπων. δ) Τέλος, η τελευταία διετία μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε πως το 
φαινόμενο δημιουργίας ιστοσελίδων παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης. Το 73% 
των ιστοσελίδων του δείγματος βρέθηκε να έχει σύνδεση με το Facebook, συνθή-
κη που επιτρέπει καλύτερο διαμοιρασμό του περιεχομένου των ιστοσελίδων και 
ποσοτικά και ποιοτικά, ενώ το 60% των εν λόγω ιστοσελίδων έχει ανανεωμένο 
περιεχόμενο εντός του 2016. 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τα ερευνητικά δεδομένα, 
πραγματοποιώντας μια σειρά από ελέγχους που αφορούν στη συσχέτιση των με-
ταβλητών και πραγματοποιώντας το τεστ του χι τετράγωνο (Pearson Chi-Square) 
δεδομένου ότι το σύνολο των μεταβλητών της έρευνας είναι ονομαστικές. Σε μια 
πρώτη προσπάθεια επιχειρούμε την ανεύρεση σχέσης εξάρτησης μεταξύ της με-
ταβλητής της ανανέωσης του περιεχομένου των ιστοσελίδων και της μεταβλητής 
της κατηγορίας ιστοσελίδων. Οι ερευνητικές υποθέσεις -μηδενική και εναλλακτι-
κή- που διατυπώσαμε έχουν την ακόλουθη μορφή: α) (H0) = Δεν υπάρχει σχέση 
εξάρτησης ανάμεσα στην κατηγορία της ιστοσελίδας και στην ανανέωση του περι-
εχομένου των ιστοσελίδων και β) (H1) = Υπάρχει σχέση εξάρτησης ανάμεσα στην 
κατηγορία της ιστοσελίδας και στην ανανέωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων. 

Πίνακας 2. Chi-SquareTests: Κατηγορία ιστοσελίδας και ανανέωση του περιεχομένου

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 34,144a 4 ,000
Likelihood Ratio 34,762 4 ,000
Linear-by-Linear 
Association

15,987 1 ,000

N of Valid Cases 1161
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
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Το αποτέλεσμα, όπως μας δείχνει ο δείκτης Pearson Chi-Square είναι πολύ 
υψηλό και πιο συγκεκριμένα ανέρχεται σε 34,144. Τούτο το αποτέλεσμα μας 
οδηγεί στη διαπίστωση πως ανιχνεύεται σχέση εξάρτησης ανάμεσα στις δύο 
μεταβλητές που συσχετίσαμε. Ο περαιτέρω έλεγχος της εγκυρότητας του απο-
τελέσματος αφορά: α) στην τήρηση της περιοριστικής συνθήκης ύπαρξης μι-
κρότερης τιμής του 5 στο 20% των κελιών, συνθήκη που τηρείται εν προκει-
μένω, αφού το ποσοστό είναι 0%. β) Ο έλεγχος της τιμής του p που στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση είναι μικρότερο του 0,05 και κατά συνέπεια το αποτέ-
λεσμά μας είναι στατιστικά σημαντικό. γ) Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι 
υπάρχει σχέση εξάρτησης ανάμεσα στην κατηγορία της ιστοσελίδας και στην 
ανανέωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Η εξήγηση της σχέσης μεταξύ 
της μεταβλητής της κατηγορίας της ιστοσελίδας και της ανανέωσης του πε-
ριεχομένου ωστόσο δεν μας ενημερώνει για την έντασή της, κενό που θα επι-
χειρήσουμε να καλύψουμε, πραγματοποιώντας έλεγχο του βαθμού εξάρτησης 
με τους δείκτες Cramer’s V και Phi:

Πίνακας 3. Symmetric Measures: Κατηγορία ιστοσελίδας και ανανέωση του 
περιεχομένου

Value Approx. Sig.

Nominal by 
Nominal

Phi ,171 ,000

Cramer's V ,171 ,000

N of Valid Cases 1161

Στην περίπτωση της συσχέτισης της κατηγορίας της ιστοσελίδας και της 
ανανέωσης του περιεχομένου τους ο βαθμός της σχέσης τους είναι 0,171, τεί-
νει δηλαδή προς το 0,2 και κατά συνέπεια μπορούμε να συμπεράνουμε πως 
πρόκειται για μια σχέση εξάρτησης σχεδόν μικρής έντασης. 

Επιχειρήσαμε εν συνεχεία να συσχετίσουμε τη μεταβλητή της κατηγορίας 
της ιστοσελίδας με τη μεταβλητή της σύνδεσης στο Facebook. 
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Πίνακας 4. Chi-SquareTests: Κατηγορία ιστοσελίδας και σύνδεση στο Facebook

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 73,244a 4 ,000

Likelihood Ratio 80,363 4 ,000

Linear-by-Linear Association 3,214 1 ,073

N of Valid Cases 1161

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 

Αν αποπειραθούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα από τον προηγούμενο πί-
νακα, θα διαπιστώσουμε: α) την υψηλή τιμή του χι τετράγωνο, τιμή που υποδη-
λώνει την ύπαρξη συνάφειας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές και κατ’ επέκταση 
μας βεβαιώνει για τη σχέση εξάρτησης μεταξύ τους. β) Το προαναφερθέν συ-
μπέρασμα ενισχύεται από την τήρηση της περιοριστικής συνθήκης σύμφωνα 
με την οποία το ποσοστό των κελιών με τιμές 5 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20%. Το αποτέλεσμά μας εν προκειμένω, το οποίο ανέρχεται σε 0%, ενισχύει 
την εγκυρότητα του τεστ. γ) Τέλος, στην περίπτωσή μας το p είναι μικρότερο 
του 0,05 και κατά συνέπεια το αποτέλεσμά μας είναι στατιστικά σημαντικό. 
Καταλήγουμε επομένως στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης και στην απο-
δοχή της εναλλακτικής που αφορά στην ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ της 
μεταβλητής της κατηγορίας ιστοσελίδας και της μεταβλητής της σύνδεσης στο 
Facebook. Επιχειρώντας τη μέτρηση της έντασης της σχέσης των μεταβλητών 
«κατηγορία ιστοσελίδας» και «σύνδεση στο Facebook», διαπιστώνουμε πως 
το αποτέλεσμα των δεικτών Cramer’s V και Phi είναι 0,251, αποτέλεσμα που 
μας καταδεικνύει μιαν αναντίρρητα μεσαίας έντασης σχέση εξάρτησης μετα-
ξύ των δύο συσχετισμένων μεταβλητών. 
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Πίνακας 5. Symmetric Measures: Κατηγορία ιστοσελίδας και σύνδεση στο 
Facebook

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,251 ,000

Cramer's V ,251 ,000

N of Valid Cases 1161

Μία επόμενη προσπάθεια ανίχνευσης σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών της 
έρευνας είναι αυτή της ύπαρξης σχέσης μεταξύ των μεταβλητών της κατηγορίας 
ιστοσελίδας και του έτους δημιουργίας. Εν προκειμένω, προσπαθούμε να ανιχνεύ-
σουμε την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στο είδος των ιστοσελίδων και τη διαχρονική 
τους παρουσία στον ιστό, παρουσία που στην εν λόγω έρευνα εκφράζεται με το 
έτος δημιουργίας της εκάστοτε ιστοσελίδας. Ας δούμε τα στατιστικά αποτελέσματα: 

Πίνακας 6. Chi-SquareTests: Κατηγορία Ιστοσελίδας και έτος δημιουργίας

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 85,542a 8 ,000

Likelihood Ratio 78,492 8 ,000

Linear-by-Linear Association 1,130 1 ,288

N of Valid Cases 984

a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. 

Τα αποτελέσματα για τη διερεύνηση ύπαρξης σχέσης ανάμεσα στη μεταβλητή 
των κατηγοριών των ιστοσελίδων και στη μεταβλητή του έτους δημιουργίας μας 
οδηγούν στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης και στην αποδοχή της εναλλα-
κτικής, δηλαδή ανάμεσα στις δύο υπό έλεγχο προαναφερθείσες μεταβλητές υπάρ-
χει σχέση εξάρτησης και ο αριθμός των κατηγοριών των ιστοσελίδων εξαρτάται 
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από τη χρονική εξέλιξη. Τούτο σημαίνει πως αφενός όσο ανεβαίνουν οι τιμές των 
συχνοτήτων των ετών ανεβαίνουν και οι τιμές των συχνοτήτων των ιστοσελίδων 
και αφετέρου ότι η παρέλευση του χρόνου οδήγησε στη δημιουργία καινούριων 
κατηγοριών ιστοσελίδων. Με την περιοριστική συνθήκη του 20% των κελιών να 
ικανοποιείται -εν προκειμένω το ποσοστό είναι 13,3%- και η τιμή του p στην τρί-
τη στήλη να είναι μικρότερη του 0,05, το αποτέλεσμα του Chi-Square που βρίσκει 
σχέση εξάρτησης ανάμεσα στο είδος των ιστοσελίδων και τον χρόνο δημιουργί-
ας τους είναι απόλυτα έγκυρο. Ας δούμε παρακάτω τον βαθμό της έντασης αυτής 
της εξαρτημένης σχέσης. Οι δύο δείκτες που την αποτυπώνουν, ο Cramer’s V και 
ο Phi, βρίσκονται σε ασυμφωνία ως προς το αποτέλεσμα, ωστόσο και οι δύο απο-
τυπώνουν μια σχέση αναμφισβήτητα μεσαίας έντασης. 

Πίνακας 7. Symmetric Measures: Κατηγορία Ιστοσελίδας και έτος δημιουργίας

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,295 ,000

Cramer's V ,208 ,000

N of Valid Cases 984

Η προσπάθεια ελέγχου σχέσεων συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών της 
έρευνας ολοκληρώθηκε με την απόπειρα συσχέτισης της μεταβλητής του έτους 
δημιουργίας των ιστοσελίδων και της μεταβλητής της σύνδεσης στο Facebook. 

Πίνακας 8. Chi-SquareTests: Έτος δημιουργίας και σύνδεση στο Facebook

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square ,367a 2 ,832

Likelihood Ratio ,368 2 ,832

Linear-by-Linear Association ,320 1 ,572

N of Valid Cases 984
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
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Το αποτέλεσμα του χι τετράγωνο είναι εξαιρετικά μικρό. Τούτο το εύρημα 
αποτελεί ένα πρώτο στοιχείο για τη μη ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ των 
δύο συσχετισμένων μεταβλητών. Επιπροσθέτως, και η τιμή του p είναι καθορι-
στική στο να μας επιβεβαιώσει την απουσία σχέσης εξάρτησης μεταξύ των δύο 
μεταβλητών στον βαθμό που είναι μεγαλύτερη του 0,05 και πιο συγκεκριμένα 
p= 0,832. Τούτο το αποτελέσματα αποδεικνύει την απουσία σχέσης εξάρτησης 
μεταξύ των μεταβλητών του έτους δημιουργίας και της σύνδεσης στο Face-
book και μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε τη μηδενική υπόθεση εργασίας (Η0). 

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι οι κατηγορίες των ιστοσελίδων είναι 
ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που οι διαστάσεις της διαχρονίας, της συγχρονίας 
και της διάχυσης των πληροφοριών το προσδιορίζουν, το συγκαθορίζουν και 
εντέλει το ελέγχουν. Συνεπώς, οι γνώσεις και οι πληροφορίες που προσφέρει 
κάθε μία ιστοσελίδα είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της επικαιροποίησης 
και της διάχυσης του περιεχομένου τους. Η μεταβλητή της ανανέωσης του περι-
εχομένου των ιστοσελίδων ύστερα από τη συσχέτισή της με τη μεταβλητή του 
έτους δημιουργίας μας βοήθησε να καταλάβουμε πως η πρώτη διαδραματίζει 
καίριο ρόλο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του ιστού σε επίπεδο δημιουργίας 
ιστοσελίδων. Επομένως, η μεταβλητή της ανανέωσης του περιεχομένου των 
ιστοσελίδων μοιάζει να διαδραματίζει ρόλο ρυθμιστικό για την επιβίωση μιας 
ιστοσελίδας στον ιστό κατά το πέρασμα του χρόνου. Το φαινόμενο του Face-
book στην προσπάθειά μας να το προσεγγίσουμε περιφερειακά στην εν λόγω 
μελέτη μας τροφοδότησε με ενδιαφέροντα αλλά ταυτόχρονα και αντιφατικά 
αποτελέσματα. Μολονότι εμφανίζεται να επηρεάζει ως προς τη συχνότητα την 
κατηγορία της ιστοσελίδας, απεναντίας η σχέση του με τη διαχρονική παρου-
σία μιας ιστοσελίδας στον ιστό είναι ανεξάρτητη. Η παλαιότητα μιας ιστοσε-
λίδας δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ενσωμάτωσης του Facebook στις 
δυνατότητές της. Εκείνο που καθορίζει τη σχέση του Facebook με τις ιστοσε-
λίδες είναι το περιεχόμενό τους, είναι το είδος δηλαδή των γνώσεων και των 
πληροφοριών που προσφέρουν στους χρήστες/αναγνώστες τους. 

Διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου

Ήδη από τη δεκαετία του ’90 έχει υπογραμμισθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 
πως τα υπερκείμενα, τα ηλεκτρονικά, και τα ψηφιακά κείμενα διέρρηξαν τις 
αναγνωστικές μας συνήθειες στο επίπεδο της εμπειρίας μας με τα κείμενα και 
συνακόλουθα και της κατανόησής τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα πλέγ-
μα προκλήσεων σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και ερευνητές της διδακτικής της 
λογοτεχνίας αναφορικά με τις αναδυόμενες πρακτικές οργάνωσης και διδασκα-
λίας τέτοιου είδους κειμένων και εν γένει ψηφιακού υλικού. Το διαδίκτυο έχει 
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χαρακτηριστεί ως «πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον», γιατί η χρήση του είναι 
επιθυμητή και ελκυστική για τους μαθητές (McBer, 2000∙ Tsang, McCraken, 
2004∙ Pritchard, 2007: 120-121), ενώ δίπλα στον όρο εγγραμματοσύνη (litera-
cy) αναδύθηκε και ο όρος electracy που αποδίδουμε ως ψηφιακό γραμματισμό 
ή ψηφιακή εγγραμματοσύνη (Koskimaa, 2010: 123-124). 

Η Reine Koskimaa στην απόπειρά της να αναδείξει τις παιδαγωγικές δια-
στάσεις αξιοποίησης της ψηφιακής λογοτεχνίας πραγματοποιεί αναφορές στη 
χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών, των ψηφιακών κειμένων που αναρτώνται 
στον ιστό εν είδει υπερκειμένων, των λογοτεχνικών ιστολογίων και εν γένει 
των ιστοσελίδων με λογοτεχνικό περιεχόμενο ως πηγών μάθησης και διδακτι-
κού υλικού. Η ίδια ερευνήτρια επισημαίνει την παιδαγωγική αξία των ψηφια-
κών πηγών ως πηγών μάθησης, επικαλούμενη αφενός τη δομή των κειμένων, 
τα οποία συνήθως παραπέμπουν σε άλλα κείμενα, παρουσιάζοντας το σχήμα 
«αφήγηση μέσα στην αφήγηση» και αφετέρου την πολυτροπική τους διάστα-
ση, καθώς πρόκειται για κείμενα ή ιστοσελίδες που έχουν σχήματα, χρώματα, 
πολλές φορές ελκυστικά γραφικά, ήχους και ενίοτε κινούμενες εικόνες. Όμως 
η Koskimma αναδεικνύει ακόμη μια ενδιαφέρουσα διάσταση της ανάγνωσης 
των ψηφιακών κειμένων που αφορά στην αλλαγή του τρόπου ανάγνωσης και 
κατ’ επέκταση και ερμηνείας των κειμένων. Η ερευνήτρια διατείνεται πως η 
ανάγνωση των υπερκειμένων από το διαδίκτυο εγκαθιδρύει τις βάσεις για αλ-
λαγή της αναγνωστικής συμπεριφοράς, καθώς ένα ανάγνωσμα μπορεί να συ-
γκροτεί το περιεχόμενό του μέσα από πλήθος επιμέρους αναγνωσμάτων. Τούτο 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ισχύει και για τις ιστοσελίδες που αφορούν 
σε ένα θέμα, καθώς το προφίλ του εκάστοτε θέματος είναι η συνισταμένη 
πολλών επιμέρους υπερσυνδέσμων, οι οποίοι οδηγούν σε κείμενα που μπορεί 
να ανήκουν σε διαφορετικό συντάκτη/συγγραφέα ή να είναι γραμμένα με δι-
αφορετικό μεταξύ τους ύφος. Αυτή η δομή καλλιεργεί μια μετά-ερμηνευτική 
ικανότητα στους χρήστες, η οποία αφορά στο τι είναι περισσότερο σημαντικό 
για τον κάθε ένα αναγνώστη (Koskimaa, 2010: 124-130). 

Ο ενεργός ρόλος του ψηφιακού αναγνώστη επιβεβαιώθηκε από την έρευνα 
των Peters και Lankshear, οι οποίοι διαπίστωσαν πως η ανάγνωση ψηφιακών 
κειμένων υποδηλώνει την ανάπτυξη ενός είδους κριτικού γραμματισμού, στον 
βαθμό που διανοίγει νέες προοπτικές καλλιέργειάς του μέσα από την αναστοχα-
στική χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Torres, 2010: 137∙ Blair, 2010: 75∙ Good-
wyn, 2000: 115-132). Την ανάγκη ενσωμάτωσης και ένταξης των ΤΠΕ κατά 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας έχουν υπογραμμίσει και οι Marshall και Slo-
combe στο μελέτημά τους “From Passive to Active Voices: Technology, Com-
munity, and Literary Studies”, οι οποίοι προκρίνουν τον όρο “Teachnology” 
αντί του “Technology”, απορρίπτοντας τη χρήση των ΤΠΕ με την εργαλειακή 
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τους λειτουργία και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την αποσόβηση της αντι-
μετώπισης των Νέων Τεχνολογιών ως πάρεργου των λογοτεχνικών σπουδών. 
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση απαιτεί την εγγραφή τους σε ένα 
παιδαγωγικό πλαίσιο, το οποίο αυτό αντί του γνωστικού αντικειμένου θα κα-
θορίζει τους όρους αξιοποίησής τους. Ο προαναφερθείς όρος μάλιστα αποδίδει 
όχι τη γνώση της τεχνολογίας απλά, αλλά την εν λόγω γνώση σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσα από τη διδασκαλία ενός συγκεκριμέ-
νου γνωστικού αντικειμένου, εν προκειμένω του μαθήματος της λογοτεχνίας 
(Marshall, Slocombe, 2010: 103-105∙ Lancashire, 2010: 79-86). 

Με έντονο το παιδαγωγικό πρόσημο διεξήγαγαν την έρευνά τους η Cecilia 
Mari, η Sara Genone και ο Luca Mari αναφορικά με τη δημιουργία διδακτικών 
σεναρίων που αφορούν τις ΤΠΕ και τη διαδικτυακή μάθηση. Πιο συγκεκριμέ-
να, ο κύριος στόχος τους ήταν η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την αλ-
λαγή στη διαδικασία μάθησης των μαθητών αλλά και στην παροχή ευκαιριών 
αποτελεσματικότερης μάθησης. Το κύριο παιδαγωγικό πλαίσιο εγγραφής του 
στόχου της ερευνητικής τους απόπειρας ήταν «η βιωματική μάθηση», γνωστή 
στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία ως learning by doing, η οποία είναι και 
η βασική αρχή της σχολής του συμπεριφορισμού. Η χρήση των ΤΠΕ συνέδρα-
με στην ανάδειξη τριών καίριων συνιστωσών που συνδέονται αναπόσπαστα 
με τη μαθησιακή διαδικασία: α) την πολυτροπικότητα των ΤΠΕ, β) την υπέρ-
κειμενικότητα του ιστού, και γ) τη διαδραστικότητα του ψηφιακού υλικού που 
υποβοηθά τη βιωματική μάθηση μέσα από μάθηση με «δοκιμή και λάθος» (tri-
al and error). Κύριο μέλημα της ερευνητικής ομάδας ήταν η οριοθέτηση του 
όρου της διαδικτυακής μάθησης μέσα από τέσσερις αμφίδρομους άξονες: α) 
τη διαδικτυακή μάθηση ως αποτέλεσμα μεταξύ των δραστηριοτήτων της τάξης 
και των ατομικών δραστηριοτήτων, β) τη διαδικτυακή μάθηση ως αποτέλε-
σμα μεταξύ της μάθησης της θεωρητικής γνώσης αναφορικά με ένα γνωστικό 
αντικείμενο και της αξιοποίησης της εν λόγω γνώσης στην πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων, γ) τη διαδικτυακή μάθηση ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης 
του διδακτικού υλικού και της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
και τους μαθητές, και δ) τη διαδικτυακή μάθηση ως αποτέλεσμα της παραγω-
γής του διδακτικού υλικού και της χρήσης του στη διδακτική πράξη. 

Οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι αφορούσαν: α) τη διδασκαλία της συλλο-
γής, της οργάνωσης και της ανάλυσης της διαδικτυακής πληροφορίας, β) την 
αφύπνιση της κριτικής σκέψης, γ) τη διέγερση εναργέστερης συμμετοχής και 
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, δ) την ενθάρρυνση μεταβίβασης της θεω-
ρητικής γνώσης στην πράξη, και ε) την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης. Τα 
αποτελέσματα ανέδειξαν τη χρήση των ακόλουθων τύπων αλληλεπίδρασης: α) 
εκπαιδευτικού – μαθητών, β) μαθητή – υπολογιστή και γ) μαθητή με μαθητές. 
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Τα διδακτικά εργαλεία / διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
α) η συζήτηση σε διαδικτυακό επίπεδο με σύγχρονη επικοινωνία για ανταλλα-
γή υλικού είτε μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών είτε των μαθητών 
μεταξύ τους, β) η συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ του εκπαιδευτικού 
και των μαθητών στην ολομέλεια της τάξης για αποσαφήνιση θεωρητικών 
θεμάτων και εννοιών της διδασκαλίας, γ) η χρήση των κινουμένων σχεδίων 
και διαγραμμάτων για εφαρμογή όσων διδάχθηκαν στην ολομέλεια της τάξης 
είτε με προβολή στην τάξη είτε με ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία, δ) η 
προβολή κάποιας ταινίας στην ολομέλεια της τάξης που αφορούσε το εκάστο-
τε υπό διδασκαλία θέμα, ε) η πολυτροπική παρουσίαση με κάποιο λογισμικό 
του υπολογιστή και προτζέκτορα στην ολομέλεια της τάξης, στ) η χρήση του 
διαδικτύου μέσα στην τάξη για πρόταση ψηφιακών διαδικτυακών πηγών, ζ) 
η δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων και σύγχρονη επικοινωνία με οπτική 
επαφή μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών αλλά και των μαθητών με-
ταξύ τους για ανταλλαγή ιδεών και ψηφιακού υλικού αναφορικά με ένα ζήτη-
μα ή μια ενότητα της διδασκαλίας, η) η χρήση ψηφιακών διαδικτυακών παι-
χνιδιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την επίλυση ενός προβλήματος που είχε 
σχέση με το προς διδασκαλία θέμα και θ) η ασύγχρονη επικοινωνία αλλά και 
η συζήτηση των αποτελεσμάτων της εργασίας των μαθητών στην ολομέλεια 
της τάξης (Mari, Genοne, Mari, 2008: 17-28).

Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Pritchard σε τριάντα τρεις εκπαιδευτικούς ανα-
φορικά με τη χρήση του διαδικτύου στη σχολική τάξη με θεωρητικό πλαίσιο 
τις θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού βρέθηκε πως η χρή-
ση του διαδικτύου και ο κοινωνικός εποικοδομισμός δημιουργούν ένα ευνοϊκό 
πλέγμα μαθησιακών αλληλεπιδράσεων που συνοπτικά αποδίδονται ως εξής: 
α) Κατά τη διδασκαλία νευραλγικό ρόλο διαδραματίζει η δόμηση της γνώσης 
και όχι η αναπαραγωγή της, β) καλλιεργείται ο απρόσκοπτος διαμοιρασμός 
της γνώσης, γ) ευνοείται ο αναστοχασμός και ενισχύεται η αξιοποίηση προη-
γούμενης γνώσης των μαθητών, δ) διευκολύνεται η «σκαλωσιά μάθησης», ε) 
ενθαρρύνεται η ομαδική διδασκαλία, στ) επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικότε-
ρος έλεγχος της μάθησης, ζ) ευνοείται η ανάθεση προς εκπόνηση δραστηριο-
τήτων που συνδέονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η) δημιουργούνται 
στους μαθητές ισχυρά κίνητρα αυτονομίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία και 
θ) ενισχύονται τα κριτήρια αυτό-αξιολόγησης των μαθητών (Pritchard, 2007).

Καταληκτικά, το υλικό του διαδικτύου για τη λογοτεχνία μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για: τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, την εφαρμογή διδακτικών 
πρακτικών και τη δημιουργία ολόκληρων διδακτικών σεναρίων. Πιο συγκεκρι-
μένα προτείνεται η αξιοποίησή της για: 1) Προετοιμασία πριν από την ανάγνω-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

Σωτηρία Καλασαρίδου44

ση και τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων στην τάξη, 2) Δημιουργία κινή-
τρων ανάγνωσης εκτός σχολικής τάξης, 3) Ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών στους 
μαθητές, 4) Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της τάξης, 5) Δημιουργία 
προσωπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για ανάγνωση εκτός σχολικής τάξης, 
6) Δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων λογοτεχνικής εκπαίδευσης με κάποιο 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 7) Σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού χρόνου, 8) 
Ενημέρωση για την τρέχουσα βιβλιογραφική παραγωγή και γενικότερα για τα 
πολιτισμικά νέα, 9) Δημιουργία ποιητικών ανθολογιών, 10) Ανάγνωση παρα-
μυθιών και κόμικς και ένταξη του υλικού στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, 11) 
Επαφή και γνωριμία των μαθητών με το έργο νέων ποιητών και πεζογράφων, 
των οποίων το έργο είναι σε εξέλιξη και δεν αποτελούν ακόμη μέρος ούτε του 
σχολικού λογοτεχνικού κανόνα ούτε και του λογοτεχνικού κανόνα, 12) Επαφή 
και γνωριμία των μαθητών με το έργο ποιητών και πεζογράφων που αποτελούν 
μέρος του λογοτεχνικού κανόνα αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα σχολικά 
ανθολόγια, δεν είναι μέρος δηλαδή του σχολικού λογοτεχνικού κανόνα, 13) 
Δημιουργία κινήτρων για παραγωγή σύντομων ή εκτενών κριτικών αποτιμή-
σεων των λογοτεχνικών έργων από την πλευρά των μαθητών και των μαθη-
τριών, 14) Συγγραφή και δημοσίευση ποιημάτων ή διηγημάτων των μαθητών 
σε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά που αφορούν νέους. 
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Abstract

The purpose of the present research is twofold and it involves a) the mapping of 
literary production on the internet and b) the utilisation of the aforementioned 
production in education. The research has been realised through the use of eth-
nography and in particular through the virtual ethnography. The observation of 
cyberspace aims at a) building a data base of a quantitative character in which 
web addresses of digital platforms and libraries are registered, as well as links 
where original literary texts of all kinds, literary criticisms, digital and digital-
ised books and journals that are concerned with literature and children's liter-
ature are published, and b) the classification and categorisation of these links. 
The mapping of literary production on the internet entails an important edu-
cational dimension, since it connects society and the culture that is produced 
and registered in it through school.

Key-words: Literature, Internet, Virtual Ethnography, Educational impact, New 
Technologies (ICT).
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Καλλιεργώντας στην πράξη τον επαγγελματισμό 
των εκπαιδευτικών

Χριστίνα Κάτσενου, Ευγενία Φλογαΐτη

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών – θεωρητικές διαπιστώ-
σεις και παραδοχές 

Στις παραδοσιακά οργανωμένες δομές των εκπαιδευτικών οργανισμών, κάτι 
που φαίνεται να χαρακτηρίζει τη ζωή των εκπαιδευτικών είναι η απομόνωση 
στη σχέση τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα μέλη της 
τοπικής κοινότητας (Thornton, 2006∙ Kougioumtzis & Patrinksson, 2009). Τα 
αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στις συνθήκες του σχολείου όσο και στις 
αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για 
συνεργατική δουλειά ή για κριτική διερεύνηση του έργου τους (Klette, 1997∙ 
Hargreaves, 1992). O Lortie (1975) υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό επάγγελ-
μα χαρακτηρίζεται από ενδημική αβεβαιότητα, που προκαλεί η απομόνωση 
της τάξης και η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με άλλους ενήλικες ως προς 
τα δρώμενα της τάξης. Ο φόβος της αρνητικής αξιολόγησης από συναδέλφους 
είναι παράγοντας που επιτείνει την απομόνωση των εκπαιδευτικών (Thornton, 
2006∙ Μπαζίγου, 2010). Ταυτόχρονα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει 
την έννοια της απλής έκθεσής τους σε νέες ιδέες, ενώ η βελτίωση του σχο-
λείου περιορίζεται σε μικρές διορθωτικές κινήσεις επιφανειακού χαρακτήρα. 
Ωστόσο, για να υπάρξει αλλαγή σε αυτό που ο Hoyle αποκάλεσε βαθιά δομή 
του σχολείου, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού, καθώς και στην βελτίωση της κουλτούρας του σχολείου, στοι-
χεία που ούτως ή άλλως κινούνται παράλληλα (Hoyle, 1972). 

Η αλλαγή κουλτούρας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του σχολείου συνο-
λικότερα αποτελεί τον κεντρικό στόχο προς την κατεύθυνση του αειφόρου σχο-
λείου (Uzell, 1999). Το αειφόρο σχολείο παραπέμπει σε έναν σχολικό οργανισμό, 
ο οποίος εργάζεται συνολικά προκειμένου να διερευνήσει την κουλτούρα του 
και να βελτιώσει τις καθημερινές δομές και λειτουργίες του (Posch, 1999). Επί 
της ουσίας, το αειφόρο σχολείο προωθεί τη λειτουργία του σχολείου ως ενός ορ-
γανισμού μάθησης, που αναπτύσσει την ικανότητα να αυτο-οργανώνεται και να 
μετασχηματίζεται μέσα από μια εσωτερική διαδικασία (Senge, 1990∙ Coppieters, 
2005). Η ολιστική προσέγγιση του σχολείου στο πλαίσιο της αειφορίας (Shallcross 
& Robinson, 2008), προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των συντελεστών της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας και τη δράση τους ως μια κοινότητα μάθησης, δηλαδή 
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μια κοινότητα, όπου κυριαρχούν οι κοινοί κανόνες και αξίες, ο αναστοχαστικός 
διάλογος, η αποϊδιωτικοποίηση της διδακτικής πράξης και η συνεργασία σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο κοινών στόχων κι ενδιαφερόντων (Giles & Hargreaves, 2006). 
Οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν θεματικές και διεπιστημονικές ομάδες, επεξεργά-
ζονται κοινά οράματα και σχέδια, μαθαίνουν μέσω της πρακτικής τους και μα-
θαίνουν συνεχώς πώς να μαθαίνουν μαζί (Senge, 1990). Ένας τέτοιος σχεδια-
σμός αποβαίνει επωφελής για τους εκπαιδευτικούς μιας σχολικής κοινότητας. 
Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται στο να ανοίγονται στους συναδέλφους τους, 
να μοιράζονται τις προσωπικές τους θεωρίες, να στοχάζονται από κοινού πάνω 
σε θέματα της διδακτικής τους πρακτικής (Wenger, 1998). 

Επιπλέον, η ανάπτυξη συνεργατικών κοινωνικών σχέσεων ευνοείται μέσω 
της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε έρευνα δράσης (Eaker et al., 2002). 
Η καινοτομία της μεθοδολογίας της Έρευνα Δράσης (ΕΔ) συνίσταται κυρίως 
στη συμμετοχή των ίδιων των μελών μιας σχολικής κοινότητας στην ερευνη-
τική διαδικασία και μάλιστα στις συνθήκες που τροφοδοτεί η άμεση σχολική 
πραγματικότητα (Kemmis & McTaggart, 1988). Οι εκπαιδευτικοί στοχάζονται 
πάνω στις ακολουθούσες παιδαγωγικές πρακτικές κι επιχειρούν να ερμηνεύουν 
ό,τι συμβαίνει στην τάξη τους. Συσχετίζουν τις δράσεις με τις συνέπειες τους, 
προβαίνουν σε κριτική ανάλυση των καταστάσεων με τις οποίες έρχονται σε 
επαφή και διαλέγονται με τις αντιστάσεις που συναντούν (Dadds, 1998). Έτσι, 
οι εκπαιδευτικοί προσπαθώντας να αντιληφθούν και να βελτιώσουν την πρα-
κτική τους, αναπτύσσονται επαγγελματικά (Stenhouse, 1975). 

Υπό την έννοια αυτή, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δεν 
συνδέεται με την τεχνογνωσία ή την κατοχή ενός ρεπερτορίου διδακτικών τε-
χνικών. Ούτε αναφέρεται απλώς στην υπηρεσιακή εξέλιξη και σταδιοδρομία 
του εκπαιδευτικού (Μαυρογιώργος, 2005). Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι 
συνυφασμένη με την αλλαγή του τρόπου σκέψης, την καλλιέργεια νέων γνώ-
σεων και δεξιοτήτων, την προσωπική βελτίωση (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 
Σχετίζεται με την καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευτικών ως αυτόνο-
μων επαγγελματιών, που στοχάζονται πάνω στις προσωπικές τους εμπειρίες 
και κρίνουν, οργανώνουν, κατανοούν και αναμορφώνουν την πρακτική τους 
(Winter, 1989∙ McNiff, 1995). 

Στην ενδυνάμωση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, καθοριστικός 
είναι ο ρόλος της στοχαστικής αντίληψης, με την οποία προσεγγίζουν τη δου-
λειά τους και τη δουλειά των συναδέλφων τους (Schön, 1983). Ο Stenhouse 
(1975) τονίζει ως βάση για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών τη συστηματική 
και με συνέπεια αμφισβήτηση του έργου τους από τους ίδιους, καθώς και την 
ετοιμότητα να επιτρέπουν σε συναδέλφους να παρατηρούν και να κρίνουν το 
έργο τους. Ο υπεύθυνος ρόλος που αναλαμβάνουν, τους ανοίγει ένα δρόμο αυ-
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τονομίας και διευρύνει τον ορίζοντα μελέτης του ρόλου και της δράσης τους. 
Επομένως, αυτό το οποίο καλλιεργείται είναι ένα νέο είδος επαγγελματικής 
γνώσης, μια «πρακτική σοφία», η οποία δεν αποτελεί ένα σύνολο θεωρητικών 
υποθέσεων, αλλά μια στοχαστικά επεξεργασμένη γνώση, η οποία εμπλουτίζει 
τη σχέση τους με τη διδασκαλία (Zeichner, 1993∙ Elliott, 1991). 

Αυτή η επαγγελματική γνώση σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες, που αντι-
μετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά ως επαγγελματίες, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εφαρμόζονται γενικά σε όλες τις καταστά-
σεις (Zeichner, 1993). Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι τα προβλήματα, 
καθώς και οι λύσεις τους μπορούν να αναζητηθούν μόνο μέσα στις συνθήκες, 
στις οποίες αυτά προκύπτουν και όπου ο άνθρωπος της δράσης παίζει απο-
φασιστικό ρόλο (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Αντιθέτως, μια μορφή σοφίας, 
που προέρχεται αποκλειστικά από τις εμπειρίες των άλλων (ακόμη και άλλων 
εκπαιδευτικών της πράξης) θα μπορούσε να θεωρηθεί ανεπαρκής ή και παρα-
πλανητική (Winter, 1989).

Τα πολλαπλά οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών απο-
τυπώνονται στις σχετικές έρευνες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
συμμετάσχει σε ΕΔ ή σε κοινότητες μάθησης αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο 
πλαίσιο τούς βοηθά να αναμορφώνουν την προσωπική τους θεωρία για τη δι-
δασκαλία, να κατανοούν βαθύτερα την πρακτική τους και να ενδυναμώνουν τη 
σχέση με τους μαθητές τους (Altrichter et al., 2001∙ Day, 1984). Ειδικά, η σχέση 
των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους αναβαθμίζεται. Άλλωστε, η θεώρη-
ση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ριζοσπάστη διανοούμενου (Giroux, 1988) 
κρίνεται σημαντικό να διατρέχει τη σύγχρονη εκπαίδευση, προκειμένου όχι 
μόνο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται την πολύπλοκη φύση των σύγ-
χρονων κοινωνικών ζητημάτων, αλλά και για να εμπνέουν στους μαθητές τους 
το παράδειγμα ενός κριτικά σκεπτόμενου πολίτη (Mayer & Tschapka, 2008).

Στο πλαίσιο αυτών των θεωρητικών παραδοχών κινείται το περιεχόμενο 
και η φιλοσοφία της παρούσας έρευνας. Η παρούσα ΕΔ επιχειρεί να διερευ-
νήσει τους παράγοντες που επιδρούν στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής 
των μαθητών εντός του σχολικού πλαισίου (Katsenou et al., 2013). Ως ενεργή 
συμμετοχή προσδιορίζεται η ικανότητα των μαθητών να λειτουργούν αυτό-
νομα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς να στηρίζονται στην καθοδή-
γηση και τις κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών (Hart, 2000). Η έρευνα κινείται 
στο πνεύμα των αρχών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
(Φλογαΐτη, 2006∙ Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). 

Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού καταδεικνύει ότι το σχολείο της έρευνας 
που υιοθετεί τη φιλοσοφία του αειφόρου σχολείου, της ΕΔ και της κοινότητας 
μάθησης ευνοεί, πράγματι, την εξοικείωση των μαθητών με τις συμμετοχικές 
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διαδικασίες (Katsenou et al., 2015). Ταυτόχρονα, όμως, ενθαρρύνει την επαγ-
γελματική ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι εύλογο, εξάλλου, ότι 
για να καλλιεργηθεί η συμμετοχική ικανότητα στους μαθητές, πρέπει οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν αναπτύξει, πρωτίστως, μια κουλτούρα συνεργασίας και 
συμμετοχής. Όταν, επομένως, το σχολείο προσανατολίζεται στο να λειτουρ-
γεί ως μια κοινότητα μάθησης, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
συντελείται ενταγμένη στο πλαίσιο της συνολικής αναδόμησης του σχολείου. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας

Η παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2008 
- 2009 σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο του Λαυρίου. Το συγκεκριμένο σχολείο 
επιλέχθηκε λόγω της εμπειρίας του σε περιβαλλοντικά προγράμματα και και-
νοτόμες δράσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο δασκάλες του σχολείου και οι 
μαθητές των δύο αντίστοιχων σχολικών τμημάτων Πέμπτης κι Έκτης τάξης. 
Και οι δύο δασκάλες είχαν πολύ λίγα χρόνια διδακτικής εμπειρίας και καμιά 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Καθώς 
βρίσκονταν στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας, οι δασκάλες αντι-
μετώπισαν την έρευνα ως μια ευκαιρία για να διερευνήσουν την πρακτική τους 
και να εμβαθύνουν στις θεωρίες τους. 

Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων. Το πρόγραμμα πραγ-
ματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και 
διαρκούσε δύο ώρες. Κατά την υλοποίηση της έρευνας, το σχολείο συνεργά-
στηκε με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου, που δρα-
στηριοποιείται στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο της ΕΔ, συγκροτήθηκε μια βασική ομάδα εργασίας, στην οποία 
συμμετείχαν: η ερευνήτρια σε ρόλο «διευκολυντή» της διαδικασίας, οι δύο 
δασκάλες ως «εκπαιδευτικοί ερευνητές» και οι μαθητές των δύο τάξεων του 
σχολείου. Ειδικότερα, η ερευνήτρια και οι εκπαιδευτικοί συγκροτούσαν την 
αποκαλούμενη ως «παιδαγωγική ομάδα».

Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια διευκόλυνε τις εκπαιδευτικούς στο να εξοικει-
ωθούν με τη φιλοσοφία της ΕΔ. Τις βοηθούσε να παρατηρούν την καθημερι-
νή τους πρακτική, να συλλέγουν δεδομένα και να παρακολουθούν κριτικά τη 
συμμετοχή των μαθητών τους. 

Οι δύο εκπαιδευτικοί επικεντρώνονταν στην πραγματικότητα της τάξης 
τους κι επιχειρούσαν να εμβαθύνουν στα όσα λάβαιναν χώρα μέσα σε αυτή. 
Στις συναντήσεις της παιδαγωγικής ομάδας μοιράζονταν με την ερευνήτρια 
τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.
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Οι μαθητές διατύπωναν τις ιδέες τους αναφορικά με το περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα, αναλάμβαναν πρωτοβουλίες και αξιολογούσαν τη συμμετοχή 
τους στις δράσεις.

Κομβικός ήταν και ο ρόλος της κριτικής φίλης, εκπαιδευτικού και συνεργά-
τη της ερευνήτριας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία συμμετείχε στις συζη-
τήσεις της παιδαγωγικής ομάδας με ρόλο κριτικό και υποβοηθητικό. 

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων στηρίχθηκε κυρίως στη συζήτηση 
της ερευνήτριας με τις δύο δασκάλες. Οι συναντήσεις μεταξύ τους πραγμα-
τοποιούνταν σε σταθερή εβδομαδιαία συχνότητα στο χώρο του σχολείου. Σε 
κάποιες από τις συναντήσεις αυτές συμμετείχε και η κριτική φίλη. Η παιδαγω-
γική ομάδα διερευνούσε μέσω του κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού τις 
τρέχουσες διδακτικές επιλογές κι ενέργειες. Επιπλέον, αξιολογούσε με βάση 
τις διδακτικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί τον τρόπο με τον οποίο εκ-
δήλωναν τη συμμετοχή τους οι μαθητές. Σημαντικά ερευνητικά δεδομένα πα-
ρείχαν και άλλες τεχνικές συλλογής δεδομένων, όπως:

- η ανοιχτή παρατήρηση της διδασκαλίας, η οποία πραγματοποιούνταν τόσο 
από την ερευνήτρια όσο και από τις δασκάλες κι επέτρεπε τη συστηματική κα-
ταγραφή όλων των σημείων που έχρηζαν προσοχής, 

- η ηχογράφηση της διδασκαλίας, η οποία συμπλήρωνε τις καταγραφές της 
παρατήρησης κι επέτρεπε μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση της διδασκαλίας,

- η συζήτηση της διευκολύντριας με την «κριτική φίλη», η οποία έδινε τη δυ-
νατότητα ενός διυποκειμενικού ελέγχου και

- το προσωπικό αρχείο σημειώσεων (ημερολόγιο) της διευκολύντριας και 
των εκπαιδευτικών, που βοηθούσε στον στοχασμό της παιδαγωγικής ομάδας.

Η εγκυρότητα της έρευνας εξασφαλίστηκε με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης 
(Altrichter et al., 2001), η οποία επιτεύχθηκε τόσο με την άντληση δεδομένων 
από το σύνολο των εμπλεκομένων στην ερευνητική διαδικασία (ερευνήτρια, 
εκπαιδευτικοί, μαθητές) όσο και με τη χρήση πολλών και διαφορετικών τεχνι-
κών συλλογής δεδομένων (παρατήρηση, ημερολόγια κ.ά.) 

Στην παρούσα έρευνα, υιοθετήθηκε το μοντέλο ΕΔ του St. Kemmis, το οποίο 
διευκόλυνε την αλληλεπίδραση της ερευνητικής ομάδας μέσω της οργάνωσης 
τεσσάρων κυκλικά επαναλαμβανόμενων φάσεων: του σχεδιασμού, της δράσης, 
της παρατήρησης και του στοχασμού. Η σπειροειδής διαδικασία της ΕΔ προσεγ-
γίστηκε ως εξής: με αφετηρία τη μικρή κλίμακα της τάξης (πρώτος κύκλος), 
εφαρμόζονταν συμμετοχικές διαδικασίες, για να δοκιμαστούν στη συνέχεια 
στη μεγαλύτερη κλίμακα του σχολείου (δεύτερος κύκλος) και να κατευθυν-
θούν στην ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα της τοπικής κοινωνίας (τρίτος κύκλος). 

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου κύκλου, όλες οι συμμετοχικές δραστηριότη-
τες επικεντρώνονταν στο πεδίο της τάξης (π.χ. περιβαλλοντική έρευνα εντός 
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της τάξης ως προς τα είδη, την ποσότητα και την προέλευση των απορριμμά-
των, οργάνωση συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων της τάξης). Στο 
πλαίσιο των οργανωμένων συναντήσεών τους με την ερευνήτρια, οι δασκάλες 
διαπίστωσαν την παθητική μορφή συμμετοχής των μαθητών τους. Η διαδικα-
σία στοχασμού της ΕΔ τις βοήθησε να συνειδητοποιήσουν και στη συνέχεια 
να αποστασιοποιηθούν από τον καθοδηγητικό και προστατευτικό ρόλο που 
υιοθετούσαν στην σχέση τους με τους μαθητές. 

Στον Δεύτερο κύκλο, οι επιμέρους δραστηριότητες, εστίαζαν στο περιβάλ-
λον του σχολείου (π.χ. δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών κι εκπαιδευ-
τικών των άλλων τάξεων του σχολείου). Στο ξεκίνημα αυτού του κύκλου, οι 
δασκάλες διαπίστωσαν την απροθυμία των μαθητών τους να συμμετέχουν στις 
νέες δράσεις. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν την απογοήτευση που προκάλεσε 
στους μαθητές τους η δυσκίνητη στάση του σχολείου σε ορισμένες δράσεις 
τους. Μέσω του στοχασμού της ΕΔ, οι δασκάλες διερεύνησαν τους τρόπους 
για να εμψυχώσουν τους μαθητές τους και να στηρίξουν τη συμμετοχή τους.

Στον Τρίτο κύκλο, οι δραστηριότητες επικεντρώνονταν στο πεδίο της το-
πικής κοινωνίας του Λαυρίου (π.χ. περιβαλλοντική έρευνα σε κατοίκους κι 
επαγγελματίες της πόλης). Η εμπειρία της έρευνας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 
για τους μαθητές. Ωστόσο, η απρόθυμη και αδιάφορη στάση ορισμένων κα-
τοίκων απογοήτευσε τους μαθητές. Ο ρόλος των δασκάλων ήταν καταλυτικός, 
προκειμένου οι μαθητές να αξιολογήσουν τη δράση τους και να εκτιμήσουν 
την αξία της συμμετοχής τους.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Η παρούσα ΕΔ διευκολύνει τη δημιουργία μιας ανοικτής μορφής επικοινωνί-
ας μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της ερευνήτριας. Οι δασκά-
λες της έρευνας τόσο στις μεταξύ τους άτυπες συναντήσεις όσο και στις ορ-
γανωμένες συναντήσεις της παιδαγωγικής ομάδας εξοικειώνονται στο να επι-
κοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με την ερευνήτρια. Οι δασκάλες συζητούν, 
ανοίγονται, μοιράζονται, θεωρούν κριτικά τους στόχους, τα οράματα και την 
πρακτική τους. Επιχειρούν, επομένως, να λειτουργούν ως μια κοινότητα μά-
θησης (Giles & Hargreaves, 2006). 

«...Δασκάλα 1: το πρόγραμμα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει την ευ-
καιρία σε όλους μας να μιλάμε, να ανοιγόμαστε, να συζητάμε, να σχεδι-
άζουμε από κοινού» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 11/02/09)

Μάλιστα, οι δύο δασκάλες έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται η μια την 
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τάξη της άλλης και να παρακολουθούν τμήματα της διδασκαλίας. Οι παρατη-
ρήσεις τους τροφοδοτούν τις συζητήσεις και τον στοχασμό της παιδαγωγικής 
ομάδας. Παρά τις επιμέρους διαφορές στην προσωπική τους θεωρία, οι δα-
σκάλες αισθάνονται ότι μπορούν να αξιοποιούν δημιουργικά η μια την άποψη 
της άλλης και να συνεργάζονται. 

«...Δασκάλα 2: σίγουρα εμείς οι δύο (δασκάλες) έχουμε πολύ διαφορε-
τικές απόψεις και προσεγγίσεις, αλλά έχουμε την ίδια όρεξη για δουλειά 
και θέλουμε να κάνουμε πράγματα στην τάξη μας ...
Δασκάλα 1: εγώ νομίζω ότι το πρόγραμμα πάει καλά, γιατί λέμε αυτό 
που σκεφτόμαστε, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε η μια από την άλλη, ...
Δασκάλα 2: δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας, δεν έχουμε τίποτα να 
χωρίσουμε, συζητάμε και λέμε “εγώ θα το προσεγγίσω έτσι, εσύ θα το 
προσεγγίσεις έτσι”. Ακούμε η μια την άλλη και βοηθάμε η μια την άλλη» 
(συνάντηση παιδ. ομάδας, 11/02/09)

Αυτή η αλληλεπίδραση βοηθά τις εκπαιδευτικούς να θεωρούν το έργο τους 
υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες και να διερευνούν την αξία των εναλλακτικών 
προσεγγίσεων ή επιλογών. Πρόκειται για μια μορφή διυποκειμενικού ελέγχου 
που λειτουργεί απελευθερωτικά και χειραφετικά για τις δύο εκπαιδευτικούς. Η 
συγκεκριμένη διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από την σχετική βιβλιογραφία 
(Cochran – Smith & Lytle, 1990). 

Επιπλέον, το κοινωνικό κλίμα της κοινότητας μάθησης λειτουργεί ενισχυ-
τικά στην έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας των δύο εκπαιδευτικών. Οι δύο 
δασκάλες διαθέτουν μικρή διδακτική εμπειρία, αλλά η συγκεκριμένη έρευνα 
τις βοηθά να οργανώνουν την πρακτική τους, να καλύπτουν τις επαγγελματι-
κές τους απορίες, να επεξεργάζονται βαθύτερα τις θεωρίες τους. 

«...Δασκάλα 2: το πρόγραμμα μας βοηθά, γιατί είμαστε και οι δυο καινού-
ριες και οι δυο μας το ψάχνουμε» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 11/02/09)

Κομβικό σημείο φαίνεται να αποτελεί η υιοθέτηση ενός διακριτικού ρόλου 
από την πλευρά της ερευνήτριας. Η ερευνήτρια επιχειρεί να μην εγκλωβιστεί 
σε έναν καθοδηγητικό ή προστατευτικό ρόλο, παρεμβαίνοντας στο έργο των 
δασκάλων και κατευθύνοντας την πρακτική τους. Αντιθέτως, επιλέγει να στη-
ρίζει το έργο των δασκάλων μέσω της συζήτησης και του στοχασμού. Εντού-
τοις, είναι χαρακτηριστική κατά το πρώτο διάστημα της έρευνας, η επιμονή 
των δύο δασκάλων για μια στενότερη καθοδήγηση από την πλευρά της ερευ-
νήτριας. Επιβεβαιώνεται και από την σχετική βιβλιογραφία (Perez et al., 1998) 
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ότι οι εμπλεκόμενοι σε ΕΔ εκπαιδευτικοί αναμένουν από τους ερευνητές μια 
καθοδηγούμενη στάση, θεωρώντας τους περισσότερο καταρτισμένους ή «ει-
δικούς». Στην παρούσα έρευνα, οι δασκάλες συνειδητοποιούν σταδιακά πως η 
δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ομάδας συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους αυτονομίας. 

«...Δασκάλα 1: όταν φτάναμε σε σημεία που δυσκολευόμαστε, θέλαμε 
τη βοήθειά σου, να μας πεις εσύ (η ερευνήτρια) πώς να συνεχίσουμε...
Δασκάλα 2: αλλά δεν μας έλεγες τίποτα, δεν έβγαινες μπροστά να μας 
βοηθήσεις. 
Ερευνήτρια: γιατί πιστεύετε ότι απέφευγα να σας βοηθήσω;
Δασκάλα1: μας πίεζες πιο πολύ να σκεφτούμε εμείς, δηλαδή ότι εμείς θα 
βρούμε τη λύση! Μας αιφνιδίαζε αυτός ο τρόπος δουλειάς στην αρχή της 
χρονιάς... Αλλά, τελικά είδαμε πως με τη συζήτηση κάτι βγαίνει... Τώρα το 
νιώθω ότι ήταν πολύ εποικοδομητικό το να συζητάμε, να λέει η καθεμιά τη 
γνώμη της ή και να διαφωνούμε...» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 11/02/09)

Καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια μιας τέτοιας ποιότητας επικοινωνίας 
παίζει ο συστηματικός χαρακτήρας των συναντήσεων. Τη σημασία των συ-
στηματικών συναντήσεων υπογραμμίζουν οι Kemmis & McTaggart (1988). 
Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ερευνη-
τικής ομάδας είναι συχνή, σταθερή και οργανωμένη. Το στοιχείο αυτό επιτρέ-
πει την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας κι ενδυναμώνει τη 
λειτουργία της ερευνητικής ομάδας. 

«...Δασκάλα 1: ...αυτό δεν μπορούσα να το αντιληφθώ στην αρχή, αλλά 
νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαμε μια συγκεκριμένη μέρα και 
ώρα κάθε βδομάδα για να συζητάμε, ξέραμε ότι κάθε Τετάρτη θα είχαμε 
την ευκαιρία να τα πούμε, να λύσουμε τα θέματά μας και αυτό μας έκανε 
να νιώθουμε ασφάλεια» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 22/06/09)

Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας, οι δασκάλες 
έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν ουσιαστικά στην πρακτική τους, αλλά και 
στην επικοινωνία με τους μαθητές τους. Παρατηρούν ό,τι συμβαίνει στην τάξη 
τους, αναγνωρίζουν τα τρωτά σημεία της δικής τους παρέμβασης, επιχειρούν 
να κατανοήσουν την στάση των μαθητών τους. Αυτή η λειτουργία της ΕΔ 
επισημαίνεται από τη σχετική βιβλιογραφία (Perez et al., 1998∙ Κατσαρού & 
Τσάφος, 2003). Πράγματι, στο ξεκίνημα της ερευνητικής διαδικασίας, η δια-
πίστωση της μη ενεργής συμμετοχής των μαθητών στρέφει το ενδιαφέρον των 
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δασκάλων στηνπαρατήρηση της πρακτικής τους. Οι δασκάλες διερευνούν τις 
διδακτικές τους επιλογές που δεσμεύουν την αυτόνομη δράση των μαθητών 
τους. Διαπιστώνουν τον καθοδηγητικό και προστατευτικό τρόπο διδασκαλίας 
τους. Στο επόμενο διάστημα διαφοροποιούν στοιχεία του ρόλου και της διδα-
σκαλίας τους, προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους.

«...Δασκάλα 1: εμείς τελικά τα καθοδηγούσαμε τα παιδιά, δεν τα αφή-
ναμε να δουλέψουνε από μόνα τους, πηγαίναμε συνεχώς πάνω από κάθε 
ομάδα. (...) Αυτό το στοιχείο δεν θα το παρατηρούσαμε, αν δεν κάναμε 
την έρευνα» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 3/12/08)

Η παρούσα ΕΔ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, οι μαθητές να αποστασιοποι-
ούνται από τους παθητικούς ρόλους του παραδοσιακού σχολείου. Οι μαθητές 
συμμετέχουν ως συνερευνητές, που εκφράζουν ανοιχτά τις σκέψεις και την 
κριτική τους. Ο ρόλος των μαθητών ως συνερευνητών προσφέρει στις δασκά-
λες οπτικές γωνίες και δεδομένα, που ίσως να μην ήταν δυνατό να αποκτη-
θούν διαφορετικά (Atweh & Burton, 1995). Πράγματι, οι δασκάλες εξοικειώ-
νονται στο να ακούν τους μαθητές τους και να παρακολουθούν τις αντιδράσεις 
τους. Ουσιαστικά, καλλιεργείται μια σχέση αλληλεπίδρασης, που βοηθά τις 
εκπαιδευτικούς να θεωρούν το έργο τους μέσα από τα «μάτια» των παιδιών 
και να «φιλτράρουν» τις επιλογές τους μέσα από τις αντιδράσεις τους. Η καλ-
λιέργεια μιας τέτοιας σχέσης όχι μόνο βελτιώνει το επίπεδο της διδασκαλίας, 
αλλά αναβαθμίζει την ποιότητα της επικοινωνίας των δύο δασκάλων με τους 
μαθητές τους.

 «...Δασκάλα 1: εγώ θεωρώ ότι με το πρόγραμμα, κατάφερα να έρθω 
πιο κοντά με τα παιδιά (...) με βοήθησε να δω τα πράγματα από τη δική 
τους πλευρά. Έδινα μεγαλύτερη σημασία στα δικά τους σχόλια, σκεφτό-
μουν περισσότερο αυτό που έκανα εγώ, πώς θα το δεχτούν τα παιδιά…
Δασκάλα 2: αυτός ο τρόπος δουλειάς με βοήθησε ναδω πολλές πτυχές, 
όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, αλλά συνολικά στη σχέση μου με 
τα παιδιά» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 13/05/09)

Συνολικά, η όλη λειτουργία της ΕΔ φαίνεται να λειτουργεί χειραφετικά για 
τις δύο δασκάλες. Οι δασκάλες συνειδητοποιούν βαθύτερα τις αντιλήψεις τους, 
κατανοούν πληρέστερα την στάση των μαθητών τους, αποκτούν μεγαλύτερη 
άνεση και σιγουριά για το διδακτικό τους έργο. Παρά τις επιμέρους δυσκολίες 
που συναντούν ή την ανασφάλεια που τους προκαλεί ο διαφορετικός τρόπος 
δουλειάς, οι δασκάλες αισθάνονται ότι αναπτύσσουν την επαγγελματική τους 
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αυτονομία. Νιώθουν ότι μπορούν να στηρίζονται περισσότερο στις δυνάμεις 
τους, να εμπιστεύονται περισσότερο την κρίση τους, να ενδυναμώνουν τόσο 
τον δικό τους ρόλο όσο και των μαθητών τους. 

«...Δασκάλα 2: εγώ αισθάνομαι ότι αυτονομήθηκα μέσα από όλη αυτή 
τη διαδικασία, γιατί αναγκάστηκα σε κάποια πράγματα να βρω μόνη μου 
την άκρη. Αν μας είχες δώσει (η ερευνήτρια) ένα έτοιμο πρόγραμμα να 
εφαρμόσουμε, θα είχα κουραστεί σίγουρα λιγότερο, μπορεί να είχα κάνει 
και καλύτερα πράγματα στην τάξη κι όλα να φαίνονταν πιο όμορφα, δε 
θα είχα κερδίσει, όμως, εγώ πράγματα. Και δεν ξέρω αν θα είχαν κερδί-
σει τα παιδιά περισσότερα πράγματα, γιατί κι εκείνα “χτυπήθηκαν” μέσα 
από αυτή τη διαδικασία...»(συνάντηση παιδ. ομάδας, 22/06/09)

Οι δασκάλες εκτιμούν την ελευθερία κινήσεων που τους προσφέρει ο συγκε-
κριμένος τρόπος δουλειάς. Πράγματι, η ΕΔ μέσω του αναστοχαστικού χαρακτή-
ρα της προσφέρει ένα ανοιχτό πεδίο αναζήτησης εναλλακτικών προσεγγίσεων, 
λύσεων κι επιλογών. Έτσι, οι δασκάλες βιώνουν την ευελιξία να σχεδιάζουν και 
να επανασχεδιάζουν τις διδακτικές τους προσεγγίσεις, να διορθώνουν ή να ανα-
προσαρμόζουν τις λαθεμένες επιλογές τους, να αναζητούν τις επιλογές που αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στις δοσμένες συνθήκες του σχολείου και της τάξης τους.

«...Δασκάλα 1: εμένα αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι μπορεί να βρε-
θούμε σε κάποιο αδιέξοδο ή να μην έχουμε την ανταπόκριση των παι-
διών που περιμένουμε, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω, θα βρούμε έναν 
άλλο τρόπο να κινηθούμε, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο να προσεγγίσου-
με τα πράγματα...
Δασκάλα 2: η έρευνα ήταν σαν να μας φώναζε: “Τι λάθος έκανες; Έλα 
διόρθωσέ το!”
Δασκάλα 1: ήταν θετικό που μπορούσαμε να σκεφτόμαστε εναλλακτι-
κές λύσεις..
Δασκάλα 2: καθεμιά από τις διδασκαλίες που δουλεύουμε, βδομάδα με 
την βδομάδα αποτελεί ένα μικρό πρότζεκτ που μπορείς να το χρησιμο-
ποιήσεις ανά πάσα στιγμή, γιατί καλείσαι να αντιμετωπίσεις επί τόπου τις 
δυσκολίες του και να μεταφέρεις αυτή τη γνώση και σε άλλα μαθήματα 
ή καταστάσεις» (συνάντηση παιδ. ομάδας, 11/02/09)

Συνολικά, η αυτοκριτική ικανότητα που καλλιεργούν οι δασκάλες της έρευ-
νας συμβάλλει στην ανάπτυξη, στη χειραφέτηση, στην καλλιέργεια του επαγ-
γελματισμού τους. 
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Σχολιασμός και συζήτηση

Η εμπειρία της έρευνας καταδεικνύει ότι το κοινωνικό κλίμα της ΕΔ, της κοι-
νότητας μάθησης και του αειφόρου σχολείου βοηθά τις εκπαιδευτικούς να συ-
νειδητοποιούν βαθύτερα τις αντιλήψεις τους, να ακούν πιο προσεχτικά τους 
μαθητές τους και να βελτιώνουν την ποιότητα της πρακτικής τους. Μέσω της 
καθιέρωσης μιας ανοιχτής μορφής επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσο-
νται επαγγελματικά. Τείνουν όχι μόνο να αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για 
το μέλλον, αλλά να διαμορφώνουν παράλληλα και δημιουργικά τις συνθήκες 
ζωής και εργασίας τους στο παρόν. 

Πράγματι, η ΕΔ προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όσους εκπαιδευ-
τικούς επιθυμούν να εμπλακούν σε αντίστοιχες ερευνητικές διαδικασίες μαζί 
με τους μαθητές τους. Η συμβολή της μπορεί να είναι ουσιαστική για τους 
εκπαιδευτικούς που έχουν μικρή επαγγελματική εμπειρία, αλλά και για όλους 
τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βελτιώνουν την πρακτική 
τους. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την ΕΔ θα μπορούσε να αποτελεί 
βασικό περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών τόσο 
σε επίπεδο εισαγωγικής όσο και διαρκούς επιμόρφωσης. Στο επίπεδο της ει-
σαγωγικής εκπαίδευσης, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να εξοικειώ-
νονται με την αντίληψη της διδασκαλίας ως έρευνας και να συνειδητοποιούν 
ότι η εκπαιδευτική τους πράξη εμπεριέχει τη δική της δυναμική και σχετίζεται 
με κάποια θεωρία (Cochran – Smith & Lytle, 1993). Παρομοίως, στο επίπεδο 
της διαρκούς επιμόρφωσης, η ΕΔ προσδίδει έναν ερευνητικό προσανατολισμό 
στην πρακτική των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και νοηματοδοτεί την περαιτέ-
ρω επαγγελματική τους πορεία. Μάλιστα, η ΕΔ μπορεί να αποτελεί μια εναλ-
λακτική επιμορφωτική πρακτική και να οργανώνεται είτε σε επίπεδο σχολεί-
ου είτε σε επιμορφωτικά κέντρα ή ακόμη και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε 
συνεργασία με τα σχολεία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στις 
συμμετοχικές διαδικασίες της ΕΔ και της κοινότητας μάθησης δεν αποτελεί 
μια εύκολη και αυτονόητη διαδικασία. Ειδικά, για όσους εκπαιδευτικούς ερ-
γάζονται σε παραδοσιακά οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές, ο καινοτομικός 
χαρακτήρας τους ενδεχομένως να προβάλλει απειλητικός (Elliot, 1991). Συχνά, 
οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν αντιστάσεις στον εναλλακτικό τρόπο επικοινω-
νίας ή τις διαδικασίες αυτοδιερεύνησης της διδασκαλίας που εμπεριέχει η ΕΔ. 
Κι αυτό είναι κατανοητό, δεδομένου ότι όσοι εκπαιδευτικοί ερευνούν την πρα-
κτική τους, διατρέχουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης τόσο της προσωπι-
κής όσο και της επαγγελματικής τους αυτοαντίληψης (Argyris & Schön, 1976∙ 
Dadds, 1993). Συναφείς είναι οι δυσκολίες που απορρέουν από τον συνδυασμό 
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στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού δύο διαφορετικών ρόλων, του εκπαιδευτικού 
ως φορέα εξουσίας στην σχολική τάξη και του εκπαιδευτικού ως παρατηρητή 
(Mohr & MacLean, 1987). Αναμφίβολα, οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε 
ΕΔ βιώνουν τον διχασμό ανάμεσα στο πώς διεξάγουν τη διδασκαλία τους και 
πώς παρατηρούν τον εαυτό τους την ώρα της διδασκαλίας (Atkinson, 1994). 
Επιπλέον, ενώ στη διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν αυτόνομα και ξε-
χωριστά ο ένας από τον άλλο, όταν εμπλέκονται σε ΕΔ και σε κοινότητες μά-
θησης καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους, κάτι που απαιτεί χρόνο και 
προσπάθεια (Cochran – Smith & Lytle, 1993). Ο Schön (1971) υποστηρίζει 
ότι οι εκπαιδευτικοί για να υιοθετήσουν την έρευνα των επαγγελματιών, θα 
πρέπει να μάθουν να ζουν πέρα και πάνω από την σταθερή τους κατάσταση.

Η ως τώρα εμπειρία από την ΕΔ έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να λειτουργούν με επιτυχία και να επιδεικνύουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, 
όταν τους παρέχονται ικανές ευκαιρίες και υποστήριξη (Altrichter et al., 2001). 
Ο συστηματικός χαρακτήρας της ΕΔ συμβάλλει καθοριστικά, δεδομένου ότι 
ευνοεί μια συνεπή, σταθερή και οργανωμένη μορφή επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών της ερευνητικής ομάδας (Kemmis & McTaggart, 1988). Επιπλέον, η 
σύνδεση της θεωρίας με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη αναβαθμίζει την 
καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών, γιατί προσδίδει ουσιαστικό και αυθε-
ντικό νόημα στο έργο τους. Συνολικά, όταν οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν 
ότι η ΕΔ δεν εισέρχεται ως μια εξωτερική έρευνα με πολλές απαιτήσεις από 
τους ίδιους, αλλά ότι ενσωματώνεται στην πρακτική τους, τότε αποβάλλουν το 
άγχος τους κι απολαμβάνουν τα οφέλη της (Cochran – Smith & Lytle, 1993). 

Σε γενικές γραμμές, η παρούσα έρευνα καταδεικνύει ότι χρειάζονται μι-
κρά και σταδιακά βήματα και βέβαια αρκετός χρόνος, προκειμένου να εξοι-
κειώνονται οι εκπαιδευτικοί με το κοινωνικό κλίμα της ΕΔ και της κοινότητας 
μάθησης. Μέσω της συστηματικής καλλιέργειας του στοχασμού και του ανα-
στοχασμού, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά. Καλλιεργούν το 
ρόλο τους ως αυτόνομων επαγγελματιών που κρίνουν, βελτιώνουν και ανα-
μορφώνουν διαρκώς την προσωπική θεωρία και την πρακτική τους. Μάλιστα, 
όταν το σχολείο υιοθετεί τις αρχές της αειφορίας και είναι προσανατολισμένο 
να λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, τότε η ανανέωση της διδακτικής κουλ-
τούρας των εκπαιδευτικών συντελείται απολύτως ενταγμένη στο πλαίσιο της 
συνολικής ανανέωσης και αναδόμησης του σχολείου.
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Abstract

This article aims to study the professional development of teachers involved 
in action research and attempting to function as a learning community. Edu-
cational research was conducted during a school year to a primary school in 
Lavrio, with the participation of two teachers and the pupils of two classes (the 
upper grades-fifth and sixth). At a theoretical level, this research has adopt-
ed the principals of Education for the Environment and the Sustainability. 
Action research facilitates the active participation of students, which is the main 
purpose of the research, and at the same time contributes to the development 
of teacher professionalism. By cultivating an equal form of communication, 
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teachers gradually and systematically develop theircompetence as autonomous 
professionals. Teachers reform their teaching practice, improve their relationship 
with the students, and develop themselves professionally.

Key-words: professional development, teachers, action research, learning 
community, sustainable school
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Υποχρεωτικά επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα: 
Θεσμικό πλαίσιο και σχολική πραγματικότητα

Αγγελική Κοιλιάρη, Γιώργος Αγοραστός, Γιώργος Περπερίδης

1. Εισαγωγή 

1.1 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις ξένες γλώσσες

Mία σταθερή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ipso facto και για την 
Ελλάδα αποτελεί και σήμερα η στήριξη και η προώθηση της πολυμορφίας στις 
γλώσσες, στους πολιτισμούς, στα ήθη και στα έθιμα. Στην κατεύθυνση αυτή και 
σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής εκπονούνται μελέτες, εκδίδονται πλήθος βασικά 
κείμενα και οδηγίες και υποστηρίζονται προγράμματα και δράσεις. Η ικανότητα 
να επικοινωνούν πολίτες, Οργανισμοί και επιχειρήσεις σε περισσότερες γλώσ-
σες θεωρείται απαραίτητη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ο κάθε πολίτης να 
γνωρίζει εκτός από τη μητρική του, στην οποία θα πρέπει να βελτιώνει τις δεξι-
ότητες που ήδη έχει, και άλλες δύο ευρωπαϊκές γλώσσες ως ξένες (Commission 
of the European Communities, 2003). Για να επιτευχθεί αυτή η τριγλωσσία (Γ1 
+ ΞΓ1 + ΞΓ2) θα πρέπει να αρχίσει η εκμάθηση γλωσσών από νεαρή ηλικία με 
προσαρμογές στα Aναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Α/θμιας εκπαίδευσης 
και να δοθεί έμφαση στη δια βίου εκμάθηση γλωσσών με τη διεύρυνση της προ-
σφοράς ξένων γλωσσών στους πολίτες των κρατών – μελών (Commission of the 
European Communities, 2003). Επίσης, στο πλαίσιο στήριξης της κινητικότητας 
και της διαπολιτισμικής κατανόησης δίνεται προτεραιότητα στην εκμάθηση των 
γλωσσών (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008) και τονίζεται ο ρόλος 
που παίζουν οι γλώσσες στην ανάπτυξη του ατόμου αλλά και στις δυνατότητες 
που του δίνουν για εκπαίδευση, απασχόληση και για εξεύρεση εργασίας με αντα-
γωνιστικά προσόντα (Commission of the European Communities, 2007, Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009α). Έτσι, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματι-
κών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
2009) υποστηρίζει την ανάπτυξη γλωσσικής ικανότητας σε πολλές γλώσσες και 
η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα καθώς και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις οκτώ βασικές ικανότητες που θεω-
ρούνται απαραίτητο να αποκτηθούν (Council of Europe, 2006).

Η επιθυμία αξιοποίησης των δεξιοτήτων στις γλώσσες στην αγορά εργασίας 
αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους εκμάθησης ξένων γλωσσών, όπως 
καταγράφουν και οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου τόσο το 2006 όσο και το 2012 
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(European Commission, 2006, European Commission, 2012). Όμως, στην πρό-
σφατη (2012) έρευνα του Ευρωβαρόμετρου οι ευρωπαίοι πολίτες δηλώνουν ότι θα 
μάθαιναν μία γλώσσα εάν δεν χρειάζεται να πληρώνουν για τα μαθήματα (29%), 
ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19%) από αυτούς θα προτιμούσε να επιδοτείται 
για να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις δεξιότητες που ήδη έχει στην ξένη γλώσσα 
(European Commission, 2012). 

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η συρρίκνωση των εισοδημάτων που επέφερε 
η δημοσιονομική κρίση οδήγησε στη μείωση της διάθεσης για εκμάθηση γλωσ-
σών που ίσως δεν κρίνονται πρακτικά χρήσιμες και οξύνει με ραγδαίους ρυθμούς 
τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, αφού η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά 
αγαθά θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές 
ομάδες. Ως εκ τούτου η εκμάθηση των ξένων γλωσ σών, πρώτης (ΞΓ1) και δεύτερης 
(ΞΓ2), σε επαρκές επίπεδο στο δημόσιο σχολείο αναδεικνύεται μείζονος σημασίας.

1.2 Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τις ξένες γλώσσες

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τις ξένες γλώσσες φαίνεται να ακολου-
θεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο όπου η 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την απα-
ραίτητη πλέον διεθνή επικοινωνία και να δώσει τα αντίστοιχα επαγγελματικά 
εφόδια στην κατεύθυνση αυτή. Στο ελληνικό δημόσιο σχολείο προωθούνται 
βασικά τρεις γλώσσες διεθνούς κύρους που συνδέονται με πολιτική, πολιτι-
σμική και οικονομική ισχύ: η αγγλική, ως γλώσσα του εμπορίου και της τε-
χνολογίας, που αποτελεί σήμερα και την πρώτη παγκόσμια επιλογή, καθώς και 
η γαλλική και η γερμανική, που αποτελούν δεύτερες επιλογές στην Ευρώπη 
ακολουθούμενες από την ισπανική (Macedo, D., Δενδρινού Β., & Γούναρη, Π., 
2010). Ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτι-
κής αποτελεί το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 
για τη Γ΄ Δημοτικού – Γ΄ Γυμνασίου (2012) που είναι ένα πρόγραμμα κοινό 
για όλες τις [ξένες] γλώσσες της σχολικής εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το 
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm). 

Και ενώ η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί απόλυτα σε όλη τη διάρκεια της 9χρο-
νης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αγνοούνται οι γλώσσες κατα-
γωγής των μαθητών από μεταναστευτικό περιβάλλον από τις οποίες κάποιες, 
όπως η αλβανική ή και ρωσική, διδάσκονται ως γλώσσες καταγωγής σπορα-
δικά και συνήθως στο πλαίσιο κάποιων μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων 
(www.diapolis.auth.gr).
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2. Η εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες στο δημόσιο σχολείο

Στο δημόσιο σχολείο η εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες απευθύνεται σε μα-
θητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων και θα μπορούσε σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται από τα εγκεκριμένα Αναλυτικά Προγράμματα. να θεωρη-
θεί γενικά επαρκής (www.pi-schools.gr). Στην Α/θμια Εκπαίδευση η αγγλική 
διδάσκεται από την Α΄ - B΄ τάξη σε 961 ολοήμερα σχολεία που ακολουθούν 
το αναμορφωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα (http://rcel.enl.uoa.gr/peap) και σε 
όλα τα υπόλοιπα σχολεία από τη Γ΄- ΣΤ΄ τάξη. Επιπρόσθετα, οι μαθητές έχουν 
την υποχρέωση στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη να επιλέξουν μεταξύ της γαλλικής και 
της γερμανικής γλώσσας. Στην Β/θμια Εκπαίδευση διδάσκεται από την Α΄-Γ΄ 
τάξη Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία υποχρεωτικά η αγγλική και ως υποχρεω-
τική επιλεγόμενη γλώσσα η γαλλική ή η γερμανική. Όμως, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν διαφορετική ΞΓ2 από αυτήν που 
διδασκόταν στο Δημοτικό Σχολείο. Σποραδικά στο παρελθόν σε συγκεκριμένες 
περιοχές υπήρξε η δυνατότητα επιλογής σε πιλοτικά σχολεία, κυρίως Γυμνά-
σια, να διδαχθούν η ιταλική (κυρίως στα Επτάνησα), η ισπανική, η ρωσική, 
ή η τουρκική (στη Θράκη) ως ΞΓ2. Συνολικά, όπου εφαρμόζεται το ΕΠΣ-ΞΓ 
με δεδομένες τις ώρες που οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έπρεπε διδάσκο-
νται την πρώτη και δεύτερη ξένη γλώσσα, οι απαιτήσεις από τη σχολική εκ-
παίδευση για το minimum-maximum της επικοινωνιακής τους επάρκειας είναι 
οι εξής (ΕΠΣ-ΞΓ, 24) 

πίνακας 1: επίπεδα γλωσσομάθειας ΞΓ1, ΞΓ2

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
αγγλικά Α2-Β1 Β2-Γ1
γαλλικά Α1 Α2-Β1

γερμανικά Α1 Α2-Β1
ιταλικά --- Α1-Α2

ισπανικά --- Α1-Α2

Στα ΓΕΛ το μάθημα ξένης γλώσσας δεν είναι υποχρεωτικό, ενώ στα ΕΠΑ.Λ. 
και ΕΠΑ.Σ. μπορεί κατά περίπτωση (ανάλογα με την ειδικότητα) να προσφέ-
ρεται ως επιλεγόμενο υποχρεωτικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να 
επιλέξουν την αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική, την ιταλική και την ισπα-
νική γλώσσα ως επιλεγόμενο μάθημα, ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα 
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των εκπαιδευτικών. Για το τρέχον σχολικό έτος 2015/16 ίσχυε η δυνατότητα 
επιλογής μίας από τις τρεις γλώσσες, δηλαδή της αγγλικής, γαλλικής ή γερ-
μανικής ως κύριας ξένης γλώσσας στην Α΄ τάξη Λυκείου με την προϋπόθεση 
οι μαθητές και οι μαθήτριες να την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο. Στη Γ΄ τάξη 
Λυκείου μπορούσαν να επιλέξουν μία ακόμη ξένη γλώσσα αρκεί να μην ήταν 
η ίδια με την πρώτη που επέλεξαν (www.pi-schools.gr). 

Στο γενικό αυτό πλαίσιο οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα (ΞΓ2) που θα διδαχθούν 
ουσιαστικά μόνον μεταξύ της γαλλικής και της γερμανικής. Αλλά και αυτή η 
επιλογή -ακόμη και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τη δημι-
ουργία τμημάτων- συναρτάται με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών. Έτσι, 
αρκετές φορές τα παιδιά δεν διδάσκονται την ΞΓ2 που έχουν επιλέξει ή δεν 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκμάθησή της από το Δημοτικό σχο-
λείο στο Γυμνάσιο. Το γεγονός αυτό μπορεί, από τη μία, να λειτουργήσει ως 
αντικίνητρο για την επιλογή της μίας ή της άλλης ΞΓ2, επειδή ένα από τα πιο 
σημαντικά κίνητρα για την εκμάθηση μίας γλώσσας αποτελεί η χρησιμότη-
τα της γνώσης της, όπως αυτή προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις υποκειμενι-
κές αξίες και νόρμες από τον μαθητή/τη μαθήτρια ή την οικογένειά του/της 
(Dörnyei, Csizér, 2005). Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχει-
ριστούν τμήματα ΞΓ2 όπου συνυπάρχουν μαθητές και μαθήτριες με έντονα 
διαφοροποιημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και οι δυσκολίες αυτής της διαχεί-
ρισης χρεώνονται από την κοινή γνώμη ως ανεπάρκεια του/ της εκπαιδευτικού.

Επιπρόσθετα, οι τάξεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι σε μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο βαθμό πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές μια και η κοινωνι-
ογλωσσική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στο ελληνικό σχολείο αντανακλά 
την ευρύτερη κοινωνική σύνθεση. Μέσα σε μία τάξη συνυπάρχουν μονόγλωσσοι/-
ες στην ελληνική γλώσσα μαθητές και μαθήτριες δίγλωσσοι/-ες σε μια άλλη γλώσ-
σα και στην ελληνική μαθητές και μαθήτριες ή δίγλωσσοι/-ες σε άλλες γλώσσες 
εκτός της ελληνικής. Σε ένα κοινωνιογλωσσικά τόσο σύνθετο σχολικό περιβάλλον 
ακόμη και η γενική παραδοχή ότι η ξένη γλώσσα είναι ξένη για όλα τα παιδιά μπο-
ρεί να συζητηθεί, διότι και στην Α΄ Δημοτικού αρκετά παιδιά έρχονται με κάποιες 
γνώσεις σε μία ξένη γλώσσα (συνήθως στην αγγλική) που τις απέκτησαν στην 
προσχολική τους εκπαίδευση. Το διαφορετικό επίπεδο γνώσης της όποιας ξένης 
γλώσσας μέσα σε μία τάξη μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο, επειδή η γλωσσο-
μάθεια των παιδιών ενισχύεται είτε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (φροντιστήρια) 
είτε με ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι, επειδή η πλειοψηφία των οικογενειών κρίνει 
την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο ως ανεπαρκή. 

Αυτή η αντίληψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο δημόσιο σχολείο 
το μάθημα ΞΓ δεν έχει πρακτικό στόχο, ο οποίος να είναι σαφής στα παιδιά 
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και στις οικογένειες τους που έχουν συνδέσει την επάρκεια γλωσσομάθειας με 
την πιστοποίηση, η οποία επιδιώκεται (από νεαρή ηλικία) από μεγάλο αριθ-
μό μαθητών και μαθητριών μέσω της επιτυχίας σε εξετάσεις κυρίως σε ιδι-
ωτικούς φορείς πιστοποίησης ή στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
(http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/). Από τη στιγμή, λοιπόν, που η γνώση της ξένης 
γλώσσας την οποία αποκτά ο μαθητής/η μαθήτρια στο δημόσιο σχολείο φαί-
νεται να μην έχει αντίκρισμα είτε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα είτε στην 
αγορά εργασίας, δημιουργείται η αντίληψη πως στο σχολείο δεν μαθαίνει κα-
νείς ξένες γλώσσες. Για τον λόγο αυτό επιλέγεται η εξωσχολική ενίσχυση της 
γλωσσομάθειας με αποτέλεσμα το κόστος των διδάκτρων (φροντιστήρια και 
ιδιαίτερα), εξετάσεων πιστοποίησης και βιβλίων που ποικίλει ανάλογα με την 
τάξη, τη γλώσσα κ.ά. να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όσο 
και εάν αυτή η οικογενειακή πρακτική έχει περιοριστεί λόγω της δημοσιονομι-
κής κρίσης, η ετήσια οικογενειακή δαπάνη για τις ξένες γλώσσες εξακολουθεί 
να παραμένει υψηλή και για το 2013 ανερχόταν σε € 859.289.493,68 (Kέντρο 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., 2014).

Η συζήτηση για τις παραπάνω κυρίαρχες αντιλήψεις αποκτά νέο ενδιαφέ-
ρον εάν στηριχθεί και σε ερευνητικά δεδομένα όπως αυτά που παρουσιάζο-
νται στη συνέχεια. Πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τους μαθητές και 
τις μαθήτριες σχετικά με το ποια ΞΓ2 προτιμούν να επιλέγουν ή διδάσκονται 
στο δημόσιο σχολείο, σε ποιο επίπεδο αξιολογούν οι ίδιοι/-ες τις βασικές δε-
ξιότητες που αποκτούν σε αυτήν και ποιες άλλες ξένες γλώσσες θα επιθυμού-
σαν να μάθουν θα μπορούσαν να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν κάποια 
από τα επιχειρήματα που επανέρχονται στη συζήτηση για τη διδασκαλία της 
ΞΓ2 τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού ξενόγλωσσης 
εκπαιδευτική πολιτικής. 

3. Η έρευνα

Tα στοιχεία που παρουσιάζονται ως σύνολο στη συνέχεια προέρχονται από 
δύο παράλληλες πανελλαδικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο διά-
στημα στα ίδια σχολεία και στις ίδιες τάξεις. Και οι δύο, με ΕΥ την καθ. Αγ-
γελική Κοιλιάρη, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση αλ-
λοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», υποδράση 5.1, ΕΣΠΑ 2007-2013 
(www.diapolis.auth.gr). Η πρώτη είχε ως κύριο στόχο να απαντήσει στο βασι-
κό ερώτημα που τέθηκε από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ανάγκες και προϋποθέ-
σεις για τη διδασκαλία της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννο-
στούντων μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία 
τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Κοιλιάρη 
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2014α, 2014β, 2014γ, Kiliari, 2014). Για ερευνητικούς και κυρίως για παιδα-
γωγικούς λόγους κρίθηκε δεοντολογικά ορθό, ώστε να μην αισθανθούν οι αλ-
λοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές και μαθήτριες κάποιου είδους διάκριση, 
να ερωτηθούν τόσο οι ίδιοι με τα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν όσο και 
έλληνες συμμαθητές τους με κατά αναλογία αντίστοιχα ερωτηματολόγια για 
τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (πρώτης υποχρεωτικής, δεύτερης υποχρε-
ωτικά επιλεγόμενης ξένης γλώσσας). Έτσι, κατά τη συλλογή των πληροφορι-
ών δεν διαταράχθηκε η ομαλή λειτουργία της τάξης. 

Η παρουσίαση που ακολουθεί επικεντρώνεται στα δεδομένα που συγκε-
ντρώθηκαν και από τις δύο έρευνες (αναφορά στο εξής ως έρευνα) και αφο-
ρούν τη δεύτερη υποχρεωτικά επιλεγόμενη ξένη γλώσσα (ΞΓ2), γαλλική και 
γερμανική. Παρουσιάζονται αναλυτικά η ταυτότητα της έρευνας και τα βασικά 
συμπεράσματα όπως προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθη-
καν από το σύνολο των μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν στα σχολεία 
όπου έγινε η έρευνα. 

3.1 Ταυτότητα της έρευνας

H έρευνα ήταν πανελλαδική και διεξήχθη σε δύο φάσεις κατά το σχολικό έτος 
2010/11 και 2011/12. Η α΄ φάση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2011. Η συλλογή 
πληροφοριών και στην αρχή του σχολικού έτους 2011/12 κρίθηκε απαραίτη-
τη για να υπάρξει αντιπροσωπευτικότερη γεωγραφική και ανά βαθμίδα της 
εκπαίδευσης διασπορά του δείγματος. Η β΄ φάση ολοκληρώθηκε αρχές Δε-
κεμβρίου 2012. 

Από την α΄ και β΄ φάση έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 2875 ερωτηματολό-
για που προέρχονται από αλλοδαπούς και παλιννοστούντες και 3501 ερωτη-
ματολόγια που προέρχονται από μαθητές και μαθήτριες ελληνικής καταγωγής 
που φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η καταγωγή των μαθητών και μαθητριών 
ορίζεται όπως αυτή αναγράφεται στις απογραφικές καρτέλες τους στο σχο-
λείο όπου φοιτούν.

Η αποδελτίωση των πληροφοριών που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια 
έγινε στις βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας 
και για τα δύο είδη των ερωτηματολογίων. Η στατιστική ανάλυση των 2875 
ερωτηματολογίων έγινε με το SPSS 20 διότι η στοχοθεσία της έρευνας επέ-
βαλε πιο σύνθετη ανάλυση των μεταβλητών, ενώ στα 3501 ερωτηματολόγια 
που λειτούργησαν συμπληρωματικά η επεξεργασία έγινε περιγραφικά, με πο-
σοστιαία ανάλυση. 
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3.2 Ερευνητικά ερωτήματα - ομάδα στόχος 

Οι περιρρέουσες κοινωνικές αντιλήψεις, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, 
στοιχειοθέτησαν το γενικό ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε τις συνθήκες 
και την ποιότητα του μαθήματος της ΞΓ στο δημόσιο σχολείο. Ως ομάδα στό-
χος που θα μπορούσε να δώσει τις πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση των 
ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο θεωρήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες οι οποίοι/-ες είναι άμεσα εμπλεκόμενοι/ες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν την παρούσα παρουσί-
αση, δηλαδή τη ΞΓ2, ανιχνεύουν πληροφορίες ως προς 

• την επιλογή ΞΓ2, 
• τις βασικές μακροδεξιότητες που η ομάδα στόχος θεωρεί ότι έχει αποκτή-

σει στην ΞΓ2 που διδάσκεται στο δημόσιο σχολείο (αυτοαξιολόγηση) και 
• τις επιθυμίες ως προς την εκμάθηση και άλλων ξένων γλωσσών εκτός 

τις ήδη διδασκόμενες.

3.3 Ερευνητικά εργαλεία

Σχεδιάστηκαν έξι (6) ερωτηματολόγια για μαθητές και μαθήτριες ανάλογα με 
τη βαθμίδα της εκπαίδευσης που φοιτούσαν: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο/
ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. με τα οποία αντλήθηκαν οι πληροφορίες. Τρία (3) ερωτημα-
τολόγια απευθυνόταν στους μαθητές και στις μαθήτριες από μεταναστευτικά 
περιβάλλοντα (αλλοδαπούς/ες και παλιννοστούντες μαθητές και μαθήτριες) και 
τα άλλα τρία (3) ερωτηματολόγια -διαφοροποιημένα όμως μέχρι ένα σημείο 
ως προς το περιεχόμενο- και στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριες τους 
ελληνικής καταγωγής. Τα ερωτηματολόγια ελέγχθηκαν σε μία πρώτη πιλοτική 
εφαρμογή σε δείγμα υπο κειμένων με αντιπροσωπευτικά ως προς τις ομάδες 
στόχους χαρακτηριστικά σε 3 σχολεία της Θεσσαλονίκης και σε ένα στην πε-
ριοχή της Μαγνησίας στο διάστημα 25.02 - 14.03.2011 (πίνακας 2). Σημειώ-
νουμε ότι στα παρακάτω σχολεία επιλέχθηκαν διαφορετικές τάξεις κάθε φορά. 

πίνακας 2: σχολεία πιλοτικής εφαρμογής

2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μηλεών - Καλών Νερών / Μαγνησία

44ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

3ο Γυμνάσιο Μενεμένης / Θεσσαλονίκη

9ο ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης
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Στους ερευνητές και τις ερευνήτριες που εργάστηκαν στην πιλοτική εφαρ-
μογή δόθηκαν σαφείς γραπτές οδηγίες. Ο κάθε ένας και η κάθε μία είχε υπο-
χρέωση να κρατήσει και ένα ειδικά σχεδιασμένο ημερολόγιο έρευνας. 

Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε κάποιες αδυναμίες ως προς τη σαφήνεια της 
διατύπωσης ορισμένων ερωτήσεων, τη μορφοποίηση πινάκων οι οποίες και 
λήφθηκαν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των εργαλείων συλλογής πληρο-
φοριών (ερωτηματολόγια) για την πανελλαδική εφαρμογή. Αναμορφώθηκαν 
επίσης όπου χρειάστηκε τόσο το ημερολόγιο έρευνας όσο και οι οδηγίες προς 
τους ερευνητές και τις ερευνήτριες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν και οι βάσεις των δεδομένων όπου συγκε-
ντρώθηκαν οι πληροφορίες για να είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση.

3.4 Πληθυσμός – δείγμα

Στα ερωτηματολόγια απάντησαν συνολικά 6376 μαθητές και μαθήτριες που 
φοιτούσαν στα ελληνικά δημόσια σχολεία στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του δείγματος και για τις δύο ομάδες, μαθητές και μαθήτριες ελληνικής 
καταγωγής (μαθ.ελ.κ.) και μαθητές και μαθήτριες από μεταναστευτικό περι-
βάλλον (μαθ.με.π.) όπου εντάσσονται και τα παιδιά δίγλωσσων οικογενειών.

Στα ερωτηματολόγια απάντησαν μαθητές και μαθήτριες (πίνακας 3) και 
από τις δύο ομάδες παιδιών που ως προς το φύλο κατανέμονται αναλογικά. 

πίνακας 3: φύλο των μαθητών και μαθητριών

μαθ.ελ.κ. μαθ.με.π.
Αγόρια 53.37% 51.9%

Κορίτσια 46.63% 48.1%

Οι μαθητές και μαθήτριες φοιτούσαν (πίνακας 4) και στην Α/θμια (Δημο-
τικό) και στη Β/θμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.). 

πίνακας 4: βαθμίδα Εκπαίδευσης

μαθ.ελ.κ. μαθ.με.π.
Δημοτικό 36.10% 42.9 %
Γυμνάσιο 45.69% 39.7%
Λύκειο 18.15% 17.4%
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Στο Λύκειο απαντούν σαφώς λιγότεροι/-ες μαθητές και μαθήτριες, επειδή 
εδώ οι ξένες γλώσσες δεν είναι υποχρεωτικές και για αυτόν τον λόγο τα παι-
διά που επιλέγουν να συνεχίσουν την εκμάθησή τους είναι πολύ λιγότερα. Σε 
γενικές γραμμές η διασπορά του δείγματος κατά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευ-
σης μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ομάδας των μαθητών και μαθητριών από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα είναι οι γλώσσες καταγωγής (πίνακας 5, αναφο-
ρά σε ποσοστό μέχρι 2%) τις οποίες δηλώνει η πλειονότητα αυτών των μαθη-
τών και των μαθητριών που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι γλώσσες καταγωγής 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνογλωσσικής τους ταυτότητας διαμορφώνουν 
και το πολυγλωσσικό περιβάλλον της ελληνικής τάξης.

πίνακας 5: γλώσσες καταγωγής

γλώσσα καταγωγής

αλβανικά 51,1%
ελληνικά 8,3%
ρωσικά 8,2%

βουλγαρικά 5,6%
γεωργιανά 4,7%
ρουμανικά 4,6%
αραβικά 2,0%

άλλες γλώσσες 15,5%

Στην ελληνική τάξη φαίνεται ότι συνυπάρχουν πολλές γλώσσες με κυρίαρ-
χη την αλβανική. Όμως, οι γλώσσες καταγωγής των μαθητών και μαθητριών 
παραμένουν αφανείς (Gkaintartzi A., Kiliari A., & Tsokalidou P., 2014) δημι-
ουργώντας παρόλα αυτά ένα ιδιαίτερο κοινωνιογλωσσικό περιβάλλον όπου τα 
παιδιά καλούνται να μάθουν μία πρώτη (ΞΓ1) και μία δεύτερη ξένη γλώσσα 
(ΞΓ2) ενώ η δική τους πρώτη γλώσσα (Γ1), η οικεία γλώσσα, αγνοείται και 
απαξιώνεται αφού δεν διδάσκεται καθόλου παρά την αφανή αλλά και δεδη-
λωμένη επιθυμία τους να ενισχύσουν τις δεξιότητες που ήδη έχουν σε αυτήν 
(Kiliari, 2014).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ποσοστό των μαθητών και των μαθη-
τριών (8,3 %) που δηλώνει ως γλώσσα καταγωγής τους την ελληνική. Πρό-
κειται κυρίως για ομογενείς πρόσφατα παλιννοστούντες που διατήρησαν και 
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στη χώρα όπου ζούσαν τόσο την ελληνική εθνογλωσσική ταυτότητα όσο και 
ένα υψηλό ή και χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας στην ελληνική, επειδή 
για αυτούς είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Στην ομάδα ατή ανήκουν επί-
σης και παιδιά από μεικτούς γάμους.

 
4. Υποχρεωτική επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα

4.1 Επιλογή ΞΓ2: γαλλική ή γερμανική γλώσσα 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο δημόσιο σχολείο επιλέγουν υποχρεωτικά μία 
δεύτερη ξένη γλώσσα από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι, 
στον πίνακα 6 φαίνεται ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών και μαθητριών να 
δηλώνει ότι δεν μαθαίνει μία δεύτερη ξένη γλώσσα. Πρόκειται για μαθητές και 
μαθήτριες Λυκείου, όπου μπορεί να επιλεγεί μία ξένη γλώσσα, μόνον εάν το 
επιθυμούν τα παιδιά διότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν είναι πλέον υπο-
χρεωτική. Το ποσοστό μαθητών και μαθητριών ελληνικής καταγωγής που δεν 
απάντησε στην ερώτηση αυτή είναι μικρό (3.25%), ενώ είναι σχεδόν διπλάσιο 
(7.4%) αυτό των μαθητών και μαθητριών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα 
που φοιτούν περισσότερο σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. όπου το ειδικό βάρος της εκ-
παίδευσης δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και συχνά δεν προσφέρεται 
-ενώ προβλέπεται- διδασκαλία της ΞΓ. 

 
πίνακας 6: εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας στο σχολείο

ναι όχι καμία απάντηση
μαθ.ελ.κ. 78.49%, 18.25 % 3.25%
μαθ.με.π. 70.5% 22.1% 7.4%

Η επιλογή μεταξύ γαλλικής και γερμανικής γλώσσας (πίνακας 7) φαίνεται να 
παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα απόκλιση. Οι μαθητές και μαθήτριες ελληνικής 
καταγωγής δείχνουν μία αρκετά ισχυρή προτίμηση για τη γερμανική γλώσσα, 
ενώ οι μαθητές και μαθήτριες από μεταναστευτικά περιβάλλοντα φαίνεται να 
προτιμούν τη γαλλική γλώσσα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί κανείς 
να παραβλέψει το γεγονός ότι αρκετές φορές η διδασκαλία της μίας ή της άλ-
λης γλώσσας επιβάλλεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών 
και η δήλωση προτίμησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Την εποχή διεξαγωγής της 
έρευνας σε κάποια σχολεία διδασκόταν και η ιταλική και η ισπανική γλώσσα 
και αυτό καταγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 7.
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πίνακας 7: επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο σχολείο

γαλλικά γερμανικά ιταλικά 
 + ισπανικά

καμία 
απάντηση

μαθ.ελ.κ. 32.9% 41.8% 5.6% 19.7%
μαθ.με.π 39.7% 33.3% 3.1% 23.9%

Και στον πίνακα 7 ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών και μαθητριών και 
από τις δύο ομάδες δεν δηλώνει ποιά δεύτερη ξένη γλώσσα έχει επιλέξει να 
μαθαίνει. Σε συνάρτηση και με τον πίνακα 6 φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται 
για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. και ίσως για μαθητές 
και μαθήτριες που αμέλησαν να απαντήσουν, επειδή είχαν αναφέρει έμμεσα 
τη ΞΓ2 σε άλλες μεταβλητές.

4.2 Δεξιότητες στη ΞΓ2 (αυτοαξιολόγηση) 

4.2.1 Γαλλική γλώσσα

Γενικά φαίνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούν τις μακροδεξιό-
τητες που αποκτούν στη γαλλική γλώσσα από «καλές» ως «μέτριες» (πίνακας 
8). Οι μαθητές και μαθήτριες αισθάνονται πιο σίγουροι/-ες όταν πρόκειται για 
δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής γραπτού λόγου, ενώ στον προφορικό 
λόγο κρίνουν ότι οι δεξιότητές τους δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες. Ειδικότε-
ρα, φαίνεται ότι οι μαθητές και μαθήτριες από μεταναστευτικά περιβάλλοντα 
υστερούν σε σύγκριση με τους άλλους/-ες συμμαθητές/-τριες τους στην ανά-
πτυξη και των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων.

πίνακας 8: μακροδεξιότητες στη γαλλική γλώσσα (αυτοαξιολόγηση)

όταν ακούω 
καταλαβαίνω

μπορώ να 
μιλάω

όταν διαβάζω 
καταλαβαίνω

μπορώ να 
γράφω

πολύ 
καλά

μαθ.ελ.κ 12.7% 13% 19.5% 21.2% 

μαθ.με.π 9.1% 9.1% 11.2% 13.3%

καλά
μαθ.ελ.κ 24.2% 26.3% 27.2% 27.2%

μαθ.με.π 20.0% 19.7% 20.1% 25.3%
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μέτρια
μαθ.ελ.κ 32.2% 31% 26.7% 25.5%

μαθ.με.π 35.1% 33.1% 35.4% 29.9%

ελάχιστα
μαθ.ελ.κ 28.1 % 26.2% 21.8% 18.7%

μαθ.με.π 31.4% 32.7% 26.5% 26.1%

καθόλου

μαθ.ελ.κ 2.7% 3.3% 4.6% 7.2%

μαθ.με.π 4.4% 5.4% 6.7% 5.5%

4.2.2 Γερμανική γλώσσα

Η αξιολόγηση των μακροδεξιοτήτων τους στη γερμανική γλώσσα από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες (πίνακας 9) αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την ίδια 
γενική εικόνα που δίνει και η αξιολόγηση των μακροδεξιοτήτων στη γαλλική 
γλώσσα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται να αισθάνονται πιο σίγουροι/-
ες όταν πρόκειται για δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής γραπτού λόγου, 
ενώ στον προφορικό λόγο κρίνουν ότι οι δεξιότητές τους δεν είναι αρκετά ανε-
πτυγμένες. Ενδιαφέρον έχει όμως ότι σημαντικό ποσοστό των μαθητών και 
μαθητριών και από τις δύο ομάδες δηλώνει περίπου σε ανάλογα ποσοστά ότι 
έχει αναπτύξει «μέτρια» τόσο τις δεξιότητες του προφορικού όσο και αυτές 
του γραπτού λόγου. Παρόλο που οι μαθητές και μαθήτριες από μεταναστευτι-
κά περιβάλλοντα δηλώνουν πιο συχνά ότι «μπορούν και μιλούν» «πολύ καλά» 
τη γερμανική γλώσσα, συνολικά φαίνεται κι εδώ ότι η ομάδα αυτή υστερεί σε 
σύγκριση με τους άλλους/-ες συμμαθητές/-τριες της στην ανάπτυξη και των 
τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων.

 
 πίνακας 9: μακροδεξιότητες στη γερμανική γλώσσα (αυτοαξιολόγηση)

όταν ακούω 
καταλαβαίνω

μπορώ να 
μιλάω

όταν διαβάζω 
καταλαβαίνω

μπορώ να 
γράφω

πολύ 
καλά

μαθ.ελ.κ 14.2% 7.2% 17.6% 22.5%

μαθ.με.π 10.8% 11.5% 13.0% 17.6%

καλά
μαθ.ελ.κ 27% 36.6% 32.6% 32%
μαθ.με.π 23.9% 23.4% 25.6% 29.0%



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

75Υποχρεωτικά επιλεγόμενη δεύτερη ξένη γλώσσα: 
Θεσμικό πλαίσιο και σχολική πραγματικότητα

μέτρια
μαθ.ελ.κ 35.4% 32.5% 28.2% 27%

μαθ.με.π 34.1% 32.3% 27.8% 25.4%

ελάχιστα
μαθ.ελ.κ 22% 23.7% 18.6% 15%
μαθ.με.π  27.5% 28.0% 27.6% 23.8%

καθόλου
μαθ.ελ.κ 1.4% 2.5% 2.9% 3.3%
μαθ.με.π 3.5% 4.8% 6.0% 4.1%

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι στην ΞΓ2 οι μαθητές και μαθήτριες από με-
ταναστευτικά περιβάλλοντα φαίνεται να υστερούν περισσότερο από τα άλλα 
παιδιά στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων διαχείρισης τόσο του προφο-
ρικού όσο και γραπτού λόγου, γεγονός μάλλον αναμενόμενο μια και οι περισ-
σότεροι/-ες από αυτούς/-ες έχουν την ΞΓ2 ουσιαστικά ως ΞΓ3 εάν προσμετρή-
σουμε και την ελληνική στις γλώσσες που επιβάλλεται να μάθουν. Η ελληνική 
είναι η γλώσσα του σχολείου και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος και για 
τον λόγο αυτό απαραίτητη για τη σχολική και κοινωνική τους επιβίωση και 
ανέλιξη. Η επιβάρυνση με μία ΞΓ3 μπορεί να θεωρηθεί και ως μη επιθυμητή 
ή και ως μη αναγκαία. 

Βέβαια, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι επειδή αρκετοί/-ες μαθητές 
και μαθήτριες ενισχύουν την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και εκτός σχο-
λείου (φροντιστήριο ή και ιδιαίτερα μαθήματα), μπορεί να έχουν αναπτύξει 
δεξιότητες στην ΞΓ2 ως αποτέλεσμα ενισχυμένης συνδυαστικής (σχολικής και 
εξωσχολικής) διδασκαλίας. 

4.3 Επιθυμία για εκμάθηση άλλων ΞΓ στο δημόσιο σχολείο 

Τα κίνητρα για την εκμάθηση μίας γλώσσας που θα επέλεγε κάποιος/-α να μά-
θει έχουν δυναμικό χαρακτήρα και συναρτώνται όχι μόνον με τις κοινωνικές 
επιρροές που ασκούνται τόσο από το άμεσο όσο και από το έμμεσο περιβάλλον 
αλλά και με το πολιτισμικό ενδιαφέρον, δηλαδή την εκτίμηση των πολιτισμι-
κών προϊόντων που συνδέονται με τη γλώσσα-στόχο και διαχέονται μέσω των 
ΜΜΕ, διαμορφώνοντας στάσεις απέναντι στη γλώσσα - στόχο και τους ομιλη-
τές της ή στην κοινότητα που αυτοί συγκροτούν αλλά και με τη χρησιμότητα 
της γνώσης της, όπως αυτή προσλαμβάνεται από τον μαθητή/τη μαθήτρια ή 
την οικογένειά του/της. Επιπλέον, οι γνώσεις που το παιδί θεωρεί ότι έχει ήδη 
αποκτήσει σε άλλη ή άλλες γλώσσα/-ες υποστηρίζουν την αυτοπεποίθησή του 
μια και αισθάνεται ότι χάρη στις δυνάμεις του και χωρίς άγχος, η γνώση μιας 
νέας γλώσσας - στόχου είναι εφικτή (Dörnyei, Csizér, 2005).
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Έτσι, στην ερώτηση εάν θα ήθελαν να μάθουν και άλλες ξένες γλώσσες 
στο σχολείο (πίνακας 10) οι μαθητές και οι μαθήτριες και από τις δύο ομάδες 
στην πλειοψηφία τους απάντησαν θετικά. Τα παιδιά από μεταναστευτικά πε-
ριβάλλοντα εκδηλώνουν πολύ περισσότερο (80.10%) την επιθυμία τους αυτή. 
Η γλωσσική επιβίωση στο κοινωνιογλωσσικό σχολικό περιβάλλον της χώρας 
υποδοχής με την εκμάθηση της νέας ελληνικής παράλληλα με την επιτυχή εκ-
μάθηση άλλων ΞΓ στο σχολείο σίγουρα ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και 
υποστηρίζει την περαιτέρω εκπαιδευτική πορεία τους. Θα πρέπει να σημειω-
θεί βέβαια ότι η ερώτηση από τη διατύπωσή της δεν περιόριζε ρητά την εκ-
μάθηση των άλλων ξένων γλωσσών μόνον στο σχολείο χωρίς αυτό -κατά τη 
γνώμη μας- να αλλάζει τη σημαντικότητα της απάντησης.

πίνακας 10: επιθυμία για εκμάθηση άλλων ξένων γλωσσών

ναι όχι καμία απάντηση

μαθ.ελ.κ 55.75% 34.96% 9.28%

μαθ.με.π 80.10% 19.90% ---------

Οι γλώσσες που οι μαθητές και οι μαθήτριες επιθυμούν να μάθουν (πίνα-
κας 11) είναι γλώσσες κύρους, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών δεν 
απάντησε. Από αυτούς/-ες οι περισσότεροι/-ες προέρχονται από μεταναστευ-
τικά περιβάλλοντα. Μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι στην καταρχήν θετική 
απάντηση για την εκμάθηση άλλων ΞΓ στο σχολείο υποκρύπτεται η επιθυμία 
για την περαιτέρω εκμάθηση της γλώσσας καταγωγής και για τον λόγο αυτό 
δεν κατονομάζονται οι επιθυμητές γλώσσες. 

πίνακας 11: άλλες ξένες γλώσσες (προτιμήσεις)
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Ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι αρκετοί/-ές μαθητές/-ριες δηλώνουν ότι θα 
επιθυμούσαν να μάθουν γερμανικά ή γαλλικά. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 
είτε πρόκειται για παιδιά που παρά την επιθυμία τους να μάθουν στο σχολείο 
τη μία ή την άλλη γλώσσα υποχρεώθηκαν να φοιτήσουν σε τάξη που διδα-
σκόταν η γλώσσα που δεν επέλεξαν κι έτσι εκφράζουν την επιθυμία τους όταν 
ρωτήθηκαν είτε για μαθητές που θα επιθυμούσαν να μάθουν και τις δύο γλώσ-
σες. Επίσης, παρατηρούμε ότι πολλοί/ές περισσότεροι/ες μαθητές/ριες από την 
ομάδα μαθ.ελ.κ. θα επιθυμούσαν να μάθουν γλώσσες που πλέον θεωρούνται 
χρήσιμες για επαγγελματικούς λόγους (κινέζικα, ρωσικά) ή και άλλες πέρα από 
τα φάσμα των συνήθως διδασκόμενων γλωσσών.

5. Αντί επιλόγου

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η διδασκαλία της ΞΓ2 στο πολυγλωσσι-
κό ελληνικό σχολείο, όπου ανταγωνίζονται αποκλειστικά διεθνείς γλώσσες κύ-
ρους, δεν υποστηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν υψηλού 
επίπεδου μακροδεξιότητες στις ξένες γλώσσες που επιλέγουν. Τα ίδια τα παιδιά 
στην πλειοψηφία τους αξιολογούν μεν ότι αναπτύσσουν τις δεξιότητες παρα-
γωγής και κατανόησης γραπτού λόγου λίγο καλύτερα από τις αντίστοιχες του 
προφορικού λόγου, αλλά το γενικό επίπεδο κυμαίνεται από μέτριο έως καλό, 
ενώ τα παιδιά από μεταναστευτικά περιβάλλοντα όχι μόνον μειονεκτούν στη 
ΞΓ2 αλλά στερούνται και τη διδασκαλία της Γ1. Αναδεικνύονται έτσι εγγενή 
προβλήματα της δημόσια παρεχόμενης εκπαίδευσης στις ξένες γλώσσες και 
καταδεικνύεται ότι για να αμβλυνθούν οι κυρίαρχες αντιλήψεις ως προς την 
ποιότητά της απαιτείται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Οι δημόσιες δαπάνες 
για την εκπαίδευση στις ξένες γλώσσας δεν είναι χαμηλές (Kέντρο Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., 2014: 13 κ.ε.), για τον λόγο αυτό μπορεί να 
αναρωτηθεί κανείς εάν από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δημόσια 
εκπαίδευση -όπως αυτή προσφέρεται- προκύ πτει τελικά για τους μαθητές και 
τις μαθήτριες κάποια αναγνωρίσιμη προστιθέμενη αξία.

Η απάντηση οδηγεί στον επανασχεδιασμό μίας πιο ορθολογιστικής εκπαι-
δευτικής πολιτικής για τις ξένες γλώσσες στη δημόσια εκπαίδευση που θα 
συνεχίσει να συνάδει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν θα αναιρεί την πρό-
θεση υλοποίησής της αξιοποιώντας το Πρόγραμμα για το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Το ΕΠΣ-ΞΓ περιγράφει 
τις γνώσεις και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν κατά 
επίπεδο γλωσσομάθειας και όχι κατά τάξη. Η περιγραφή κατά τον τρόπο αυτό 
είναι ιδεολογικά και κοινωνικά προσδιορισμένη, αφού αποδέχεται ότι η σχο-
λική τάξη είναι ανομοιογενής επειδή πολλοί/-ες μαθητές/-τριες διδάσκονται 
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ξένες γλώσσες και έξω από το σχολείο και λύνει πρακτικά το πρόβλημα της 
συνέχειας της εκπαίδευσης στις ξένες γλώσσες από την Πρωτοβάθμια στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση. Η πρόθεση είναι να συνδεθεί η διδασκαλία των ξέ-
νων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο με την πιστοποίηση που παρέχει το Κ.Π.Γ. 
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm), αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα 
έπρεπε ανάμεσα σε άλλα να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πραγματικά 
διδασκομένων ωρών για κάθε γλώσσα, ώστε ο αριθμός ωρών διδα σκαλίας 
να οδηγεί σε πιστοποιήσιμο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας όπως αυτό 
ορίζεται από το ΑΠΣ-ΞΓ. Ακόμη, η δυνατότητα για άμεση πιστοποίηση της 
γλωσσομάθειας μέσα από το δημόσιο σχολείο θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως κίνητρο για τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να δώσουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο μάθημα της ΞΓ γενικά και να κάνουν προσπάθεια βελτιωθούν 
τόσο στην ΞΓ1 όσο και στην ΞΓ2.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έπρεπε να έχουν τη χαρά να επιλέγουν στο 
δημόσιο σχολείο διάφορες γλώσσες, χωρίς να τους επιβάλλεται από την αρχή 
της σχολικής τους ζωής η αγγλική και μετά -παρόλη τη θεσμική δυνατότη-
τα- μία ΞΓ2 που ίσως δεν επιθυμούν να μάθουν. Παράλληλα, η αξιολόγηση 
στην ξένη γλώσσα θα μπορούσε να συνδεθεί με το portfolio του μαθητή / της 
μαθήτριας που θα συνοδεύει τα παιδιά σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία 
(www.pi-schools.gr). Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η διδασκαλία των 
ΞΓ και δίνεται εντός του θεσμικού πλαισίου -πέρα από την πιστοποίηση- μία 
προστιθέμενη αξία στην εκμάθηση τους στο σχολείο αλλά και ιδεολογικά στην 
κοινωνική συνείδηση. 
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Abstract 

The paper seeks to highlight certain aspects of learning foreign languages 
(obligatory by choice) at state schools. Greece, being a member of the EU, 
accepts the European language policy that every citizen should be able to 
speak two foreign languages in addition to their mother tongue. Thus, learning 
foreign languages is part of the school curriculum throughout general education, 
from primary to high school. The languages offered are English (obligatory), 
German and French (obligatory by choice). However, most families pay for 
their children to learn foreign languages in addition to school because social 
assessment of foreign language teaching in state schools is not the best. Findings 
of a nationwide research (school year 2010/11, 2011/12) conducted by means 
of written questionnaires (6376) from students (two groups) of all levels of 
education provide insights into students’ language choice, skills and wishes, 
which give first-hand information of school practices concerning FL learning.

Key-words: Language Εducation Policy, second foreign language: French or 
German, students’ language choice, skills and wishes.
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Με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή: 
Η πνευματικότητα και οι διαστάσεις της

Μαρία Μάσσου, Θεοδώρα Καραδάκη

Εισαγωγή

Στην ελληνική νομοθεσία, ως σκοπός της εκπαίδευσης αναφέρεται «η ηθική, 
πνευματική, φυσική, επαγγελματική αγωγή των Ελλήνων» (Σύνταγμα άρ.16, 
π.2), «η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων 
των μαθητών» (Ν. 1566/85, άρ.1, π.1) καθώς και «η πολύπλευρη πνευματική 
και σωματική τους ανάπτυξη» (Ν.1556/85, άρ.4, π.1). Όταν όμως αναφερό-
μαστε στην πνευματική ανάπτυξη εννοούμε άραγε μόνο τη γνωστική και νο-
ητική ανάπτυξη των μαθητών ή και άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους; 
Είναι γεγονός ότι τo εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται κυρίως σε 
γραμμικές θεωρίες ανάπτυξης, οι οποίες τοποθετούν σχεδόν αποκλειστικά, 
τις νοητικές και μετρήσιμες δεξιότητες των παιδιών στο επίκεντρο της μαθη-
σιακής διαδικασίας. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία της μετα-τυπικής 
σκέψης (postformalism), ως ένα θεωρητικό εργαλείο με στόχο τη διεύρυνση της 
κατανόησής μας σχετικά με την γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και ως όχημα 
για την διαμόρφωση της αντίληψής μας, σχετικά με την περίπλοκη φύση της 
πνευματικότητας (Cole, 2011). Η μετα-τυπική θεωρία της σκέψης (Kincheloe 
& Steinberg, 1993) βασίζεται στη θεωρία του Piaget, αλλά την επεκτείνει πε-
ριλαμβάνοντας τις κοινωνικές, διαπροσωπικές και ιδεολογικές έννοιες οι οποί-
ες αποτελούν τη βάση των πνευματικών τρόπων της μάθησης. Αντίθετα, από 
την τυπική σκέψη, η μετα-τυπική σκέψη είναι ευέλικτη και αναγνωρίζει ότι 
όλες οι θεωρίες είναι ιστορικά και κοινωνικά διαμορφωμένες (Johnson, 1999). 
H μετα-τυπική σκέψη θέτει ερωτήσεις που αφορούν τον σκοπό, το νόημα της 
ύπαρξης, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την κοινωνική ευθύ-
νη. Διευρύνει την κατανόησή μας σχετικά με την σκέψη περιλαμβάνοντας και 
τη δομημένη, αλλά και την έμφυτη διάστασή της δίνοντας έμφαση στις δυνα-
μικούς και διαισθητικούς τρόπους έκφρασης και συνδυάζοντας τη λογική και 
το συναίσθημα. Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας τα συναισθήματα και τα μη 
ακαδημαϊκά στοιχεία θεωρούνται βασικά στη θεμελίωση της γνώσης, παρέ-
χοντας διορατικότητα και ερμηνεία, όπου η λογική αδυνατεί. Η μετα-τυπική 
θεωρία αντιπροσωπεύει μια πιο συμπεριληπτική αντίληψη σχετικά με την πα-
ραγωγή της γνώσης, παρέχοντας το πλαίσιο για την εξερεύνηση της πνευμα-
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τικότητας των παιδιών. Η μετα-τυπική σκέψη διευρύνει την κατανόησή μας 
για την γνώση και αποτελεί σημείο έναρξης περισσότερο για την κατανόη-
ση της φύσης της γνώσης, παρά για την οριστική ερμηνεία της (Kincheloe & 
Steinberg, 2003∙ Commons & Ross, 2008∙ Wynn, Mosholder & Larsen, 2016). 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, η διαδρομή του σχολείου οφεί-
λει να μη σταματάει στις γνώσεις, αλλά να συνεχίζεται στην κοινωνική, συ-
ναισθηματική και πνευματική μάθηση, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση 
σε όλα τα παιδιά για τη διευκόλυνση «…της ανάπτυξης της αυτογνωσίας, της 
προαγωγής της ψυχικής και συναισθηματικής τους υγείας, της ανάπτυξης της 
συλλογικότητας..» (Π.Ι., 2011: 11). Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να στοχεύει 
στην εκμάθηση δεξιοτήτων, όπως του «να μαθαίνουν οι μαθητές να υπάρχουν, 
να ζουν μια ολοκληρωμένη ζωή, να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται, να κατα-
νοούν τα συναισθήματά τους (Unesco, 1996: 94) και «…να αναπτύξουν ολό-
πλευρα την προσωπικότητά τους…» (full development of human personality) 
(UNESCO, 2015, στόχος 4.7).

 Ενώ, λοιπόν, η πνευματική μάθηση καταγράφεται ως ανάγκη ζωτική και 
ισότιμη της γνωστικής μάθησης, στο σχολείο δεν «βλέπουμε» τις «πνευματι-
κές» όψεις των μαθητών μας. Παρόλο που η ξένη βιβλιογραφία υποδηλώνει 
ότι όλο και περισσότερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πνευματικότητα σε 
σχέση με την εκπαίδευση (Coles, 1990∙ Ota & Erricker, 2005∙ Schoonmaker, 
2009), έχει ήδη εκφραστεί η ανησυχία για το αν η έννοια συζητάται μόνο σε 
θεωρητικό επίπεδο και αν οι εκπαιδευτικοί όντως επιτυγχάνουν στο να ανα-
πτύξουν την πνευματικότητα των μαθητών μέσω των πρακτικών τους στην 
τάξη (Mountain, 2007∙ Schoonmaker, 2009). Αυτό συμβαίνει, είτε επειδή δεν 
γνωρίζουμε ότι η πνευματικότητα των μαθητών είναι υπαρκτή, είτε γιατί η 
«ολοκλήρωση» της διδακτέας ύλης μας πιέζει, είτε επειδή δεν έχουμε τις δε-
ξιότητες να εμπλακούμε με τους μαθητές μας σε ένα «πνευματικό» επίπεδο. 

Είναι γεγονός, ότι ορισμένες φορές γονείς και εκπαιδευτικοί αντιμετωπί-
ζουν με σκεπτικισμό την πνευματικότητα, διότι τη συγχέουν αποκλειστικά με 
τη θρησκευτικότητα ή με διδαχές θρησκευτικού περιεχομένου (Gearon, 2006). 
Έτσι η διδασκαλία μας περιορίζεται σε καθαρά γνωστικά κομμάτια με απο-
τέλεσμα να μην καταφέρνουμε να απελευθερώσουμε πραγματικά τους μαθη-
τές μας (Lottman, Zawaly & Niemiec, 2017). Να απελευθερώσουμε δηλαδή 
όλο το «πνευματικό» απόθεμα των μαθητών μας, να τους δούμε «ολιστικά» 
και όχι κατακερματισμένους. Επιπλέον, τα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) 
στοχεύουν κυρίως σε δεξιότητες και συμπεριφορές οι οποίες είναι μετρήσιμες 
και εύκολα διαπιστώσιμες, με αποτέλεσμα το εσωτερικό δυναμικό των παι-
διών, το πνευματικό τους κομμάτι, δηλαδή, να αγνοείται ως μη μετρήσιμο και 
μη ορατό. Άρα, ένα δυναμικό κομμάτι των μαθητών μας μένει στο περιθώριο, 
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αφού περιορίζουμε την έκφρασή του και συνεπώς τα παιδιά δεν αναπτύσσο-
νται πολύπλευρα. 

Η συμμόρφωση, ο ανταγωνισμός, η «μία» αλήθεια, η αντικειμενικότητα, 
τα μετρήσιμα στοιχεία της γνωστικής διαδικασίας και η εντύπωση ότι η αλή-
θεια και η γνώση βρίσκονται έξω από τους μαθητές και γραμμένη μέσα στο 
βιβλίο του δασκάλου (Pritchett, 2013) δεν αφήνουν περιθώρια για την υγιή 
ανάπτυξη της διαίσθησης και του υποκειμενικού στοιχείου, τα οποία θεωρού-
νται ζωτικά στοιχεία της γνωστικής αναπαράστασης (Hart, 2003). Έρευνα που 
πραγματοποίησαν ο David Hay και η ομάδα του (1990) κατέδειξε ότι τα παι-
διά πείθονται από τους ενήλικες, ότι οι πνευματικές τους εμπειρίες και πεποι-
θήσεις θεωρούνται ασήμαντες ή παραπλανητικές. Αντί λοιπόν, να προάγεται 
η πνευματικότητα των παιδιών, επιδιώκεται η υπονόμευσή της, με αποτέλε-
σμα τα παιδιά να διαμορφώνουν τις αντιλήψεις του περιβάλλοντός τους, αντι-
λήψεις που είναι ξεκομμένες από το δικό τους διαισθητικό και υποκειμενικό 
στοιχείο (Hay & Nye, 2006).

Πολλοί πιστεύουν ότι η πνευματικότητα δεν είναι στοιχείο που μπορούμε 
να αναζητήσουμε στα μικρά παιδιά. Ίσως γιατί η πνευματικότητα δεν είναι 
κάτι ορατό, είναι περισσότερο αόριστο, με μια πρώτη ματιά, και κατά συνέ-
πεια δεν είναι εύκολα αποδείξιμο. Επιπλέον, όταν λέμε «πνευματική ανάπτυ-
ξη» δεν διαθέτουμε μία σειρά σταδίων όπως γίνεται με την φυσική ή γνωστι-
κή ανάπτυξη (Eaude, 2003). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι απουσιάζει 
ο προβληματισμός σχετικά με την πνευματικότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά και σε πολλές χώρες της Δύσης σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας (Lin, 2014).

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να αναγνωρίσουμε το στοιχείο της πνευματικότητας 
στα παιδιά, ήδη από τις πρώτες τάξεις του σχολείου, έτσι ώστε να μην απο-
δυναμωθούν σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό θα επιτευχθεί με το να 
τους παροτρύνουμε να θέτουν ερωτήσεις, να μιλούν, έστω και για πράγματα 
που μπορεί να μας φαίνονται απλοϊκά. Να τους δίνουμε έτσι την ευκαιρία να 
εκφράσουν την πνευματικότητά τους και να μετέχουν σ’ αυτό που ονομάζε-
ται πνευματική εμπειρία (Hart, 2003). Επιπλέον, σύμφωνα με τον καθηγητή 
Κοινωνικής Ιατρικής, Τούντα Ιωάννη (2010), «η πνευματική υγεία αποτελεί 
συντελεστή της συνολικής υγείας, γιατί επιδρά θετικά στη σωματική, ψυχική 
και σωματική ευεξία. Συγχρόνως, είναι ένα μέσο που βοηθά στην κατανόηση 
και διαχείριση της ανθρώπινης ύπαρξης σε όλες τις φάσεις και στους τομείς 
της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του στρες, της αρρώστιας 
και του ίδιου του θανάτου». 

Χωρίς λοιπόν, να απομακρυνόμαστε από τους γνωστικούς στόχους, αλλά 
εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα στοχοθεσία με δραστηριότητες και δράσεις που 
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στοχεύουν στην ανάπτυξη της πνευματικότητας, εξασφαλίζουμε μία απαραίτη-
τη συνθήκη για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ψυχολογικά υποστηρικτι-
κού, νοητικά προκλητικού και συμμετοχικού, στο οποίο το εγγενές δυναμικό 
του κάθε παιδιού αναγνωρίζεται, γίνεται αποδεκτό και αναπτύσσεται πέρα από 
διαφορετικότητες ή άλλες ανισότητες. Και για να το πετύχει αυτό, βασίζεται 
στις προσλαμβάνουσες και τα βιώματα των παιδιών έχοντας τη δυνατότητα 
να υποστηρίξει το «ξεδίπλωμα» του εσωτερικού τους κόσμου.

Με ποιο τρόπο όμως θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε τη ματιά μας επά-
νω στο παιδί; Η «θεωρία του μετασχηματισμού» (transformative learning) του 
Mezirow (1990) αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για να στοχαστούμε πάνω στα 
προσωπικά μας πιστεύω, τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά μας. Όταν δεν 
εξετάζουμε τις απόψεις μας και θεωρούμε ότι όλα είναι γνωστά και δεδομένα, 
εμποδίζεται η ειλικρινής και ενσυναισθητική σχέση μας με τα παιδιά. Ο «με-
τασχηματισμός» μας, έρχεται ως αποτέλεσμα του κριτικού αυτο-στοχασμού 
μας, έτσι ώστε να γινόμαστε «μάρτυρες» των στοιχείων της συνείδησής μας 
(Cole, 2011). Έτσι, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργεί ένα περιβάλλον 
ανακαλυπτικό και υποστηρικτικό το οποίο επιτρέπει στα παιδιά να φαντάζο-
νται, να δημιουργούν, να πειραματίζονται, να εκφράζονται, να κρίνουν, να 
θαυμάζουν, να μιλάνε. Αναπτύσσονται, λοιπόν, ολιστικά ως ολοκληρωμένες 
δηλαδή προσωπικότητες, μέσα από τη σχέση τους με τους άλλους που τα αγα-
πούν, τα ακούν και τα στηρίζουν. Ολοκληρώνονται, «αυτοπραγματώνονται» 
(self-actualization) κατά τον Maslow (Feist & Feist, 2008).

Η γνώση του κόσμου μέσα από τις γνωστικές μορφές μάθησης, αλλά και 
μέσα από τις «πνευματικές», μας δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε 
τον κόσμο πιο ολοκληρωμένα και είναι αυτό που ονομάζει ο Marshall “the two 
Eyed Seeing” (Marshall, Bartlett & Hatcher, 2009). Αυτό σημαίνει ότι διαφορε-
τικοί τρόποι μάθησης συνεργάζονται για να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη, 
πολυδιάστατη αντίληψη και κατανόηση της πραγματικότητας, του εαυτού μας, 
αλλά και των σχέσεών μας με τον κόσμο. Η αναγνώριση της πνευματικότητας 
των παιδιών προϋποθέτει την αναγνώριση και «άλλων», εναλλακτικών τρόπων 
μάθησης εκτός από αυτούς που βασίζονται στις γνωστικές θεωρίες και που δεν 
αντιδιαστέλλονται από αυτό που ορίζεται ως επιστημονικό (Hogan, 2009). 

 Η πνευματικότητα (spirituality) ως διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης

Πνεύμα/Spirit: Tο μη σωματικό κομμάτι του ανθρώπου όπου εδρεύουν τα συ-
ναισθήματα, ο χαρακτήρας και η ψυχή (Oxford Dictionaries), το κομμάτι του 
ανθρώπου το οποίο περιλαμβάνει τα συναισθήματα και τον χαρακτήρα, το 
κουράγιο, την ενέργεια, την αποφασιστικότητα, η συμπεριφορά, το πιο σημα-
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ντικό χαρακτηριστικό (Oxford Learner’s Dictionaries), την ενθάρρυνση μιας 
θετικής συμπεριφοράς (Cambridge English Dictionary).

«Τι είναι» και «τι δεν είναι» η πνευματικότητα; 

Η πνευματικότητα δεν είναι μόνο μια προσωπική και εσωτερική αναζήτηση, 
διότι όπως θα δούμε εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεών μας. Η 
πνευματικότητα μας δημιουργεί συναισθήματα, αλλά δεν ορίζεται ως ένα συ-
ναίσθημα. Ο «Επιτάφιος» του Περικλή και ένας λόγος του Χίτλερ είναι κεί-
μενα που μας δημιουργούν συναισθήματα. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι και 
τα δύο σχετίζονται με την πνευματικότητα; Η πνευματικότητα σχετίζεται με 
αρχές και αξίες που χαρακτηρίζονται διαχρονικές και παγκόσμιες και μόνο 
τότε μπορούμε να πούμε ότι η πνευματικότητα είναι αυθεντική (Eaude, 2003). 

Υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι η πνευματικότητα είναι κάτι διαφορετικό 
από τη θρησκεία, από μια διαδικασία δηλαδή που μας φέρνει πιο κοντά σε μία 
δύναμη ανώτερη από εμάς. Η θρησκεία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στην 
παγκόσμια ερώτηση του ανθρώπου σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και 
το νόημα της ζωής. Η πνευματικότητα, αντίθετα, αναφέρεται στην παγκόσμια 
ανάγκη του ανθρώπου να θέτει ερωτήματα (Byers, 1992). Ακόμα και χωρίς το 
στοιχείο της θρησκευτικότητας, μπορεί κάποιος να βιώσει την πνευματικότη-
τα, μέσα από τη σχέση του με τους άλλους, δίνοντας προσοχή και αποδίδοντας 
σεβασμό σ’ αυτές τις σχέσεις. 

Επιπλέον, μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να συνδέουμε την πνευματικό-
τητα με ευχάριστα γεγονότα ή εικόνες, όπως ο θαυμασμός ή το δέος μπροστά 
σ’ ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα ή μια φουρτουνιασμένη θάλασσα ή ακόμα και 
μπροστά στη γέννηση ενός παιδιού. Η πνευματικότητα, όμως, δε συνδέεται 
μόνο με ευχάριστες στιγμές, αλλά και με δύσκολες, σκληρές εμπειρίες, όπως 
ο θάνατος, η απώλεια, η αρρώστια, ο αποχωρισμός.

Tα παιδιά βιώνουν, καταλαβαίνουν, αλλά επίσης χρειάζεται και να μιλή-
σουν, να εκφράσουν και να ερμηνεύσουν αυτό που νιώθουν. Κι εμείς πρέπει να 
είμαστε παρόντες να τα ακούσουμε να μας μιλούν και για οδυνηρά γεγονότα, 
ή ακόμα και για το φόβο τέτοιων γεγονότων, παρέχοντάς τους χρόνο και υπο-
στηρικτικό περιβάλλον. Τα βοηθάμε μ΄ αυτόν τον τρόπο να μη δημιουργήσουν 
τη «σκοτεινή πλευρά» της προσωπικότητάς τους, ή τη «σκιά» της φύσης τους, 
όπως λέει ο Jung (Earl, 2001), όταν δύσκολα και ενοχλητικά γεγονότα δεν εκ-
φράζονται, αλλά καταπιέζονται μέσα τους γιατί θεωρούνται ανεπίτρεπτα από 
το ενήλικο περιβάλλον (Gwilym & Machon, 2015: 71). 

Τα θεμέλια της ύπαρξής μας, η πνευματικότητά μας, δηλαδή οι αυθεντικές 
σχέσεις με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με τον «κόσμο» επηρεάζουν την κα-
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τάστασή μας, την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα και σαν ένα ντόμινο, την υγεία 
της κοινωνίας μας, του κράτους μας, του κόσμου μας, αλληλεπιδρώντας με τους 
άλλους και με τον εαυτό μας, καθορίζοντας και την εξέλιξή μας (Jones, 2005). 

Τι σημαίνει για τους μαθητές μας η ανάπτυξη της πνευματικότητάς 
τους; 

Η πνευματικότητα επιδρά και περιλαμβάνει κάθε τομέα της σχολικής ζωής και 
της σχολικής κοινότητας. Η κουλτούρα του σχολείου, το έθος του είναι αόριστο 
ως έννοια αλλά πολύ εύκολα αναγνωρίσιμο ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας 
πολύ σύντομης επίσκεψης, από τον τρόπο που ο διευθυντής απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, από τον τρόπο που επικοινωνούν οι εκπαι-
δευτικοί μεταξύ τους, από το πώς το σχολείο υποδέχεται τους επισκέπτες του 
ή από τον τρόπο που οι εργασίες και οι σκέψεις των μαθητών προβάλλονται. 

Επιπλέον, στο περιβάλλον της τάξης, έχει σημασία ο τρόπος που οι εκπαι-
δευτικοί αντιδρούν στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες των μαθητών, αν νοιά-
ζονται για τους μαθητές τους, και τι είδους σχέσεις έχουν οι μαθητές μεταξύ 
τους και με το δάσκαλο της τάξης τους. Διότι η μάθηση είναι σχέση και μέσα 
από κάθε σχέση, το παιδί «μαθαίνει».

  
Πνευματικότητα σημαίνει «σχέση»

Η ερώτηση «ποιος είμαι;» που έχει σχέση με την ταυτότητά μας, δεν μπορεί, 
παρά να γίνεται συγχρόνως με την ερώτηση «πού ανήκω;» Η πνευματικότητα 
συχνά θεωρείται μια μοναχική και εσωτερική αναζήτηση. Αυτό όμως περιορίζει 
το εύρος της έννοιας. Το ποιοι είμαστε, το τι γινόμαστε, εξαρτάται από το πώς 
βιώνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, σε τι είδους σχέσεις εμπλεκόμαστε 
και ποια εικόνα δημιουργούν αυτές οι σχέσεις για τον εαυτό μας. Οι σχέσεις 
που βιώνουμε αποτελούν τη βάση της πνευματικότητάς μας. Οι Hay και Nye 
(2006) αναφέρουν τον όρο «συνείδηση σχέσεων» (relational consciousness) 
και εντοπίζουν τέσσερα επίπεδα αυτών των σχέσεων: 

• το παιδί με τον εαυτό του
• το παιδί με τους γύρω του
• το παιδί με τον κόσμο 
• το παιδί με το Θεό ή άλλη υπερβατική δύναμη 
Όταν οι μαθητές ερωτώνται ποιος είναι ο «καλός δάσκαλος» δίνουν δια-

φορετικές απαντήσεις όσον αφορά τις διδακτικές μεθόδους, αλλά όλοι δίνουν 
την ίδια απάντηση όσον αφορά τις σχέσεις που δημιουργεί. Καλός δάσκαλος 
είναι αυτός που έχει την ικανότητα να συνδέεται με τους μαθητές του, που συν-
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δέει τους μαθητές μεταξύ τους και όλοι μαζί συνδέονται με το γνωστικό αντι-
κείμενο (Palmer, 1999). 

Πνευματικότητα σημαίνει «ολότητα» 

Η «ολότητα» ορίζεται ως μια εγγενής ποιότητα του κόσμου, διαρκής και εξαρ-
τώμενη από τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, σχέσεις, που ο Glazer (1999) 
θεωρεί ως καθήκον των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 
βιώσουν και να συνειδητοποιήσουν. Κι αυτό γιατί η έννοια της σχέσης είναι 
έννοια καθοριστική της «ολότητας» και μία εκπαίδευση ολιστική πρέπει αυτό 
ακριβώς να κάνει. Να αφήνει χώρο για δημιουργία σχέσεων μέσα στην τάξη. 
Σχέσεων μεταξύ όλων των παραγόντων της διδασκαλίας. 

Η γνώση που λαμβάνει υπ’ όψη την «πραγματικότητα» του άλλου και που 
επιτρέπει στον άλλον να αγκαλιάσει την δική μας πραγματικότητα είναι η γνώ-
ση που «υφαίνει» τους δεσμούς της κοινότητας και όχι μια γνώση που χειρα-
γωγεί και εκμεταλλεύεται κομμάτια της κοινωνίας μας (Miller, 2005). Έτσι, η 
αλήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός των φαινομενικά αντιθέτων. Συνεπώς, 
αν θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια, πρέπει να οργανώνουμε τα αντίθετα 
σε μία «ολότητα», σε «ένα». 

Πνευματικότητα σημαίνει «ενσυναίσθηση»

Τα παιδιά πρέπει να χτίσουν μια ασφαλή εικόνα για τον εαυτό τους. Και αφού 
μετέχουν σ’ ένα κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει προκειμένου να το καταφέρουν, 
να μετακινηθούν από το κέντρο των δικών τους αναγκών (εγωκεντρισμός) και 
σιγά σιγά να βλέπουν τον κόσμο και μέσα από την προοπτική των άλλων. Συ-
ναντώντας και κατανοώντας την διαφορετικότητα, τα παιδιά σταδιακά μαθαί-
νουν ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποια είναι εκείνα που διαφοροποιούν 
το κάθε υποκείμενο ξεχωριστά. Έτσι, η γνώση δεν είναι κάτι που τελικά μας 
απομονώνει από τους άλλους, ώστε να παίζουμε το παιχνίδι της ζωής μόνοι 
μας και με τους δικούς μας κανόνες αγνοώντας τους άλλους, αλλά αντίθετα 
μας εμπλέκει στον ιστό της πραγματικής ζωής (Palmer, 1993). 

Πνευματικότητα σημαίνει «έκφραση»

Αφού πνευματικότητα σημαίνει αποδοχή, σημαίνει επίσης και δυνατότητα 
και ευκαιρία για έκφραση του ατόμου και της ομάδας. Τα παιδιά νιώθουν την 
ανάγκη να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να μιλήσουν με ειλικρίνεια 
για ό,τι τα απασχολεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούμε μαθησια-
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κό περιβάλλον τέτοιο που δίνει το λόγο σε κάθε ένα μαθητή, αλλά και στην 
ομάδα να εκφράσει ανησυχίες, φόβους, στόχους. Πρέπει να δίνουμε χώρο και 
εκτιμούμε την ιστορία που φέρνει στην τάξη κάθε παιδί, ιστορίες απλές, της 
καθημερινότητας, αλλά και που την ίδια στιγμή συνθέτουν όλες μαζί μια με-
γαλύτερη εικόνα. 

Ακόμα και τα μικρά παιδιά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νόημα για 
τον κόσμο. Ο Bruner (1996) υποστηρίζει ότι τα παιδιά είναι ενεργά στη δια-
δικασία της μάθησης, προσαρμόζοντας συνεχώς τα γνωστικά τους σχήματα, 
έτσι ώστε να ενσωματώνουν σ’ αυτά τις καινούργιες εμπειρίες. Μεγαλώνουν, 
βρίσκουν νόημα στη ζωή τους και νιώθουν ασφαλή με την ενεργητική τους 
μάθηση, επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλύουν προβλήματα. Μπο-
ρούν να διαμορφώνουν έτσι την προσωπική τους ιστορία, μια αφήγηση για 
τον εαυτό τους (personal narrative). Καθώς καινούργια γεγονότα συμβαίνουν, 
διαμορφώνεται αναλόγως και η ιστορία τους. Το κάνουμε όλοι αυτό, αλλά τα 
παιδιά ακόμα περισσότερο, διότι η κατανόηση του κόσμου γι’ αυτά είναι λι-
γότερο σταθερή. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η πνευματικότητα αντιπροσωπεύει ένα σύ-
νολο αξιών, αρχών και «πιστεύω» τα οποία μπορεί να έχουν αλλά μπορεί και 
να μην έχουν σχέση με ένα θρησκευτικό δόγμα και τα οποία επηρεάζουν την 
αντίληψη για τη ζωή και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά:

• Σεβασμός στον εαυτό τους και στους άλλους.
• Ικανότητα για αυτο-στοχασμό, αλλά και μάθηση ως αποτέλεσμα αυ-

τού του αυτο-στοχασμού.
• Ενσυναίσθηση, συμπόνια και ενδιαφέρον για τους άλλους. (Τι επιπτώ-

σεις έχουν οι πράξεις μου πάνω στους άλλους;) 
• Ικανότητα να επιμένει κανείς στις αρχές και στις αξίες του και να τις 

υπερασπίζεται.
• Δέος, θαυμασμός για έννοιες αφηρημένες όπως, ομορφιά, αγάπη, αλή-

θεια, καλοσύνη, αλλά και για το μυστήριο, το παράδοξο, το αφηρημένο.
• Δημιουργικό πάθος.
• Ικανότητα να πολεμούν ό,τι περιορίζει την πνευματική τους δύναμη, 

όπως έλλειψη φιλοδοξιών, ηθική ουδετερότητα, μειωμένο αυτοσυναί-
σθημα, αδιαφορία, θυμός, άγχος, ρατσισμός, εγωισμός, φανατισμός.

• Ικανότητα να σκέφτονται με όρους συλλογικότητας, όπως αλληλεξάρ-
τηση, συνεργασία, προοπτική.

• Ικανότητα να ξεχωρίζουν το «καλό» από το «κακό», βασισμένη στη 
γνώση των ηθικών αξιών της κουλτούρας τους, αλλά και γνώση του 
κώδικα της κουλτούρας των άλλων. 

• Επιθυμία να εξερευνούν, να ελέγχουν τις απόψεις τους και τις απόψεις 
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των άλλων. 
• Επιθυμία να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες 

καλλιτεχνικές και πολιτισμικές.
• Κατανόηση για τη διαφορετικότητα, αλλά και αλληλεξάρτηση των πο-

λιτισμών μεταξύ τους. 

Η «μετασχηματίζουσα μάθηση», ως στάση του εκπαιδευτικού και τo 
ψυχολογικό κλίμα της τάξης

Η Maria Montessori και o Rudolf Steiner, εκπρόσωποι της ολιστικής εκπαί-
δευσης (holistic education), υποστηρίζουν ότι πρώτο και κύριο μέλημα του 
δασκάλου είναι να έχει πλήρη συνείδηση της ζωής των παιδιών που ξετυλίγε-
ται μπροστά του και την υποχρέωση να είναι «παρών» σ’ αυτήν τη διαδικασία 
(Miller, 2006). Αν δεν αντιληφθούμε αυτό που λέγεται πνευματικότητα, είναι 
σαν να διαχωρίζουμε τους μαθητές μας από ένα σημαντικό κομμάτι τους και 
κατά συνέπεια τους διαχωρίζουμε από την πραγματική ζωή και από την πραγ-
ματική εκπαίδευση. Στόχος μας λοιπόν, είναι ο αυτο-στοχασμός μας με θεωρη-
τικό εργαλείο τη θεωρία του «μετασχηματισμού» του Mezirow (Cole, 2011). 
Για να καταστεί η μάθηση «μετασχηματίζουσα» πρέπει να γίνει πιο στοχαστι-
κή, αυτό-στοχαστική, «συμπεριληπτική», ολική. 

Ο κριτικός στοχασμός απαιτεί ακριβώς αυτό: την κριτική αντιμετώπιση των 
πεποιθήσεών μας πάνω στις οποίες έχουν οικοδομηθεί όλα τα «πιστεύω» μας. Η 
διαδικασία της αυτο-ανακάλυψης προϋποθέτει ερωτήσεις και έρευνα με στόχο 
την αυτο-εξερεύνηση. «Σίγουρα, η πιο σημαντική εμπειρία στην ενήλικη ζωή 
περιλαμβάνει τον κριτικό αυτο-στοχασμό, δηλαδή την επαναξιολόγηση του τρό-
που με τον οποίο έχουμε θέσει τους προβληματισμούς μας και επίσης τον επανα-
προσδιορισμό του προσανατολισμού μας ως προς τον τρόπο που αντιλαμβανόμα-
στε, γνωρίζουμε, πιστεύουμε, αισθανόμαστε και δρούμε» (Mezirow, 1990: 12). 

Η «μετασχηματίζουσα» μάθηση στηρίζει τα άτομα στην προσπάθειά τους 
προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο διαφοροποιημένης, ολοκληρωμένης, 
διεισδυτικής, ενοποιημένης αντίληψης της πραγματικότητας (Mezirow, 1991). 
Όταν οι ενήλικοι συνειδητοποιούν τις περιορισμένες δυνατότητες αντίληψής 
τους, εφαρμόζοντας τη «θεωρία του μετασχηματισμού» μπορούν να δημιουρ-
γήσουν χώρο ο οποίος θα περιλαμβάνει «πνευματικούς» τρόπους μάθησης και 
κατά συνέπεια μπορούν να αναγνωρίσουν και να διευκολύνουν την «πνευματι-
κή ανάπτυξη» των παιδιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η «μετασχηματίζουσα μά-
θηση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην εκπαίδευση, προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει και κατόπιν στηρίζει 
την «πνευματική ανάπτυξη» των παιδιών. 
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Όταν δεν δημιουργούμε χώρο μέσα στην τάξη για μοίρασμα εμπειριών 
και συναισθημάτων με τα παιδιά, είναι σαν να μην «βλέπουμε» ένα μεγάλο 
κομμάτι της ταυτότητάς τους. Έτσι σταδιακά τα παιδιά «κλείνονται» και κρύ-
βουν σημαντικά κομμάτια του εαυτού τους, αφού αυτά δεν ανταποκρίνονται 
και δεν ταιριάζουν με τις προσδοκίες των δασκάλων τους. Δημιουργείται έτσι 
μια «σκιά» όπως λέει ο Hart (2003). «H «σκιά» αυτή δημιουργείται όταν στε-
κόμαστε, ζούμε, ανάμεσα στο φως και στον πραγματικό μας εαυτό. Τα παιδιά 
λοιπόν πείθονται, επειδή εμείς τους στέλνουμε αυτό το μήνυμα, ότι τα πιο ση-
μαντικά πράγματα για τα ίδια, δεν αποτελούν ενδιαφέρον κομμάτι μέσα στην 
τάξη, άρα δεν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτά. Τους δημιουργείται λοιπόν η εντύ-
πωση ότι η διδασκαλία και γενικότερα η ζωή είναι όλα αυτά που μας λένε να 
μάθουμε και όχι τι μαθαίνουμε και τι γνωρίζουμε για τον ίδιο τον εαυτό μας. 
Γνώση βέβαια η οποία καθορίζει και τις σχέσεις μας με τους γύρω μας, την 
κοινωνικότητά μας, αλλά και γενικότερα τη μάθησή μας. 

Eίναι γεγονός ότι το ποιοι είμαστε έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό που 
λέμε. Ο δάσκαλος ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες, τους προβλη-
ματισμούς των μαθητών του, εμπνέει και τους άλλους για τέτοια συμπεριφο-
ρά. Εκείνος που ενθαρρύνει «δύσκολες» και «περίπλοκες» ερωτήσεις στην τάξη 
του, βοηθά και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Προσφέροντας, υποστηρίζο-
ντας, επαινώντας ή βρίσκοντας χρόνο για στοχασμό και συζήτηση, προσφέ-
ρει ένα παράδειγμα και στους άλλους και εν προκειμένω στους μαθητές του. 

Όχι λοιπόν, μόνο έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες, αλλά και στο «αό-
ρατο» κομμάτι των μαθητών μας, σ’ αυτό που ονομάζουμε πνευματικότητα, αν 
θέλουμε να λέμε ότι τους θεωρούμε «ολοκληρωμένες» προσωπικότητες και 
αν πιστεύουμε ότι έτσι, ως ολότητα, μπαίνουν μέσα στην τάξη, πρόθυμοι να 
φανερώσουν όλο το δυναμικό τους και όχι μόνο τις νοητικές τους λειτουργί-
ες. Η αναγνώριση της πνευματικότητας βοηθά τους μαθητές μας να είναι αυ-
θεντικοί και να αποδέχονται το ποιοι είναι, με όλες τις αδυναμίες που μπορεί 
να τους χαρακτηρίζουν. 

Προτάσεις – Συμπεράσματα

Eργαλείο «Διαγνωστικής Αξιολόγησης»

Σε μια εποχή που η έμφαση έχει δοθεί στην αξιολόγηση των εύκολα μετρήσι-
μων επιδόσεων των μαθητών, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία εργαλείων 
που θα μετρούν τόσο την ευεξία των μαθητών, η οποία συνδέεται άρρηκτα 
με την πνευματικότητά τους (Moore & Lippman, 2006), όσο και το περιβάλ-
λον στο οποίο τα παιδιά ζουν και αναπτύσσονται (Moore, Murphey, Bandy & 
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Lawner, 2014). Ένα τέτοιο εργαλείο θα έδινε τη δυνατότητα μέτρησης των 
«μη-ακαδημαϊκών» ιδιοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών, απαραίτητες για 
την ολόπλευρη άνθησή τους και θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο στους εκπαιδευ-
τικούς ως μέσο «διαγνωστικής αξιολόγησης» στην αρχή του σχολικού έτους. 

Με τον όρο «μη-ακαδημαϊκές ιδιότητες» αναφερόμαστε σε όλα εκείνα τα 
στοιχεία που δεν περιλαμβάνουν την αμιγώς ακαδημαϊκή επίδοση των μαθη-
τών, αν και σε πολλές περιπτώσεις συντελούν σε αυτή (Moore, Lippman & 
Ryberg, 2015). Τέτοιου είδους στοιχεία προς μέτρηση σχετίζονται με τη συναι-
σθηματική, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και περιλαμβά-
νουν παραδείγματος χάρη τη δημιουργικότητα, την ικανότητα ερμηνείας και 
εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, τα κίνητρα, τον αυτοέλεγχο, την αποδο-
χή της διαφορετικότητας, την ενσυναίσθηση και άλλες αξίες που νωρίτερα 
αναφέρθηκαν ως στοιχεία που συνθέτουν την πνευματικότητα των παιδιών.

 
Περιεχόμενο Επιμορφωτικής διαδικασίας σχετικά με τις διδακτικές με-
θόδους και τις τεχνικές ανάπτυξης της πνευματικότητας 

Επίσης, δεδομένης της πρόθεσής μας, θα βοηθούσε πολύ η παρακολούθηση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με την έννοια και τους τρόπους ανά-
πτυξης της πνευματικότητας. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα στόχο θα 
έχουν αφ’ ενός μεν τη αποσαφήνιση της έννοιας της πνευματικότητας, αφ’ 
ετέρου δε, τον προγραμματισμό διαδικασιών και πρακτικών σχετικά με τον 
εντοπισμό και ακολούθως την ανάπτυξη της πνευματικότητας των μαθητών. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να προγραμματίζουμε τις δρα-
στηριότητές μας στην τάξη ώστε 

• να δημιουργούμε ευκαιρίες και το κατάλληλο πλαίσιο γι’ αυτές τις 
δραστηριότητες 

• να σημειώνουμε στον ωριαίο προγραμματισμό μας τις καταστάσεις 
και τις εμπειρίες μέσα από τις οποίες ελπίζουμε ότι τα παιδιά θα ενερ-
γοποιηθούν και 

• να σημειώνουμε το είδος των ερωτήσεων που θα θέλαμε να τους κά-
νουμε. 

Όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Α.Π. μπορούν να δώσουν αφορμές για 
την ανάπτυξη της πνευματικότητας στην τάξη. Η Γλώσσα, η Ιστορία, τα Θρη-
σκευτικά, τα Μαθηματικά, τα Εικαστικά, η Τεχνολογία, η Κοινωνική και Πο-
λιτική Αγωγή, η Μουσική. Με αφορμή αυτά τα μαθήματα, θα μπορούσαμε να 
προσφέρουμε στους μαθητές μας μια σειρά από εμπειρίες οι οποίες συνεισφέ-
ρουν στην ανάπτυξη της πνευματικότητας:

• Να δίνουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να εξερευνούν αξίες και 
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αρχές και να εντοπίζουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις ζωές 
των ανθρώπων.

• Να τους ενθαρρύνομε να ψάχνουν και να εντοπίζουν ό,τι τους εμπνέει.
• Να τους ενθαρρύνουμε να αυτο-στοχάζονται και να μαθαίνουν από αυ-

τόν τον αυτο-στοχασμό.
• Να τους δίνουμε ευκαιρίες να κατανοούν τα ανθρώπινα συναισθήμα-

τα, τον τρόπο που επηρεάζουν τους ανθρώπους και ποιο τρόπο θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν. 

• Να καταλάβουν τι σημαίνει αυτο-σεβασμός, αλλά και σεβασμός στους 
άλλους. 

• Να κατανοούν, να συνειδητοποιούν τη διαφορετικότητα και να τη βλέ-
πουν ως συστατικό της κοινωνίας. 

• Να τους παρέχουμε χρόνο και διάθεση για να περιγράψουν τα ευχάρι-
στα αλλά και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής τους. Γεγονότα ευχάρι-
στα ή οδυνηρά που απασχολούν τα ΜΜΕ μπορούν να γίνουν αφορμή 
για συζητήσεις. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν τις 
ερωτήσεις που θα ήθελαν και που διαφορετικά δε θα είχαν την ευκαιρία. 

• Να τους βοηθάμε να αναγνωρίζουν και τις άλλες κουλτούρες και θρη-
σκείες οι οποίες είναι παρούσες στο σχολείο ή στην τοπική κοινωνία.

• Να παρέχουμε μοντέλα «ηθικής» μέσα από τη λογοτεχνία, τις επιστή-
μες, τις τέχνες, την ιστορία.

• Να ενδυναμώνουμε τις αρχές και τις αξίες του σχολείου μας κατασκευ-
άζοντας αφίσες, εκθέσεις, εικόνες και παρουσιάσεις στην τάξη. 

• Να παρέχουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να εμπλέκονται σε δημο-
κρατικές διαδικασίες και να συμμετέχουν ενεργά με δράσεις εθελοντι-
κές στη ζωή της κοινότητας και του σχολείου. 

• Να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν 
αξίες, όπως τιμιότητα, σεβασμό, ηθικές αξίες, ανεξαρτησία, αλληλε-
ξάρτηση, σεβασμό, αλληλοσεβασμό. 

• Να παρέχουμε ευκαιρίες συμμετοχής των μαθητών μας σε παρουσιά-
σεις θεατρικών παραστάσεων, μουσικής, ζωγραφικής, χειροτεχνίας και 
σε άλλα πολιτιστικά δρώμενα και να βοηθάμε τους μαθητές να συνει-
δητοποιήσουν τη σημασία τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με 
το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρούμε ότι το παρόν άρθρο αποτελεί την αφετη-
ρία όσον αφορά στην αναγνώριση της πνευματικότητας ως μιας πτυχής των 
μαθητών της οποίας η καλλιέργεια παραμελείται στο πλαίσιο της τάξης. 

Mέσω της πνευματικότητας τα παιδιά αναπτύσσουν ισχυρή αίσθηση του 
εαυτού. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά είναι πιο ευτυχισμένα όταν νιώθουν ότι η 
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ζωή τους έχει νόημα και αξία και αυτό κυρίως πηγάζει από τις ουσιαστικές δι-
απροσωπικές σχέσεις που διαμορφώνουν. Όπως δηλώνει ο Holder (Πολεμικού, 
2016) «η ενίσχυση του προσωπικού νοήματος μπορεί να αποτελέσει βασικό 
παράγοντα της σχέσης μεταξύ πνευματικότητας και ευτυχίας». Δράσεις που 
στοχεύουν στην ενίσχυση του προσωπικού νοήματος μπορεί να είναι ενέργει-
ες καλοσύνης, αλτρουϊσμού, εθελοντισμού, ενέργειες που έχουν ως αποτέλε-
σμα τα παιδιά να νιώθουν πιο ευτυχισμένα. Αντιθέτως, η αίσθηση του εαυτού 
κλονίζεται όταν το παιδί βιώνει από τις διαπροσωπικές του σχέσεις έλλειψη 
εμπιστοσύνης ή έλλειψη κατανόησης. Αυτό μειώνει την εμπιστοσύνη στον 
εαυτό του και οικοδομεί ένα εξαρτημένο χαρακτήρα. 

Το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά για τη ζωή (de Souza Dr, 2017). Στερη-
μένα από αυτο-κατανόηση, χωρίς τη γνώση της προσωπικής τους ταυτότητας 
και τη δυνατότητα κατανόησης των άλλων, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες όχι 
μόνο στο σχολείο, αλλά και στην ενήλικη ζωή τους. Μήπως πρέπει να βοηθή-
σουμε τους μαθητές μας να «ζήσουν» και να αναπτυχθούν ολιστικά, ώστε να 
μην καταδικαστούν να διανύσουν μελλοντικά μια πνευματική έρημο; 
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Abstract

Research has shown that, nowadays, teachers tend to focus almost exclusive-
ly on students’ countable academic achievements and seem to neglect chil-
dren’s socio-emotional development. Aim of the present paper is to define the 
concept of spirituality in relation to students’ holistic development, that is, the 
well-rounded development of their psycho-physiological abilities, as proposed 
by the official legislation of Education. For this purpose, we use Mezirow’s 
Transformational Learning theory and Post-formal Thinking theory as our ba-
sic theoretical tools to define the dimensions and meaning of spirituality and 
analyze the positive impact that the development of self-perception has on chil-
dren. Last but not least, we propose the design of a potential teacher training 
program and the development of relevant measures aiming to cultivate chil-
dren’s spirituality.

Key-words: spirituality, transformational learning, post-formal thnking, 
interpersonal relationships, holistic development
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Διερεύνηση των αναμενομένων στρατηγικών 
επίλυσης συγκρούσεων από μαθητές Δημοτικών 

σχολείων με την αξιοποίηση σεναρίων

Αιμιλία Μίχαλου, Ιωάννης Δημάκος

Εισαγωγή

Οι σχέσεις εντός μίας ομάδας συνομηλίκων δεν χαρακτηρίζονται πάντα από 
ηρεμία και αμοιβαία κατανόηση. Συχνά τα παιδιά προσπαθούν να επιβληθούν 
στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και αυτό οδηγεί σε συγκρουσιακές καταστά-
σεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις 
αποτελούν φυσιολογικό τμήμα της κοινωνικοποίησης και της ωρίμανσης των 
παιδιών (Χατζηχρήστου, 2011. Bilgin, 2008). Η κοινωνικοποίηση απαιτεί τα 
παιδιά να μάθουν συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες αναπτύσσουν διαβιώ-
ντας σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και ομάδες, όπως η οικογένεια, η ομά-
δα συνομηλίκων, το σχολικό περιβάλλον κτλ. Ειδικότερα στην περίπτωση του 
σχολείου, λίγοι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δικές τους ανάγκες 
ταυτόχρονα με τις ανάγκες των συνομηλίκων τους, καθώς τα ενδιαφέροντα 
και οι ανάγκες τους είναι συγκεκριμένα και μπορεί να αφορούν μόνο αυτούς. 
Ακόμα πιο συχνά δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν τα δικά τους ενδιαφέ-
ροντα με αυτά των άλλων παιδιών, καθώς δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν ή 
δεν είναι συνηθισμένα να λύνουν τις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ τους 
αποτελεσματικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 
φαίνονται να είναι απολύτως φυσιολογικές και αναπόφευκτες στα σχολεία 
(Atici, 2007).

Μία σύγκρουση δεν είναι εξ ορισμού καλή ή κακή, θετική ή αρνητική. Τόσο 
οι μορφές που μπορεί να λάβει η σύγκρουση όσο και οι στρατηγικές που υιο-
θετούν οι μαθητές προκειμένου να διαχειριστούν τις μεταξύ τους συγκρούσεις 
έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης και έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογρα-
φία (Atici, 2007. Palmer, 2001. Rinaldi & Heath, 2006. Rose & Asher, 2004. 
Shantz, 2016). Οι περισσότεροι μαθητές συχνά δεν αναπτύσσουν επαρκείς 
δεξιότητες ή γνώσεις για τον τρόπο διαχείρισης μιας διαμάχης ή τη διαχείρι-
ση των δικών τους συναισθημάτων σε συγκρουσιακές καταστάσεις (Johnson 
& Johnson, 1994). Η έλλειψη γνώσης και η κακή διαχείριση των διαπροσω-
πικών συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση βίαιων και παραβα-
τικών συμπεριφορών.
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Στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων των μαθητών 

Όταν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου μιλούν για συγκρούσεις, κάνουν λόγο 
για σωματική βία, προσβολές, αφαίρεση αντικειμένων και προσωπικής περιου-
σίας, λεκτική επίθεση, και διαφωνίες (Atici, 2007. Johnson & Johnson, 1994). 
Η Χατζηχρήστου (2011) κατηγοριοποιεί τις στρατηγικές επίλυσης που εφαρμό-
ζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας σε: (α) σωματικές, (β) λεκτικές (υπό τη μορ-
φή της απλής αντίδρασης έως την πολύπλοκη διαπραγμάτευση), (γ) επιθετικές 
(π.χ. αφαίρεση ενός παιχνιδιού ή εισβολή στο χώρο του παιχνιδιού), και (δ) 
μη επιθετικές. Η Atici (2007) αναφέρει τρεις ευρύτερες κατηγορίες στρατηγι-
κών επίλυσης συγκρούσεων: (α) στρατηγικές που αναφέρονται σε περιπτώσεις 
όπου τα εμπλεκόμενα μέλη εστιάζουν στο πρόβλημα, δεν κατηγορούν το ένα 
το άλλο και προσπαθούν να λύσουν εποικοδομητικά τη διαφορά τους μέσα από 
τη συζήτηση, (β) επιθετικές στρατηγικές (aggressive strategies), που αφορούν 
περιστάσεις όπου εκδηλώνονται επιθετικές συμπεριφορές, όπως οι τσακωμοί, 
οι απειλές και ο θυμός, και (γ) στρατηγικές αποφυγής (avoidance strategies) 
που εντοπίζονται σε περιπτώσεις στις οποίες τα εμπλεκόμενα μέλη τείνουν να 
παραβλέπουν ή να αποσύρονται από τη σύγκρουση, να συμμορφώνονται με 
τις υποδείξεις του άλλου μέλους και να αποδέχονται λύσεις που δεν ικανοποι-
ούν τις ατομικές τους ανάγκες (Atici, 2007).

Λίγες είναι οι μελέτες για τις συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ 
των παιδιών (French, Pidada, Denoma, McDonald, & Lawton, 2005). Ωστό-
σο, αποκαλύπτουν πως τα συγκρουσιακά επεισόδια μεταξύ παιδιών δεν εμπε-
ριέχουν πάντα την επιθετικότητα, αλλά μπορεί να είναι μικρής διάρκειας και 
τις περισσότερες φορές να επιλύονται φιλικά χωρίς την παρέμβαση «εξωτερι-
κών» παραγόντων (Hartup, Laursen, Stewart, & Eastenson, 1988). Η ανάλυ-
ση των συμπεριφορών των παιδιών που εμπλέκονται σε συγκρούσεις έδειξε 
ότι τα παιδιά επιλύουν τις διαφορές τους περισσότερο με τη χρήση εξαναγκα-
σμού παρά μέσω της διαπραγμάτευσης και της αποδέσμευσης (Laursen, Fin-
kelstein, & Betts, 2001). 

Οι συμπεριφορές που εκδηλώνουν τα παιδιά ως απάντηση σε μια σύγκρουση 
παρουσιάζουν ποικιλία. Οι Murphy & Eisenberg (2002) κατηγοριοποίησαν τις 
συμπεριφορές αυτές σε: (1) μη προσβλητικές, λεκτικές εκφράσεις αντίρρησης 
(π.χ. επιμονή), (2) λεκτικές αλλά μη επιθετικές τεχνικές επίλυσης προβλήμα-
τος (π.χ. παροχή εξηγήσεων), (3) ξεσπάσματα, (4) αναζήτηση της συνδρομής 
ενός ενήλικα, (5) αποφυγή, (6) σωματική επίθεση, και (7) λεκτική επίθεση. 
Οι French et al. (2005) υποστήριξαν πως τα παιδιά συχνά κατηγοριοποιούν τη 
σύγκρουση υπό τους όρους του τρόπου επίλυσης και της αποδοχής του απο-
τελέσματος. Στη διαδικασία αυτή αναδύονται τρεις μορφές συμπεριφοράς: (1) 
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τα κακεντρεχή σχόλια (malicious gossip), (2) η κοινωνική απομάκρυνση, και 
(3) η χειραγώγηση μέσω των σχέσεων (relationship manipulation). Στη συ-
γκεκριμένη έρευνα, οι μαθητές ανεξάρτητα από την πολιτισμική ομάδα που 
ανήκαν ανέφεραν συγκρούσεις σύντομες, μεταξύ φίλων που επιλύθηκαν σε 
ικανοποιητικό βαθμό χωρίς την εξωτερική παρέμβαση από κάποιο ενήλικα, αν 
και υπέθεσαν οι ίδιοι τα παιδιά είναι πιο πιθανό να αναφέρουν την αξιοποίηση 
της διαπραγμάτευσης σε μια υποθετική σύγκρουση παρά σε ένα πραγματικό 
και παρατηρούμενο περιστατικό (French et al., 2005).

Οι de Paula & Befi-Lopes (2011) κατηγοριοποίησαν τις στρατηγικές 
επίλυσης των παιδιών αξιολoγώντας τις απαντήσεις τους σε υποθετικές 
καταστάσεις για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά ηλικίας 7-8 
χρονών καταφεύγουν συχνά σε μονομερείς στρατηγικές, αν και είναι ικανά 
να μπουν σε διαδικασίες συνδιαλαγής προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα. 
Οι ίδιοι ερευνητές κατέληξαν στην πρόταση πέντε αναπτυξιακών στάδιων 
γιατην κατηγοριοποίηση των στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων. Κάθε 
στάδιο περιελάμβανε ένα σύνολο στρατηγικών. Το βασικό (θεμελιακό) επίπεδο 
(επίπεδο μηδέν, level 0) περιελάμβανε στρατηγικές που δεν ήταν δυνατόν να 
ενταχθούν σε άλλα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο (level 1) συμπεριλήφθηκαν 
σωματικού τύπου λύσεις και οι στρατηγικές της σωματικής ή λεκτικής 
παρέμβασης αλλά και της αποφυγής. Το επόμενο επίπεδο (level 2) αφορούσε 
τις μονόπλευρες λύσεις και στρατηγικές, όπως αυτές της έκκλησης κάποιου 
ενήλικα για βοήθεια, της τιμωρίας, τα παράπονα, την υπακοή σε υποδείξεις 
και οδηγίες ή την προσπάθεια να υποβαθμιστεί η κατάσταση για το άλλο 
άτομο. Οι προτάσεις λύσης, η προσπάθεια πειθούς και παροχής εξηγήσεων, ο 
συμβιβασμός, η συμμόρφωση και η προσπάθεια για ενδείξη ενσυναίσθησης 
αποτέλεσαν το τρίτο επίπεδο (level 3), αυτό των συνεργατικών λύσεων. Το 
ανώτερο επίπεδο (level 4) των αμοιβαίων λύσεων εμπεριείχε τις στρατηγικές 
της συζήτησης/διαλόγου, της κλήσης για ενότητα και τις συνδυαστικές λύσεις 
(de Paula & Befi-Lopes, 2011).

Παράγοντες επιρροής

Η συνύπαρξη στο χώρο του σχολείου μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών 
υποβάθρων, προσωπικοτήτων, με διαφορετικές αξίες και επιδιώξεις που έχουν 
συναντηθεί τυχαία σε ένα χώρο και καλούνται να συνυπάρξουν με απώτερο 
σκοπό την εκπαίδευσή τους, καθιστά τις διαπροσωπικές συγκρούσεις αναπό-
φευκτες (Turnuklu et al., 2009). Η συμπεριφορά που θα επιδείξουν κατά την 
σύγκρουση τα παιδιά δεν είναι ανεξάρτητη από το πολιτισμικό πλαίσιο στο 
οποίο μεγαλώνουν.
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Οι συγκρούσεις των παιδιών διαφοροποιούνται και εξαρτώνται από πολ-
λούς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική πυκνότητα, 
η διαθεσιμότητα των πόρων και η ελευθερία κινήσεων (French et al., 2005. 
Laursen et al., 2001). Οι Rothbaum et al. (2000) θεωρούν τις πεποιθήσεις των 
ίδιων των παιδιών ιδιαίτερα σημαντικές για το αν οι συγκρούσεις θα θεωρη-
θούν ως αναμενόμενες και θα ενθαρρύνονται ή θα αντιμετωπίζονται ως προ-
βληματικές και θα αποθαρρύνονται.

Τόσο η μορφή των συγκρούσεων όσο και οι στρατηγικές επίλυσής τους 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των μαθητών, αν και ο 
ρόλος του φύλου δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος. Για παράδειγμα, τα αγό-
ρια τείνουν να εμπλέκονται σε συγκρούσεις που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις 
σωματικής βίας και είναι πιο βίαια, ενώ τα κορίτσια τείνουν να εμπλέκονται 
σε συγκρούσεις με εκδηλώσεις λεκτικής βίας (Dimakos & Kaouri, 2012. Δη-
μάκος, 2005). Επιπλέον, τα κορίτσια είναι πιθανότερο σε σχέση με τα αγόρια 
να καταφύγουν σε στρατηγικές επίλυσης όπως αυτές του συμβιβασμού και της 
αποφυγής (Atici, 2007. Owens, Daly, & Slee, 2005). Όσον αφορά τα ελληνικά 
δημοτικά σχολεία, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικά με τις στρατηγικές 
που υιοθετούν οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Αναφορικά με την ηλικία, όσο το παιδί μεγαλώνει, αυξάνεται η ικανότητα 
του να αξιοποιεί την αντίληψη του για την οπτική του άλλου κατά την επίλυση 
συγκρούσεων. Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας αξιοποιούν στρατηγικές επίλυ-
σης χαμηλότερου επιπέδου (πχ, η σωματική συμπεριφορά, οι απειλές, η ανα-
ζήτηση βοήθειας από κάποιο ενήλικα). Αντίθετα, όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, 
οι στρατηγικές που επιλέγουν γίνονται ολοένα και υψηλότερου επιπέδου και 
περιέχουν εκφράσεις και εκδηλώσεις ενσυναίσθησης, την αμοιβαία λήψη από-
φασης και την διαπραγμάτευση (French et al., 2005. Porter, 2005). Από τα 8 
χρόνια και μετά η αξιοποίηση των συνεργατικών στρατηγικών είναι συχνότερη, 
καθώς σε νεότερη ηλικία τα παιδιά δεν είναι απόλυτα ικανά να κατανοήσουν 
τις σκέψεις και τις ερμηνείες που δίνει το κάθε άτομο. Ήδη από την ηλικία 
των 6 ετών σταδιακά βελτιώνεται η ικανότητα των παιδιών να προβλέπουν και 
να εξηγούν τις πράξεις των άλλων υπό τους όρους των πεποιθήσεων και των 
επιθυμιών αλλά και να αναγνωρίζουν αυτές τις πεποιθήσεις και τις επιθυμίες 
(Sutton, Smith, & Swettenham, 1999). Μεγαλώνοντας κατανοούν επάρκως την 
αφηρημένη φύση των σκέψεων και πώς αυτές είναι δυνατόν να διαφέρουν από 
άτομο σε άτομο και έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αξιοποίησουν την γνώση 
αυτή σε κοινωνικές περιστάσεις, όντας πιο ικανά να βρουν τις κατάλληλότερες 
στρατηγικές για την επίλυση κάθε σύγκρουσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η βελτίωση της κοινωνικής επίγνωσης, η γλωσσική ανάπτυξη και η αφηρημένη 
σκέψη (de Paula & Befi-Lopes, 2011).
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Οι Killen & Sueyoshi (1995) διαπιστώνουν διαφοροποιήσεις στο βαθμό 
που οι συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών θεωρούνται ως θέματα που τα ίδια 
πρέπει να λύσουν ατομικά ή που απαιτείται παρέμβαση των γονιών ή άλλων 
μελών της κοινωνίας. Οι γονείς, παρεμβαίνοντας στις διαμάχες των παιδιών 
τους, μπορούν να δομήσουν την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν και να 
λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική του άλλου. Τα πρότυπα αποτελούν, σύμ-
φωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, μια βασική διαδικασία με την 
οποία τα παιδιά μαθαίνουν να επιλύουν συγκρούσεις (Perlman, Garfinkel, & 
Turrell, 2007). Ο τρόπος που τα παιδιά θα μάθουν να διαχειρίζονται και να 
επιλύουν τις συγκρούσεις στην παιδική τους ηλικία θα έχει μακροπρόθεσμες 
επιρροές στις μελλοντικές κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, επηρεάζοντας όχι 
μόνο τη σωματική και ψυχική υγεία τους αλλά και ολόκληρη την οικογένεια 
τους (Kesner, 1997). Σε περιπτώσεις απογοήτευσης ή σύγκρουσης τα παιδιά θα 
αντιγράψουν ή θα μιμηθούν τους τρόπους που οι γονείς ή οι σημαντικοί άλλοι 
της ζωής τους αντιδρούν (Owusu-Μensah, 2007. McClure, Miller & Russo, 
1992). Ο βαθμός προσκόλλησης του παιδιού στο γονέα θα μπορούσε, κατά τον 
Kesner (1997), να αποτελέσει παράγοντα πρόβλεψης της κοινωνικής λειτουρ-
γίας και του τρόπου διαχείρισης του ατόμου, καθώς τα ασφαλώς προσκολλη-
μένα παιδιά είναι περισσότερα ικανά σε σχέση με άλλους συνομηλίκους τους.

Δεξιότητες Επίλυσης Συγκρούσεων

Η απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων ξεκινά από τα πρώτα χρόνια 
και συνεχίζεται μέχρι και την εφηβεία. Το οικογενειακό και σχολικό περιβάλ-
λον, οι σημαντικοί άλλοι, οι ομάδες συνομηλίκων και τα κοινωνικά πλαίσια 
εντός των οποίων αναπτύσσεται το παιδί οδηγούν στην εκμάθηση των κοινω-
νικών δεξιοτήτων μέσω της καθοδήγησης, της ενίσχυσης και της προβολής 
προτύπων (Χατζηχρήστου, 2011). Οι Dimakos & Kaouri (2012) κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι τα υψηλά επίπεδα σύγκρουσης στην οικογένεια και οι 
ελλιπείς στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων σχετίζονται με συμπερι-
φορές εκφοβισμού, ενώ όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον τρόπο διαχείρι-
σης συγκρούσεων των γονέων ως άδικο έχουν λιγότερες πιθανότητες να κοι-
νωνικοποιηθούν.

Οι Perlman et al. (2007) υιοθέτησαν την άποψη πως οι στρατηγικές που 
θα υιοθετήσουν τα παιδιά στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων σχε-
τίζονται με τις στρατηγικές που αξιοποίησαν σε προγενέστερες περιπτώσεις 
οι γονείς τους. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι γονείς υιοθετούν στρατηγικές προ-
σανατολισμένες στα άλλα άτομα (οther-oriented), δηλαδή εμπλέκουν τα παι-
διά τους σε διαδικασίες συνεργατικής επίλυσης προβλήματος και θέασης της 
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οπτικής του άλλου, τα παιδιά αξιοποιούν πιο ευέλικτους τρόπους διαχείρισης 
των διαφωνιών με τους συνομηλίκους τους και έχουν λιγότερες πιθανότητες 
να καταφύγουν σε λεκτική επιθετικότητα και σε περισσότερο άκαμπτες και 
μη-διαλεκτικές μεθόδους. Αντιθέτως, η χρήση στρατηγικών προσανατολισμέ-
νων στον εαυτό (self-oriented), με τις οποίες δίνεται έμφαση στις ανάγκες του 
ίδιου του ατόμου, την επίδειξη δύναμης ή την επιτρεπτικότητα σχετίζεται με 
λιγότερο προσαρμοστικές και περισσότερο ανταγωνιστικές στρατηγικές δια-
χείρισης συγκρούσεων.

Τα παιδιά μαθαίνουν να επιλύουν συγκρούσεις πρωταρχικά μέσα από τη 
μίμηση προτύπων. Οι γονείς και τα αδέρφια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην συμπεριφορά που θα εκδηλώσουν τα παιδιά στη διάρκειας μιας σύγκρου-
σης, ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία, αλλά αυτός ο ρόλος διαφοροποι-
είται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τη σειρά γέννησης (Perlman et 
al., 2007). Η ύπαρξη άλλωστε περισσότερων αδερφών σχετίζεται με τη βελ-
τίωση των ικανοτήτων της θεωρίας του νου (theory of mind abilities), καθώς 
η αλληλεπίδραση με αυτά παρέχει πολλές αφορμές προκειμένου να δομηθεί 
η θεωρία του νου για το άτομο, ώστε να κατανοεί ότι και πέρα από το ίδιο 
και τα άλλα άτομα έχουν δικές τους νοητικές καταστάσεις όπως π.χ. πεποι-
θήσεις, συναισθήματα, κίνητρα κτλ. (Sutton, Smith & Swettenham, 1999). Οι 
αναπτυσσόμενες δεξιότητες της θεωρίας του νου, οδηγούν σε ενίσχυση των 
αρμονικών κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς οι συγκρούσεις που προκύπτουν 
από παρανοήσεις μειώνονται και τα παιδιά αναπτύσσουν ένα νέο σύνολο δε-
ξιοτήτων προκειμένου να αποφεύγουν στενάχωρες ή αμήχανες καταστάσεις 
(Hughes & Leekam, 2004).

Το κριτήριο με το οποίο ένα άτομο επιλέγει τον τρόπο διαχείρισης εξαρτάται 
επίσης και από διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αλλά και από 
τα συναισθήματά του (Behrendt & Ben-Ari, 2012. Bodtker & Katz Jameson, 
2001). Τα συναισθήματα, με κυρίαρχα αυτά της λύπης και του θυμού, που βιώ-
νουν τα παιδιά στη διάρκεια της σύγκρουσης (αλλά και μετέπειτα) αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα επιρροής της συμπεριφοράς τους. Για τους Arsenio & 
Killen (1996) τα συναισθήματα σχετίζονται με το ρόλο που διαδραματίζει το 
άτομο στο περιστατικό, αν δηλαδή είναι αυτό που προκάλεσε τη σύγκρουση 
ή αν είναι ο αποδέκτης. Οι αρνητικές συναισθηματικές συμπεριφορές κατά τη 
σύγκρουση επηρεάζουν την συμπεριφορά τους, καθώς τα συναισθήματα μπο-
ρούν να ενεργοποιήσουν και να ρυθμίσουν τις διαπροσωπικές συμπεριφορές 
και να αυξήσουν την πιθανότητα εκδήλωσης συγκεκριμένων συμπεριφορών 
(Murphy & Eisenberg, 2002).

Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω η διαδικασία διαχείρισης συ-
γκρούσεων είναι μια διαδικασία εξελισσόμενη και δυναμική και η επιλογή των 
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αντίστοιχων στρατηγικών από τους μαθητές επηρεάζεται από ένα σύνολο πα-
ραγόντων. Στην ελληνική αρθρογραφία, ενώ παρατηρείται πληθώρα άρθρων 
σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό και την επιθετικότητα, στη θεματική της δι-
αχείρισης συγκρούσεων στο σχολικό χώρο, οι έρευνες έχουν επικεντρωθείστη 
διαχείριση των συγκρούσεων από εκπαιδευτικούς (ενδεικτικά, Βουγιούκας, 
Βεντούλη & Μπαλλή, 2012. Γιαννίκας, 2014. Καράμηνας, 2010. Μητσάρα & 
Ιορδανίδης, 2015. Τέκος & Ιορδανίδης, 2011). Με αφορμή την παραπάνω δι-
απίστωση στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια αρχική διερεύνηση της δι-
αχείρισης συγκρούσεων από την προοπτική των μαθητών. Η παρούσα μελέτη 
διερεύνησε τις στρατηγικές διαχείρισης που υιοθετούν οι μαθητές αλλά και 
πιθανών παραγόντων (φύλο, τάξη, οικογένεια) που επηρεάζουν την επιλογή 
αυτή. Στόχος της μελέτης ήταν να αναδείξει τις επιλογές των μαθητών στην 
επίλυση συγκρούσεων και, κατ’ επέκταση, να θέσει τα θεμέλια για τη μελέτη 
των σχετικών φιλοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Μεθοδολογία

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 67 μαθητές και μαθήτριες (37 αγόρια και 
30 κορίτσια) των Ε΄ και Στ΄ τάξεων δύο τυχαία επιλεγμένων δημοτικών σχο-
λείων από την ευρύτερη αστική περιοχή της Πάτρας. Από τους μαθητές, οι 32 
φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη και οι 35 στην Στ΄ τάξη. Το 79% των μαθητών ζούσαν 
και με τους δυο γονείς, το 9% μόνο με τη μητέρα τους, ενώ για το 10,4% των 
συμμετεχόντων στο σπίτι ζούσαν και οι παππούδες ή οι γιαγιάδες τους. Ανα-
φορικά με την εργασιακή κατάσταση των γονέων, το 58,2% των μαθητών δή-
λωσε ότι εργάζονται και οι δυο γονείς, το 34,3% μόνο ο πατέρας, το 6% μόνο 
η μητέρα και το 1,5% κανένας από τους δυο.

Ερευνητικό Εργαλείο

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μικρά υποθετικά σενά-
ρια (vignettes), τα οποία περιγράφουν καταστάσεις και τους συμμετέχοντες 
σε αυτές. Οι συμπεριφορά των χαρακτήρων εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο και επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει τις απόψεις των συμμε-
τεχόντων αναφορικά με τα ζητήματα που αναδεικνύει η περιγραφόμενη κατά-
σταση (O’Dell, Crafter, Abreu & Cline, 2012). Οι μαθητές καλούνται να πά-
ρουν θέση και να εκφράσουν την άποψή τους για τη συγκεκριμένη κατάσταση. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρεαλιστικότητα των σεναρίων, η δημιουρ-
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γία τους βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία ή καταστάσεις που έχει εντοπίσει 
ή καταγράψει ο ερευνητής (Martin, 2004). Η τεχνική των μικρών ιστοριών-
σεναρίων επιλέχτηκε καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν 
την δική τους ερμηνεία για την περιγραφόμενη κατάσταση, παρέχοντας την 
δυνατότητα αποτύπωσης του τρόπου σκέψης του ατόμου για ευαίσθητα θέματα, 
με διακριτικό τρόπο. Η λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων προσεγγίζει 
αρκετά την πραγματικότητα, δεν εμπλέκει προσωπικά τους ερωτώμενους 
δίνοντας τους την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους για οικεία 
προς αυτούς θέματα, χωρίς να αναγκάζονται να δώσουν κοινωνικά αποδεκτές 
απαντήσεις, ενώ οι απουσία κάποιων στοιχείων ή λεπτομερειών οδηγεί τους 
συμμετέχοντες στην συμπλήρωση τους από τους ίδιους, παρέχοντας σημαντικά 
στοιχεία (Hughes, 1998. O’Dell et al., 2012. Poulou, 2006).

Τα μικρά σενάρια, αν και σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με 
επιφυλακτικότητα, αξιοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων της 
κοινωνικής έρευνας, καθώς παρέχουν την δυνατότητα να προσομοιάζουν 
τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνονται οι 
κοινωνικές συναλλαγές αλλά και οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφωνιών. 
Μάλιστα οι πρόσφατες πειραματικές έρευνες που εστιάζουν στην εναλλακτική 
επίλυση διαφωνιών αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα μικρά σενάρια (Collett & 
Childs, 2011. O’Dell et al., 2012)

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια, 
τα οποία αποτύπωναν περιστατικά της καθημερινότητας των μαθητών στη 
σχολική τάξη και τον ευρύτερο χώρο του σχολείου. Τα περιστατικά περιέγρα-
φαν συγκρουσιακές καταστάσεις, τόσο σε λεκτικό όσο και σωματικό επίπεδο.

Διαδικασία

Κάθε σενάριο δόθηκε στους μαθητές υπό τη μορφή φύλλου εργασίας με συ-
γκεκριμένες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου αφορούσαν α) το τι αναμένουν ότι θα συμβεί στη συνέχεια β) τα συναι-
σθήματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, γ) την αντίδραση των υπολοίπων 
ατόμων (συμπρωταγωνιστών) του σεναρίου και δ) τον χειρισμό της κατάστα-
σης από τον εκπαιδευτικό. Στις κλειστές τύπου ερωτήσεις οι συμμετέχοντες 
καλούνταν να πουν την άποψη τους για α) το ποιος θα επέμβει για να λύσει 
την κατάσταση και β) τι θα συμβεί μετά. Αντίγραφο των σεναρίων υπάρχει 
στο Παράρτημα Α΄ της εργασίας.

Στατιστική Ανάλυση
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Οι απαντήσεις των μαθητών για τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις ομαδοποιή-
θηκαν με βάση την κατηγοριοποίηση των de Paula & Befi-Lopes (2011) σε 
επίπεδα και στρατηγικές, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω. Έμφαση δόθηκε 
στις προσδοκίες των μαθητών για την έκβαση, στην προκειμένη περίπτωση, 
για την επίλυση μιας κατάστασης, καθώς από αυτές επηρέαζεται και ο τρόπος 
που θα την χειριστούν.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σε δυο επίπεδα. Αρχικά 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και στη συνέχεια συσχέτιση εξαρτη-
μένων και ανεξάρτητων μεταβλητών με εφαρμογή του κριτηρίου χ2. Οι αναλύ-
σεις έγιναν με τη βοήθεια του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης R (2016).

Αποτελέσματα

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις απαντήσεις των μαθητών σε κάθε ένα από τα σε-
νάρια από τους συμμετέχοντες. Ειδικότερα στο πρώτο σενάριο η πλειοψηφία 
των μαθητών αναμένει την εκδήλωση συμπεριφορών που παραπέμπουν σε 
«σωματική» παρέμβαση (χτυπήματα, λεκτική επίθεση κτλ) σε ποσοστό 31,6% 
αλλά και στην αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ενήλικα (22,8%).

Πίνακας 1
Ποσοστά μαθητών που επέλεξαν τις διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης 

σύγκρουσης ανά σενάριο

Στρατηγική Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3
Άλλο-Μη προσδιορισμένο 1,8 8 12,3
Σωματική Παρέμβαση 31,6 17,.6 15,1
Λεκτική Παρέμβαση 7,9 20,0 16
Υλική Δωροδοκία --- 1,6 0
Απειλή Απαίτηση Διεκδίκηση --- 6,4 0
Απουσία Αλληλεπίδρασης 1,8 0 1,9
Τιμωρία 4,4 2,4 10,4
Άλλο-Μη προσδιορισμένο 1,8 8 12,3
Σωματική Παρέμβαση 31,6 17,.6 15,1
Λεκτική Παρέμβαση 7,9 20,0 16
Υλική Δωροδοκία 0 1,6 0
Απειλή Απαίτηση Διεκδίκηση 0 6,4 0
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Απουσία Αλληλεπίδρασης 1,8 0 1,9
Τιμωρία 4,4 2,4 10,4
Έκκληση στην Εξουσία Ενηλίκων 22,8 20,8 28,3
Παράπονο 0 3,2 11,3
Δικαιολόγηση 1,8 0 0
Αποκλεισμός του Άλλου 0,9 0 0
Αμφισβήτηση 0 1,6 0
Αδύναμες Πρωτοβουλίες 3,5 3,2 0
Υπακοή σε οδηγίες 2,6 3,2 0
Απολογία Κατεναυσμός 1,8 0,8 0
Αναζήτηση οδηγιών ή στοιχείων 3,5 4,8 0
Πειθώ 3,5 1,6 0
Τιμωρία για μάθηση 0,9 0 0,9
Αναβολή Δράσης 0 0,8 0
Διαπροσωπική Δωροδοκία 0 0,8 0
Συμφιλίωση Συμβιβασμός 8,8 3,2 1,9
Ουσιαστική Συζήτηση 1,8 0 0
Αλλαγή Οπτικής 0 0 1,9

Στο δεύτερο σενάριο η πλειοψηφία των παιδιών αναμένει την αναζήτηση 
βοήθειας από κάποιο ενήλικα σε ποσοστό 20,8% και εν συνέχεια την σωματική 
παρέμβαση (17,6%), προτιμήσεις που επαναλαμβάνονται και στο τρίτο σενάριο 
σε ποσοστό 28,3% και 15,1% αντίστοιχα. Κατηγοριοποιώντας τις απαντήσεις 
ως προς το αναπτυξιακό επίπεδο των στρατηγικών, είναι ορατό πως υπερέ-
χουν αυτές που ανήκουν στο επίπεδο των μονόπλευρων λύσεων και ακολου-
θούν αυτές των σωματικών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.

Πίνακας 2
Ποσοστά ανά αναπτυξιακό επίπεδο λύσεων των μαθητών

Αναπτυξιακό επίπεδο λύσεων 
–στρατηγικών των μαθητών Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

Καμία Λύση  4,5 9,0 19,4
Σωματικές Λύσεις 43,3 34,3 23,9
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Μονόπλευρες Λύσεις 37,3 46,3 50,7
Συνεργατικές Λύσεις 14,9 10,4 6,0

Και στα τρία σενάρια οι μαθητές στην πλειοψηφία τους υπέδειξαν τον εκ-
παιδευτικό της τάξης ως το άτομο που θα μεσολαβούσε για να «ηρεμήσει» 
τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια ανέμεναν και την πα-
ρέμβαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Οι απαντήσεις αυτές καταγρά-
φονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί.

Πίνακας 3
Ποσοστά – Ποιος αναμένουν να ηρεμήσει τους πρωταγωνιστές του σεναρίου

Ποιος θα ηρεμήσει τους 
πρωταγωνιστές; Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

Θα ηρεμήσουν μόνοι τους 22,4 14,3 9,8
Ο δάσκαλος της τάξης 41,4 27,4 48,2
Ένας από τους δασκάλους 13,8 6,3 8,0
Ο Διευθυντής του σχολείου 19,0 9,7 27,7
Κανένας. Ο καβγάς θα συνεχιστεί 3,4 1,1 6,3

Ακολούθως, οι μαθητές ρωτήθηκαν για τις πιθανές αντιδράσεις και συμπερι-
φορές που θα ακολουθούσαν ή θα επιδείκνυαν οι συμμαθητές των πρωταγωνι-
στών. Η πλειοψηφία των απαντήσεων των μαθητών, διαφοροποιήθηκαν ανάλο-
γα με το σενάριο. Στο πρώτο σενάριο οι μαθητές ανέμεναν τα υπόλοιπα παιδιά 
της τάξης να προσπαθήσουν να χωρίσουν τα εμπλεκόμενα μέλη (51,3%), στο 
δεύτερο να προσφέρουν βοήθεια ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα (28,1%) και 
στο τρίτο να το πουν στο δάσκαλο ή στο Διευθυντή του σχολείου (20,8%). Ανα-
λυτικότερα οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στον πίνακα 4 που ακολουθεί.

Πίνακας 4
Ποσοστά – Πώς θα αντιδράσουν οι συμμαθητές των πρωταγωνιστών

Πώς θα αντιδράσουν οι 
συμμαθητές των πρωταγωνιστών; Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

109Διερεύνηση των αναμενομένων στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων 
από μαθητές Δημοτικών σχολείων με την αξιοποίηση σεναρίων

Θα το πουν στο/η δάσκαλο/α ή 
Διευθυντή/ντρια 9,2 3,1 20,8

Θα βοηθήσουν να λυθεί το 
πρόβλημα 1,3 28,1 0

Θα πάρουν το μέρος κάποιου 9,2 23,4 11,3

Θα προσπαθήσουν να τους 
χωρίσουν 51,3 26,6 18,9

Θα τους συμβιβάσουν 17,1 14,1 1,9

Θα τους πουν να ζητήσουν 
συγγνώμη 1,3 1,6 3,8

Θα γελούν με την ασήμαντη 
διαφωνία 3,9 3,1 --

Δεν θα επέμβουν 6,6 9,4 7,5

Θα διαμαρτυρηθούν για την 
φασαρία 0 31 35,8

Για την κωδικοποίηση των απαντήσεων ως προς το αναπτυξιακό επίπεδο, 
ακολουθήθηκε η ίδια κατηγοριοποίηση, με αυτή των απαντήσεων της πρώτης 
ερώτησης. Και στα τρία σενάρια, οι μαθητές αναμένουν πως οι συμμαθητές 
των πρωταγωνιστών να αξιοποιήσουν μονόπλευρες λύσεις στην πλειοψηφία 
τους. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί

Πίνακας 5
Ποσοστά ανά αναπτυξιακό επίπεδο λύσεων των υπόλοιπων μαθητών

Αναπτυξιακό επίπεδο λύσεων 
–στρατηγικών των υπόλοιπων 

μαθητών
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

Καμία λύση 11,9 14,9 31,3
Σωματικές λύσεις 6 -- --
Μονόπλευρες λύσεις 61,2 64,2 67,2
Συνεργατικές λύσεις 20,9 20,9 1,5
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Σύνολο 100 100 100

Ως προς τη διαχείριση του περιστατικού, οι μαθητές ρωτήθηκαν και για την 
πιθανή αντίδραση του εκπαιδευτικού. Από τις απαντήσεις τους (που παρουσι-
άζονται στον Πίνακα 6), η πλειοψηφία των μαθητών στο πρώτο και στο δεύ-
τερο σενάριο αναμένει ο εκπαιδευτικούς να τους χωρίσει και να τους μιλήσει, 
κάνοντας τους κήρυγμα (ποσοστά 21,4% και 31,3% αντίστοιχα) και στο τρίτο 
σενάριο να τους μαλώσει ή να τους βάλει τιμωρία (31,7%) και εν συνεχεία να 
τους κάνει κήρυγμα (15,9%).

Πίνακας 6
Ποσοστά – Τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός

Αντίδραση Εκπαιδευτικού Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

Θα προσπαθήσει να τους ηρεμήσει 14,3 13,8 13,4
Θα τους μαλώσει/τιμωρία 16,7 7,5 31,7
Θα τους πάει στο διευθυντή 14,3 6,3 12,2
Θα τους βοηθήσει/μιλήσει 21,4 23,8 6,1
Κήρυγμα 23,8 31,3 15,9
Θα τους χωρίσει 6,0 12,5 15,9
Θα συνεχίσει το μάθημα 2,4 2,5 2,4
Δεν θα επέμβει 1,2 2,5 2,4

Ακολουθώντας και σε αυτή την περίπτωση την κατηγοριοποίηση των απα-
ντήσεων ως προς τα αναπτυξιακά επίπεδα, ο τρόπος που αναμένεται να αντι-
δράσουν οι εκπαιδευτικοί παραπέμπει σε μονόπλευρες λύσεις (Πίνακας 7) και 
για τα τρία σενάρια και ακολουθούν οι συνεργατικές λύσεις.

Πίνακας 7
Ποσοστά ανά αναπτυξιακό επίπεδο λύσεων/συμπεριφορών από τον 

εκπαιδευτικό

Αναπτυξιακό επίπεδο λύσεων/ 
συμπεριφορών από τον 

εκπαιδευτικό
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

Καμία λύση 3,0 6,0 4,5
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Σωματικές λύσεις 1,5 1,5 3,0
Μονόπλευρες λύσεις 58,2 61,2 74,6
Συνεργατικές λύσεις 37,3 31,3 17,9
Σύνολο 100 100 100

Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν στο τι περιμένουν να συμβεί 
την επόμενη φορά που οι πρωταγωνιστές του σεναρίου θα συναντηθούν ξανά. 
Οι πλειοψηφία των μαθητών και στα τρία σενάρια θεωρεί ότι ο τσακωμός θα 
έχει ξεχαστεί, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνεχίσουν ο ένας να 
προκαλεί τον άλλο (Πίνακας 8).

Πίνακας 8
Ποσοστά – Τι θα συμβεί την επόμενη φορά που θα συναντηθούν

Τι θα συμβεί την επόμενη φορά 
που θα συναντηθούν; Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

Θα ξεχαστεί 71,4 71,4 65,3
Ο τσακωμός θα συνεχιστεί 8,6 14,3 15,3
Θα προκαλεί ο ένας τον άλλο 20,0 14,3 19,4

Τέλος οι μαθητές ερωτήθηκαν για το πώς αισθάνεται καθένα από τα παιδιά, 
χωρίς να διευκρινιστεί αν γίνεται αναφορά στους πρωταγωνιστές της σύγκρου-
σης ή σε αμέτοχους συμμαθητές τους. Στα δυο από τα τρία σενάρια οι απαντήσεις 
στους επικεντρώθηκαν κυρίως στα συναισθήματα των πρωταγωνιστών (πίνακας 9).

Πίνακας 9
Ποσοστά – Επικέντρωση απαντήσεων μαθητών ως προς τα συναισθήματα

Επικέντρωση απαντήσεων 
των μαθητών ως προς τα 

συναισθήματα
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

Αναφορά σε όλη την τάξη 27,5 16,7 22,7
Αναφορά σε πρωταγωνιστές 
σεναρίου 39,1 51,7 27,3

Δεν προσδιορίζεται 33,3 31,7 50,0
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Τα συναισθήματα που ανέφεραν ότι βιώνονται, ανεξάρτητα από το ποιος 
τα βιώνει, ήταν κατά κύριο λόγο αρνητικά και στα τρία περιστατικά που τους 
παρουσιάστηκαν. Η πλειοψηφία έκανε λόγο για λύπη και στεναχώρια καθώς 
επίσης και για θυμό. Αναλυτικότερα τα συναισθήματα παρουσιάζονται στον 
πίνακα 10 που ακολουθεί.

Πίνακας 10
Ποσοστά – Πώς αισθάνεται το καθένα από τα παιδιά

Πώς αισθάνεται το καθένα 
από τα παιδιά; Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

Θυμός/Οργή/Μίσος 21,6 17,9 29,5
Λύπη/Στεναχώρια/Θλίψη 31,8 33,3 11,5
Άσχημα/Τύψεις 19,3 14,1 24,4
Χαρά (για τον φίλο τους) 3,4 1,3 12,8
Ντροπή/Απογοήτευση 5,7 9,0 7,7
Ανασφάλεια/Αγωνία 4,5 1,3 --
Κούραση/Δυσφορία -- 1,3 --
Άλλο 13,6 21,8 14,1
Σύνολο 100 100 100

Διερευνώντας την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων 
και των απαντήσεων που έδωσαν, στατιστικά σημαντικά σχέσεις εντοπίστηκαν 
μεταξύ του επιπέδου των στρατηγικών που θα αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός (χ2 
= 12.309, df = 3, p = .006), στο αν οι συμμετέχοντες εστίασαν στη συναισθημα-
τική κατάσταση μόνο των συμμετεχόντων ή όχι (χ2 = 7.879, df = 2, p = .019), 
για το περιστατικό του Σεναρίου 2, όπως επίσης και στο τι αναμένεται ότι θα 
συμβεί μετά (χ2 = 6.752, df = 2, p = .034) για το περιστατικό του Σεναρίου 3.

Η τάξη φοίτησης των συμμετεχόντων φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με 
την αντίληψη των μαθητών για τον τρόπο αντίδρασης και χειρισμού της κατά-
στασης από τον εκπαιδευτικό (χ2 = 13.849, df = 7, p= .05) και για το τι αναμέ-
νεται να συμβεί μετά (χ2 = 6.520, df = 2, p = .038) για το σενάριο 1.

Τέλος, στατιστικά σημαντικές σχέσεις εντοπίστηκαν μεταξύ της μεταβλη-
τής που αφορούσε το αν τα παιδιά μένουν στο σπίτι με τους δύο ή τον έναν 
γονέα και την στρατηγική που αναγνώριζαν κατά την εξέλιξη της σύγκρου-
σης (χ2 = 66.727, df = 48, p = .038) για το σενάριο 1, και του τι αναμένεται να 
συμβεί την επόμενη φορά (χ2 = 9.571, df = 4, p = .048) για το σενάριο 3. Στο 
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σενάριο 2 εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του αναπτυξιακού 
επιπέδου των στρατηγικών που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός κατά την δι-
αχείρισης της κατάστασης και του αριθμού αδερφών των συμμετεχόντων (χ2 
= 20.274, df = 9, p = .016).

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως έδειξαν πως οι μαθητές 
που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν στρατηγικές επίλυσης χαμηλότερων επι-
πέδων (σωματικές και μονόπλευρες λύσεις), όπως αυτές περιγράφονται από τους 
de Paula & Befi-Lopez (2000). Δεν φάνηκε να προτιμώνται οι συνεργατικές ή οι 
αμοιβαίες λύσεις, γεγονός που ενδεχομένως να αναδεικνύει ελλιπείς δεξιότητες 
διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων από τους συγκεκριμένους μαθητές. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό οι μαθητές δεν ανέφεραν 
αποκλειστικά μόνο μια στρατηγική. Στις απαντήσεις τους ανιχνεύονταν και στοι-
χεία άλλων στρατηγικών του ίδιου ή διαφορετικού επιπέδου. Η πολυπλοκότητα 
των συγκρουσιακών καταστάσεων, αλλά και η ποικιλία των στρατηγικών και 
των συνδυασμών τους που έχει στη διάθεσή του το άτομο, μπορεί να δικαιολο-
γήσει την αναφορά των παιδιών σε πολλαπλές στρατηγικές κατά την επεξερ-
γασία υποθετικών καταστάσεων (Murphy & Eisenberg, 2002), όπως επίσης και 
το επίπεδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη θεωρία του νου.

Όσον αφορά την στρατηγική που αναμένεται να ακολουθηθεί για την επί-
λυση της συγκρουσιακής κατάστασης, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση με το 
αν οι συμμετέχοντες μαθητές διαμένουν με τον ένα ή και τους δυο γονείς ή/και 
με άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
προηγούμενες έρευνες για το ρόλο των γονεϊκών προτύπων κατά την επιλογή 
του τρόπου διαχείρισης της σύγκρουσης (Perlman et al., 2007. Sandy, 2001). Το 
συμπέρασμα αυτό εμμέσως υποστηρίζεται και από το γεγονός πωςη πλειοψη-
φία των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέμενε η κατάσταση να επιλυ-
θεί με την παρέμβαση του κάποιου ενήλικου ατόμου (π.χ. του εκπαιδευτικού).

Όπως φαίνεται από την επεξεργασία των απαντήσεων, ο παράγοντας τάξη 
φαίνεται να επηρεάζει τις αναμονές των μαθητών από την έκβαση του περιστατι-
κού. Το φύλο φαίνεται να σχετίζεται με το τι περιμένουν να συμβεί την επόμενη 
φορά. Αν θεωρήσουν ότι ο εκπαιδευτικός θα δώσει λύση,ο βαθμός ενεργοποίησης 
των μαθητών μειώνεται και περιορίζεται σε συγκεκριμενες στρατηγικές που δεν 
περιέχουν στρατηγικές αποτελεσματικής επίλυσης, και τις οποίες οι de Paula & 
Befi-Lopez (2000) κατατάσσουν ως υψηλότερου επιπέδου.

Στην παρούσα έρευνα, οι μαθητές ρωτήθηκαν για τη διαχείριση του περιστα-
τικού από τρεις ομάδες ατόμων: α) τους μαθητές που εμπλέκονται στο περιστα-
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τικό, β) τους συμμαθητές τους, και γ) τους εκπαιδευτικούς. Από την ανάλυση 
των απαντήσεων φάνηκε ότι και στις τρεις περιπτώσεις αναμένεται να παρου-
σιαστούν μονόπλευρες λύσεις. Ωστόσο μονόπλευροι φαίνεται να είναι και οι 
αναμενόμενοι χειρισμοί του εκπαιδευτικού. Ενδεχομένως να μην πρόκειται για 
απλή σύμπτωση, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί 
πρότυπο για τον τρόπο διαχείρισης, και ενδεχομένως οι αντιδράσεις των παιδιών 
να αποτελούν αντανάκλαση του και ερμηνεύονται από αυτό. Παρόλα αυτά ένα 
σημαντικό ποσοστό των μαθητών αναμένουν οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν 
την αξιοποίηση συνεργατικών λύσεων.

Τέλος όσον αφορά τα συναισθήματα που ανέφεραν οι μαθητές, οι απαντή-
σεις τους συμπίπτουν με ευρήματα παλαιότερων ερευνών σύμφωνα με τις οποίες 
αρνητικά συναισθήματα, διαφορετικής έντασης, αναδύονται και βιώνονται από 
τα παιδιά, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται, την οικειότητα προς το 
αντίπαλο μέλος και την ένταση που κάθε παιδί βιώνει το εκάστοτε συναίσθημα 
(Arsenio & Killen, 1995. Millen & Olson, 2000. Murphy & Eisenberg, 2002.)

Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις – Περιορισμοί

Η παρούσα έρευνα αφορούσε σε μια μικρής κλίμακας διερεύνηση του φαι-
νομένου της επίλυσης συγκρούσεων. Στην έρευνα συμμετείχε περιορισμένος 
αριθμός μαθητών. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις έδωσαν τη δυνατότητα να 
γίνει μια αρχική εκτίμηση των αντιλήψεων και των απόψεων των μαθητών, 
σε τρία διαφορετικά περιστατικά σύγκρουσης, που το καθένα είχε διαφορετι-
κά χαρακτηριστικά, ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων, το χώρο και την 
χρονική στιγμή του σχολικού χρόνου, στην οποία εξελίσσεται. Ενδεχομένως 
να υπήρχε διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών αν οι ερωτήσεις εστί-
αζαν στον τρόπο που οι ίδιοι θα χειρίζονταν την κατάσταση. Όπως άλλωστε 
σημειώνουν οι Collett & Childs (2011), τα μικρά σενάρια είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμα για τη διερεύνηση του πως τα άτομα θεωρούν ότι πρέπει να αντιδράσουν 
σε μια δεδομένη κατάσταση αλλά όχι κατ’ ανάγκη ότι θα δράσουν με αυτό τον 
τρόπο. Λεπτομερέστερη μελέτη είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την 
πλήρη σκιαγράφηση της πραγματικότητας των παιδιών σε περιστατικά σύ-
γκρουσης. Η μελέτη των στρατηγικών που αξιοποιούν οι μαθητές των δημο-
τικών σχολείων, απαιτεί, όπως προκύπτει από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
(Bilgin, 2008. Johnson & Johnson, 1994. Johnson & Johnson, 2002. Perlman 
et al., 2005. Sandy & Broadman, 2000), μακράς διάρκειας έρευνα, με συνεχή 
ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των μέσων και των διαδικασιών που κάθε 
φόρα αξιοποιούνται, ώστε να αποτυπώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την 
ισχύουσα κατάσταση. Κλείνοντας, δεδομένου ότι αφενόςη ανάπτυξη των δε-
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ξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων ξεκινά από μικρή ηλικία και αφετέρου ότι 
οι εκπαιδευτικοί και ο τρόπος που χειρίζονται τις συγκρουσιακές καταστάσεις 
επηρεάζουντη συμπεριφορά των μαθητών σε ανάλογες περιστάσεις, θεωρεί-
ται χρήσιμη η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατολισμένων 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα διευκόλυναν τα παιδιά να διαχειριστούν, 
κατά το δυνατόν μόνα τους και αποτελεσματικά, συγκρουσιακές καταστάσεις 
στις μεταξύ τους σχέσεις.
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Ερωτήσεις επεξεργασίας σεναρίων

• Τι νομίζεις ότι θα συμβεί στη συνέχεια;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Ποιος θα τους ηρεμήσει; (μπορείς να επιλέξεις μέχρι δυο 
απαντήσεις)

Θα ηρεμήσουν μόνοι τους-θα συμφιλιωθούν
ο/η δάσκαλος/α της τάξης
Ένας από τους δασκάλους του σχολείου
Ο Διευθυντής του σχολείου
Κανένας. Ο καβγάς θα συνεχιστεί και στο επόμενο διάλλειμα

• Οι συμμαθητές τους τι θα κάνουν;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Πώς αισθάνεται καθένα από τα παιδιά;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Ο δάσκαλος τι θα κάνει;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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• Την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξουν

Το περιστατικό θα έχει ξεχαστεί

Ο τσακωμός θα συνεχιστεί

Θα προκαλεί ο ένας τον άλλο, ψάχνοντας αφορμή να 
ξανατσακωθούν

Abstract

Conflicts are an integral part of children’s development and their integration 
into peer groups. Conflicts occur within the family as well as all other social 
systems children join, including schools. The management of conflicts is a 
dynamic process during which individuals are asked to select various strate-
gies. Within the school context, relevant studies have focused on the manage-
ment of conflicts from the perspective of teachers as well as the prevention of 
school bullying and violence. Using hypothetical scenarios, the present study 
attempts to investigate the strategies students attending 5th and 6th grades se-
lect while dealing with conflicts during their daily school life. The selection 
of conflict resolution strategies seems to be affected by familial standards and 
values, teacher expectations, age and gender.

Key-words: management, resolution of conflicts, strategies, scenario
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Οι θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) για την επιλογή του Διευθυντή 

Σχολικής Μονάδας

Θεοφάνης Παπαδάκης, Πέλα Στραβάκου

Εισαγωγή

Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία καταγραφή των θέσεων της Δι-
δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με την επιλογή του Διευθυντή Σχολικής 
Μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν διατυπωθεί από το 1974 
έως σήμερα. Κυριότερη πηγή μας είναι τα 390 τεύχη του Διδασκαλικού Βήματος 
που έχουν εκδοθεί από τη μεταπολίτευση και μετά και πιο συγκεκριμένα από το 
τεύχος 762/1974 μέχρι και το τεύχος 1166/2105. Το Δ.Β. είναι το επίσημο συνδι-
καλιστικό έντυπο της Δ.Ο.Ε. στο οποίο δημοσιεύονται, από το 1924, οι επίσημες 
απόψεις και τα αιτήματά της, αλλά και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, Διδασκαλικοί Σύλλογοι, εκπαιδευτικοί κ.λπ.). 

Η Δ.Ο.Ε., όπως και οι άλλες δύο ομοσπονδίες εκπαιδευτικών (Ο.Λ.Μ.Ε. και 
Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), θεωρείται δεδομένο πως εκπροσωπεί το σύνολο των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι. οι συντάκτες των επίσημων κειμένων 
της, που είναι εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., μιλούν πάντα εξ ονόματος όλων των 
εκπαιδευτικών (Σαλτέρης, 1998: 468). Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε πως 
ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται από τις παρατάξεις 
που απαρτίζουν κάθε φορά το Δ.Σ., οι αποφάσεις που λαμβάνονται ομόφωνα 
ή κατά πλειοψηφία αποτελούν τις επίσημες θέσεις του κλάδου, οι οποίες εκ-
φράζονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. «Οι αποφάσεις 
των οργάνων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν χαρακτηρίζονται σαν ομό-
φωνες ή κατά πλειοψηφία, πρέπει να γίνονται σεβαστές απ’ όλους γιατί μόνο 
έτσι διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία του κλάδου» (Δ.Β., 960: 1).

Οι θέσεις της Δ.Ο.Ε.

Την περίοδο της δικτατορίας με το Νομοθετικό Διάταγμα 651/70 θεσπίστηκε 
ο θεσμός του διευθυντή σχολικής μονάδας. Έτσι επιβλήθηκε ένας ασφυκτικός 
κλοιός ελέγχου στο σχολείο και το προσωπικό του, μεταβάλλοντας το διευθυ-
ντή του σε μικρό επιθεωρητή που καθημερινά αστυνόμευε τη σχολική κοινό-
τητα (Τουλούπης, 1985: 100). 
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Μετά τη μεταπολίτευση οι δημοκρατικές δυνάμεις των δασκάλων ανέδειξαν 
αιρετή συνδικαλιστική διοίκηση (Τουλούπης, 1985: 116) στην οποία κυριαρχού-
σαν δυνάμεις από τον κεντροαριστερό πολιτικό χώρο, που εντάσσονταν στο χώρο 
της τότε αντιπολίτευσης (Σαλτέρης, 1998: 484). Τα πρώτα χρόνια της μεταπολί-
τευσης και μέχρι την κυβερνητική αλλαγή του 1981 τα κυρίαρχα αιτήματα της 
Δ.Ο.Ε. ήταν η κάθαρση, η κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή, η οικονομική 
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, η ουσιαστική αποκέντρωση και η καθιέρωση 
δημοκρατικού πνεύματος στη διοίκηση. Υποστήριζαν πως μόνο με την αλλαγή 
του διοικητικού μηχανισμού θα άνοιγε ο δρόμος για τον εκδημοκρατισμό της 
εκπαίδευσης, τη συμμετοχική διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων και τη μεγα-
λύτερη αποδοτικότητά της (Λαλιώτη, 2007: 33-34). Την περίοδο εκείνη η Δ.Ο.Ε. 
με τις διεκδικήσεις της αντιμετώπιζε τον διευθυντή περισσότερο ως βαθμό και 
λιγότερο ως θέση στελέχους. Διεκδικούσε την αύξηση των οργανικών θέσεων 
των διευθυντών και τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να κατέχει 
τον συγκεκριμένο βαθμό, με τις ανάλογες οικονομικές απολαβές, χωρίς να έχει 
τοποθετηθεί σε θέση διευθυντή (Αλεξανδρόπουλος, 2013: 201).

Η Δ.Ο.Ε. αμέσως μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ σπεύδει να στείλει επιστολή στον 
πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου με την οποία χαιρετίζει με ενθουσιασμό την 
ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, δηλώνει την ολόθερμη συμπαράστα-
ση στην κυβέρνηση και πως είναι έτοιμη να τη βοηθήσει με κάθε τρόπο (Δ.Β., 
903: 8). Στο διεκδικητικό πλαίσιο που διατυπώνει η Δ.Ο.Ε. ενόψει της 51ης Γ.Σ. 
του κλάδου εισηγείται την τροποποίηση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας (Δ.Β., 913: 2), χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο επιλογής. 
Σύμφωνα με εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η διοίκηση του σχολείου πρέπει να 
ασκείται συλλογικά από το σύλλογο διδασκόντων, ενώ έργο του διευθυντή εί-
ναι να συντονίζει τη λειτουργία του σχολείου και να υλοποιεί τις αποφάσεις του 
συλλόγου (Τουλούπης, 1985: 120). 

Για πρώτη φορά γίνεται μνεία από τη Δ.Ο.Ε. στο θέμα της επιλογής διευθυ-
ντών σχολικών μονάδων σε κείμενο του 1983, με το οποίο καλεί τους συλλόγους 
εκπαιδευτικών να εκφράσουν την άποψή τους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα 
τελικό κείμενο με τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. για το σχέδιο νόμου που αναμένεται να 
κατατεθεί από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την εισήγηση, η επιλογή του διευ-
θυντή στα πολυθέσια σχολεία προτείνει να γίνεται από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Παιδείας (ΠΕ.ΣΥ.Π.), το οποίο να αποφασίζει αφού λάβει υπόψη του 1) 
τα αντικειμενικά προσόντα των υποψηφίων και 2) τις προτάσεις των Τοπικών 
Συμβουλίων Παιδείας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. (Δ.Β., 919: 5). 
Εκείνο που τονίζεται είναι πως η Δ.Ο.Ε. θα επιμείνει στην αποκέντρωση των 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων και την αξιοκρατική επιλογή των διευθυντών των 
σχολείων (Δ.Β., 942: 2).
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Κρίνοντας τον Ν.1566/85 η Δ.Ο.Ε. θεωρεί πως πρόκειται για ένα νομοσχέ-
διο με δημοκρατική και προοδευτική φιλοσοφία, αλλά επισημαίνει πως πολλές 
από τις προτάσεις της δεν έγιναν δεκτές. Οι ενστάσεις που διατυπώνονται για 
τη διοίκηση των σχολείων είναι πως δεν μειώνεται το ωράριο των διευθυντών 
των σχολείων, υποβαθμίζεται ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων ως οργά-
νου διοίκησης και οι συνεδριάσεις του μπαίνουν εκτός ωραρίου διδασκαλίας, 
ενώ δεν έγινε δεκτός ο τρόπος επιλογής των διευθυντών που είχε προτείνει η 
Δ.Ο.Ε. (Δ.Β., 961: 1 - 962: 3,8). 

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων με το 
θεσμικό πλαίσιο του Ν.1566/85, η Δ.Ο.Ε. επαναφέρει το θέμα στην ημερήσια 
διάταξη της 55ης Γ.Σ. του κλάδου. Επαναδιατυπώνει τη θέση της για αξιοκρα-
τικές επιλογές και για αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, έτσι ώστε να μη 
δημιουργούνται οικογενειακά προβλήματα στους διευθυντές λόγω μετακινή-
σεων σε άλλες περιοχές και να εξασφαλίζεται ποιοτική ισορροπία στην εκπαί-
δευση των παιδιών όλης της χώρας. (Δ.Β., 977: 4). 

Το 1987 ο τότε Υπουργός Παιδείας, Αντώνης Τρίτσης, εξαγγέλλει τον εθνι-
κό διάλογο για την Παιδεία. Ανάμεσα στα θέματα του διαλόγου περιλαμβανό-
ταν και αυτό των διευθυντών των σχολικών μονάδων (Μπάκας, 2001: 82). Ο 
Υπουργός απέστειλε προς τη Δ.Ο.Ε. και τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις 
κείμενο «αρχών για τη λειτουργία του νέου σχολείου», το οποίο για το θέμα 
της επιλογής προέβλεπε: «Η επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και υποδι-
ευθυντών των σχολικών μονάδων, πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικό σύ-
στημα αξιολόγησης και διαφανείς διαδικασίες και να εξυπηρετεί την ανάγκη 
της παρουσίας διευθυντών και υποδιευθυντών από τους περισσότερο κατάλ-
ληλους εκπαιδευτικούς» (Δ.Β., 989: 4-5). Η Δ.Ο.Ε. σε μία πρώτη αντίδρασή 
της και λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο φορές μέχρι τότε είχε αποστείλει τις θέ-
σεις της στον Υπουργό Παιδείας και δεν έλαβε καμία απάντηση χαρακτηρίζει 
τον διάλογο που προτείνεται ως «διάλογο κουφών» (Δ.Β., 989: 3).

Τον Σεπτέμβριο του 1988 δημοσιεύονται 5 σχέδια Π.Δ. του Ν.1556/85 προς 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών και για να εκφράσει τις απόψεις της η Δ.Ο.Ε. 
(Δ.Β., 1005: 40-55). Μεταξύ άλλων τα Π.Δ. αναφέρονται στην οργάνωση και 
λειτουργία των δημοτικών σχολείων και στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησής τους. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., κάνοντας μία πρώτη εκτί-
μηση στις διατάξεις των Π.Δ. και των κανονιστικών πράξεων, τοποθετείται 
αρνητικά αναφέροντας πως δεν έλαβε υπόψη της η κυβέρνηση τις θέσεις των 
εκπαιδευτικών. Θέση της Δ.Ο.Ε. είναι πως «κανένα Π.Δ. δεν θα περάσει, αν 
έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κλάδου» και καλεί τους εκπαιδευ-
τικούς σε ενότητα και σε αγώνα (Δ.Β., 1007: 2). Τον Σεπτέμβριο του 1989 στο 
διεκδικητικό πλαίσιο που εισηγείται το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στους διδασκαλικούς 
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συλλόγους της χώρας, για το συνδικαλιστικό έτος 1989-90, αναφέρεται στη δι-
εκδίκηση της αλλαγής του συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, στην 
καθιέρωση αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων και τη διαφάνεια στη δια-
δικασία επιλογής (Δ.Β., 1016: 13). 

Στις 2.8.1990 το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Παιδείας 
Β. Μπεκίρη στον οποίο παρέδωσε τις αποφάσεις της 59ης Γ.Σ. και συζήτησε 
τα προβλήματα του κλάδου. Μετά τη συνάντηση, σε ανακοίνωσή του καταγ-
γέλλει πως για ακόμη μία φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
προσχηματικά επικαλείται το διάλογο για τη λύση των προβλημάτων της Παι-
δείας, ενώ ταυτόχρονα προχωράει σε ένα «όργιο ρεβανσισμού, κομματισμού 
και αναξιοκρατίας επιδιδόμενη σ’ ένα πογκρόμ διώξεων όλων των στελεχών 
της εκπαίδευσης». Διαμαρτύρεται και καταγγέλλει την κατάργηση των υπη-
ρεσιακών συμβουλίων και την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με 
την οποία καταργεί όλους τους διευθυντές και υποδιευθυντές της χώρας και 
δίνει το δικαίωμα στους νομάρχες να διορίζουν «κομματικούς φίλους, ανά-
γοντας τις πελατειακές σχέσεις ως κυρίαρχο ζήτημα στην εκπαίδευση». Αυτό 
«θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διάλυση της σχολικής μονάδας με τη συντριβή 
της απαραίτητης σ΄ αυτή συνεργασίας και παιδαγωγικής ατμόσφαιρας» (Δ.Β., 
1026: 57). Στις 8.9.1990 με νέα ανακοίνωση ενημερώνεται ο κλάδος πως δεν 
εισακούστηκαν οι θέσεις της ομοσπονδίας και πως κατά τη διαδικασία επιλο-
γής και τοποθέτησης νέων διευθυντών «βιάστηκε βάναυσα η διαφάνεια και 
η αξιοκρατία» και καλεί τους εκπαιδευτικούς σε «ενωτικό και ανυποχώρητο 
αγώνα» (Δ.Β., 1028: 51). 

Θεωρώντας πως η επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση έχει μεγάλη σημασία 
για τη λειτουργία των σχολείων και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και έχοντας 
όπως αναφέρει «τραυματικές εμπειρίες» από τον μέχρι τώρα τρόπο επιλογής, 
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκπονήσει για πρώτη 
φορά ένα πλήρες και ολοκληρωμένο «Σχέδιο Πρότασης αντικειμενικών και 
μετρήσιμων κριτηρίων για την επιλογή στελεχών Π.Ε.». Είναι σημαντικό πως 
για πρώτη φορά, πέρα από γενικόλογες αναφορές και γενικές αρχές, δημοσι-
εύεται ένα σχέδιο με πλήρεις, σαφείς και επεξεργασμένες θέσεις για το ζήτημα 
της επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, το οποίο περιέχει εξειδικευμένες αναφο-
ρές σε κάθε πτυχή της διαδικασίας επιλογής (Αλεξανδρόπουλος, 2013: 236).

Το σχέδιο αυτό στάλθηκε στους διδασκαλικούς συλλόγους της χώρας προ-
κειμένου να το βελτιώσουν και να το συμπληρώσουν και στη συνέχεια να το 
καταθέσει στην 60ή Γ.Σ. για επικύρωση (Δ.Β., 1034-1035: 6). Στην εισήγηση 
αναφέρεται πως «είναι γνωστή σε όλους μας η απαράδεκτη κατάσταση που 
αναφέρεται στην επιλογή των στελεχών Π.Ε. όσο και στη θέση του κλάδου για 
την αξιοκρατική επιλογή τους με αντικειμενικά κριτήρια», ενώ σε άλλο ση-
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μείο υπογραμμίζει προς τους εκπαιδευτικούς «τη σημασία που έχει η ανάγκη 
της μεγαλύτερης δυνατής σύγκλισης των απόψεων πέρα από παραταξιακές ή 
άλλες διαφορές». (Δ.Β., 1034-1035: 26).

Οι απαντήσεις που έλαβε η Δ.Ο.Ε. ήταν από 76 Συλλόγους και με βάση τις 
παρατηρήσεις τους τον Ιούνιο του 1991 (Δ.Β., 1037-1038: 9-11) δημοσιεύ-
εται το «Τελικό Σχέδιο-Πρόταση αντικειμενικών μετρήσιμων κριτηρίων για 
την επιλογή στελεχών ΠΕ» αναφέροντας πως: «η αξιοκρατία στην επιλογή 
στελεχών θα έχει τεράστιες ευεργετικές συνέπειες για τη δημόσια εκπαίδευση 
και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλύσει 
αυτό το πρόβλημα, έτσι που η διοίκηση να λειτουργεί άψογα ακόμη και όταν 
δεν υπάρχει κυβέρνηση».

Α) Βασικές αρχές για την επιλογή στελεχών ΠΕ:
• Η γνώση του αντικειμένου και η εμπειρία σ’ αυτό.
• Η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στη σχολική και διδακτι-

κή πράξη.
• Η αρχαιότητα.
Β) Απαραίτητοι βασικοί όροι:
• Όλες οι θέσεις των στελεχών εκπαίδευσης να είναι με θητεία που ανα-

νεώνεται ύστερα από επανάκριση. Σύμφωνα με τη θέση της Δ.Ο.Ε. η 
μονιμότητα δεν βελτιώνει την εκπαίδευση, μειώνει την αποδοτικότητα, 
αποκλείει θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση και επιδιώκεται περισσό-
τερο από την κρατική εξουσία για να μπορεί να ελέγχει την εκπαίδευ-
ση. Μάλιστα, η εμπειρία από το θεσμό του Επιθεωρητή έδειξε πως η 
μονιμότητα καταλήγει στον αυταρχισμό και απειλεί τον ελεύθερο, δη-
μιουργικό και δημοκρατικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

• Το δικαίωμα υποβολής αίτησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση 15 
ετών δημόσιας υπηρεσίας και 10 ετών διδακτικής υπηρεσίας.

• Οι θέσεις στελεχών ορίζονται με προκήρυξη και ο κάθε υποψήφιος έχει 
δικαίωμα να ζητάει να καταλάβει συγκεκριμένη θέση.

• Η επιλογή στελεχών με γραπτό διαγωνισμό απορρίπτεται, γιατί λει-
τουργεί απωθητικά για πολλούς ικανούς εκπαιδευτικούς και γιατί είναι 
διαβλητός, όπως έχει αποδείξει η πραγματικότητα.

Γ) Τομείς Κριτηρίων:
• Αρχαιότητα 
• Σπουδές 
• Συγγραφικό έργο
• Κοινωνική προσφορά (τοπική αυτοδιοίκηση-συνδικαλισμός). Η προ-

σμέτρηση της θητείας του υποψηφίου ως αιρετού μέλους οργάνου της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή του συνδικαλισμού αποτελεί στοιχείο που 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, λειτουργώντας και ως ένα κίνητρο προ-
σφοράς προς όφελος της εκπαίδευσης και επίσης πολύ σημαντική είναι 
η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις. 

• Ειδική έκθεση υποψηφίου-κρίση. Αξιολογούνται: η διοικητική ικανό-
τητα και η ευσυνειδησία. Η ειδική έκθεση συντάσσεται από το Σύλ-
λογο Διδασκόντων. 

• Συνέντευξη με την οποία είναι δυνατόν να διαπιστωθούν προσόντα ή 
μειονεκτήματα που δεν διαπιστώνονται από τα γνωστά στοιχεία, που 
είναι όμως αποφασιστικά για το έργο του εκπαιδευτικού. Η συγκεκρι-
μένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα στο εξωτερικό με όρους που 
διασφαλίζουν την αντικειμενικότητά της, π.χ. καταγραφή ερωτήσεων-
απαντήσεων. Η συνέντευξη για τους υποψηφίους διευθυντές γίνεται από 
το ΠΥΣΠΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου εκπαιδευτικών.

Το 1992 ο υπουργός Παιδείας, Γ. Σουφλιάς, καταθέτει προς ψήφιση τον νόμο 
2043/92 για την «Εποπτεία και Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης». Η Δ.Ο.Ε. αντιδρά στέλνοντας τηλεγράφημα στους συλλόγους 
όλης της χώρας και ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Θεωρεί πως το 
μέλημα της κυβέρνησης δεν είναι η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, αλλά ο 
ασφυκτικός ιδεολογικός και διοικητικός έλεγχος. Η μονιμότητα των στελεχών, 
που προβλέπει το νομοσχέδιο, οδηγεί στην κομματικοποίηση της εκπαίδευσης, 
ενώ ο διευθυντής μεταβάλλεται σε κριτή-επιθεωρητή πρώτου βαθμού, κάτι που 
θα πλήξει την παιδαγωγική σχέση συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, 
με τη μονιμότητα θα αποκλειστούν ικανοί και προσοντούχοι εκπαιδευτικοί που 
δεν θα έχουν την τύχη να επιλεγούν ως στελέχη με τη συγκεκριμένη διαδικασία 
επιλογής (Δ.Β., 1047-1048: 2-13). 

Η διαμάχη μεταξύ της Δ.Ο.Ε. και του Υπουργείου Παιδείας εντείνεται μετά 
τις επιλογές των διευθυντών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2043/92. Η Ομο-
σπονδία των εκπαιδευτικών καταγγέλλει πως οι επιλογές ήταν αποτέλεσμα «ημε-
τεροκρατίας, αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας» και προαποφασισμένες, κάτι που επι-
τεύχθηκε με την αλλαγή των υπηρεσιακών συμβουλίων και την αδιαφάνεια στη 
διαδικασία της συνέντευξης. Στις καταγγελίες της Δ.Ο.Ε. το Υπουργείο Παιδείας, 
με Δελτίο Τύπου, απαντάει πως οι καταγγελίες της Δ.Ο.Ε. είναι ανακρίβειες, πως 
αποκρύπτει στοιχεία και καταλήγει πως «Ψεύδεται ασύστολα η Δ.Ο.Ε.» (Δ.Β., 
1051-1052: 27-30). 

Μετά την κυβερνητική αλλαγή του 1993, η Δ.Ο.Ε. στο κεντρικό της άρθρο στο 
Δ.Β. με τίτλο «Τι αναμένει ο κλάδος από την νέα κυβέρνηση» αναφέρει πως αναμέ-
νει ένα σύστημα επιλογής στελεχών αντικειμενικό και αδιάβλητο, που να αποκαθι-
στά την αξιοκρατία, να αναδεικνύει τους πραγματικά ικανούς για τις θέσεις αυτές 
και να διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής (Δ.Β., 1062-1063: 2). 
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Επί υπουργίας Γ. Α. Παπανδρέου και παρά τις αντιδράσεις της Δ.Ο.Ε. ψη-
φίζονται τα ΠΔ 398/95 και 399/95 που αφορούν την επιλογή στελεχών και τη 
σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Με επιστολές της προς τον Υπουργό 
Παιδείας και προς τους εκπαιδευτικούς, η Δ.Ο.Ε. καταδικάζει τη μεθόδευση 
διαμόρφωσης και έκδοσης των Π.Δ., καταγγέλλει το διάλογο, που αποδεικνύ-
εται πως ήταν στην ουσία μια προσχηματική διαδικασία για την προώθηση 
προαποφασισμένων αποφάσεων και επισημαίνει πως έρχονται σε πλήρη αντί-
θεση με τις διακηρυγμένες θέσεις της Δ.Ο.Ε.. Τονίζει πως είναι καθολική και 
κατηγορηματική η αντίθεση των εκπαιδευτικών της Π.Ε. για τα δύο αυτά νο-
μοθετήματα. Η εφαρμογή τους θα προκαλέσει ανυπολόγιστες αρνητικές επι-
πτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν 
θα αμφισβητηθούν ως αναξιοκρατικά και διαβλητά. Επίσης, καταδικάζει το 
γεγονός πως στα ΠΥΣΠΕ δεν προβλέπεται η συμμετοχή τρίτου αιρετού και 
πως σ’ αυτά θα συμμετέχουν χωρίς ψήφο εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης (Δ.Β., 1079: 16-18). 

Μετά τις επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων με τις διατάξεις του 
Π.Δ.398/95, η Δ.Ο.Ε. με ανακοίνωσή της τονίζει πως αυτές έρχονται σε πλή-
ρη αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου και πως το αποτέλεσμα που προέκυψε 
ελέγχεται ως προς την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του. Ζητάει την 
άμεση κατάργησή του και τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος επιλογών που 
θα είναι κοινά αποδεκτό, που θα έχει διάρκεια και προοπτική, θα καθιερώνει 
μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια και θα κατοχυρώνει την αξιοκρατία. 
(Δ.Β., 1089: 14-34).

Τον Φεβρουάριο του 2002 δημοσιεύεται και τίθεται σε ισχύ το Π.Δ.25/2002 
χωρίς να υπάρξει κάποια ανακοίνωση από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπως συνέβαι-
νε κάθε φορά που ψηφιζόταν κάποιο καινούριο νομοθέτημα. Στη δευτερολο-
γία του, στα πλαίσια των εργασιών της 71ης Γ.Σ. του κλάδου, ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., Β. Παληγιάννης, αναφέρεται στο Π.Δ.25 λέγοντας πως κα-
νείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως κινείται μακριά από τις θέσεις του κλά-
δου και κατά συνέπεια και οι επιλογές δεν θα είναι αυτές που επιθυμούσαν 
οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, εξηγεί πως δεν υπήρξε καμία απόφαση σχετικά με 
το Π.Δ. των επιλογών, γιατί λόγω διαφωνιών των μελών του Δ.Σ. «δεν υπήρ-
ξε ένας κοινός τόπος, μια συνισταμένη για να προχωρήσουμε σε προτάσεις» 
(Δ.Β., 1116: 64-65). 

Το θέμα επανέρχεται και απασχολεί ξανά τη Δ.Ο.Ε. μετά την κυβερνητική 
αλλαγή του 2004, όταν στις 20.1.2005, σε επιστολή προς την Υπουργό Παι-
δείας, Μ. Γιαννάκου, η Δ.Ο.Ε. αποστέλλει τις γενικές αρχές για τη θεσμοθέτη-
ση ενός κοινά αποδεκτού συστήματος επιλογής στελεχών, όπως αυτές έχουν 
διατυπωθεί πολλές φορές στο παρελθόν. (Δ.Β.,1131: 24). Στις 10 Οκτωβρίου 
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2005 η Δ.Ο.Ε. λαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου για τις επιλογές στελεχών και 
άμεσα απαντάει στην Υπουργό Παιδείας πως το απορρίπτει κατηγορηματικά, 
αφού είναι εντελώς αντίθετο τόσο στη φιλοσοφία όσο και στις διατάξεις του με 
τις πάγιες θέσεις του κλάδου για αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια 
καλώντας την να μην το καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή (Δ.Β., 1135: 17), 
κάτι που φυσικά δεν εισακούστηκε με αποτέλεσμα να ψηφιστεί ο Ν.3467/06. 
Μετά τις επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων με το πλαίσιο του Ν.3467, 
η Δ.Ο.Ε. κάνει λόγο «για προαποφασισμένες επιλογές, για συνεντεύξεις-πα-
ρωδία, μισαλλοδοξία και ρεβανσισμό κατά συναδέλφων». Το Υπουργείο Παι-
δείας μοναδικό του στόχο έχει να στελεχώσει την ιεραρχική πυραμίδα της εκ-
παίδευσης για να εξασφαλίσει το μηχανισμό με τον οποίο θα επιβάλλει την 
αντιδραστική και εκπαιδευτική της πολιτική (Δ.Β., 1142: 25). 

Η νέα υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α. Διαμαντο-
πούλου, στην πρώτη συνάντησή της με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στις 19.11.2009, 
ζήτησε τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε. για το θέμα της επιλογής των στελεχών της 
εκπαίδευσης. Διευκρίνισε πως πρώτα θα ψηφιστεί νόμος με τα κριτήρια και 
μετά θα γίνει η επιλογή των στελεχών (Δ.Β., 1151: 7). 

Στις 30.4.2010 ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Δ. Μπράτης, στην επιτροπή μορ-
φωτικών υποθέσεων της Βουλής, που επεξεργαζόταν το σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Παιδείας, εκπροσωπώντας τη Δ.Ο.Ε., αναφέρει πως οι κρίσεις 
από τότε που έγιναν, δηλαδή από το 1980 και μετά, δεν υπήρξαν ποτέ διαφα-
νείς, επί οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Π.Ε. 
ζητά την καθιέρωση ενός συστήματος που να είναι αξιοκρατικό και αντικει-
μενικό. Αποτελεί θετική εξέλιξη πως σύμφωνα με τον Ν.3848/10 μειώνεται η 
βαρύτητα της συνέντευξης και επίσης πως αυτή μαγνητοφωνείται. Σύμφωνα 
με την τοποθέτηση του Προέδρου, η Δ.Ο.Ε. δεν είχε ποτέ θέσει την κατάργη-
ση της συνέντευξης. Η θέση της ήταν να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που να 
είναι διαφανείς για όλο τον κόσμο και να μη βάζει ο καθένας ότι βαθμό θέλει. 

Μετά τις επιλογές των διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν.3848/2010, ο πρώην Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. και νυν αιρετός του 
Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Δ. Μπράτης, ο οποίος ανήκει στην παράταξη της ΠΑΣΚ, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του στην 81η Γ.Σ. του κλάδου έκανε αναφορά στο «μπα-
ράζ» των αλληλοσυγκρουόμενων εγκυκλίων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο 
Παιδείας κατά τη διάρκεια της επιλογής. Η άποψή του είναι πως τα συμβού-
λια επιλογής σεβάστηκαν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των συνα-
δέλφων, ενώ η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, η μελέτη περίπτωσης και το 
γεγονός πως οι δηλώσεις προτίμησης γίνονταν μετά την τελική ανακοίνωση 
των μορίων βοήθησαν στο να «μην παιχτούν παιχνίδια του παρελθόντος και 
να μην υπάρξουν επιλογές σκοπιμοτήτων (Δ.Β., 1161: 115).
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Στη συνέχεια, ο άλλος αιρετός του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Β. Παληγιάννης, ο οποί-
ος προέρχεται από την παράταξη της ΔΑΚΕ, κάνοντας την κριτική του για το 
Ν.3848/2010 και τις επιλογές των διευθυντών σχολικών μονάδων, τόνισε την 
προσπάθεια που έγινε για τον έλεγχο των υπηρεσιακών συμβουλίων προκει-
μένου μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης να επικρατήσει για ακόμη μία 
φορά η ημετεροκρατία, θυσιάζοντας την αξιοκρατία στο βωμό των μικροπα-
ραταξιακών συμφερόντων, επιβεβαιώνοντας έτσι την προσπάθεια της πολιτι-
κής ηγεσίας για τον πλήρη έλεγχο της διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης. 
(Δ.Β., 1161: 120-121).

Μετά την κυβερνητική αλλαγή του 2015 και τον σχηματισμό κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
με τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Α. Κουράκη, στις 3.3.2015. Σε ανα-
κοίνωσή της την ίδια μέρα η Δ.Ο.Ε. ενημερώνει πως σχετικά με τις επιλογές 
στελεχών στην εκπαίδευση ο αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε πως μετά την 
τοποθέτηση των νέων Περιφερειακών Διευθυντών θα γίνει η επιλογή Σχολι-
κών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης –κατά πάσα πιθανότητα με το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ν.3848/2010– ενώ η επιλογή Διευθυντών Σχο-
λείων μάλλον μετατίθεται για το επόμενο έτος (Δ.Ο.Ε., 2015α).

Στις 21.4.2015 με νέα ανακοίνωση η Δ.Ο.Ε. κατηγορεί τον αναπληρωτή 
Υπουργό Παιδείας πως παρά τις δεσμεύσεις του στην προηγούμενη συνάντη-
ση για γόνιμο και αναλυτικό διάλογο, «γίνεται μάρτυρας της απόλυτης απα-
ξίωσης κάθε διαδικασίας θεσμικού διαλόγου» και πως το Υπουργείο Παιδεί-
ας «έρχεται να ανεβάσει την ίδια κακοπαιγμένη παράσταση που τόσες φορές 
έχουμε παρακολουθήσει με άλλους πρωταγωνιστές». Η Δ.Ο.Ε. τονίζει πως θε-
ωρεί «απολύτως παρελκυστική» την τακτική των δηλώσεων για το θέμα της 
επιλογής στελεχών, αφού, αντί να εμβαθύνει στον επαναπροσδιορισμό του 
ρόλου των στελεχών και στην ανάγκη εξεύρεσης ενός γνήσια αντικειμενικού 
και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής τους, πυροδοτεί με δηλώσεις μια «τε-
χνητή μάχη» συνέντευξης – ψηφοφορίας συλλόγου διδασκόντων, επιδιώκο-
ντας τον αποπροσανατολισμό και τον πόλεμο χαρακωμάτων μεταξύ των εκ-
παιδευτικών (Δ.Ο.Ε., 2015β).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ενόψει της πρόσκλησης να καταθέσει τις απόψεις της 
στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-
λής, στις 4.5.2015, όπου θα συζητηθεί το σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα για 
την πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δι-
ατάξεις», δημοσιεύει επιστολή στην οποία αναλύει τις θέσεις της. Σύμφωνα 
με τη Δ.Ο.Ε., η κατάθεση του σχεδίου νόμου -το οποίο αρχικά είχε κατατεθεί 
με τη μορφή τροπολογιών σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού- με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος φανερώνει πως προτεραιότητα του Υπουργεί-
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ου Παιδείας είναι ο έλεγχος του διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης δια 
της πεπατημένης, που άλλοτε κατακεραύνωνε. Η κατάθεση του σχεδίου νόμου 
βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα όσα εύηχα είχε εξαγγείλει ο αναπλη-
ρωτής Υπουργός στη συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ενώ η επιλογή των στε-
λεχών δεν δικαιολογεί το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, αφού είναι ένα θέμα 
που απαιτεί βαθύ και αναλυτικό διάλογο. Όμως, η τακτική του Υπουργείου 
Παιδείας να καλεί τη Δ.Ο.Ε. να συζητήσει διατάξεις που ήδη έχουν κατατεθεί 
στη Βουλή προς ψήφιση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αποτελεί για 
ακόμη μία φορά την απόλυτη απαξίωση της έννοιας του διαλόγου.

Σύμφωνα με τη Δ.Ο.Ε. το σχέδιο νόμου περιέχει πολλές αποσπασματικές, 
πρόχειρες και ατυχείς ρυθμίσεις, όπως:

• Ο διαχωρισμός της επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και διευθυντών 
σχολικών μονάδων από αυτή των σχολικών συμβούλων.

• Διατηρεί τα συμβούλια επιλογής Σχολικών Συμβούλων, ενώ καταργεί 
αυτά των διευθυντών εκπαίδευσης και διευθυντών σχολικών μονάδων.

• Θέτει αντισυνταγματικούς περιορισμούς και αποκλεισμούς στον αριθμό 
επιλογής σχολείων των υποψηφίων, στην αντιμετώπιση σπουδών ίδιου 
επιπέδου, στο χαρακτηρισμό προϋπηρεσίας ως διδακτικής.

• Ισοπεδώνει, στην ουσία, τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων.
• Ο τρόπος με τον οποίο αντικαθίσταται η συνέντευξη από την ψηφοφο-

ρία μετατρέπει το σύλλογο διδασκόντων από ένα όργανο που είναι ζω-
ντανό -και το οποίο σαφέστατα πρέπει να έχει άποψη για τη λειτουργία 
του σχολείου- σε ένα συμβούλιο επιλογής με εξαιρετικές παθογένειες.

• Η ψήφος των εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε μόρια, ενώ η ψηφοφο-
ρία θα είναι μυστική και δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αιτιολόγηση.

Κλείνοντας αναφέρει πως το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
• Εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο νομοσχέδιο.
• Ζητά την απόσυρσή του από τη Βουλή, έτσι ώστε να συζητηθεί με τις 

εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα σχέδιο που 
θα είναι κοινά αποδεκτό και θα διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, τη 
διαφάνεια και την αξιοκρατία ( Δ.Ο.Ε., 2015γ).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δ.Ο.Ε., Θ. Κικινή, στην ομιλία του στην Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στις 4.5.2015, το σημαντικότερο 
αρνητικό είναι πως με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε χάνεται η ουσία της 
εκπαίδευσης, ενώ η κυβέρνηση «πέφτει στην ίδια παγίδα» και κοιτά απλώς 
να διαιωνίσει ένα καθεστώς επικράτησης αυτών που νομίζει ότι την εξυπηρε-
τούν. Σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα προβλέπει πως «θα πέσουν 
στα δικαστήρια αυτά και είναι κρίμα» (Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 
Βουλής, 2015). 
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Διαπιστώσεις

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως από το 1975 αρχίζει μια 
μακρά συζήτηση στο χώρο της εκπαίδευσης για τα κριτήρια και τις διαδικα-
σίες επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Σε αυτό το ζήτημα το διαχρονι-
κό αίτημα της Δ.Ο.Ε. είναι ένα σύστημα όπου η επιλογή στελεχών θα γίνεται 
με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια επιλογής. Η άποψή της είναι πως τα 
μετρήσιμα κριτήρια προσδίδουν αντικειμενικότητα, δηλαδή αξιοκρατία στις 
διαδικασίες επιλογής (Αλεξανδρόπουλος, 2013: 135).

Οι σχέσεις της Δ.Ο.Ε. με το Υπουργείο Παιδείας όλα αυτά τα χρόνια πα-
ρουσιάζουν πολλές διακυμάνσεις. Παρατηρούνται κατά καιρούς συνεργασία, 
ταύτιση απόψεων, διάλογος, αποστασιοποίηση, αδιαφορία και έντονες συ-
γκρούσεις (Μπάκας, 2001: 219).

Πολλές φορές η στάση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν μένει ανεπηρέαστη από 
παραταξιακές λογικές, αφού η σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήματος των 
δασκάλων με τα κόμματα είναι εμφανής. Έτσι, συχνά οι θέσεις και κυρίως η 
αγωνιστική διάθεση της Δ.Ο.Ε. εξαρτώνται από τους συσχετισμούς που διαμορ-
φώνονται κάθε φορά στο Δ.Σ. και από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία.

Η Δ.Ο.Ε. στέκεται πάντα απέναντι στα νομοθετήματα του Υπουργείου Παι-
δείας με κριτική διάθεση, ενώ κάθε φορά που το Υπουργείο Παιδείας καλεί σε 
διάλογο την Ομοσπονδία υπάρχει ένα κλίμα καχυποψίας και αμφιβολιών. Η 
Δ.Ο.Ε. πάντα δηλώνει πως δεν απορρίπτει τον διάλογο, όμως τις περισσότερες 
φορές θεωρεί πως ο διάλογος είναι προσχηματικός και μοναδικό σκοπό έχει 
να νομιμοποιήσει αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Από την άλλη, το Υπουρ-
γείο κατηγορεί τη Δ.Ο.Ε. πως συμμετέχει στο διάλογο απαιτώντας να γίνουν 
δεκτές οι προτάσεις της χωρίς καμία ευελιξία και διάθεση να τις συζητήσει 
και να της τροποποιήσει. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω σκίτσο για την 
μορφή και τον χαρακτήρα του διαλόγου όπως τον αντιλαμβάνεται διαχρονικά 
η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών της Π.Ε. 
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Εικόνα 1. Πηγή: Διδασκαλικό Βήμα, τεύχος 1034-1035, 1991

Εν κατακλείδι οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. για ένα σύστημα επιλογής στελεχών 
εκπαίδευσης αντικειμενικό και αξιοκρατικό, με όσο το δυνατόν λιγότερη αυ-
θαιρεσία και κομματικό χαρακτήρα, δεν ελήφθησαν ποτέ σοβαρά υπόψη. Ενώ 
έπρεπε μια διακομματική επιτροπή να είναι αυτή που θα ορίσει τα κριτήρια 
επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, πάντα η κάθε κυβέρνηση μετέβαλλε τα 
κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο να ελέγξει 
τον διοικητικό, εποπτικό και καθοδηγητικό μηχανισμό της εκπαίδευσης (Λα-
λιώτη, 2007: 68).
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Abstract

In our country the selection of the principals for school units goes hand in hand 
with each governmental change. A fact that has constituted a point of friction 
between each government in power and the teachers, while a system of selection 
has not been formed, which is long lasting and accepted from the teachers. In 
the present article a report is made on the formal positions and proposals of the 
Teachers Federation of Greece in relation to the selection of the principals of 
the school units as they occur in the Federation’s journal, called “Didaskaliko 
Vima”, from 1974 up to today. A reference is also made about the positions 
of the Teachers Federation of Greece as well as the criticism it makes to the 
leadership of the Ministry of Education every time it is invited for talks.
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Τα αναγνωστικά κίνητρα και οι στρατηγικές 
κατανόησης μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Φωτεινή Πολυχρόνη, Μαριάνθη Κουτρίκη,
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Εισαγωγή

Η ανάγνωση ως μια ψυχογλωσσική λειτουργία συνιστά μια αρκετά πολύπλοκη 
διαδικασία την οποία ακολουθεί το άτομο προκειμένου να φτάσει στη «σημα-
σιολογική ερμηνεία τυπωμένων ή γραπτών συμβόλων». Δηλαδή, ο απώτερος 
σκοπός της ανάγνωσης είναι να ανακαλύψει κανείς το νόημα του κειμένου 
(Πόρποδας, 2002). Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αναμένεται να έχουν 
δυσκολίες στην κατανόηση του κειμένου και στη μνημονική συγκράτηση των 
πληροφοριών οι οποίες προσελήφθησαν μέσω της ανάγνωσης. Αυτό οδηγεί 
συχνά σε χαμηλή έως μέτρια επίδοση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που 
απαιτούν γνωστική επεξεργασία, κατανόηση και μνημονική συγκράτηση ενός 
συστήματος συμβόλων, όπως είναι ο γραπτός λόγος (Πόρποδας, 2002). Με τον 
όρο μαθησιακές δυσκολίες περιγράφονται οι δυσκολίες στην κατάκτηση του 
γραπτού λόγου σε παιδιά τα οποία έχουν τυπική νοημοσύνη και δεν παρουσι-
άζουν άλλα ελλείμματα αισθητηριακά ή αναπτυξιακά. Η λέξη «ειδικές» που 
συχνά προηγείται του όρου «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται στο σχετικά 
στενό πεδίο έκφρασης των δυσκολιών αυτών, δηλαδή τις δυσκολίες στην ανά-
γνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και υποδηλώνει την ύπαρξη άλλων ακαδη-
μαϊκών τομέων στους οποίους το παιδί έχει υψηλή επίδοση (Πολυχρόνη, 2011).

Τα αναγνωστικά κίνητρα

Ακόμα και οι πιο ικανοί και ταλαντούχοι μαθητές ενδέχεται να μην ασχολη-
θούν με μια δραστηριότητα, όπως η ανάγνωση, αν δεν έχουν κάποιο κίνητρο 
να την επιτελέσουν, καθώς για την επίτευξή της δεν απαιτείται μόνο η ικα-
νότητα του μαθητή αλλά και το ανάλογο κίνητρο (Eccles & Wigfield, 2002. 
Guthrie & Wigfield, 2000. Watkins & Coffey, 2004). Ακόμη κι αν ένας μαθη-
τής διαθέτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να διεκπεραιώσει με επιτυχία 
ένα έργο, δεν πρόκειται να το κάνει εάν δεν διαθέτει τα αντίστοιχα κίνητρα 
(Schunk, Pintrich, & Meece, 2010).
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Ένα σοβαρό θεωρητικό και μεθοδολογικό ζήτημα που σχετίζεται με την 
έννοια του κινήτρου αφορά στο κατά πόσο τα κίνητρα διαφέρουν ανάλογα με 
το πεδίο στο οποίο απευθύνονται ή αποτελούν μια δομή που είναι ίδια, ανε-
ξάρτητα από το γνωστικό πεδίο ενασχόλησης. Σύμφωνα με τον Bandura, τα 
γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι δομές των κινήτρων, όπως 
το κέντρο ελέγχου μιας συμπεριφοράς, είναι πολύ γενικά για να περιγράψουν 
συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αντιθέτως, άλλοι μελετητές έχουν προσδώσει 
μεγαλύτερη βαρύτητα σε πιο γενικές διαστάσεις των κινήτρων, όπως είναι οι 
γενικοί στόχοι επίτευξης παρά οι στόχοι επίτευξης που αφορούν ένα συγκεκρι-
μένο έργο υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι διευρυμένοι προσανατολισμοί στόχου 
επηρεάζουν διαφορετικές συμπεριφορές επίτευξης. Με την ανάπτυξη της ψυ-
χολογίας, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, δόθηκε μεγαλύτερη 
έμφαση στην διαφοροποίηση των κινήτρων βάσει του συγκεκριμένου πεδίου 
συμπεριφοράς που απευθύνεται παρά στη γενικότερη δομή της έννοιας του 
κινήτρου (Wigfield, 1997).

Σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση του Eccles, τα κίνητρα επη-
ρεάζονται από την προσδοκία κάποιου είτε για επιτυχία είτε για αποτυχία σε 
ένα θέμα, όπως και από την «αξία» ή την σχετική έλξη που μπορεί να έχει το 
άτομο από ένα ζήτημα. Οι μαθητές που αντιλαμβάνονται το διάβασμα ως κάτι 
αξιόλογο και σημαντικό για προσωπικούς λόγους, είναι πολύ πιθανό να ασχο-
ληθούν πιο μεθοδικά και να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια (Gambrell, 
Palmer, Codling & Mazzoni, 1996).

Στη θεωρία του Eccles στηρίζονται και οι θεωρίες των Ford και Winne. Η 
θεωρία του Ford (1992) κάνει αναφορά σε συστήματα κινήτρων και υποστη-
ρίζει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να θέτουν στόχους τους οποίους θεωρούν 
αξιόλογους και τους αντιλαμβάνονται ως εφικτούς. Ομοίως, ο Winne (1985) 
θεωρεί «ιδανικό αναγνώστη» κάποιον που αισθάνεται κατάλληλος και αξιολο-
γεί το διάβασμα ως κάτι προσωπικά αξιόλογο και με πρακτική σπουδαιότητα. 
Βάσει των ανωτέρω θεωρητικών απόψεων, το αναγνωστικό κίνητρο καθορί-
ζεται από την αυτοαντίληψη ενός ατόμου και από την αξία που αποδίδει το 
άτομο στην ανάγνωση. Τα θετικά κίνητρα για την ανάγνωση σχετίζονται με 
θετική αυτοαντίληψη και με υψηλή θέση στο επίπεδο αξιών, ενώ τα αρνητικά 
κίνητρα προς την ανάγνωση σχετίζονται με αρνητική αυτοαντίληψη του ανα-
γνώστη και από την χαμηλή αξία που δίνει στην ανάγνωση.

Οι Wigfield και Guthrie (1997) υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα εύρος ανα-
γνωστικών κινήτρων που μπορούν να επηρεάσουν και να συμβάλλουν στην 
ενασχόληση των παιδιών με την ανάγνωση και στη βελτίωση της σχολικής 
επίδοσης. Αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη των 
παιδιών ως προς τις πλευρές του κινήτρου που σχετίζεται άμεσα με την ενα-
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σχόλησή τους με την ανάγνωση. Βάσει των θεωρητικών προσεγγίσεων που 
έχουν αναπτυχθεί, τόσο ως προς τη γενικότερη έννοια των κινήτρων όσο και 
με τα κίνητρα που αφορούν στην επίτευξη και σε συγκεκριμένα πεδία συμπε-
ριφοράς (Wigfield, Guthrie, Tonks & Perencevich, 2004), έχουν εντοπιστεί οι 
διαστάσεις που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στα αναγνωστικά κίνη-
τρα, ήτοι: α) οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την ανάγνω-
ση ή το «αυτο-σχήμα» που περιλαμβάνει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματι-
κότητας, αυτoκαταλληλότητας, απόδοσης και αντιπροσωπευτικότητας και τις 
πεποιθήσεις για την άσκηση ελέγχου  (Förster & Souvignier, 2014. Pintrich 
2003), β) τα εξωτερικά και τα εσωτερικά κίνητρα, γ) το αναγνωστικό ενδια-
φέρον και οι αναγνωστικές στάσεις των παιδιών έναντι της ανάγνωσης, δ) οι 
στόχοι που τίθενται με σκοπό την επίτευξη και η αξία που προσδίδεται στην 
επιτέλεση του έργου και ε) οι κοινωνικές παράμετροι, όπως η κοινωνική συ-
νεργασία και αλληλεπίδραση.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρωθούνται σε πολύ μικρό βαθμό να 
διαβάσουν, συχνά βιώνουν αυξημένο άγχος, εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και έχουν μειωμένα κίνητρα ως αποτέλεσμα των παρατεταμένων προσπαθειών 
τους να κατακτήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και να προσαρ-
μοστούν σε ένα κοινωνικό σύστημα όπου οι τελευταίες κρίνονται αναγκαίες. 
Πιο συγκεκριμένα, έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκο-
λίες συχνά εμφανίζουν μειωμένα κίνητρα μάθησης, εξωτερική κινητοποίηση, 
στόχους επίδοσης προσανατολισμένους στην αποφυγή των μαθησιακών έργων, 
απουσία στόχων μάθησης, επιφανειακή προσέγγιση της μάθησης και αρνητική 
στάση απέναντι στην ανάγνωση και γενικότερα τη μάθηση (Πολυχρόνη, 2011). 

Παράλληλα, εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτοαντίλη-
ψη, ενώ βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών αυτών αποτελούν και οι χαμη-
λές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας (Παντελιάδου, 2011). Λόγω των 
διαδοχικών αποτυχιών τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποφεύγουν την 
ανάγνωση και τη σχετική με αυτήν εξάσκηση. Αυτή η αποφυγή οδηγεί σε αλ-
ληλουχία αρνητικών αποτελεσμάτων, τέτοιων ώστε τα παιδιά να εκδηλώνουν 
αυξανόμενες ελλείψεις σε επίπεδο γνωστικό, συμπεριφοράς και κινήτρων 
(Crane, Zusho, Ding, & Cancelli, 2016. Lackay, Margalit, Ziv & Ziman, 2006. 
Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadu & Fuchs, 2006).

Στρατηγικές Κατανόησης Κειμένου

Το επίπεδο κατανόησης ενός κειμένου εξαρτάται από το βάθος της επεξερ-
γασίας των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό και κατ’ επέκταση από τις 
γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που εφαρμόζει ο αναγνώστης. Ο 
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αναγνώστης, για να κατανοήσει το κείμενο, χρησιμοποιεί σχετικές στρατηγικές 
προκειμένου να επιτύχει τον υψηλότερο βαθμό κατανόησης. Ανάλογο με το 
είδος και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που χρησιμοποιεί ο ανα-
γνώστης είναι και το επίπεδο κατανόησης, καθώς έχει αναδειχθεί από σχετικές 
έρευνες ότι οι αναγνωστικές στρατηγικές αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες 
της κατανόησης του κειμένου (Taboada, Tonks, Wigfield, & Guthrie, 2009). 

Οι στρατηγικές κατανόησης είναι οι γνωστικές δραστηριότητες όπου οι 
αναγνώστες θέτουν σε εφαρμογή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανά-
γνωση ενός κειμένου με στόχο την κατάλληλη κατανόηση του κειμένου και 
την αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να συμβούν κατά τη 
διαδικασία. Αποτελούν συγκεκριμένες ερευνητικές στρατηγικές, μεθόδους ή 
διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι αναγνώστες αυθορμήτως σε μικρότε-
ρο ή μεγαλύτερο βαθμό για να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που παρουσιά-
ζονται στο κείμενο. Ακόμα, μπορούν να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του αναγνώστη, του κειμένου και του θέματος που αναπτύσσεται.

Οι στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά τη διαδικασία μάθησης ή της μελέτης ενός κειμένου ποικίλλουν, όπως 
διαφοροποιούνται και ανάλογα με το επίπεδο και το βάθος της επεξεργασί-
ας και της κατανόησης του υπό μελέτη κειμένου. Ειδικότερα, οι στρατηγικές 
κατανόησης διακρίνονται σε στρατηγικές επιφάνειας και στρατηγικές βάθους 
(Παπαντωνίου, Ευκλείδη & Κιοσέογλου, 2004. Πολυχρόνη, 2012). Οι στρατη-
γικές επιφάνειας αφορούν επιφανειακές δομές επεξεργασίας και κατανόησης 
της μάθησης ή του εκάστοτε κειμένου (Παπαντωνίου και συν., 2004). Όταν 
οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές επιφάνειας καταβάλλουν μικρότερη 
νοητική προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζονται στα σύμβολα της μάθη-
σης, δηλαδή στις λέξεις και τις προτάσεις που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας, 
και οι οποίες μπορούν εύκολα να κατακτηθούν μαθησιακά με ακρίβεια, παρά 
στα νοήματα που ο συγγραφέας προτίθεται να μεταβιβάσει μέσω των συγκε-
κριμένων λέξεων και προτάσεων (Biggs, 1987. Entwistle, 1988).

Οι γνωστικές στρατηγικές επιφάνειας ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα 
χρήσιμες σε διαγωνίσματα που είτε έχουν ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, είτε 
ερωτήσεις που δεν εξετάζουν τη βαθύτερη και ολοκληρωμένη κατανόηση του 
εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου (Vrugt & Oort, 2008). Οι στρατηγικές 
επιφάνειας σχετίζονται θετικά με τα είδη των στόχων που θέτουν οι μαθητές 
και ιδιαίτερα με τους στόχους που είναι προσανατολισμένοι στην επίδοση 
(Dupeyrat & Martiné, 2005. Elliot, McGregor, & Gable, 1999). Οι γνωστικές 
στρατηγικές βάθους οι οποίες αναφέρονται στη λεπτομέρεια, στην οργάνωση 
και στην κριτική σκέψη, εμπλέκονται στην αυθεντικότητα των πληροφοριών 
με στόχο την συγκρότηση νέων πληροφοριών που θα συνιστά και αποτέλεσμα 
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της προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας που κατέχει το άτομο διευκολύνοντας 
έτσι την διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των απαιτούμενων πλη-
ροφοριών (Vrugt & Oort, 2008).

Στις στρατηγικές βάθους εμπίπτει και μια ειδική κατηγορία στρατηγικών, 
οι μεταγνωστικές στρατηγικές, οι οποίες σχετίζονται με τη γνωστική ενημερό-
τητα του ίδιου του αναγνώστη ως προς τις ικανότητές του και τις στρατηγικές 
που χρησιμοποιεί για να κατανοήσει ένα κείμενο. Η κατάκτησή τους από τον 
αναγνώστη συμβάλλει στη βαθύτερη και πιο ακριβή κατανόηση του κειμένου 
(Aarnoutse & Schellings, 2003. Crane et al., 2016. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011. 
Smith, Borkowski, & Whitman, 2008).

Τέλος, ως τεχνικές στρατηγικές ή τεχνικές μάθησης αναφέρονται οι τεχνι-
κές οι οποίες μπορούν να διδαχθούν και να αποτελέσουν βοηθητικούς μηχανι-
σμούς μάθησης (Παπαντωνίου και συν., 2004). Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές 
κατανόησης που μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώστη να ελέγξει αν χρησι-
μοποιεί την κατάλληλη στρατηγική κατανόησης του κειμένου είναι οι αυτοε-
ρωτήσεις, το επαναλαμβανόμενο διάβασμα, ο έλεγχος της συνοχής και λογι-
κής αλληλουχίας του κειμένου και οι παραφράσεις. 

Οι Pressley και Afflerbach (1995) υποστηρίζουν ότι οι ικανοί αναγνώστες 
έχουν την τάση να έχουν επίγνωση, τόσο αυτού που διαβάζουν όσο και του 
λόγου για τον οποίο διαβάζουν. Έτσι, έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο από 
δοκιμαστικά/ αναλλακτικά σχέδια και στρατηγικές για να επιλύσουν εν δυνάμει 
προβλήματα και να ελέγξουν την κατανόηση των πληροφοριών του κειμένου. 
Επιπλέον, νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι καλοί αναγνώστες χρησιμοποι-
ούν περισσότερο στρατηγικές βάθους που αφορούν την εκτίμηση του κειμένου 
κατανόησης και της συγκρότησης των πληροφοριών που συγκέντρωσαν από 
ένα κείμενο σε σχέση με τους λιγότερο ικανούς αναγνώστες (Denton, Wolters, 
York, Swanson, Kulesz & Francis, 2015). 

Αντίθετα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά υιοθετούν στρατηγι-
κές επιφάνειας οι οποίες είναι απλές και δεν ανταποκρίνονται ούτε στην ηλικία 
τους αλλά ούτε και στο γνωστικό τους επίπεδο (Gersten et al., 2009. Polychroni, 
Koukoura & Anagnostou, 2006). Γενικότερα, οι έρευνες των τελευταίων δε-
καετιών επισημαίνουν ότι παρουσιάζουν την εικόνα του μη στρατηγικού ανα-
γνώστη με χαμηλά επίπεδα μεταγνώσης και αυτορύθμισης (Αντωνίου, Πολυ-
χρόνη & Κοτρώνη, 2012. Given & Reid, 1999. Harris, Reid & Graham, 2004). 
Ως προς τη μεταγνώση, οι αναγνώστες με μαθησιακές δυσκολίες διαθέτουν 
ιδιαίτερα περιορισμένη μεταγνωστική γνώση σχετικά με την ανάγνωση. Πιο 
συγκεκριμένα, ελέγχουν σε μικρό βαθμό τη μνήμη τους, την κατανόηση και 
άλλες γνωστικές λειτουργίες και έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν την ανά-
γνωση ως μια διαδικασία αποκωδικοποίησης παρά ως μια διαδικασία απόδο-
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σης νοήματος. 
Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τους ικανούς αναγνώστες να 

ανιχνεύσουν αντιφάσεις ή να επιλύσουν ασυνέπειες που αφορούν στην κα-
τανόηση του κειμένου. Δε διαθέτουν, ακόμη, επίγνωση των προβλημάτων τα 
οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά την ανάγνωση ενός κειμένου. Ωστόσο, 
ακόμη και όταν αντιληφθούν τις δυσκολίες αυτές, δεν καταφέρνουν να επιλέ-
ξουν την κατάλληλη ή συχνά επιλέγουν την ίδια -μη αποτελεσματική- στρατη-
γική ανεξάρτητα από τον τύπο του κειμένου, το βαθμό δυσκολίας και το σκοπό 
της μελέτης (Αντωνίου και συν., 2012). Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι σε γενικές 
γραμμές επιλέγουν τεχνικές στρατηγικές όμοιες και στον ίδιο βαθμό με αυτές 
των ικανών αναγνωστών (Denton et al., 2015). 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν τα αναγνωστικά κίνη-
τρα και οι στρατηγικές κατανόησης κειμένου, όπως αναφέρονται από μαθητές 
Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Τα ερευνητι-
κά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: α) Δια-
φοροποιούνται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από τους μαθητές χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες και με εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών από τους εκ-
παιδευτικούς ως προς τις επιμέρους διαστάσεις των αναγνωστικών κινήτρων; 
Αναμένεται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να αναφέρουν χαμηλότερα 
κίνητρα για την ανάγνωση συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες, β) Διαφορο-
ποιούνται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από τους μαθητές χωρίς μα-
θησιακές δυσκολίες και με εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών από τους εκπαι-
δευτικούς ως προς τις στρατηγικές κατανόησης κειμένου; Αναμένεται ότι οι 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να υιοθετούν περισσότερο επιφανειακές 
στρατηγικές και λιγότερο στρατηγικές βάθους και τεχνικές στρατηγικές, και 
γ) Διαφοροποιούνται οι μαθητές με διαφορετικά επίπεδα κατανόησης ως προς 
τα αναγνωστικά κίνητρα και τις στρατηγικές κατανόησης κειμένου; Αναμένε-
ται οι μαθητές με χαμηλή κατανόηση να αναφέρουν χαμηλότερα κίνητρα και 
χρήση επιφανειακών στρατηγικών κατανόησης κειμένου.

Μέθοδος

Δείγμα

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 251 μαθητές από 6 σχολεία, 123 
αγόρια και 128 κορίτσια, Ε΄ (Ν=124) και Στ΄ Δημοτικού (Ν=127). Τα σχολεία 
επελέγησαν με συμπτωματική δειγματοληψία, ενώ η επιλογή των σχολικών 
τμημάτων έγινε με την προϋπόθεση της ύπαρξης έστω κι ενός παιδιού με μα-
θησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες: α) μαθητές με 
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διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών από αρμόδιο φορέα (ΜΔ, Ν=27, 10,8%), β) 
μαθητές χωρίς διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (ΧΜΔ, Ν=199, 79,3%), γ) 
μαθητές τους οποίους οι εκπαιδευτικοί της τάξης εκτίμησαν ότι είχαν μαθησι-
ακές δυσκολίες και χρειάζονταν παραπομπή (ΕΜΔ, Ν=25, 10%). 

 Για τη διερεύνηση του ερωτήματος εάν τα αναγνωστικά κίνητρα και οι 
στρατηγικές κατανόησης διαφοροποιούνται με βάση την επίδοση των μαθη-
τών στην κατανόηση, συγκροτήθηκαν δύο ομάδες βάσει της κατανομής της 
μεταβλητής της κατανόησης. Η ομάδα της Υψηλής Κατανόησης (ΥΚ) την 
οποία απαρτίζουν οι αναγνώστες που απάντησαν σωστά στις 7 ερωτήσεις του 
τεστ (Ν=148) και η ομάδα της Χαμηλής Κατανόησης (ΧΚ) με επίδοση στο 5ο 
εκατοστημόριο (Ν=40).

Μέσα Συλλογής Δεδομένων

Στην παρούσα έρευνα χορηγήθηκαν τα εξής εργαλεία:
α) Το ερωτηματολόγιο των αναγνωστικών κινήτρων Wigfield και Guthrie 

(1997) το οποίο στηρίζεται στην πολυπαραγοντική προσέγγιση του αναγνω-
στικού κινήτρου. Αποτελείται από 53 προτάσεις που κατηγοριοποιούνται σε 
11 παράγοντες: Αναγνωστική Αποτελεσματικότητα, «Γνωρίζω ότι θα τα πάω 
καλά στην ανάγνωση τον επόμενο χρόνο», (α=0,50), Πρόκληση, «Μου αρέ-
σουν τα δύσκολα βιβλία, τα βιβλία που με προκαλούν», (α=0,37), Περιέργεια, 
«Διαβάζω για να μαθαίνω νέες πληροφορίες για θέματα που με ενδιαφέρουν», 
(α=0,37), Σπουδαιότητα της Ανάγνωσης, «Είναι πολύ σημαντικό για μένα να 
είμαι καλός αναγνώστης», (α=0,56), Αναγνωστική Ενασχόληση, «Μου αρέ-
σουν ιστορίες με ενδιαφέροντες χαρακτήρες», (α=0,58), Αναγνώριση, «Οι φί-
λοι κάποιες φορές μου λένε ότι είμαι καλός αναγνώστης», (α=0,68), Βαθμοί, 
«Το να πάρω ψηλό βαθμό στην ανάγνωση με κάνει υπερήφανο», (α=0,58), 
Κοινωνικές Παράμετροι, «Μου αρέσει να μιλάω στην οικογένειά μου σχετι-
κά με το τι διαβάζω», (α=0,64), Ανταγωνισμός, «Μου αρέσει να είμαι ο καλύ-
τερος στην ανάγνωση», (α=0,79), Συμμόρφωση: «Προσπαθώ να ολοκληρώ-
νω πάντοτε το διάβασμά μου εγκαίρως», (α=0,32), Αποφυγή της ανάγνωσης, 
«Δεν μου αρέσει να γράφω αυτά που έχω να διαβάσω», (α=0,50). Οι μαθητές 
δηλώνουν τον βαθμό συμφωνίας τους με την πρόταση από το 1 έως το 4, 1= 
διαφωνώ, 2= σχεδόν διαφωνώ, 3= σχεδόν συμφωνώ, 4= συμφωνώ. Οι 11 πα-
ράγοντες ομαδοποιούνται στις τρεις βασικές διαστάσεις των κινήτρων: α) την 
αυτοαποτελεσματικότητα (αναγνωστική αποτελεσματικότητα, αναγνωστική 
ικανότητα και αποφυγή της αναγνωστικής εργασίας), β) την εξωτερική παρώ-
θηση (αναγνώριση μέσω της αναγνωστικής δραστηριότητας, βαθμοί για την 
ανάγνωση και ανταγωνισμός) και εσωτερική παρώθηση (αναγνωστική περι-
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έργεια, αναγνωστική ενασχόληση, σπουδαιότητα της ανάγνωσης) και γ) τις 
κοινωνικές παραμέτρους της ανάγνωσης (κοινωνικοί λόγοι της ανάγνωσης και 
συμμόρφωση ως προς την ανάγνωση). Στην παρούσα έρευνα δεν χρησιμοποι-
ήθηκαν στην ανάλυση οι παράγοντες, αναγνωστική περιέργεια, πρόκληση και 
συμμόρφωση λόγω της χαμηλής τους αξιοπιστίας. Η διαδικασία της αντίστρο-
φης μετάφρασης χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή του ερωτηματολογίου 
στα ελληνικά από την αγγλική γλώσσα. 

β) το Ερωτηματολόγιο Στρατηγικών Κατανόησης Κειμένου των Παπα-
ντωνίου και συν. (2004). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, 
που αξιολογεί τις στρατηγικές κατανόησης που χρησιμοποιεί ο εξεταζόμενος 
προκειμένου να κατανοήσει το υπό μελέτη κείμενο και προσαρμόστηκε στα 
ελληνικά δεδομένα από τους Παπαντωνίου και συν. (2004). Περιλαμβάνει 19 
προτάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τρεις παράγοντες: τις Στρατηγικές 
Επιφάνειας (α= 0,31) π.χ. «Για να καταλάβω το κείμενο, απλώς το διάβασα 
μια φορά», τις Στρατηγικές Βάθους (α=0,74), π.χ. «Διαβάζοντας το κείμενο, 
προσπάθησα να εκφράσω το περιεχόμενο με δικά μου λόγια» και τις Τεχνικές 
στρατηγικές (α=0,74), π.χ. «Καθώς διάβαζα το κείμενο, κρατούσα σημειώσεις». 
Το παιδί καλείται να βαθμολογήσει σε κλίμακα Likert από το 1 έως το 4 κατά 
πόσο εφαρμόζει πολύ ή λίγο την συγκεκριμένη κάθε φορά στρατηγική μάθη-
σης. Στην παρούσα έρευνα δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν οι στρατηγικές επιφάνειας 
λόγω της χαμηλής τους αξιοπιστίας. Ο συγκεκριμένος παράγοντας είχε χαμη-
λή αξιοπιστία και κατά την προσαρμογή του (Παπαντωνίου και συν., 2004).

γ) Το Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ-Α, Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008) αποτελεί 
μια σταθμισμένη δοκιμασία αξιολόγησης της αναγνωστικής ακρίβειας, ευχέ-
ρειας και κατανόησης μαθητών Γ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου. Στην παρού-
σα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία της κατανόησης του κειμένου με την 
οποία ζητείται από το μαθητή να διαβάσει ένα σύντομο αφηγηματικό κείμενο 
και να απαντήσει προφορικά σε επτά ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Ο δεί-
κτης αξιοπιστίας ήταν α= 0,82.  

Διαδικασία Χορήγησης

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της ευρύτερης πε-
ριοχής της Αττικής, τις πρωινές διδακτικές ώρες, όπου τα παιδιά είναι πιο 
ξεκούραστα και για την είσοδο στα σχολεία εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση 
του αρμόδιου διευθυντή, των εκπαιδευτικών της τάξης και των γονέων. Η συ-
μπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ομαδική και είχε διάρκεια 40-45 λε-
πτά. Αρχικώς, οι μαθητές συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο των Αναγνωστι-
κών Κινήτρων, στη συνέχεια όλα τα παιδιά της τάξης διάβαζαν σιωπηρά για 
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μια φορά το κείμενο της κατανόησης και κατόπιν απαντούσαν στις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Αν και το συγκεκριμένο τεστ χορηγείται ατομικά, στην 
παρούσα έρευνα χορηγήθηκε ομαδικά καθώς η χορήγησή του στόχευε κατά 
κύριο λόγο στην εξοικείωση του μαθητή με ένα έργο κατανόησης προκειμέ-
νου ακολούθως να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των Στρατηγικών Κατα-
νόησης Κειμένου και δευτερευόντως στην αξιολόγηση της επίδοσής του στην 
δοκιμασία. Η χορήγηση ενός ατομικού τεστ κατανόησης προτείνεται να συν-
δυάζεται με τη χορήγηση ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς για τη χρήση 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου τα παι-
διά δεν έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τη μεταγνωστική τους ικανότητα, 
δηλαδή το να κατανοούν και να θυμούνται το πώς ή το τι κάνουν για να κατα-
νοήσουν ένα κείμενο. Τελευταίο στη σειρά χορηγήθηκε το Ερωτηματολόγιο 
Στρατηγικών Κατανόησης Κειμένου. 

 
Ευρήματα

Αρχικά συγκρίθηκαν τα επίπεδα κατανόησης μεταξύ των μαθητών με μαθη-
σιακές δυσκολίες (ΜΔ), χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (ΧΜΔ) και με εκτίμηση 
μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυ-
ση διακύμανσης η οποία έδειξε ότι τα παιδιά με ΜΔ (Μ.Ο.=5,59, Τ.Α.=0,83) 
είχαν στατιστικώς σημαντική χαμηλότερη επίδοση στη δοκιμασία κατανόησης 
σε σύγκριση με την ομάδα ΧΜΔ (Μ.Ο=6,54, Τ.Α.=1,83), [F(2,247)=19,67, 
p=0,000], και παρόμοια επίδοση με την ομάδα ΕΜΔ (M.O.=5,79, Τ.Α.=0,45).

Για τις συγκρίσεις των μέσων όρων μεταξύ των τριών ομάδων των μαθητών 
ως προς τους επιμέρους παράγοντες των αναγνωστικών κινήτρων πραγματο-
ποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης η οποία έδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ως προς την Αναγνωστική Αποτελεσματικότητα [F(2, 
245)=4,42, p< 0,01], την Αναγνωστική Ενασχόληση [F (2, 229)=3,83, p< 0,05] 
και την Αποφυγή της Ανάγνωσης [F(2, 238)=6,59, p< 0,001].
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Σχήμα 1. Μέσοι όροι των ομάδων των αναγνωστών ως προς τους παράγοντες των 
αναγνωστικών κινήτρων

Κλειδί: ΧΜΔ= Χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, ΜΔ= Μαθησιακές Δυσκο-
λίες, ΕΚΤΙΜΗΣΗ= Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών

Οι πολλαπλές συγκρίσεις με το posthoc κριτήριο του Bonferroni έδειξαν 
ότι οι μαθητές με ΜΔ εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές ως προς τον επιμέρους 
παράγοντα Αναγνωστική Αποτελεσματικότητα (Μ.Ο.=8,93, T.A.=1,80) σε σύ-
γκριση με τους μαθητές ΧΜΔ (Μ.Ο.=9,83, T.A.=1,41) και οι μαθητές με ΕΜΔ 
εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές στην Αναγνωστική Ενασχόληση (Μ.Ο.=17,67, 
T.A.=3,52) σε σύγκριση με την ομάδα XΜΔ (Μ.Ο.=19,52, T.A.=3,17). Ως προς 
το κίνητρο Αποφυγή της Ανάγνωσης βρέθηκε ότι οι μαθητές με ΜΔ παρουσί-
ασαν υψηλότερες τιμές (Μ.Ο.=10,42, T.A.=2,81) συγκριτικά με τους μαθητές 
ΧΜΔ (Μ.Ο.=8,17, T.A = 2,83).

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τις Στρα-
τηγικές Κατανόησης κειμένου, τις Τεχνικές Στρατηγικές [F(2,204)=0,728, 
p>0,05] και τις Στρατηγικές Βάθους [F(2,217)=0,570, p>0,05] μεταξύ των 
τριών ομάδων.
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Σχήμα 2. Μέσοι όροι των ομάδων των αναγνωστών ως προς τους παράγοντες των 
στρατηγικών κατανόησης

Κλειδί: ΧΜΔ= Χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, ΜΔ= Μαθησιακές Δυσκο-
λίες, ΕΚΤΙΜΗΣΗ= Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών

Για να εξεταστεί η επίδραση της επίδοσης στην κατανόηση και η αλλη-
λεπίδραση με τις ΜΔ στους παράγοντες των κινήτρων και των στρατηγικών 
κατανόησης πραγματοποιήθηκε διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης 2x3 με 
ανεξάρτητες μεταβλητές την ομάδα κατανόησης (ΧΚ,ΥΚ) και την ομάδα των 
μαθησιακών δυσκολιών (ΜΔ, ΧΜΔ, ΕΜΔ). 

Ως προς τα αναγνωστικά κίνητρα βρέθηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση της 
κατανόησης με την ομάδα [F(2, 234)=3,038, p=0,05] για τον παράγοντα Ανα-
γνωστική Σπουδαιότητα. Δηλαδή, οι μαθητές που απάντησαν σωστά σε όλες 
τις ερωτήσεις κατανόησης και δεν είχαν διάγνωση ΜΔ εμφάνιζαν υψηλότερο 
κίνητρο για την αναγνωστική σπουδαιότητα συγκριτικά με τους μαθητές με 
ΜΔ. Αντιθέτως, για την ομάδα ΧΚ δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τριών 
ομάδων μαθησιακών δυσκολιών ως προς το κίνητρο της Αναγνωστικής Σπου-
δαιότητας. Τέλος, δεν βρέθηκε καμία αλληλεπίδραση ως προς τις Στρατηγι-
κές Κατανόησης.
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Σχήμα 3. Αλληλεπίδραση της ομάδας με το επίπεδο κατανόησης ως προς το 
αναγνωστικό κίνητρο «αναγνωστική σπουδαιότητα»

Κλειδί: ΧΜΔ= Χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, ΜΔ= Μαθησιακές Δυσκο-
λίες, Εκτίμηση= Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών, YK= Υψηλή Κατανόηση, 
ΧΚ= Χαμηλή Κατανόηση

Τέλος, ανεξάρτητα από την ομάδα, οι μαθητές που ανήκαν στην ομά-
δα της χαμηλής κατανόησης ανέφεραν υψηλότερες τιμές στην Αποφυγή 
της Ανάγνωσης [t(237)=2,784, p<0,01] και χαμηλότερες στην Αναγνω-
στική Ενασχόληση [t(169)=-2,06, p=0,05] σε σύγκριση με τους μαθητές 
της ομάδας της υψηλής κατανόησης. Ως προς τις στρατηγικές κατανόη-
σης κειμένου εμφάνιζαν υψηλότερες τιμές στις Επιφανειακές Στρατηγικές 
[t(178)=2,54, p=0,012].

Συζήτηση

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα αναγνωστικά κίνητρα 
και οι στρατηγικές κατανόησης κειμένου με βάση τις αυτοαναφορές μαθητών 
της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες καθώς και 
μιας τρίτης ομάδας μαθητών που οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ότι είχε μαθησι-
ακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν εν μέρει προη-
γούμενα ερευνητικά δεδομένα για τις ομάδες των μαθητών που μελετήθηκαν.

      ΧΜΔ               Εκτίμηση              ΜΔ
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Πιο συγκεκριμένα, όπως αναμενόταν, παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς 
επιμέρους διαστάσεις των αναγνωστικών κινήτρων μεταξύ των ομάδων προς 
όφελος των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές με ΜΔ ανέφε-
ραν χαμηλότερα κίνητρα στους παράγοντες που οι Guthrie και Wigfield (1997) 
έχουν ορίσει διαστάσεις αυτοαποτελεσματικότητας, δηλαδή την αναγνωστική 
αποτελεσματικότητα και την αποφυγή της ανάγνωσης, και οι μαθητές με εκτί-
μηση μαθησιακών δυσκολιών σε έναν παράγοντα της διάστασης εσωτερική 
παρώθηση, την αναγνωστική ενασχόληση. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν 
προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν ότι το αναγνωστικό κίνητρο καθο-
ρίζεται κυρίως από την αυτοαντίληψη ενός ατόμου και από την αξία που απο-
δίδει το άτομο στην ανάγνωση. Άλλωστε, τα αναγνωστικά κίνητρα αποτελούν 
μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία στηρίχθηκε στις θεωρητικές προσεγγίσεις 
της προσδοκίας, της αξίας, των κινήτρων και της αυτοαποτελεσματικότητας 
(Murphy& Alexander, 2000. Wigfield & Guthrie, 1997). 

Οι μαθητές θέτουν στόχους στους οποίους θεωρούν ότι δύνανται να αντα-
ποκριθούν, αισθάνονται ότι είναι κατάλληλοι για την επίτευξή τους, ενώ πα-
ράλληλα φροντίζουν να εμπλέκονται σε έργα τα οποία θεωρούν σημαντικά και 
χρήσιμα γι’ αυτούς (Winne, 1985). Επομένως, είναι αναμενόμενο ότι οι μαθη-
τές με ΜΔ, οι οποίοι λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν δεν θεωρούν 
τους εαυτούς τους ικανούς και κατάλληλους αναγνώστες και έχουν αρνητική 
αυτοαντίληψη, να αποδίδουν στο αναγνωστικό έργο χαμηλή αξία και να εμφα-
νίζουν μειωμένα αναγνωστικά κίνητρα -και στην προκειμένη περίπτωση μει-
ωμένη «αναγνωστική αποτελεσματικότητα»- σε σύγκριση με τους τυπικούς 
μαθητές (Morgan & Fuchs, 2007). 

Σύμφωνα με τους Wigfield και Guthrie (1997), οι αντιλήψεις της αυτοα-
ποτελεσματικότητας, μαζί με τις πεποιθήσεις για τις ικανότητες και τις προσ-
δοκίες για επιτυχία που μπορεί να έχει ένας μαθητής εμπίπτουν σε μια βασι-
κή δομή των κινήτρων, η οποία σχετίζεται με το βασικό ερώτημα «Μπορώ 
να είμαι ένας καλός αναγνώστης;». Τα παιδιά όταν πιστεύουν ότι είναι ικανά, 
επαρκή και αποτελεσματικά στην ανάγνωση είναι πολύ πιθανό να αφιερώ-
σουν περισσότερο χρόνο σε αυτήν. Η αναγνωστική αυτοαποτελεσματικότητα 
συσχετίζεται θετικά με διάφορες πλευρές της ανάγνωσης όπως είναι η κατα-
νόηση ενός κειμένου, η άνεση και η ποσότητα του εξωσχολικού διαβάσματος 
(Taboada et al., 2009).

Το εύρημα για την «αναγνωστική ενασχόληση» είναι συνδεδεμένο με την 
αυτοαποτελεσματικότητα και στη βάση αυτή γενικά οι μαθητές επιλέγουν να 
ασχοληθούν με μαθησιακά έργα στα οποία νιώθουν ότι είναι ικανοί να αποδώ-
σουν σε υψηλό επίπεδο και να τα φέρουν εις πέρας επιτυχώς. Τα συχνά λάθη 
και οι πιθανές επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των μαθητών με ΜΔ και εκτί-
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μηση ΜΔ οδηγούν σε μειωμένα κίνητρα ενασχόλησης με τέτοιου είδους δρα-
στηριότητες και, κατ’ επέκταση, στην αποφυγή αντίστοιχων έργων από τους 
ίδιους τους μαθητές. Η συμπεριφορά αυτή οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο καθώς 
η αποφυγή των έργων οδηγεί σε χαμηλότερη επίδοση κι αυτή με τη σειρά της 
σε μεγαλύτερη απόσυρση (Sideridis et al., 2006. Stanovich, 1986).

Με βάση αυτή τη θεωρητική προσέγγιση ερμηνεύεται και το επόμενο εύ-
ρημα της παρούσας έρευνας που αφορά στο γεγονός ότι οι μαθητές με μαθη-
σιακές δυσκολίες είχαν κίνητρα αποφυγής της ανάγνωσης. Ως συνέπεια της 
χαμηλής επίδοσής τους και της αναμενόμενης «αποτυχίας» τους, οι μαθητές 
αποφεύγουν να εμπλέκονται σε έργα στα οποία θεωρούν ότι θα αποτύχουν 
(Wigfield & Guthrie, 1997). Η απόσυρση και η μη συμμετοχή τους σε αυτά 
τα έργα συνιστά ένα τρόπο προστασίας της αυτοεικόνας τους και της εικόνας 
που διαμορφώνουν οι άλλοι γι’ αυτούς. Μια εναλλακτική ερμηνεία είναι ότι 
τα παιδιά με ΜΔ ή χαμηλή σχολική επίδοση συνήθως αποδίδουν τις αποτυχί-
ες τους σε σταθερές και εσωτερικές αιτίες, όπως έλλειψη ικανότητας ενώ τις 
επιτυχίες τους τις αποδίδουν σε ασταθείς και εξωτερικές αιτίες, όπως είναι 
η τύχη ή η ευκολία της δραστηριότητας (Borkowski & Muthukrishna, 1992. 
Palladino, Poli, Masi, & Marcheschi, 2000). Συνήθως, λόγω της έλλειψης της 
πεποίθησης στην ικανότητά τους να μάθουν, εγκαταλείπουν εύκολα την προ-
σπάθεια (Morgan, Fuchs, Compton, Corday, & Fuchs, 2008). 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση ήταν 
τα ευρήματα για τους μαθητές με χαμηλή επίδοση στη δοκιμασία της κατα-
νόησης. Προτιμούσαν να αποφεύγουν το αναγνωστικό έργο και είχαν χαμηλά 
επίπεδα ενασχόλησης με αυτό σε σύγκριση με τους μαθητές με υψηλή επίδο-
ση στην κατανόηση. Τα χαμηλά τους κίνητρα εστιάζονταν κυρίως στην μει-
ωμένη εσωτερική παρώθηση και τη χαμηλή αποτελεσματικότητα. Επίσης, το 
εύρημα ότι οι μαθητές με χαμηλή κατανόηση ανέφεραν περισσότερο επιφα-
νειακές στρατηγικές επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση και την προηγούμενη 
βιβλιογραφία που αναφέρει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικό-
τερα δυσκολίες κατανόησης χρησιμοποιούν αυθόρμητα λιγότερες, απλούστε-
ρες και πιο επιφανειακές στρατηγικές και σε μικρότερη συχνότητα από τους 
συμμαθητές τους, ενώ παράλληλα δυσκολίες εντοπίζονται τόσο ως προς την 
επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής όσο και ως προς την ορθή εκτέλεσή της 
(Αντωνίου και συν., 2012. Gersten et al., 2009. Παντελιάδου, 2011. Πολυχρό-
νη, Αντωνίου & Καμπυλαυκά, 2013). Πρόκειται για ένα αναμενόμενο αποτέ-
λεσμα καθώς οι δυσκολίες κατανόησης συχνά συνοδεύονται από επιφανειακές 
δομές επεξεργασίας του υπό μελέτη κειμένου και όταν οι μαθητές χρησιμο-
ποιούν στρατηγικές επιφάνειας καταβάλλουν μικρότερη νοητική προσπάθεια 
(Παπαντωνίου και συν., 2004). 
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 Οι βασικοί περιορισμοί της έρευνας ήταν ότι η αξιολόγηση των κινήτρων 
των μαθητών πραγματοποιήθηκε μέσω αυτοαναφορών. Σε μελλοντικές έρευ-
νες θα είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί ο ρόλος των αναγνωστικών κινήτρων 
και η χρήση των στρατηγικών μέσω της χρήσης αυτοερωτήσεων ή της κατα-
μέτρησης του χρόνου που αφιερώνουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
σε συγκεκριμένα έργα αναγνωστικής κατανόησης ή στην επίλυση προβλημά-
των μαθηματικών ή φυσικής. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο των αναγνωστι-
κών κινήτρων δεν είναι σταθμισμένο στα ελληνικά δεδομένα. Έτσι είναι πολύ 
πιθανό να διαφοροποιούνται οι παράγοντες και τα αναγνωστικά κίνητρα των 
Ελλήνων μαθητών από τα αντίστοιχα μαθητών άλλων χωρών όπως έδειξαν άλ-
λες ελληνικές έρευνες με τυπικό δείγμα μαθητών (Μαλαφάντης & Φελούκα, 
2012). Επίσης, η ομάδα των μαθητών με εκτίμηση παραπομπής για μαθησι-
ακές δυσκολίες συγκροτήθηκε βάσει των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών της 
τάξης χωρίς τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων. 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί η μελέτη διαστάσεων των κινήτρων σε μι-
κρές ηλικίες αποτελεί ένα δύσκολο πεδίο έρευνας. Επιπλέον, τα κίνητρα και 
οι στρατηγικές κατανόησης προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 
ενδοατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ειδικότερα του εκπαιδευτι-
κού περιβάλλοντος. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι τα χαμηλά κίνητρα των μαθη-
τών με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα το αίσθημα της χαμηλής αυτοα-
ποτελεσματικότητας ενδέχεται να τους αποθαρρύνει από τη συμμετοχή τους 
σε μαθησιακά έργα. 

Επομένως, η ενίσχυση των κινήτρων και η συστηματική διδασκαλία στρα-
τηγικών μάθησης χρειάζεται να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην διαδικασία της 
μάθησης, ιδιαιτέρως δε όταν προκύπτουν δυσκολίες. Σε επίπεδο πρωτογενούς 
πρόληψης, οι τομείς αυτοί πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν κατάλ-
ληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία από τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πριν εντοπιστούν δυσκολίες, προκειμένου να βοηθηθεί ο μαθη-
τής ώστε να αναπτύξει όλες του τις γνωστικές δυνατότητες και να αντεπεξέρ-
χεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της μαθησιακής του πορείας. Τα οφέλη για 
τους μαθητές αναμένεται να είναι σημαντικά και σε τομείς πέραν της σχολικής 
επίδοσης όπως είναι η συναισθηματική ανάπτυξη, η αυτοεκτίμηση και γενικό-
τερα η ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή.
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Abstract

The aim of the present study was to examine the reading motivation and com-
prehension strategies of students with learning disabilities and to compare them 
with those of students with no diagnosis. Two hundred and fifty one Grade 5 
and 6 primary school students attending school in Athens participated in the 
study. Reading motivation and comprehension strategies questionnaires and a 
task of reading comprehension were administered to the participants. Groups 
were formed, based on the assessment of learning disabilities, teachers’ rating 
of learning disabilities and students’ comprehension performance. The results 
showed that children with learning disabilities reported lower reading efficacy, 
reading involvement and work avoidance as compared to their peers with no 
diagnosis. In contrast, no differences were found between the groups in terms 
of comprehension strategies. 
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Ο ρόλος και η επίδραση της ενιαίας εκπαιδευτικής 
πολιτικής στην προώθηση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης

Ορέστης Τσάγκλας

1.Εισαγωγή

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να καταδείξει τον σημαντικό ρόλο της δια-
μόρφωσης μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, σε συνάρτηση με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και της 
συνεχιζόμενης διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης που λαμβάνουν χώρα τα 
τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, το ερευνητικό ερώτημα είναι το κατά πόσον η 
εφαρμογή ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρω-
παϊκής κουλτούρας στους πολίτες της, αναφορικά με την ενίσχυση της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης και των διεθνών σχέσεων ευρύτερα.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι τις τελευταίες δεκαετίες η γεω-
γραφική κινητικότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα αποτελεί ένα σύγχρονο κοι-
νωνικό φαινόμενο της νέας τάξης πραγμάτων, ενώ σχετίζεται άρρηκτα με το 
ζήτημα της εκπαιδευτικής, γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας στο πλαί-
σιο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτε-
λεί μια καθοριστικής σημασίας πτυχή του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, 
καθώς συνδέεται στενά με το κοινωνικο, οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο 
των εκπαιδευόμενων.

Αναντίρρητα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (κατ’ άλλους ο τελευταίος όρος 
αναφέρεται και ως ενοποίηση) αποτελεί πρόκληση για τη δόμηση μιας νέας 
παγκοσμιοποιημένης και διαπολιτισμικής ταυτότητας των μελλοντικών Ευ-
ρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στις σύγχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας.

2. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ενιαί-
ας εκπαιδευτικής κουλτούρας

Είναι γεγονός πως η ολοκλήρωση αποτελεί ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολι-
τικό και θεσμικό διεθνές φαινόμενο των δομών του οικονομικού συστήματος 
αλλά και γενικότερα του παγκόσμιου στερεώματος, που συμβάλλει μεταξύ άλ-
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λων, στην αύξηση της ευημερίας των κρατών μέσω της ανάπτυξης ισχυρών 
δεσμών και σταθερών σχέσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας χωρών με όμοιο κοι-
νωνικοοικονομικό σύστημα.

Αναλυτικότερα, αν ανατρέξουμε στους αρχικούς ορισμούς των βασικών 
πρωτεργατών και των μεγάλων θεωρητικών της θεωρίας της ενοποίησης, οι 
Deutsch et al. (1957: 3), ορίζουν πως η ολοκλήρωση είναι «η επίτευξη, εντός 
μιας εδαφικής περιοχής, ενός αισθήματος κοινότητας, θεσμών & πρακτικών 
τα οποία είναι αρκετά έντονα & διαδεδομένα, ούτως ώστε να εγγυούνται επί 
μακρόν, εξαρτώμενες προσδοκίες ειρηνικών αλλαγών». Σε αυτό το πλαίσιο, η 
επίτευξη αισθήματος κοινότητας μέσω της ομοιότητας των θεσμών και των 
πρακτικών, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενιαίας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και κουλτούρας. 

Προς ενίσχυση του ανωτέρω, οι Kahnert et al. (1969) ορίζουν την ολοκλή-
ρωση ως μια προοδευτική εξάλειψη των διακρίσεων που υπάρχουν κατά μή-
κος των εθνικών συνόρων. Ίδιες απόψεις παρουσιάζονται και από τον Balassa 
(1973), ο οποίος ορίζει την ολοκλήρωση ως μια δυναμική διαδικασία εξάλει-
ψης της διάκρισης μεταξύ διαφορετικών κρατών. Η εκπαιδευτική διαδικασία 
δε μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα, καθώς απαιτεί διαρθρωτικές και εις βάθος 
ριζικές αλλαγές για την επίτευξη μιας ομοιόμορφης και ταυτόσημης εκπαίδευ-
σης σε περιφερειακό επίπεδο.

Στα ανωτέρω συνηγορεί ο Morgenthau (1978), καθώς αναφέρει πως ολοκλή-
ρωση σημαίνει μετριασμός ή εξάλειψη της ετερότητας, καθώς η ιστορική τάση της 
διεθνούς ετερότητας και η διεθνής ολοκλήρωση είναι αντίρροπα φαινόμενα. Η 
ολοκλήρωση, ουσιαστικά, επιζητεί την εξάλειψη της ετερότητας στον παγκόσμιο 
χώρο, στην απορρόφηση και αφομοίωση του λιγότερου ισχυρού οργανισμού από 
τον ισχυρότερο μηχανισμό και τέλος, στην οικοδόμηση ενός νέου ομογενοποι-
ημένου κανονιστικού συστήματος και στη δημιουργία ευρύτερων ή και παγκό-
σμιων συλλογικών οντοτήτων (Ήφαιστος, 2003). Συνεπώς, ο Ήφαιστος (2006) 
καταλήγει πως η ολοκλήρωση είναι ένα διεθνιστικό εγχείρημα που αποβλέπει 
στην εξίσωση της διακρατικής και ενδοκρατικής τάξης πραγμάτων, οδηγώντας 
στην περιφερειακή ομοιομορφία. Αυτή η ομοιομορφία σχετίζεται, μεταξύ άλ-
λων, με τη διαμόρφωση μιας ενιαίας διαπολιτισμικής κουλτούρας στο πλαίσιο 
του σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κουλτούρας στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στην προώθηση της πολιτικής ολοκλήρωσης, που αποτελεί το 
απώτερο στάδιο περιφερειακής ενοποίησης κρατών. Επίσης, ο Hodges (1972: 
9) εύστοχα παρατηρεί ότι η προσπάθεια ολοκλήρωσης αποβλέπει στην πολι-
τική ολοκλήρωση, δηλαδή σε διαδικασίες που οδηγούν στο «σχηματισμό νέου 
πολιτικού συστήματος, το οποίο θα προέρχεται από τα μέχρι τότε ξεχωριστά πο-
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λιτικά συστήματα», ενώ ο Pentland (1973: 21) αναφέρεται σε μια «διαδικασία 
στο πλαίσιο της οποίας μια ομάδα ατόμων, τα οποία αρχικά ήταν οργανωμένα 
σε δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα έθνη-κράτη, επιδιώκουν να σχηματίσουν ένα 
ενιαίο πολιτικό σύνολο το οποίο θα μπορούσε, κατά κάποιο τρόπο, να ονομα-
στεί κοινότητα». Με άλλα λόγια, η έννοια της κοινότητας περιλαμβάνει κοινή 
σκέψη και όμοιους θεσμούς και πρακτικές, που μπορούν να μεταβιβαστούν 
μέσω της συλλογικής εκπαίδευσης.

Αν θελήσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια της ολοκλήρω-
σης, μπορούμε να αναζητήσουμε την περιφερειακή εκπαίδευση ως μια κοινή 
πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία επιδιώκει κοινούς στόχους και εφαρ-
μόζεται από κοινά θεσμικά όργανα. Ο Μούσης (2008: 7-8) αναφέρει χαρακτη-
ριστικά, μιλώντας για την πολυεθνική ολοκλήρωση, πως αυτή είναι μια «εθε-
λούσια ίδρυση με συνθήκη ή άλλη συμφωνία, συναπτόμενη μεταξύ ανεξάρτητων 
κρατών, κοινών θεσμικών οργάνων» και αποτελεί «σταδιακή ανάπτυξη από αυτά 
(τα κοινά θεσμικά όργανα) κοινών πολιτικών που επιδιώκουν κοινούς στόχους 
και εξυπηρετούν κοινά συμφέροντα. Επιπροσθέτως, ο Φατούρος (2006: 17-24) 
επισημαίνει πως η ευρωπαϊκή ενοποίηση αποτελεί μια πολύπλοκη και πολυε-
πίπεδη διαδικασία, καθώς «ενισχύει την αισιοδοξία ως προς την ικανότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβίωση, πρόοδο και προσαρμογή στα νέα δεδομένα».

Εν κατακλείδι, η διαμόρφωση της ενιαίας εκπαιδευτικής κουλτούρας, εκπαι-
δευτικών και εκπαιδευομένων, εν μέσω της δυναμικής διαδικασίας της παγκο-
σμιοποίησης της κοινωνίας, θα οδηγήσει στην επίτευξη αισθήματος αλληλεγ-
γύης, συνεργασίας και ομοιότητας ιδεών, ιδεολογιών, θεσμών και πρακτικών, 
αυξάνοντας την ευημερία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 
και οδηγώντας σε ειρηνική αλλαγή και μετασχηματισμό των κοινωνιών, μέσω 
της εξάλειψης των διακρίσεων εντός των εθνικών συνόρων.

3. Η Παγκοσμιοποίηση ως μια δυναμική διαδικασία εξάλειψης των εκ-
παιδευτικών ανισοτήτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαιδευτι-
κής ολοκλήρωσης της Ευρώπης

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια «ιστορική διαδικασία που περιλαμβάνει την 
επίδραση της παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας, η οποία διευρύνεται, βαθαίνει, επι-
ταχύνεται και μεγαλώνει. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία αποδεικνύεται πολύ άνιση, 
σε βαθμό που, μακράν του να υπονοεί την ανάπτυξη ενός πιο συνεργάσιμου κό-
σμου, παράγει ισχυρές πηγές έντασης, συγκρούσεων και κατακερματισμού» (Bay-
lis & Smith, 2007: 61).

Με τον παραπάνω ισχυρισμό συμφωνεί και ο Αραβανής (2001), καθώς υπο-
στηρίζει πως «η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να διαμορφώνει τα εκπαιδευτικά 
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συστήματα σ’ ένα σχήμα που θα τείνει να επιβληθεί παγκόσμια. Με άλλα λόγια, 
μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν θα μπορέσει η εκπαίδευση να 
αναπτύξει τα χαρακτηριστικά εκείνα των ατόμων που καθιστούν τη μοναδικό-
τητα κάθε λαού». Επιπλέον, η εκπαιδευτική παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται εν-
δυνάμωση του διεθνούς προσανατολισμού της γνώσης και της συμπεριφοράς, 
αποβλέποντας «στη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης, η οποία θα 
προωθεί την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων λαών 
και θα διαμορφώνει ένα κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα θα μπορούν 
να συνυπάρχουν και να αποδέχονται με ευρύτερη ανεκτικότητα κάθε πολιτισμική 
διαφοροποίηση. Αυτό συνεπάγεται ότι η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να εξε-
τάζεται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την πολυμορφία και τη διαπολιτισμικότητα 
στο πλαίσιο της αυτονομίας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας των ενδιαφερομένων 
φορέων της εκπαίδευσης» (Αραβανής, 2001).

Παρά ταύτα, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως ο ρόλος της εκπαίδευσης 
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για 
την προώθηση της πολυμορφίας της παιδείας με διαπολιτισμικές διαστάσεις, 
καθώς πρωταρχικός στόχος θα αποτελεί η πολιτιστική αφύπνιση και η καλλι-
έργεια της συνειδητοποίησης της κοινωνικής πολυμορφίας (Γκόβαρης, 2001).

Είναι γεγονός πως η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση σχετίζεται με 
συνεργασία, αναγνώριση, αμοιβαιότητα, αλληλεπίδραση, αλληλεγγύη και την 
αποδοχή των ατόμων και των ομάδων, του τρόπου με τον οποίο ενεργούν και 
της διαφοράς την οποία έχουν,δίνοντας με αυτό τον τρόπο σοβαρές προεκτάσεις 
στη διαδικασία της πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο (Αραβανής, 2001).

Πολλοί ερευνητικές και μεγάλοι ακαδημαϊκοί συγκλίνουν στην άποψη πως 
η παγκοσμιοποίηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ενιαίου τρό-
που λειτουργίας της εκπαίδευσης, καθώς η πρώτη οδηγεί σε περεταίρω ενιαία 
εκπαίδευση και εξειδίκευση, η οποία τελικά εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότη-
τα και συνολική ευημερία για όλους, λόγω καλύτερων συνθηκών εργασίας και 
περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση έρευνας και καινοτομίας (Lafontaine & 
Müller, 1999). Επιπλέον, παρουσιάζεται μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της ποιότη-
τας του εκπαιδευτικού συστήματος και της επίδρασης που ασκούν ή δέχονται οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της εξειδίκευσης. 
Συνεπώς, παρουσιάζεται ανάγκη για υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την εξασφάλιση μιας 
ικανοποιητικής επαγγελματικής πορείας και διαβίωσης στο σύγχρονο και διαρ-
κώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον (Lafontaine & Müller, 1999).

Από την άλλη, το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο 
δεν δύναται να προσφέρει αυτές τις παροχές λόγω πολλών προβλημάτων που 
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παρουσιάζονται σε εθνικό, περιφερειακό, διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο (εκ-
παιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, τρομοκρατία, ισλαμοποί-
ηση, μετανάστευση, Ευρώπη δύο ταχυτήτων, άναρχο διεθνές σύστημα, ανισορ-
ροπίες ισχύος, νέα οικονομικά δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας, πόλεμοι 
κ.λπ.). Συνεπώς, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, το εκπαιδευτικό σύστημα θα 
πρέπει να πραγματοποιήσει ένα σύνολο κοινών αλλαγών.

Ειδικότερα, η σημερινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική επικεντρώνεται 
σε μια παραδοσιακή δημοκρατική ρητορική σε σχέση με την ιδιότητα του πο-
λίτη, τα κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα των ευκαιριών και την κοινωνική 
συναίνεση, παρόλα αυτά κοινός στόχος αποτελεί η δόμηση και η αναπαρα-
γωγή μίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού, καθώς«ο ρόλος της 
εκπαίδευσης θεωρείται καθοριστικός ως προς την διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ομογενοποίησης» (Παπαοικονόμου, 2014).

Αν λάβουμε ως παράδειγμα την Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, μπορούμε να πούμε πως οι βασικοί στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι παράλληλοι με τους σκοπούς μιας ενιαίαςευρωπαϊκής εκπαι-
δευτικής πολιτικής, υλοποιώντας μια συνολική στρατηγική που έχει ως στό-
χο την προετοιμασία της μετάβασης στην κοινωνία της πληροφορίας και την 
έρευνα και ανάπτυξη και τέλος, στην επένδυση στον άνθρωπο και στην κα-
ταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με την επίτευξη της πλήρους απα-
σχόλησης (Μαγουλά, 2001). Πάντως, μέχρι σήμερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν την ευθύνη των συστημάτων που εφαρμόζουν στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ ο ρόλος της Ένωσης είναι να βοηθά τον κα-
θορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

4. Συμπεράσματα

Με βάση τους παραπάνω ισχυρισμούς, είναι αδιαμφισβήτητη η άποψη πως η 
εξάλειψη των διακρίσεων στο πλαίσιο των εθνικών συνόρων και μεταξύ δι-
αφορετικών κρατών-μελών μιας συγκροτημένης περιφερειακής οντότητας, 
στηρίζεται στη διαμόρφωση μιας κοινής σκέψης και ομοειδούς κουλτούρας, 
η οποία θα οδηγήσει στην εξάλειψη κυρίως της κοινωνικής και πολιτισμικής 
ετερότητας, η οποία μπορεί να προέλθει μέσω της υιοθέτησης ενός ενιαίου 
τρόπου διαμόρφωσης της εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Συνεπώς, τα 
ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να αναδιοργανώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστή-
ματα αποκτώντας έναν καινούργιο ρόλο σχετικό με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 
και προσαρμόζοντας τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν στα 
ευρωπαϊκά δεδομένα και κοινοτικά πρότυπα. Εν κατακλείδι, η παγκοσμιοποί-
ηση δεν θα πρέπει να λάβει το χαρακτήρα του απόλυτου εξισωτισμού των πά-
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ντων και της ισοπεδωτικής εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης, αλλά, πέρα από την 
παγκόσμια συνεργασία των λαών στο πλαίσιο της οικονομίας και της επιστή-
μης, θα πρέπει να διατηρήσει την καλλιέργεια των πολιτιστικών της χαρακτη-
ριστικών (γλώσσα, κουλτούρα, παραδόσεις) και να προστατεύσει τις πολιτι-
στικές της ιδιαιτερότητες (Αραβανής, 2001).
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Abstract

The development of a single educational policy within the framework of the 
European civilization - and especially in relation to the new data of the dy-
namic procedures of the European unification and globalisation - constitutes a 
fundamental criterion of the formation of a common culture in the economic 
union of Europe. In particular, the new order of things, based on the linguis-
tic, educational and cultural diversity of the contemporary societies, imposes 
the obliteration of differentiation and the formation of a new internationalized 
cross-cultural identity of the European citizens, who will be summoned to par-
ticipate and decide together on their future within the context of the participa-
tory procedure. According to the aforementioned, the article supports that the 
elimination of discriminations within the national borders and among different 
member-states of a structured regional entity will have to be based on the for-
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mation of a common thought and associated culture, which will lead to the de-
letion of mainly the social and cultural differentiation that may originate from 
the adoption of a single way of the educational modulation on a regional level.

Key-words: Globalisation, Intercultural Education, Educational integration, 
Single education policy
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Ανιχνεύοντας την επαγγελματική ταυτότητα 
των προπτυχιακών φοιτητών μέσα από την 

πρακτική τους άσκηση. Μια εμπειρική μελέτη

Βασιλική Σ. Φωτοπούλου

Εισαγωγή

Οι πρακτικές ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προπτυχιακής 
εκπαίδευσης των φοιτητών, ενώ είναι αδιαμφισβήτητη η συμβολή τους στον 
εκπαιδευτικό και τη μελλοντική επαγγελματική του πορεία. Η πρακτική άσκη-
ση συντελεί ώστε οι προπτυχιακοί φοιτητές1 να γνωρίσουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα από την πράξη, να έρθουν σε επαφή με το σχολικό πλαίσιο 
και τις πραγματικές συνθήκες που το συνθέτουν και να κατανοήσουν τους ρό-
λους και τις ευθύνες τους ως εκπαιδευτικοί (Meyer, 2009. Timostsuk & Ugaste, 
2010. Yuan & Lee, 2016).

Σε μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης της πρακτικής άσκησης 
στην ελληνική περίπτωση και παραμερίζοντας τις τυχόν διαφοροποιήσεις που 
ενδεχομένως παρατηρούνται στα προγράμματα σπουδών στις επιστήμες της 
εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, παρα-
τηρείται ότι μέσα από το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης επιδιώκεται ο συγκε-
ρασμός της θεωρίας με την πράξη. Πιο αναλυτικά, οι προπτυχιακοί φοιτητές 
καλούνται να λειτουργήσουν, να συνθέσουν και να αναδείξουν τις παιδαγωγι-
κές τους δεξιότητες με την ακαδημαϊκή γνώση που έχουν αποκτήσει κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους (Δάσιου κ.ά., 1995. Ντολιοπούλου, 2005. Οικο-
νομίδης, 2007. Παπαναούμ, 2003. Χανιωτάκης & Πούλου, 2006). 

Η σημαντικότητα ωστόσο της πρακτικής άσκησης δεν περιορίζεται στην 
διδακτική πράξη, η οποία αναμφίβολα συνιστά την κυρίαρχη και πρωταρχι-
κή της αποστολή, αλλά παράλληλα παρέχει το πλαίσιο για την επαγγελματική 
προετοιμασία των φοιτητών-εκπαιδευτικών, αποσκοπεί στην επαφή τους με 
την εκπαιδευτική πράξη και δραστηριότητα και συμβάλλει στην επαγγελματι-
κή εκπαίδευση και κατάρτισή τους (Δάσιου κ.ά., 1995. Meyer, 2009).

Ειδικότερα, προάγεται η πραγμάτωση της εκπαιδευτικής πράξης μέσα από 
την ενθάρρυνση πολύπλοκων μορφών σκέψης με σκοπό την κατάλληλη προε-
τοιμασία των προπτυχιακών φοιτητών να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις 

1. Η χρήση του όρου φοιτητής/ές γίνεται ανεξάρτητα από το φύλο.
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πραγματικές συνθήκες της τάξης που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά (Ανδρεα-
δάκης κ.ά., 2012. Yuan & Lee, 2016). Οι φοιτητές, μέσω των πρακτικών τους 
ασκήσεων καλούνται οι ίδιοι να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί στη σχολι-
κή τάξη και αρχίζουν πλέον να αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τους εαυτούς τους ως 
εκπαιδευτικούς και κατά συνέπεια να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν την 
επαγγελματική τους ταυτότητα (Φωτοπούλου & Υφαντή, 2011. Χανιωτάκης 
& Πούλου, 2006). Επίσης, οι ίδιοι οι προπτυχιακοί φοιτητές υπογραμμίζουν 
τη σημαντική συμβολή των πρακτικών ασκήσεων στην κατάρτισή τους, στην 
επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί (Ifanti & Fotopoulou, 2010. Kaldi, 
2009. Yuan & Lee, 2016). Πρόκειται λοιπόν για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στά-
διο με ξεχωριστή απήχηση και συμβολή στην επαγγελματική πορεία του μελ-
λοντικού εκπαιδευτικού, στην αντίληψη του εαυτού του ως εκπαιδευτικού και 
κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας. 

Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού

Η συμβολή των πρακτικών ασκήσεων στην προσέγγιση της ταυτότητας του 
εκπαιδευτικού γίνεται πλήρως κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας ότι η επαγ-
γελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού θεμελιώνεται σε ένα σύνολο πεποι-
θήσεων και αντιλήψεων που έχει διαμορφώσει το άτομο για το επάγγελμά του 
(Meyer, 2009. Yuan & Lee, 2016). Σύμφωνα, επίσης, με τους Flores και Day 
(2006) η ταυτότητα προσδιορίζεται ως μια τρέχουσα και δυναμική διαδικασία, 
η οποία εμπεριέχει την απόκτηση νοήματος και τον επαναπροσδιορισμό των 
αξιών και των εμπειριών του ατόμου. Επιπλέον, η ταυτότητα του εκπαιδευ-
τικού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το προσωπικό στοιχείο και αναφέρεται 
στον τρόπο που ο καθένας αντιλαμβάνεται την έννοια του εκπαιδευτικού και 
τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό (Meyer, 2009. Yuan & Lee, 2016). Συνεπώς, 
οι εκπαιδευτικές εμπειρίες, οι γνώσεις και η εν γένει προσωπική εμπλοκή και 
δράση των προπτυχιακών φοιτητών στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης εί-
ναι σημαντικές παράμετροι, οι οποίες συμβάλουν, διαμορφώνουν και νοημα-
τοδοτούν την επαγγελματική τους ταυτότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους. Η πρακτική λοιπόν άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών παίζει εξαιρε-
τικά σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική ταυτότητα του μελλοντικού εκπαι-
δευτικού και βρίσκεται σε αδιάσπαστη σχέση και συνάφεια με τη δόμησή της.

Ιδιαίτερο, επίσης, ερευνητικό ενδιαφέρον στην προσέγγιση της επαγγελ-
ματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού εντοπίζεται στην παρουσία των συ-
ναισθημάτων (Day & Leitch, 2001). Οι Beauchamp και Thomas (2009) επι-
κεντρώνονται στη συμβολή των συναισθημάτων ως μέσο για την κατανόηση 
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της ταυτότητας του εκπαιδευτικού και υποστηρίζουν ότι αυτά αποτελούν έναν 
βασικό παράγοντα μέσω του οποίου η ταυτότητα διαμορφώνεται και εκδηλώ-
νεται. Τα συναισθήματα καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της ταυτότητας του 
εκπαιδευτικού, το οποίο τους ακολουθεί στην τάξη καθώς και στην μετέπειτα 
επαγγελματική τους πορεία. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι προπτυ-
χιακοί φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα συναισθημάτων κατά 
τη διαδικασία μάθησης της διδασκαλίας, τα οποία είναι δυνατό να ασκήσουν 
επιρροή στον τρόπο που ερμηνεύουν τις ποικίλες εμπειρίες μάθησης και τη δι-
αδικασία μέσω της οποίας κατανοούν τους εαυτούς τους μέσα στο επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού. (βλ. π.χ.: Flores & Day, 2006. Ifanti & Fotopoulou, 2010. 
Sutton & Wheatley, 2003. Timostsuk & Ugaste, 2010. Yuan & Lee, 2016).

 Στην εργασία αυτή, που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας με σκο-
πό την διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για τηνοργάνωση και τη λει-
τουργία της πρακτικής άσκησης, παρουσιάζονται τα εμπειρικά δεδομένα που 
αφορούν στην καταγραφή των απόψεων και των εμπειριών που αποκόμισαν 
οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (εφεξής: Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου 
Πατρών σχετικά με την πρακτική άσκηση. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις φοιτητών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. σχετικά 
με το πώς αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους ταυτότητα μέσα από την 
πρακτική άσκηση ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.

Θα παρουσιαστούν, στη συνέχεια, η δομή της πρακτικής άσκησης στο 
Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών, το δείγμα και η μέθοδος, τα απο-
τελέσματα της έρευνας και τέλος, η συζήτηση και τα συμπεράσματα.

Η πρακτική άσκηση στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πα-
τρών κατέχει κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και νο-
ηματοδοτείται από τη στοχοθεσία του Τμήματος, που επιδιώκει να παρέχει 
στους αποφοίτους άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση. Η πρα-
κτική άσκηση στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό και μέσω αυτής 
τεκμαίρεται σε μεγάλο βαθμό η επαγγελματική επάρκεια των φοιτητών (Οδη-
γός Σπουδών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., 2014-20152: 14).

2. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και ως εκ τούτου 
αντλούνται στοιχεία από τον Οδηγό Σπουδών του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. 
Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον Οδηγό Σπουδών σχετικά με την πρακτική άσκηση 
δεν έχουν επηρεάσει τις βασικές επιδιώξεις. 
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Στην πρακτική άσκηση του τρίτου έτους σπουδών που θα μας απασχολή-
σει στην παρούσα έρευνα, το μάθημα προσφέρεται σε δύο (2) εξάμηνα (Ε΄ και 
Στ΄ εξάμηνο). Ως σκοπός του μαθήματος ορίζεται η ουσιαστική προσέγγιση 
της προσχολικής εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας υπό το πρίσμα της 
σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη (Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., 2014-
20153: 83-84). Οι φοιτητές επισκέπτονται ανά ζεύγη το χειμερινό και το εαρι-
νό εξάμηνο δημόσια νηπιαγωγεία της Αχαΐας. 

Το δείγμα και η μέθοδος

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από φοιτητές του τρίτου έτους του 
Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιλογή του δείγματος έγινε 
διότι οι φοιτητές του τρίτου έτους έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες θεωρη-
τικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες από τις επι-
σκέψεις τους στα νηπιαγωγεία. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι διαθέτουν ικανο-
ποιητική εμπειρία και γνώσεις και είναι σε θέση να εκφέρουν τις απόψεις τους 
για την πρακτική άσκηση και την παρουσία τους ως εκπαιδευτικοί στο χώρο 
του νηπιαγωγείου.

Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο γρα-
πτό ερωτηματολόγιο με ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήματα. Η επιλο-
γή του ερωτηματολογίου ως μεθοδολογικού εργαλείου έγινε διότι, μέσω της 
ανωνυμίας, επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση, ενώ ενδείκνυται για τη συλλογή 
στοιχείων από μεγάλο αριθμό ατόμων για τα ίδια θέματα (Βάμβουκας, 2010: 
248-249. Κυριαζή, 2011: 117-118).

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, ζητείται 
από τους φοιτητές να συμπληρώσουν φύλο και έτος σπουδών (για περιπτώσεις 
φοιτητών μεγαλύτερων ετών). Στο δεύτερο μέρος, ακολουθούν ερωτήματα που 
εστιάζουν στην οργάνωση και τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης, καθώς 
και στην αποτύπωση εμπειριών, σκέψεων και προβληματισμών των φοιτητών 
που αποκόμισαν μέσα από την εμπλοκή τους στην πρακτική άσκηση.

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο ερώτημα που αφορούσε στη διερεύνη-
ση των απόψεων, των εμπειριών, των σκέψεων και των προβληματισμών των 
φοιτητών σχετικά με την πρακτική άσκηση στο νηπιαγωγείο. Το ερώτημα τέ-
θηκε ως εξής: «Αναφέρατε σκέψεις, προβληματισμούς, εμπειρίες που αποκομί-

3. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και ως εκ τούτου 
αντλούνται στοιχεία από τον Οδηγό Σπουδών του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. 
Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον Οδηγό Σπουδών σχετικά με την πρακτική άσκηση 
δεν έχουν επηρεάσει τις βασικές επιδιώξεις. 
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σατε στο πλαίσιο της πρακτικής σας άσκησης και αφορούνστη λειτουργία σας 
ως εκπαιδευτικοί ή/και την εν γένει εκπαιδευτική σας δραστηριότητα» και επι-
διώχθηκε να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές αντιλαμβάνονται 
και προσεγγίζουν την πρακτική άσκηση, την εκπαιδευτική πράξη και τον εκ-
παιδευτικό και κατά συνέπεια την επαγγελματική τους ταυτότητα.

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου θεμελιώνεται στις βασικές επιδιώξεις και 
στοχεύσεις του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. για την πρακτική άσκηση ενώ παράλληλα αξι-
οποιήθηκαν αποτελέσματα συναφών ερευνών από την Ελλάδα και το διεθνές 
πλαίσιο που αφορούν στη συμβολή της πρακτικής άσκησης στην ταυτότητα 
του νέου εκπαιδευτικού (βλ. π.χ.: Beijaard et al., 2004. Ντολιοπούλου, 2005. 
Οικονομίδης, 2007. Yuan & Lee, 2016. Φωτοπούλου κ.ά., 2016). Αρχικά έγι-
νε πιλοτική εφαρμογή και έλεγχος του ερωτηματολογίου σε δείγμα φοιτητών 
προκειμένου να πάρει την τελική του μορφή. Η έρευνα διεξήχθη κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2014-2015, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτη-
τών στο πλαίσιο του μαθήματός τους και η συμπλήρωσή του ήταν προαιρε-
τική. Συγκεντρώθηκαν 144 ερωτηματολόγια (ποσοστό απόκρισης: 66%, επί 
συνόλου 219 εγγεγραμμένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) 
και απαντήθηκαν 144 (ποσοστό απόκρισης: 100%).

Στο ανοικτού τύπου ερώτημα που θα παρουσιαστεί, στη συνέχεια, πραγ-
ματοποιήθηκε θεματική ανάλυση του περιερχομένου των απαντήσεων (con-
tent analysis).

Αποτελέσματα

Η κατανομή των 144 συνολικά προπτυχιακών φοιτητών του δείγματος ως προς 
τα δημογραφικά τους στοιχεία έχει ως εξής:

Πίνακας 1 
Δημογραφικά στοιχεία του συνόλου των φοιτητών του δείγματος

Φοιτητές Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. (N) (%)

Φύλο
Άνδρες 2 1,4%

Γυναίκες 142 98,6%

Έτος σπουδών
Γ΄ έτος 144 100%

Άλλο έτος - -
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Όπως διαπιστώνεται,το σύνολο του δείγματος των φοιτητών είναι σχεδόν 
αποκλειστικά γυναίκες και ως εκ τούτου ο παράγοντας φύλο παραλήφθηκε 
από τις συσχετίσεις.

Παρομοίως, το σύνολο του δείγματος των φοιτητών φοιτούσαν στο τρί-
το έτος σπουδών, οπότε το συγκεκριμένο δημογραφικό χαρακτηριστικό (έτος 
σπουδών) δεν αξιοποιήθηκε σε περαιτέρω επεξεργασία.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των προπτυχιακών φοιτητών 
που αφορούν στην αποτύπωση των εμπειριών, των σκέψεων και των προβλη-
ματισμών τους σχετικά με την πρακτική άσκηση. Το ερώτημα, όπως έχει ση-
μειωθεί, είναι ανοικτού τύπου και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην επε-
ξεργασία των δεδομένων ήταν η ανάλυση περιεχομένου σε επίπεδο φράσης. 
Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση του κειμένου 
και οδηγεί στη συστηματική κωδικοποίηση του γραπτού λόγου, που, στην πε-
ρίπτωσή μας, ήταν το γραπτό ερώτημα (Κυριαζή, 2011: 281-292).

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων δεν προσδιορίστηκαν εκ 
των προτέρων άξονες αλλά προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των απα-
ντήσεων στο ερώτημα. Οι άξονες όπως προέκυψαν μέσα από τις απαντήσεις 
των φοιτητών αφορούν στα εξής:

1. Το αντικείμενο σπουδών-η επιλογή επαγγέλματος. 
2. Η γνωριμία με το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού.
3. Η λειτουργία των φοιτητών ως εκπαιδευτικών.
4. Η απόκτηση εμπειρίας.
5. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο.
6. Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους μαθητές. 
7. Η συνεργασία με τον/την νηπιαγωγό. 
8. Η γνωριμία με το χώρο και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου. 
9. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης.
Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση για καθένα από τους 

άξονες. Να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργήθηκαν και υπο-
κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται, καθώς αποδίδουν εκτενέστερα το περιεχό-
μενο και αναδεικνύουν τις ποικίλες οπτικές των ανωτέρω αξόνων.

1) Αντικείμενο σπουδών και επιλογή επαγγέλματος

Μέσα από την πρακτική άσκηση οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το επάγ-
γελμα του/της νηπιαγωγού, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο των σπουδών 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

170 Βασιλική Σ. Φωτοπούλου

τους και επιβεβαιώνουν ή όχι την επιλογή τους σχετικά με τις σπουδές που 
ακολούθησαν. Σε πέντε (5) αναφορές η συμμετοχή τους στην πρακτική άσκη-
ση ενίσχυσε την επιλογή τους να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. 
Χαρακτηριστικές τοποθετήσεις:

«αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι συνειδητοποίησα πως 
η επιλογή μου για αυτή τη σχολή ήταν πράγματι σωστή, καθώς δι-
απίστωσα πόσο πολύ μου αρέσει αυτό που κάνω» (κωδ. 22)
«επιβεβαιώθηκε η επιλογή μου σχετικά με το επάγγελμα» (κωδ. 69)
«δεν έχω πλέον καμία αμφιβολία ότι θέλω να είμαι νηπιαγωγός» 
(κωδ. 134).

Αντίθετα, σε τρεις (3) άλλες αναφορές διατυπώθηκαν ορισμένες επιφυλά-
ξεις των φοιτητών σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών που επέλεξαν, αν 
πραγματικά δηλαδή επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Επιση-
μαίνεται σχετικά:

«αντιλαμβάνεσαι αν όντως θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το επάγ-
γελμα στο μέλλον» (κωδ. 107)
«καταλάβαμε στην πράξη αν μας αρέσει ή όχι το επάγγελμα του 
νηπιαγωγού» (κωδ. 88)
«αν είναι όντως αυτό που θέλουμε να ακολουθήσουμε» (κωδ. 120).

Τέλος, σε μια (1) αναφορά η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση οδήγησε 
στον επαναπροσδιορισμό της αρχικής θέσης του φοιτητή σχετικά με την επι-
λογή του ως προς το μελλοντικό του επάγγελμα:

«άρχισε να μου αρέσει η ιδέα να γίνω νηπιαγωγός» (κωδ. 49).

2) Γνωριμία με το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού

Σε δώδεκα (12) αναφορές οι φοιτητές στο δείγμα μας υπογράμμισαν τη 
συμβολή της πρακτικής άσκησης ως προς τη δυνατότητα γνωριμίας τους με 
το μελλοντικό τους επάγγελμα. Ενδεικτικά αναφέρουν:

«μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε σε άμεση επαφή με το επάγγελ-
μα» (κωδ. 20)
«μας προετοίμασε για τη μελλοντική μας εργασία» (κωδ. 80)
«είχε σαν αποτέλεσμα να δούμε ρεαλιστικά πως είναι το επάγγελμα 
του νηπιαγωγού» (κωδ. 82)
«η προετοιμασία για το μελλοντικό μας επάγγελμα» (κωδ. 99)
«γνωρίσαμε με τον πιο άμεσο τρόπο το επάγγελμα που επιλέξαμε» 
(κωδ. 104).
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2α) Γνωριμία με το επάγγελμα μέσα από τις πραγματικές συνθήκες και τις 
δυσκολίες

Σε άμεση συνάφεια βρίσκεται και η θέση των φοιτητών σχετικά με τη γνω-
ριμία του επαγγέλματος του/της νηπιαγωγού μέσα από πραγματικές συνθήκες 
εργασίας καθώς και τις δυσκολίες, τις οποίες ενδέχεται και οι ίδιοι μελλοντικά 
να κληθούν να αντιμετωπίσουν (4 αναφορές). Επισημαίνουν χαρακτηριστικά:

«έζησα πραγματικές καταστάσεις που πιθανόν μπορεί να αντιμε-
τωπίσω στο μέλλον» (κωδ. 15)
«αντιμετωπίσαμε ρεαλιστικές καταστάσεις του επαγγέλματος» (κωδ. 
39)
«μας δόθηκε η δυνατότητα να βρεθούμε σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας» (κωδ. 88)
«μέσω της πρακτικής άσκησης βλέπουμε τι δυσκολίες μπορεί να 
αντιμετωπίσουμε» (κωδ. 120).

3) Η λειτουργία των φοιτητών ως εκπαιδευτικών

Μια μεγάλη μερίδα φοιτητών (27 αναφορές) επικεντρώνεται στη δυνατό-
τητά τους να λειτουργούν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί και να αναλαμβάνουν τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των νηπιαγωγών. Οι απαντήσεις των φοιτη-
τών που αφορούσαν στο συγκεκριμένο άξονα ήταν ποικίλες και αυτό έδωσε 
τη δυνατότητα για περαιτέρω κατηγοριοποίηση:

3α) Μέσα από την υπευθυνότητα και την ανάληψη πρωτοβουλίας 

Σε επτά (7) αναφορές εξ αυτών τονίζεται η έννοια της υπευθυνότητας εκ 
μέρους των φοιτητών ως προς τη διεξαγωγή της οργάνωσης και της λειτουρ-
γίας του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ συνδέουν τη δυνατότητα της ανά-
ληψης πρωτοβουλίας εκ μέρους τους με τη λειτουργία των ίδιων ως εκπαιδευ-
τικών στο νηπιαγωγείο:

«μου άρεσε το γεγονός ότι κάνουμε κάποια μαθήματα όπως όταν 
θα είμαστε και οι ίδιες νηπιαγωγοί» (κωδ. 74)
«μπαίνουμε στο ρόλο της νηπιαγωγού και πραγματοποιούμε δικές 
μας δραστηριότητες» (κωδ. 78)
«η δυνατότητα να διδάσκουμε εμείς κάποιες θεματικές ενότητες» 
(κωδ. 82)
«η ελευθερία οργάνωσης των δραστηριοτήτων για ημερήσιο πρό-
γραμμα» (κωδ. 11) 
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«όλη η διαδικασία ήταν σημαντική, από την οργάνωση και τη σχε-
δίαση δραστηριοτήτων μέχρι και την ευθύνη όλης της τάξης. Μας 
δόθηκε η ευκαιρία να γινόμαστε νηπιαγωγοί από τώρα μια φορά 
την εβδομάδα» (κωδ. 53)
«το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Παρασκευής ήταν ολοκληρωτι-
κά δικό μου και ήμουν υπεύθυνη για αυτό, αναλάμβανα εβδομαδι-
αία ευθύνες και προσπαθούσα να βρω ενδιαφέρουσες δραστηριό-
τητες» (κωδ. 94).

3β) Μέσα από την προσπάθεια

Σε δύο (2), επίσης, αναφορές οι φοιτητές επισημαίνουν την προσπάθεια 
και την προετοιμασία που καταβάλλουν για να ανταποκριθούν όσο καλύτερα 
μπορούν στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν:

«η προσπάθεια μου να γίνω καλή παιδαγωγός» (κωδ. 23)
«προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για τη διδασκαλία» (κωδ.119 ).

3γ) Αντίληψη των δυνατοτήτων τους ως εκπαιδευτικών

Τέλος, σε μια (1) αναφορά αναφέρθηκε ότι μέσα από την πρακτική άσκη-
ση στο νηπιαγωγείο αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες τους ως εκπαιδευτικοί:

«δοκιμάσαμε τις δυνατότητές μας» (κωδ. 43)

4) Απόκτηση εμπειρίας

Η απόκτηση εμπειρίας αποτελεί σημαντική διάσταση στην πρακτική άσκη-
ση των φοιτητών (17 αναφορές). Ενδεικτικά:

«η εμπειρία που απέκτησα με τα παιδιά στην τάξη» (κωδ. 1, 130)
«η εμπειρία που αποκόμισα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη» (κωδ. 61, 
106, 122, 140)
«μου άρεσε περισσότερο η εμπειρία που απέκτησα με το επάγγελμα 
γενικότερα» (κωδ. 72)
«η πρακτική άσκηση αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική εμπειρία στο 
νηπιαγωγείο» (κωδ. 106)
«αποκτήσαμε κάποια μικρή εμπειρία διδασκαλίας» (κωδ. 107)
«απέκτησα εμπειρία με τα παιδιά και μπόρεσα να παρακολουθή-
σω πως «λειτουργούν» μέσα στο πλαίσιο της τάξης» (κωδ. 123).
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5) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από μεγάλο αριθμό φοιτητών στη δυνατότητα 
που τους παρέχεται να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 
νηπιαγωγείο ή μέσα από τη διεξαγωγή της οργάνωσης και της λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού προγράμματος γενικότερα (45 αναφορές). 

5α) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα – σχεδιασμός και υλοποίηση

Ένα στοιχείο που παρατηρήθηκε είναι ότι οι φοιτητές τείνουν να διακρί-
νουν τη δραστηριότητα σε δύο κυρίως μέρη (12 αναφορές). Το πρώτο μέρος 
της δραστηριότητας απαντάται με τους όρους προετοιμασία, σχεδιασμός, δημι-
ουργία και αφορά στην προεργασία που γίνεται από τους φοιτητές για τη δρα-
στηριότητα.Το δεύτερο μέρος, περιγράφεται ως παρουσίαση, πραγματοποίηση, 
υλοποίηση και αφορά στην εφαρμογή της δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δύο αυτά μέρη της δραστηριότητας παρουσιάζο-
νται ως αλληλουχία: 

«η δυνατότητα δημιουργίας και πραγματοποίησης δραστηριοτή-
των» (κωδ. 18)
«ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και η υλοποίησή τους» (κωδ. 
71)
«μπορούσα να πηγαίνω στο νηπιαγωγείο και να πραγματοποιώ τις 
δραστηριότητές μου. Ήταν πολύ ευχάριστα» (κωδ. 76)
«να ετοιμάζω τις δραστηριότητες και να τις παρουσιάζω στα παι-
διά» (κωδ. 126)
«ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων ήταν πολύ ωραία διαδικασία 
αλλά το καλύτερο ήταν η υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην τάξη 
με τα παιδιά» (κωδ. 141)
«ότι μπόρεσα να υλοποιήσω δραστηριότητα με επιτυχία και γε-
νικά μπόρεσα να σχεδιάσω ένα ολόκληρο ημερήσιο πρόγραμμα» 
(κωδ. 142)

Σε άλλες περιπτώσεις οι φοιτητές εστιάζουν σε ένα από τα δύο μέρη: 
«οι δραστηριότητες που φτιάχναμε για τα παιδιά» (κωδ. 44, 113, 
128)
«μου άρεσε η ώρα που πραγματοποιούσαμε τη δραστηριότητα» 
(κωδ. 38, 110).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση ενός φοιτητή που κάνει λόγο για πι-
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θανή αδυναμία σύνδεσης μεταξύ του σχεδιασμού και της υλοποίησης της δρα-
στηριότητας: 

«συνειδητοποίησα ότι πράγματα που φαίνονται ωραία κατά τη 
σχεδίαση ίσως να μην είναι κατάλληλα για την εκάστοτε τάξη» 
(κωδ. 68).

5β) Εκπαιδευτική δραστηριότητα και μετάδοση γνώσης

Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων σημαντικό κριτή-
ριο για τους φοιτητές αποτελεί η μετάδοση των γνώσεων προς τους μαθητές 
(5 αναφορές). Ενδεικτικά:

«τους μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα» (κωδ. 24)
«η ευχάριστη αίσθηση του να μαθαίνεις στα παιδιά καινούργια 
πράγματα» (κωδ. 139)

Υπογραμμίζεται, επίσης, από ορισμένους φοιτητές η προσωπική τους συμ-
βολή στη μετάδοση γνώσεων ή τη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών (5 ανα-
φορές):

«είδα σε μερικές περιπτώσεις την εξέλιξη των παιδιών» (κωδ. 43)
«αποτέλεσα κομμάτι της διαμόρφωσης των παιδιών σε θέματα γνώ-
σεων και προσωπικότητας» (κωδ. 69).

5γ) Εκπαιδευτική δραστηριότητα και ανατροφοδότηση

Σε πέντε (5) αναφορές επισημαίνεται η σημασία της ανατροφοδότησης για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά: 

«η υλοποίηση της δραστηριότητας και να δω τι αποτέλεσμα είχε» 
(κωδ. 36)
«οι αντιδράσεις τους (των μαθητών) κατά τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας» (κωδ. 33).

Σημαντικό επιπλέον κριτήριο ανατροφοδότησης για τους φοιτητές σχετι-
κά με την οργάνωση και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους αποτελεί η 
ικανοποίηση και ο ενθουσιασμός των μαθητών (10 αναφορές). Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα:

«η χαρά των παιδιών που αποδέχονται τις δραστηριότητές μας πε-
τυχαίνοντας τους στόχους μας» (κωδ. 19)
«συνεργαστήκαμε με τα παιδιά και υλοποιήσαμε με επιτυχία τις 
δραστηριότητες» (κωδ. 37)
«μου άρεσε περισσότερο που οργανώναμε και εφαρμόζαμε τις δρα-
στηριότητες στο νηπιαγωγείο και βλέπαμε πόσο χαίρονται τα παι-
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διά με αυτές» (κωδ. 62)
«η προετοιμασία των δραστηριοτήτων για να νοιώσουν ευχαρίστη-
ση και ικανοποίηση τα παιδιά» (κωδ. 99)
«το καλό αποτέλεσμα και η ικανοποίηση που πήρα από τις δρα-
στηριότητες» (κωδ. 116)
«το πιο ωραίο σημείο στην πρακτική ήταν όταν τα παιδιά απολάμ-
βαναν τις δραστηριότητες» (κωδ. 121)
«να ετοιμάζω δραστηριότητες και να τις παρουσιάζω στα παιδιά 
καθώς και τα παιδιά να ενθουσιάζονται με αυτές» (κωδ. 126).

Αρκετοί φοιτητές αναφέρθηκαν στην επιτυχή έκβαση των δραστηριοτήτων 
τους στην τάξη χωρίς ωστόσο περαιτέρω αιτιολόγηση των απαντήσεών τους 
(8 αναφορές). Για παράδειγμα αναφέρουν:

«η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων μου με επιτυχία» (κωδ. 5)
«η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων μου χωρίς κανένα πρό-
βλημα» (κωδ. 19).

6) Επικοινωνία και συνεργασία με τους μαθητές

Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός φοιτητών (51 αναφορές) δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την προσέγγιση με τους 
μαθητές: Ενδεικτικά:

«Η επαφή με τους μαθητές/τα παιδιά» (απαντάται σε26 κωδικούς)
«Η αλληλεπίδραση με τα παιδιά» (κωδ. 30, 63, 70, 73)

Η επικοινωνία με τους μαθητές σε αρκετές περιπτώσεις προκαλεί την έκπλη-
ξη ή το θαυμασμό στους φοιτητές (4 αναφορές). Αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«ο τρόπος λειτουργίας των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες. Τόσο αυ-
θόρμητα, τόσο αθώα που με τον τρόπο τους σε παρακινούν να δώ-
σεις το είναι σου» (κωδ. 16)
«η επαφή με τα παιδιά και το γεγονός ότι είναι πιο έξυπνα και πιο 
πονηρά από όσο πιστεύεται για την ηλικία τους» (κωδ. 75)
«με εντυπωσίασε οι ιδέες που είχαν τα παιδιά για διάφορα θέματα 
και οι γνώσεις τους και ο αυθορμητισμός τους» (κωδ. 79).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση ενός φοιτητή, ο οποίος συσχετίζει την 
επικοινωνία με τα παιδιά με την επιλογή του μελλοντικού του επαγγέλματος:

«η άμεση επαφή με τα παιδιά αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για 
την επιβεβαίωση της επιλογής αυτού του επαγγέλματος» (κωδ. 52).
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7) Συνεργασία με τον/την νηπιαγωγό

Σημαντικό ρόλο στην πρακτική άσκηση των φοιτητών φαίνεται να διαδρα-
ματίζει η ίδια η νηπιαγωγός. Αρκετοί φοιτητές υπογραμμίζουν τη θετική ενί-
σχυση, το διευκολυντικό ρόλο της και τη συνεργασία που είχαν μαζί της (12 
αναφορές). Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που ακολουθούν:

«η συνεργασία με τη νηπιαγωγό μου άρεσε περισσότερο από όλα. 
Ήταν πρόθυμη να μας βοηθήσει όπου και αν δυσκολευτήκαμε αλλά 
και να λύσει τυχόν απορίες μας» (κωδ. 17)
«μάθαμε πράγματα από τη νηπιαγωγό, τα οποία θα μας φανούν 
χρήσιμα στην περαιτέρω πορεία» (κωδ. 39)
«η νηπιαγωγός, η οποία ήταν πολύ καλή μαζί μας και μας βοηθού-
σε και μας συμβούλευε διαρκώς» (κωδ. 64)
«βοηθηθήκαμε πολύ από τις νηπιαγωγούς, οι οποίες μας προσέ-
φεραν πολλές από τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους» (κωδ. 107)
«η άψογη συνεργασία και η στήριξη της νηπιαγωγού» (κωδ. 140)
«η άριστη συνεργασία με τη νηπιαγωγό» (κωδ. 105, 108, 144).

Όσον αφορά στο ρόλο της νηπιαγωγού, οι φοιτητές παρατηρούν τον τρό-
πο που λειτουργεί στο νηπιαγωγείο και προσπαθούν να λειτουργήσουν αντί-
στοιχα (2 αναφορές):

«τους βοηθούσαμε να μάθουν πράγματα, όπως έκανε η νηπιαγω-
γός» (κωδ. 30)
«η παρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας της νηπιαγωγού, παρατη-
ρούμε πως μιλάει και φέρεται η νηπιαγωγός στα παιδιά» (κωδ. 74).

Σε μια περίπτωση επισημαίνεται η σημαντικότητα της ικανοποίησης σχε-
τικά με την έκβαση της δραστηριότητας όχι μόνο από τους μαθητές αλλά και 
από τη νηπιαγωγό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:

«η ικανοποίηση των παιδιών από τις δραστηριότητες αλλά και από 
τις νηπιαγωγούς» (κωδ. 30).

8) Γνωριμία με το χώρο και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου

Ορισμένοι φοιτητές αναφέρθηκαν στη γνωριμία με το χώρο και τη γενι-
κότερη λειτουργία του νηπιαγωγείου (5 αναφορές). Ενδεικτικά αναφέρθηκε:

«το γεγονός ότι είδα πως λειτουργεί ένα νηπιαγωγείο στην πρά-
ξη» (κωδ. 41)
«είχα τη δυνατότητα να ενταχθώ έστω και λίγο στην καθημερινό-
τητα του νηπιαγωγείου τόσο μέσα από τις δραστηριότητες και τη 
διδασκαλία όσο και μέσω της παρατήρησης» (κωδ. 117).
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9) Σύνδεση θεωρίας και πράξης

Ορισμένοι φοιτητές αναφέρθηκαν στη συσχέτιση μεταξύ θεωρίας και πρά-
ξης και οι απαντήσεις τους υποδηλώνουν ότι αντιλαμβάνονται τη σημαντικό-
τητα της συσχέτισης ή ότι επιχειρούν να προβούν στη σύνδεση αυτών των δύο 
στοιχείων προκειμένου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριο-
τήτων τους (6 αναφορές). Ενδεικτικά:

«μου άρεσε το γεγονός ότι πήρα ιδέες από το μάθημα και τις υλο-
ποίησα στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου» (κωδ. 63)
«μου άρεσε το ότι έπρεπε να εφαρμόσω όσο γινόταν ό,τι είχα μά-
θει θεωρητικά» (κωδ. 103)
«είχαμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε διδαχθεί 
σε θεωρητικό επίπεδο» (κωδ. 136)
«η άμεση συσχέτιση της θεωρίας με την πράξη» (κωδ. 143).

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η πρακτική άσκηση στις επιστήμες της εκπαίδευσης, μέσα από τον θεσμικά 
προσδιορισμένο ρόλο της, παρέχει στους προπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατό-
τητα να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί σε πραγματικό σχολικό πε-
ριβάλλον και να προσεγγίσουν βιωματικά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, 
το οποίο αποτελεί στόχο των σπουδών τους. Η σύνδεση άλλωστε της πρακτι-
κής άσκησης με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, που επέλεξαν να ακολου-
θήσουν, επισημαίνεται σε μεγάλο αριθμό από τις απαντήσεις των φοιτητών 
στο δείγμα μας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι φοιτητές, μέσα από 
την πρακτική άσκηση τούς δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν στην πράξη 
πλέον το αντικείμενο των σπουδών τους και να γνωρίσουν καλύτερα το επάγ-
γελμα που πρόκειται να ακολουθήσουν. Αυτή η θέση αναδεικνύεται και από 
άλλες μελέτες: Cheng et al., 2016. Μιχαλοπούλου, 2011. Οικονομίδης, 2007. 
Υφαντή & Φωτοπούλου, 2016.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι φοιτητές φαίνεται 
να κατανοούν τις ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν το επάγγελμα του/της 
νηπιαγωγού, τις οποίες εντοπίζουν, κατά κύριο λόγο, σε ζητήματα που αφο-
ρούν στις εκπαιδευτικές, τις διδακτικές και εν γένει στις παιδαγωγικές ικανό-
τητες που αυτός/ή διαθέτει. 

Το ανωτέρω εύρημα κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό για δύο κυρίως λό-
γους. Πρώτον, αναδεικνύει τη συμβολή της πρακτικής άσκησης ως προς τη 
γνωριμία με το επάγγελμα και δεύτερον αποκαλύπτει ότι οι φοιτητές στο δείγμα 
μας προσπαθούν να ανταποκριθούν όσο το δυνατό καλύτερα και αποτελεσμα-
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τικότερα στον ανατιθέμενο, μέσω της πρακτικής άσκησης, ρόλο του εκπαιδευ-
τικού, όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις τους. Επιδιώκουν, δηλαδή να 
αποκτήσουν, να βελτιώσουν ή να καλλιεργήσουν οι ίδιοι πλέον για τον εαυτό 
τους τις ικανότητες που εκτιμούν ότι πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός. Σε 
ό,τι, επίσης, αφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού, αρκετοί φοιτητές υπογράμμι-
σαν την ανάληψη αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών από τους ίδιους ως βασι-
κά γνωρίσματα μέσω των οποίων προσέγγισαν το επάγγελμα του εκπαιδευτι-
κού και κατ’ επέκταση τους εαυτούς τους ως εκπαιδευτικούς (Ng et al., 2010. 
Kaldi, 2009. Μιχαλοπούλου, 2011).

Σημαντικό, επίσης, σημείο αναφοράς αρκετών φοιτητών στο δείγμα μας 
αναδεικνύεται η καθεαυτή διδακτική πράξη, η οποία δε συνιστά απλή μετά-
δοση γνώσεων αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που προϋποθέτει κριτική 
σκέψη και προσέγγιση ως προς το σχεδιασμό και την οργάνωσή της. Ταυτό-
χρονα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδακτικής τους ικανότητας 
τείνουν να βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία αναστοχασμού προκειμένου 
να προβούν σε επαναπροσδιορισμό της διδακτικής προσέγγισης για ενδεχόμενη 
βελτίωση ή τροποποίηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, η βελτίωση της διδακτικής 
τους προσέγγισης ταυτίζεται και με βελτίωση των ίδιων ως εκπαιδευτικών. Το 
εύρημα αυτό που αφορά στη διαδικασία κριτικής προσέγγισης της διδακτικής 
πράξης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των ίδιων, είναι αποκαλυπτικό του 
δυναμικού χαρακτήρα της ταυτότητας, η οποία νοηματοδοτείται διαρκώς από 
τις εμπειρίες του ατόμου. Παράλληλα, η στάση αυτή των φοιτητών για βελ-
τίωση φανερώνει την αντίληψη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, ενώ το 
σύνολο των εμπειριών των φοιτητών που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την 
εμπλοκή τους στην πρακτική άσκηση τεκμηριώνει επιπλέον τη συμβολή των 
πρακτικών ασκήσεων στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας 
(Kaldi, 2009. Meyer, 2009. Ng et al., 2010. Χανιωτάκης & Πούλου, 2006).

Το εύρημα αυτό ωστόσο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές προσεγγίζουν τη διδακτι-
κή ικανότητα, δηλαδή είτε ως επαγγελματικό γνώρισμα (ικανότητα), το οποίο 
κρίνεται απαραίτητο να πληρούν οι ίδιοι ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, με 
άμεση αναφορά στο μαθητή και την απόκτηση γνώσεων είτε ως επάρκεια και 
γνωσιακό υπόβαθρο που οι ίδιοι διαθέτουν προσανατολισμένο στη διδακτι-
κή κατάρτιση.

Ξεχωριστό ρόλο στη γνωριμία του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού φαί-
νεται να παίζει ο μαθητής, καθώς οι φοιτητές στην έρευνά μας συνδέουν την 
εκπαιδευτική τους προσέγγιση σε αναφορά με το μαθητή. Σε αρκετές μάλι-
στα περιπτώσεις οι αντιδράσεις των μαθητών –κυρίως μέσα από την εκδήλω-
ση αισθημάτων ικανοποίησης και του ενθουσιασμού– λειτουργούν ως σημεία 
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ανατροφοδότησης των φοιτητών ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που εφάρμοσαν. Το εύρημα αυτό έχει διττή σημαντικότητα, από το ένα μέρος, 
παρουσιάζει την αλληλεπίδραση μαθητών – εκπαιδευτικού και, από το άλλο, 
αποκαλύπτει την παρουσία και την εμπλοκή των συναισθημάτων στην εκπαι-
δευτική δράση του εκπαιδευτικού και στην περίπτωσή μας, τους φοιτητές. Η 
προσπάθεια να εστιάσουμε στις συναισθηματικές εμπειρίες των φοιτητών συ-
νιστά πολύτιμο εργαλείο στην κατανόηση του πολυσύνθετου χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθώς και τη διαδικασία του να γίνει κάποιος 
εκπαιδευτικός (Sutton & Wheatley, 2003. White, 2009. Yuan & Lee, 2016).

Ξεχωριστή, επίσης, αναδεικνύεται η παρουσία και η συμβολή της νηπιαγω-
γού στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Η νηπιαγωγός φαίνεται ότι αποτελεί 
σημείο αναφοράς για τους φοιτητές είτε άμεσα με την επαφή και την επικοι-
νωνία μαζί της είτε έμμεσα παρατηρώντας τον τρόπο που η νηπιαγωγός λει-
τουργεί. Αρκετοί φοιτητές δίδουν έμφασηστην επικοινωνία και τη συνεργα-
σία που είχαν μαζί της, καθώς και στο ρόλο της, που ήταν –κατά κύριο λόγο– 
συμβουλευτικός και καθοδηγητικός προς τους φοιτητές. Η επικοινωνία με τη 
νηπιαγωγό ήταν προσανατολισμένη σε ζητήματα εκπαιδευτικής πρακτικής και 
διδακτικής προσέγγισης που προέκυπταν κατά στο ημερήσιο πρόγραμμα. Η 
προσπάθεια των φοιτητών να αντλήσουν στοιχεία μέσα από τη συζήτηση με 
τη νηπιαγωγό αποκαλύπτει την προσωπική τους επιθυμία για επαγγελματική 
βελτίωση γεγονός που αποκαλύπτει τη διαρκή διαδικασία ανασχηματισμού 
στην οποία υπόκειται η επαγγελματική τους ταυτότητα.

Μια ακόμα διάσταση αφορά στις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη συ-
σχέτιση της θεωρίας με την πράξη. Επισημάνθηκε η προσπάθειά τους να αξι-
οποιήσουν στην πράξη όσα είχαν μάθει σε θεωρητικό επίπεδο ή να προβούν 
στη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Αν και οι απαντήσεις τους χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης σχετικά με το αν αναφέρονται σε συγκεκριμένα μα-
θήματα, τα οποία τους βοήθησαν, εντούτοις το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, διότι φανερώνει την επίτευξη ενός από τους βασικούς σκοπούς της 
πρακτικής άσκησης σχετικά με τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη στο σχο-
λικό πλαίσιο και ταυτίζεται με ευρήματα σχετικών ερευνών (βλ. π.χ.: Meyer, 
2009. Μιχαλοπούλου, 2011).



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 64/2017

180 Βασιλική Σ. Φωτοπούλου

Κλείνοντας4, μέσα από την έρευνά μας φάνηκε ότι οι φοιτητές μέσα από τη 
διαδικασία της πρακτικής άσκησης προσεγγίζουν την εκπαιδευτική δραστηρι-
ότητα και αποκτούν εμπειρίες, που ενισχύουν και διαμορφώνουν τον επαγγελ-
ματικό τους εαυτό, όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις τους. Παράλληλα, 
έρχονται σε επαφή με το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού και κατανοούν τις 
ποικίλες διαστάσεις που το συνθέτουν και το προσδιορίζουν. Η προσπάθειά 
τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στα διδακτικά και εκπαιδευτικά τους 
καθήκοντα στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου συντελεί στη ουσιαστική κατανόη-
ση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την επαγγελματική τους υπόσταση και κατ’ επέκταση την εκκίνηση της δια-
μόρφωσης της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
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Abstract

In this empirical study, we seek to explore undergraduate student teachers’ 
views on their professional identity through their teaching practice at schools. 
Research data were collected from the Department of Educational Science and 
Early Childhood Education, University of Patras, Greece, by using anonymous-
ly filled in questionnaires. Our data revealed that the undergraduate students of 
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our sample are aware of the complexities and the substantial aspects of teach-
ing practice at schools. Moreover, they stress the importance of their teaching 
practice and acknowledge that they were offered the opportunity to get expe-
rienced about their future role as teachers and perceive themselves as teachers. 
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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