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Το παιχνίδι ρόλων στη διδασκαλία 
της Αγγλικής Γλώσσας

Γεωργία Κοσμά 

ABSTRACT

This paper approaches role playing as a drama technique that was used within 
the scope of teaching English tο the pupils of the third grade of the 1st Model 
Experimental Primary School of Alexandroupoli during the 2013-2014 school 
year. Putting the above drama technique into practice can offer conditions 
for significant reinforcement of pupils’ individual process towards knowledge 
construction and the development of various dexterities contributing, thus, to 
the multisensory development of their linguistic fluency. The paper describes 
the traits of the target group and proves that theatre constitutes a considerable 
vehicle for accepting the other and a driving force for self fostering young pupils’ 
creativity and enhancing their self image.

1.0 Η ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Η ετερογένεια αποτελεί αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
σχολικής τάξης. Η διαφορετικότητα αυτή αφορά, ανάμεσα σε άλλα, την κοι-
νωνικοπολιτιστική προέλευση των μαθητών, τo μαθησιακό προφίλ, τη δι-
κή τους στάση απέναντι στο σχολείο. Η στάση των μαθητών επηρεάζεται 
από τα διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα  των παιδιών και 
από το νόημα που αποδίδουν σε αυτό που γίνεται στο σχολείο (προσδοκί-
ες μαθητών). (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Τόμος Β, 
2011: 20). Οι μαθητές μας έρχονται στο σχολείο φέρνοντας μαζί τους καθη-
μερινά, εκτός από τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισμό, και ένα πλήθος άλ-
λων στοιχείων τα οποία συνθέτουν τη μοναδικότητα του καθενός. Οι μα-
θητές μας δεν προέρχονται απαραίτητα από την ίδια χώρα, δεν έχουν την 
ίδια μητρική γλώσσα, δεν μαθαίνουν με την ίδια ταχύτητα, δεν  βιώνουν σε 
ένα είδος οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν αντιλαμβάνονται τη ζωή με 
τον ίδιο τρόπο, στοιχεία τα οποία καθρεφτίζουν κατ'επέκταση την διαφο-
ρετικότητα στην ίδια την κοινωνία. 

Οι εκπαιδευτικοί επομένως καλούμαστε στην καθημερινή μας πραγμα-
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τικότητα  να αντιπαραβάλλουμε  αυτόν τον μεγάλο όγκο αρνητικών  δεδο-
μένων με το μόνο κοινό χαρακτηριστικό των μαθητών μας-το γεγονός ότι 
είναι παιδιά. Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, τα χαρακτη-
ριστικά και οι δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά είναι το αποτέλεσμα 
πολυσύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ έμφυτων ικανοτήτων και περι-
βαλλοντικών ερεθισμάτων και εμπειριών. (Shorrocks, 1991: 260) Αυτό ακρι-
βώς το πλαίσιο λειτουργίας το εξασφαλίζει το σχολικό εγχειρίδιο αγγλικής 
γλώσσας για την Γ Δημοτικού Magic Book 2, αξιοποιώντας τις ‘7 αρχές (σχέ-
σεις, κανόνες, συνήθειες, δικαιώματα, υποχρεώσεις, σεβασμός και ανταμοι-
βές) που η Red (2005) προτείνει για τη δημιουργία ενός ευχάριστου, θετι-
κού για μάθηση και δημιουργία περιβάλλοντος τάξης.’(Δενδρινού, 2013: 90)

2.0 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

Στη διεθνή βιβλιογραφία η διδασκαλία ορίζεται ως η διευκόλυνση της μά-
θησης. Προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική οφείλουμε οι εκπαιδευ-
τικοί να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν 
τα παιδιά και στη συνέχεια να αρχίσουμε να οικοδομούμε πάνω σε αυτό πα-
ρέχοντας υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. (Shorrocks, 1991: 
271-272) Ομολογουμένως, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να εκτιμούμε πά-
ντα την καταλληλότητα των συνθηκών, των ρυθμών πριν προβούμε στην 
αξιοποίηση της ικανότητας των παιδιών να παίζουν. Θεωρώ πως είναι ση-
μαντικό, όταν κάνουμε κάτι, να έχουμε λόγο για να το κάνουμε. Να έχουμε 
δηλαδή κάτι που θέλουμε να πούμε. Να υπάρχει ένα νόημα για την πράξη 
μας. Το σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικής Γλώσσας για τη Γ δημοτικού Magic Book 
2 μέσα από 10 ιστορίες κοινωνεί 10 διδάγματα στους μαθητές. Το παιχνίδι 
ρόλων εξασφαλίζει με άρτιο τρόπο την εμπέδωση αυτών των διδαγμάτων 
βιωματικά καθώς τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, αλληλεπιδρούν, χρησι-
μοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα στόχο χωρίς να εμπλέκονται σε δι-
αδικασίες συνειδητής ανάλυσης αυτής και αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής. 
(Khan, 1991: 144) Ό, τι κάνουμε, πρέπει να έχει νόημα για τα παιδιά. Οι δρα-
στηριότητες πρέπει να έχουν παιδαγωγική σκοπιμότητα, να προσφέρουν 
πολλαπλές διαδρομές μάθησης  για όλους τους τύπους μαθητών (Δενδρι-
νού, 2013: 85, 89), διότι διαφορετικά μετατρέπονται σε ένα αγχωτικό μά-
θημα. Και φυσικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι όλα αυτά μπορούν 
να εφαρμόζονται καθημερινά. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην πλήρη εξά-
ντληση μας ως εκπαιδευτικών. ‘Τόσο όσο’ θεωρώ ότι είναι η φράση που θα 
βοηθήσει τον καθένα από εμάς να αποφασίσει για την συχνότητά που τον 
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εξυπηρετεί να αναδιατάσσει τα δεδομένα του.  
Το παιχνίδι ρόλων συγκαταλέγεται στις παιδαγωγικές πρακτικές τις οποί-

ες προωθεί το Magic Book 2 μέσω του ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγ-
γλικής στην Πρώιμη παιδική ηλικία) και οι οποίες αποβλέπουν στην ανά-
πτυξη του σεβασμού για τον εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη για την αγ-
γλική γλώσσα, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και εν τέλει 
στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης μέσω της αγγλικής γλώσσας. 
Στο πλαίσιο της σύγ χρονης γλωσσοπαιδα γωγικής και μαθησιοκεντρικής 
προσέγγισης (learning by doing approach), την οποία εξασφαλίζει το ΠΕ-
ΑΠ, το παιχνίδι ρόλων ενισχύει την ανάπτυξη θετικής στάσης των μικρών 
μαθητών απέναντι στην αγγλική γλώσσα και προάγει την ανάπτυξη ψυχο-
κινητικών δεξιοτήτων.

Το σχολικό έτος 2013-2014 χρησιμοποίησα αυτήν τη θεατρική τεχνική 
με τη μορφή δομημένου αυτοσχεδιασμού με ένα τμήμα της Γ τάξης.  Η ομά-
δα στόχος αποτελούνταν από 22 μαθητές ηλικίας 8 ετών, 8 κορίτσια και 14 
αγόρια. To εν λόγω τμήμα αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα mixed 
ability class καθώς σε αυτό ενυπήρχαν μαθητές με διαφορετικό μαθησιακό 
προφίλ, διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ένας με ΔΕΠΥ (Δι-
αταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), δύο αλλόγλωσ-
σοι.  Έπειτα από συζήτηση που επιδίωξα να έχω με τη συνάδελφο δασκάλα, 
η οποία συνεργάστηκε με τους συγκεκριμένους μαθητές στην Α και Β τάξη 
συμπέρανα ότι θα ξεκινούσα μια συνεργασία με υπερενθουσιώδη παιδιά, 
αρκετά θορυβώδη, τα οποία βαριούνται γρήγορα, έχουν ανάγκη να κινού-
νται μέσα στην τάξη, μαλώνουν μεταξύ τους χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μερικά 
είναι πολύ ευαίσθητα, κάποια ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. (Holderness,  
1991: 20) Στο σχολείο μου τα παιδιά διδάσκονται αγγλικά από την Α τάξη. 
Στην πρώτη μας συνάντηση κάποια δήλωσαν με υπερηφάνεια, επιδιώκο-
ντας να εντυπωσιάσουν, ότι κάνουν μαθήματα αγγλικών και εκτός σχολεί-
ου.  Στη αρχή του σχολικού έτους αφιερώσαμε αρκετές διδακτικές ώρες σε 
θεατρικό παιχνίδι σε μια προσπάθεια καλύτερης γνωριμίας των μαθητών 
μεταξύ τους και διαμόρφωσης της αίσθησης της ομάδας μέσα στο τμήμα, 
μια προσπάθεια η οποία αν και υπήρξε χρονοβόρα, με αρκετό θόρυβο και 
αναστάτωση στην οργάνωση της τάξης (θέσεις θρανίων κλπ), ωστόσο είχε 
αποτέλεσμα διότι απέδειξε ότι τελικά η μεγαλύτερη απειλή ενός καλά ορ-
γανωμένου μαθήματος δεν είναι τόσο ο θόρυβος που εμπεριέχεται σε κά-
ποιες δραστηριότητες αλλά η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των 
μαθητών για την όλη διαδικασία του μαθήματος. Στο τέλος κάθε ενότητας 
και πάντα σε εθελοντική βάση δοκιμάζαμε χορωδιακά να επαναλαμβάνου-
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με τους διαλόγους της κάθε ιστορίας και συζητούσαμε το νόημα που θέλει 
να μας περάσει η ιστορία. Μετά από διαλογική συζήτηση με τους μαθητές 
για τις ανάγκες κάθε σκηνής, φτιάχναμε στην τάξη μικρές κατασκευές/ζω-
γραφιές και όποιοι επιθυμούσαν και είχαν τη δυνατότητα, έφερναν από το 
σπίτι υφάσματα, κοστούμια, ρούχα και μικροαντικείμενα προκειμένου να 
κατασκευάσουμε ένα στοιχειώδη χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σκηνικό χώ-
ρο. Οι ρόλοι δίνονταν ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος αφού προ-
ηγούνταν μια προσπάθεια εμβάθυνσης αυτών και διερεύνησης των σημα-
σιών που ήταν απαραίτητες για την φανταστική κατάσταση προκειμένου οι 
μαθητές να συμμετάσχουν ‘με ενεργητικές όλες τους τις αισθήσεις, να συ-
ναισθανθούν και να κατανοήσουν τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι 
ρόλοι και οι καταστάσεις και να αναλάβουν την ευθύνη για τη συμπεριφο-
ρά τους, να προσαρμόσουν τη δράση τους στις απαιτήσεις που απορρέουν 
από το μυθοπλαστικό περιβάλλον’. (Παπαδόπουλος, 2010: 213) Αν υπήρ-
χε μεγάλο ενδιαφέρον για τον ίδιο ρόλο, οι μαθητές ψήφιζαν εάν θα δοθεί 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους ή εάν θα τραβούσαν κλήρο. Τους διστα-
κτικούς μαθητές τους ενέπλεκα σε ρόλους πλήθους, σκέψης κλπ. Στο τέ-
λος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα σύ-
ντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων ώστε 
να αξιολογήσουν την όλη διαδικασία. Παρατίθενται κάποια σχόλια από τις 
απαντήσεις που έδωσαν:

‘Εμένα μου άρεσε πολύ που παίξαμε θέατρο.’
‘Στην αρχή ντρεπόμουν λίγο, αλλά δεν το είπα σε κανέναν. Με-
τά πέρασα τέλεια.’
‘Θέλω και του χρόνου να παίζουμε θέατρο στο μάθημα των αγ-
γλικών.’
‘Μακάρι να παίζαμε θέατρο σε όλα τα μαθήματα.’
Όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός.’
‘Δεν μου άρεσε που δεν έγινα βασιλιάς,  αλλά γέλασα πάρα πο-
λύ όταν ο βασιλιάς βγήκε χωρίς ρούχα.’
‘Ήταν πολλά τα λόγια αλλά με βοήθησε ο Δήμος.’
‘Χάρηκα πολύ που η Ιφιγένεια μου έδωσε το στέμμα που έφτιαξε.’

Με όχημα τις περιστάσεις επικοινωνίας τις οποίες προσφέρουν οι 10 ενό-
τητες του Magic Book 2 για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης θεατρικής τε-
χνικής, και οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα δυναμικά γλωσσικά περιβάλλοντα 
(Παπαδόπουλος, 2010: 148), δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να λειτουργή-
σουν ομαδοσυνεργατικά, να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές και δημιουργικές 
τους δεξιότητες και να παράγουν προφορικό λόγο μέσα από την ανάπτυξη της 
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βιωματικής και συνεργατικής μάθησης. Η έμφαση επικεντρώθηκε στην από-
κτηση γλωσσικής ευχέρειας και όχι στην εξάσκηση μορφοσυντακτικής ακρί-
βειας. Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτικός έκανε κάθε φορά όσο το δυνατόν λι-
γότερες διορθώσεις, προκειμένου η ατμόσφαιρα να είναι άτυπη και μη αντα-
γωνιστική. (Scott, and Ytreberg, 1990: 42) Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε πραγ-
ματικές καταστάσεις επικοινωνίας, δημιούργησαν, έμαθαν να συνεργάζονται, 
μοιράστηκαν ιδέες και συναισθήματα, καλλιέργησαν κριτική και δημιουργική 
σκέψη, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και στην 
επίτευξη αυτονομίας στη μάθηση. Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρό-
πο, μεταφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους από ένα περιβάλλον και 
προσαρμόζοντας τα σε ένα διαφορετικό- βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το 
οικείο του περιβάλλον και κάνοντάς το να λειτουργήσει σε ένα άλλο,  το παι-
χνίδι ρόλων έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να λειτουργήσουν αποτελε-
σματικά σε διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας, να χρησι-
μοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα στόχο (σε προσομοίωση) όπως ομιλεί-
ται σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας, μεταφέροντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο αυτό που έμαθαν στη δική τους πραγματικότητα. (Οι Ξένες 
Γλώσσες στο Σχολείο, 2011: 61) Το βίωμα ρόλων,  τους έδωσε τη δυνατότητα 
να ‘αλλάξουν αντιλήψεις για καταστάσεις.’(Παπαδόπουλος, 2013: 214) Οι μαθη-
τές έπαψαν να είναι παθητικοί δέκτες της νέας γνώσης. Αντιθέτως, συμμετεί-
χαν πιο ενεργητικά στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης της αγγλικής γλώσ-
σας. Έμπαιναν στη διαδικασία της μάθησης με προσωπικό ενθουσιασμό και 
θέληση, μάθαιναν πολύ πιο γρήγορα και κατανοούσαν βαθύτερα από ότι εάν 
αναγκάζονταν να το κάνουν. (Woolland, 2010: 49) Ο χαρακτήρας του μαθή-
ματος έγινε περισσότερο μαθητοκεντρικός. ‘Ένα τέτοιο μαθητοκεντρικά  ορ-
γανωμένο περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει στον κάθε μαθητή να χρησιμοποι-
εί τις δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρόπους και στρατηγι-
κές απόκτησης γνώσεων αλληλεπιδρώντας με τους άλλους, συμβάλλει στην 
σχολική κοινωνικοποίηση και διασφαλίζει την επιτυχία της εκμάθησης της ξέ-
νης γλώσσας.’(Δενδρινού, 2013: 45)  Εξάλλου, όταν το διδακτικό υλικό συσχε-
τίζεται άμεσα με την πραγματική ζωή, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας εξε-
λίσσεται σε μια ευχάριστη, αυτόματη και σχετικά εύκολη διαδικασία και η νέα 
γνώση αποθηκεύεται στη μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μείζον Πρό-
γραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Τόμος Β, 2011:35) Αυτό με τη σειρά του 
επιτρέπει να ισχυροποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε μαθητή και δί-
νει τη δυνατότητα στον καθένα να συνειδητοποιήσει την ιδιαιτερότητα της δι-
κής του προσέγγισης και των δικών του στρατηγικών μάθησης. (Meirieu, 1999, 
Στο Σφυρόερα, 2004: 40-41)
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3.0 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ατομικότητα κάθε παιδιού, διαπιστώνει κα-
νείς ότι η εμπλοκή των παιδιών σε δραματικά περιβάλλοντα εξασφαλίζει 
μια πιο ενεργό συμμετοχή αυτών στη μάθηση. Τους οδηγεί σε μια κατάστα-
ση βιωματική καθώς ζούνε γεγονότα και κατακτούνε τη γλώσσα μέσα από 
ρόλους και όχι μέσα από γραμματικοσυντακτικές πληροφορίες. (Halliwell, 
1992:7) Το παιχνίδι ρόλων συντελεί στην επίτευξη τόσο των γενικών παι-
δαγωγικών  όσο και των επιμέρους γνωστικών στόχων τους οποίους υπη-
ρετεί το ΠΕΑΠ. Λειτουργεί ως εργαλείο εξασφάλισης κινήτρων μάθησης 
και είναι αυτό που θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει κατά τη διαδικασία δι-
δασκαλίας-μάθησης εκείνα τα στοιχεία που ενώνουν και όχι αυτά που δι-
αχωρίζουν τους μαθητές. Μερικά από αυτά τα κοινά γνωρίσματα των μι-
κρών μαθητών είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πλούσια φαντασία, απολαμ-
βάνουν να μιλούν και να κινούνται, αντιλαμβάνονται νοήματα χωρίς απα-
ραίτητα να κατανοούν κάθε λέξη μαθαίνουν ευκολότερα/ πιο ευχάριστα 
με πλάγιες μεθόδους κλπ. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το παιχνίδι ρόλων στη διαδικασία 
διδασκαλίας μάθησης της αγγλικής γλώσσας συμβάλλει στην ‘καθιέρωση 
ενός αποτελεσματικού γλωσσικού περιβάλλοντος στο σχολείο καθώς δίνει 
έμφαση στη χρήση της γλώσσας, και, επομένως, στην ανάπτυξη της επικοι-
νωνιακής ικανότητας των παιδιών βοηθώντας τα να χρησιμοποιούν το λόγο 
σε κάθε περίσταση με δημιουργικό και στοχαστικό τρόπο. Επιπλέον, ενθαρ-
ρύνει την πολυμορφία σε τρόπους έκφρασης, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά 
να παίξουν πραγματικά, να εκδηλώσουν προσωπικές ανάγκες και παρορμή-
σεις χωρίς την αγωνία οποιασδήποτε κριτικής.’ (Παπαδόπουλος, 2007: 221) 

Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει ότι  το θέατρο γενικά καλλιεργεί ψυχο-
πνευματικά τους μαθητές, αναπτύσσει ολοκληρωμένα την προσωπικότητά 
τους (Γραμματάς, 2013: 24), ενισχύει την  ικανότητα αυτοέκφρασης τους, 
αποτελεί ένα σημαντικό όχημα, μια κινητήριο δύναμη για την αυτοενθάρ-
ρυνση της δημιουργικότητας των μικρών μαθητών. ‘Στοχεύει στην ψυχα-
γωγία, τη συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη και αισθητική καλ-
λιέργεια του παιδιού. Με βασική προτεραιότητα την απόλαυση του παιχνι-
διού, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της φαντασίας, την καλλιέργεια της επικοι-
νωνίας στην ομάδα και στην κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας. 
Προτάσσει, λοιπόν, την ευχαρίστηση, τον αυθορμητισμό και την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ευαισθησίας και, καταυτόν τον τρόπο καθίσταται εξαιρετι-
κό παιδαγωγικό μέσο.’(Παπαδόπουλος, 2007: 210)
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Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: 
μια καινοτόμος παρέμβαση 

στις κατ’ οίκον εργασίες

Θεοδώρα Κωνσταντινίδου 

ABSTRACT

In order for the new school to be viable and effective, it needs to apply modern 
teaching methods and educational approaches. It is of great necessity to 
expand the daily schedule and to introduce new subjects. It is in this spirit 
that homework —the necessity of which has occupied the whole academic 
community over the years— needs to be reformed and become subject of 
a better critical review. In this study we present the expanded schedule of 
Arsakeio Primary School of Thessaloniki, during which the schoolbag remains 
in school, school work is being accomplished and completed during classes 
and homework is becoming part of teaching. The structure of teaching 
changes as well. Finally, we present the results of an empirical research in 
which 380 students and teachers of our school have participated.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό, γνωσιο-
κεντρικό σχολείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του και στις απαιτή-
σεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού, τεχνολογικού, οικονομικού, 
πολιτιστικού περιβάλλοντος (Αρβανίτη, 2006, Αλαχιώτης, 2003). Το νέο σχο-
λείο χρειάζεται να γίνει μαθητοκεντρικό και να καλλιεργήσει την ευρύτερη 
μαθησιακή ικανότητα του παιδιού και την προσωπικότητά του στο σύνολο.

Για να γίνει αυτό βασικό ζητούμενο είναι η διεύρυνση του σχολικού χρό-
νου. Καταρχήν, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης δημιουργούν νέα δεδομέ-
να για την εκπαιδευτική διαδικασία ένα από τα οποία είναι η εφαρμογή των 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Όλες οι διδακτικές μέθοδοι και πρακτι-
κές που στηρίζονται στη λειτουργία των ομάδων στην τάξη και δίνουν ενερ-
γό ρόλο στο μαθητή, ο οποίος θα προσεγγίσει τη γνώση ανακαλυπτικά και 
βιωματικά απαιτούν χρόνο να εφαρμοστούν (Kohn, 2006, Hargreaves, et al., 
1997, Σοφού, 2002, Λάμνιας 2001, Χατζηδήμου, 2001. Βιτσιλάκη 2001, Βρετ-
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τός, 2001, Ματσαγγούρας, 2005, 2006, 2008). 
Στην ίδια φιλοσοφία είναι διαμορφωμένα τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, τα οποία 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους επιβάλλουν τη διεύρυνση του 
ωρολογίου προγράμματος εμπλουτίζοντας το με επιπρόσθετα διδακτικά 
αντικείμενα και δραστηριότητες και ενισχύοντας τα υπάρχοντα (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 
2008, Βρεττός, 2001, European Commission 2004c, Πυργιωτάκης, 2001, Θωϊ-
δης & Χανιωτάκης, 2007).

Επίσης, οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις επέφεραν σοβαρές αλλαγές 
στη δομή και λειτουργία της οικογένειας και ο χρόνος που οι γονείς βρίσκο-
νται σπίτι μειώθηκε σημαντικά. Επιβάλλεται λοιπόν η επιμήκυνση του χρό-
νου παραμονής των παιδιών στο σχολείο.

2.0 ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των παιδιών στο σχολείο καθιστά 
αναγκαία την επανεξέταση ενός σημαντικού ζητήματος της παιδαγωγικής 
και διδακτικής λειτουργίας του σχολείου, τις κατ’ οίκον εργασίες. Οι κατ’ οί-
κον εργασίες μονοπωλούν στην Ελλάδα, τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς εμπλέκονται διάφοροι φορείς. Έχει 
πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, ειδικά στο εξωτερικό, 
και έχει μελετηθεί το ζήτημα από διάφορες διαστάσεις. Οι απόψεις και οι 
θεωρίες που προκύπτουν είναι πολλές, διαφορετικές και συχνά αντικρου-
όμενες (Χατζηδήμου, 2007).

2.1 Κατ’ οίκον εργασίες και σχολική επίδοση

Ένα σημαντικό κομμάτι των ερευνών έχει ασχοληθεί με τη μελέτη της σχέ-
σης μεταξύ της σχολικής επίδοσης και των κατ’ οίκων εργασιών. Οι ερευνη-
τές τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν συμφωνήσει, εάν οι κατ’ οίκον εργασί-
ες συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης (Costley, 2013, Cooper 
& Valentine, 2001). Όσον αφορά στο δημοτικό σχολείο δεν έχει διαπιστωθεί 
ερευνητικά η θετική τους επίδραση στη σχολική επίδοση μαθητών του δημο-
τικού. Αντίθετα, έχει βρεθεί κάποια θετική συσχέτιση σε μαθητές γυμνασίου 
και ακόμα μεγαλύτερη σε μαθητές λυκείου (Cooper & Valentine, 2001,Cooper 
et al , 2006,). Ορισμένες έρευνες, ωστόσο, έχουν καταλήξει ότι ακόμα κι όταν 
υπάρχει θετική επίδραση, αυτή ισχύει μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες 
και για ορισμένους μαθητές (Hoover-Dempsey et al., 2001, Center for Public 
Education, 2007α, Kohn, 2006, Cooper et al., 2006, Trautwein & Koller, 2003). 
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Επίσης, υποστηρίζουν την άποψη ότι οι υψηλές βαθμολογίες αφορούν μόνο 
τα τεστ των δασκάλων και όχι σταθμισμένα τεστ. (Trautwein & Koller, 2003, 
Cooper et al., 1998).Υπάρχει και η άποψη ότι οι έρευνες συνδέουν τη θετική 
επίδραση των κατ’ οίκον εργασιών μόνο με τη σχολική επίδοση και όχι με την 
πραγματική μάθηση και κατανόηση. (Kohn, 2006).

Στο δημοτικό, η εποπτευόμενη μελέτη στην τάξη είχε μεγαλύτερη επί-
δραση στη σχολική επίδοση από ότι η μελέτη στο σπίτι (Cooper, 2001). 

Όσον αφορά στην ποσότητα και το χρόνο μελέτης στο σπίτι, δεν υπάρ-
χει καμία απόδειξη ότι το περισσότερο είναι καλύτερο, όσον αφορά μαθη-
τές δημοτικού (Farrow et al. (1999). Για έναν μαθητή ωστόσο της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, αυτό δεν ισχύει. Όσο περισσότερο διαβάζει, τόσο 
καλύτερη επίδοση θα έχει. Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρέπει 
να υπάρχει ένα όριο. Πάνω από δύο ώρες η μελέτη των κατ’ οίκον εργασι-
ών γίνεται αντιπαραγωγική. (Cooper, 2001, Cooper et al 2006, Kohn, 2006).

Σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι ο χρόνος που αφιέρωναν στις κατ’ οίκον 
εργασίες μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρες που πέτυχαν 
υψηλά σκορ (534 και 542) στα μαθηματικά, στα αποτελέσματα της PISA το 
2003, όπως η Ιαπωνία και η Κορέα, ήταν κάτω από το μέσο όρο, (2.0 και 1.7 
ώρες την εβδομάδα) ενώ ο αντίστοιχος χρόνος μαθητών από χώρες όπως 
η Ταϊλάνδη και η Ελλάδα, που ήταν κάτω από το μέσο όρο στις αντίστοιχες 
επιδόσεις (417 και 445), ήταν σχετικά μεγάλος (4.1 και 3.3 ώρες την εβδο-
μάδα) (Dettmers, et al, 2009).

2.2 Παιδαγωγική λειτουργία των κατ’ οίκον εργασιών.

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι κατ’ οίκον εργασίες επιτελούν και 
παιδαγωγικές λειτουργίες. Συμβάλλουν στο να μαθαίνει το παιδί να οργα-
νώνει το χρόνο του, να αναπτύσσει συνήθειες μελέτης και θετική στάση 
απέναντι στο σχολείο, να συνειδητοποιήσει ότι η μάθηση μπορεί να επι-
τευχθεί και εκτός σχολείου και βοηθούν στη σύνδεση σχολείου οικογένει-
ας και στην αλληλεπίδραση γονέων και παιδιών. Τέλος, υποστηρίζουν ότι 
συντελούν στην ανάπτυξη της αυτονομίας στα παιδιά, της υπευθυνότητας 
και αυτοπειθαρχίας. (Center for Public Education, 2007, Corno & Xu, 2004, 
Bempechat, 2004, Cooper & Valentine, 2001). VanVoorhis, 2004

Ένας μεγάλος ωστόσο αριθμός ερευνών υποστηρίζει ότι οι γονείς είναι αυ-
τοί που θα μάθουν στο παιδί να οργανώνει το χρόνο του, ότι οι κατ’ οίκον ερ-
γασίες περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και τη συμμετοχή τους 
σε άλλες ωφέλιμες μορφωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, ότι εισβάλλουν 
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στον οικογενειακό χρόνο και είναι πηγή άγχους και προστριβών μεταξύ των 
μελών της οικογένειας και μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Ισχυρί-
ζονται επίσης, ότι συντελούν στο να χάσουν οι μαθητές το ενδιαφέρον τους 
για ακαδημαϊκά θέματα, αναπτύσσουν αρνητικά συναισθήματα στο παιδί (άγ-
χος, πίεση,) και αρνητικές συμπεριφορές (κλέψιμο, αντιγραφή) και του προ-
καλούν συναισθηματική και σωματική κούραση. Τέλος, υποστηρίζουν ότι η 
αυτονομία, αυτοπειθαρχία και υπευθυνότητα είναι στοιχεία που διαμορφώ-
νονται σε βάθος χρόνου και υπό την επίδραση και άλλων παραγόντων και 
γι’ αυτό είναι δύσκολο να μελετηθούν. (Chen και Stevenson (1989),Θωίδης 
& Χανιωτάκης, 2008, Kohn, 2006,  Kralovec & Buell, 2001 Cooper et al 2006). 

Σύμφωνα με τον Cooper 2001 ένα συνδυασμός προαιρετικών και υπο-
χρεωτικών εργασιών είναι πιο ωφέλιμος.

Στην Ελλάδα οι γονείς εξακολουθούν να επιθυμούν την ανάθεση εκ μέ-
ρους του σχολείου κατ’ οίκον εργασιών στα παιδιά, γιατί πιστεύουν ότι με 
αυτές θα βελτιωθεί η σχολική τους επίδοση, θα εμπεδώσουν καλύτερα τις 
γνώσεις και θα βοηθηθούν στην απόκτηση αυτονομίας. Παρόλο που το 
60% απάντησε ότι οι κατ’ οίκον εργασίες δημιουργούν στα παιδιά τους άγ-
χος, κούραση και δυσκολία (Θωίδης, Χανιωτάκης, 2008). Πιστεύουν ότι η 
εμπλοκή τους στη μελέτη στο σπίτι συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσε-
ων των παιδιών τους (Πνευματικός κα 2008)

3.0 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το 2003 το σχολείο μας λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο (7ωρο) πο-
λύ πριν ξεκινήσουν τη λειτουργία τους (2010) τα ανάλογα δημόσια σχολεία 
Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος. (ΕΑΕΠ). 

Το πρόγραμμα του σχολείου μας εμπλουτίστηκε με νέα γνωστικά αντι-
κείμενα και δραστηριότητες ενώ ενισχύθηκαν με επιπλέον ώρες και δρα-
στηριότητες τα υπάρχοντα μαθήματα.

Είχε ξεκινήσει η εφαρμογή των ΤΠΕ τόσο στην καθημερινή διδακτική 
πρακτική για αξιοποίηση από δασκάλους και μαθητές όσο και ως ανεξάρ-
τητο διδακτικό αντικείμενο αυτό της πληροφορικής. Τα αγγλικά διδάσκο-
νται από την Α΄ δημοτικού και στην Γ΄ μπαίνει δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλ-
λικά/γερμανικά). Η διδασκαλία τους έχει στόχο όχι μόνο την εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας αλλά και την γνωριμία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα 
των ξένων λαών. Γι’ αυτό και ταυτόχρονα με τη διδασκαλία υλοποιούνται 
και ανάλογα πολιτιστικά διαθεματικά προγράμματα. 
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Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε η διδασκαλία των ελληνικών με επιπλέον ώρες 
για φιλαναγνωσία, αγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, της ιστορίας 
(προγράμματα τοπικής ιστορίας) των μαθηματικών (δραστηριότητες μαθη-
ματικής και δημιουργικής σκέψης) των φυσικών επιστημών (οργάνωση ερ-
γαστηρίου φυσικής και διδασκαλία του μαθήματος από δάσκαλο-φυσικό).

Εισήχθη ένα δίωρο διαθεματικών δραστηριοτήτων, πριν καθιερωθεί η 
ευέλικτη ζώνη, όπου εκπονούνται τα σχέδια εργασίας και τα καινοτόμα εκ-
παιδευτικά προγράμματα  πολιτιστικά, αγωγής υγείας περιβαλλονικά κ.α.

Δόθηκαν επιπλέον ώρες στη φυσική αγωγή και την αισθητική αγωγή και 
εισήχθη η θεατρική αγωγή και οι πολιτιστικές/ κοινωνικές δραστηριότητες

Διαμορφώθηκαν και εξοπλίστηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας. Διαμορ-
φώθηκαν αίθουσες ξένων γλωσσών, θεατρικής αγωγής, μουσικοκινητικής, 
καλλιτεχνικών, μουσικής, πληροφορικής και εργαστήρι φυσικής.

Επίσης, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, η οποία 
εμπλουτίστηκε με υλικό που δημιούργησαν και δημιουργούν οι δάσκα-
λοι ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και τις ιδιαιτερότητες της τά-
ξης. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές και υποστηρικτι-
κό για τους δασκάλους.

Το σημαντικότερο είναι η δειλή στην αρχή και πιο δυναμική στη συνέχεια 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Η διαθεματικότητα εφαρμό-
ζεται πλέον όχι μόνο κατά την εκπόνηση των σχεδίων εργασίας, αλλά και 
κατά τη διδασκαλία σημαντικών ενοτήτων από το μάθημα. Η διδασκαλία 
στηρίζεται όλο και περισσότερο στη λειτουργία των ομάδων, ο δάσκαλος 
γίνεται συντονιστής και ο μαθητής αρχίζει να αποκτά ενεργό ρόλο και να 
προσεγγίζει τη μάθηση ανακαλυπτικά και βιωματικά. Η αναζήτηση πληρο-
φοριών από το διαδίκτυο ή τη βιβλιοθήκη, η διδασκαλία από πηγές, η συ-
ζήτηση και ο σχολιασμός των πηγών, η δημιουργία παρουσιάσεων και ερ-
γασιών από τους μαθητές, η αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής, της λογο-
τεχνίας, των εικαστικών κατά τη διδακτική διαδικασία, η υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων εντός και εκτός του σχολείου, η αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. είναι μερικά από τα στοιχεία που μετατρέπουν τη διδασκαλία σε μια 
δημιουργική, διερευνητική διεργασία.

Όλες οι διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές που εφαρμόζονται στοχεύουν 
πέρα από την οικοδόμηση των γνώσεων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων με-
ταγνώσης και αναστοχασμού, στο να μάθουν δηλαδή τα παιδιά πώς να μα-
θαίνουν, στην ενίσχυση της κρίσης και της δημιουργικότητάς τους, στην καλ-
λιέργεια των διαπροσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, στην πολιτι-
στική τους καλλιέργεια, στην ηθική και συναισθηματική τους εκπαίδευση.
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3.1 «Τσάντα στο σχολείο»

Κατά  τη δεκαετή λειτουργία του σχολείου στο παραπάνω πλαίσιο, ο σύλλο-
γος διδασκόντων διαπίστωσε ότι η σχολική εργασία του παιδιού ολοκληρω-
νόταν και εξαντλούνταν στο σχολείο και ότι η ανάθεση των καθηκόντων για 
το σπίτι, γινόταν από συνήθεια και όχι γιατί πραγματικά ήταν κάτι αναγκαίο.

Από τη σχολική χρονιά 2013-14, το ωράριο διευρύνθηκε κατά μια ακόμα 
ώρα (8ωρο), προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευχέρεια στην εφαρ-
μογή των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και μαθητικών δραστηριοτήτων. 
Οι περισσότερες από τις εργασίες που έμπαιναν ως καθήκοντα στο σπίτι, εν-
σωματώνονται στις διδασκαλίες. Οι ασκήσεις εμπέδωσης και επανάληψης, 
τα προβλήματα εφαρμογής, η εμβάθυνση και διερεύνηση των γνώσεων ολο-
κληρώνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Το τετράδιο και το βιβλίο μαθη-
τή αξιοποιούνται πληρέστερα και ουσιαστικότερα στη διάρκεια του μαθήμα-
τος. Ως εκ τούτου, άρχισαν σιγά σιγά οι κατ’ οίκον εργασίες, να διαμορφώνο-
νται σε νέα βάση και να μεταρρυθμίζονται ως προς τη φιλοσοφία ανάθεσής 
τους, το περιεχόμενο, τον όγκο, την ποιότητά, τον στόχο τους, τον υποχρεω-
τικό χαρακτήρα τους και τον χρόνο εκτέλεσης και παράδοσής τους. 

Τα παιδιά αφήνουν την τσάντα στο σχολείο και την παίρνουν την Παρα-
σκευή, προκειμένου να ενημερωθεί η οικογένεια για την εβδομαδιαία πρό-
οδο του παιδιού. Τα υποχρεωτικά καθήκοντα που μπορεί να έχει το παι-
δί στο σπίτι είναι μόνο η εξάσκηση στην ορθογραφία (εκτός από την Α΄) 
ή  να διαβάσει κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο από μία λίστα με προτεινόμενα. 
Όποιο παιδί επιθυμεί να εργαστεί επιπλέον στο σπίτι, πάνω στην ύλη που 
διδάχθηκε το πρωί στο σχολείο, μπορεί να επισκεφτεί την πλατφόρμα και 
να επιλέξει από μια τράπεζα σχετικών με την συγκεκριμένη ύλη ασκήσε-
ων και εργασιών. Μπορεί να λύνει τις ασκήσεις όσες φορές θέλει και στο 
χρόνο που μπορεί και να παίρνει άμεση ανατροφοδότηση (αξιολόγηση). 
Μπορεί να ξαναδεί τις πηγές στις οποίες αναφέρεται το μάθημα, το σχετι-
κό εκπαιδευτικό υλικό και τις παρουσιάσεις του μαθήματος, να πειραματι-
στεί με τα ειδικά κατασκευασμένα μοντέλα, μπορεί να δει και να επαναλά-
βει στο σπίτι του όποια σημεία του μαθήματος το δυσκόλεψαν ή του άρε-
σαν. Ειδικά, στα μαθήματα της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος-Γεω-
γραφίας, Θρησκευτικών, που και αυτά ολοκληρώνονται στο σχολείο, κα-
θώς διδάσκονται μέσα από πηγές (τα παιδιά σε ομάδες αναζητούν πληρο-
φορίες, συζητούν, μελετούν τις πηγές σχολιάζουν, οργανώνουν παρουσι-
άσεις, δουλεύουν σε ανάλογα λογισμικά και στο διαδίκτυο, προσεγγίζουν 
το υλικό και μέσα από τη λογοτεχνία, τα καλλιτεχνικά το θέατρο τη μουσι-
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κή κ.α.), η πλοήγηση στο σπίτι, μέσω της πλατφόρμας, στις εργασίες και δι-
αδραστικές ασκήσεις, ερωτήσεις και αξιολογήσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό 
στις προσομοιώσεις και παρουσιάσεις εμπέδωσης ή ακόμα και στο σχολικό 
εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο, είναι τα προτεινόμενα από τη δασκάλα 
καθήκοντα. Επομένως, το παιδί δε χρειάζεται να αποστηθίσει τίποτα, ούτε 
στο σπίτι ούτε φυσικά στο σχολείο.

Όταν οι δάσκαλοι κρίνουν ότι η εμπέδωση σε συγκεκριμένο αντικείμε-
νο δεν ολοκληρώθηκε, αναθέτουν εργασίες στο σπίτι. Οι περιπτώσεις αυ-
τές είναι ελάχιστες και πολλές φορές δεν είναι υποχρεωτικές για όλους τους 
μαθητές, αλλά μόνο για εκείνους που το χρειάζονται. Οι  μαθητές με μαθη-
σιακές δυσκολίες έχουν εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαμορφώνεται 
ένα πρόγραμμα ατομικό σε συνεργασία με την οικογένεια, με βάση τις ιδι-
αιτερότητες του μαθητή.

Στις τάξεις Ε΄και Στ΄ οι εργασίες της πλατφόρμας, έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα και μπορούν να ελέγχονται από δασκάλους, λόγω της εξατομι-
κευμένης χρήσης της πλατφόρμας. 

 
4.0 ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.1 Σκοπός και στόχοι έρευνας

Το σχολικό έτος 2013-14, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα 
«τσάντα στο σχολείο». Προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή του πραγ-
ματοποιήθηκε έρευνα στο σύνολο των μαθητών/τριών (380) και των γο-
νέων του σχολείου. 

Διερευνήθηκε τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς:
1. αν ισχύουν τα χαρακτηριστικά των καθηκόντων, όπως αναλύθη-

καν παραπάνω
2. κατά πόσο η διδακτέα ύλη κατανοείται και εμπεδώνεται στο σχολείο
3. η στάση των παιδιών απέναντι στο νέο ωράριο, στις σχολικές υπο-

χρεώσεις, τη μαθησιακή διαδικασία και το σχολείο γενικότερα
4. ο ελεύθερος χρόνος τους
Μόνο από τους γονείς διερευνήθηκε:
1. η γνώμη τους για το νέο σύστημα γενικά αλλά και ειδικά σε σχέση 

με την πρόοδο του παιδιού τους και τον οικογενειακό τους χρόνο.
2. ο βαθμός ικανοποίησής τους από την ενημέρωση που έχουν για την 

καθημερινή πρόοδο του παιδιού.
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4.2 Εργαλεία - Συμμετέχοντες-Διαδικασία:

Για τους σκοπούς της έρευνας κατασκευάστηκαν εμπειρικά δυο τύποι ερω-
τηματολογίων, ένας για τους γονείς και ένας για τους μαθητές.

 Οι γονείς συμπλήρωσαν και απάντησαν (204) ηλεκτρονικά, ενώ στους 
μαθητές μοιράστηκαν έντυπα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπλήρωσαν 
στο σχολείο, την ώρα του μαθήματος.  

Τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν στο 
στατιστικό πακέτο SPSS STATISTICS 17.0. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επι-
λογής ορίστηκαν ως διατεταγμένες μεταβλητές (μη αριθμητικά δεδομένα) 
και με χρήση των αποτελεσμάτων από πίνακα συχνοτήτων για την επικρα-
τούσα, δόθηκαν συμπεράσματα.

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων (αυτών που ανταποκρίθηκαν στην 
έρευνα) δηλώνουν ότι το νέο πρόγραμμα επηρέασε θετικά την καθημε-
ρινότητα της οικογένειας. Είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδο των παι-
διών τους και με βάση αυτήν την εξέλιξη κρίνουν το νέο πρόγραμμα θετικά. 

Οι γονείς των μικρών τάξεων σε ποσοστό λίγο παραπάνω από το μισό, 
βάζουν επιπλέον δουλειά στο σπίτι. Αυτό δεν εκπλήσσει καθώς συμφωνεί 
και με τα ερευνητικά δεδομένα (Θωίδης και Χανιωτάκης, 2008), σύμφω-
να με τα οποία οι γονείς θέλουν τις κατ’ οίκον εργασίες.  Οι γονείς που βά-
ζουν επιπλέον δουλειά, το κάνουν αυτό όχι γιατί, όπως θα περίμενε κανείς, 
πιστεύουν ότι έτσι θα βελτιωθεί η επίδοσή των παιδιών τους (Πνευματι-
κός κ.α., 2008, Hoover-Dempsey, et al 2001) αφού μόνο ένα ποσοστό 11% 
έδωσε αυτόν το λόγο, αλλά περισσότερο για να σιγουρευτούν οι ίδιοι ότι 
το παιδί τους έχει κατακτήσει την ύλη (71%) και για να ελέγχουν την πρό-
οδό του (53%). Ίσως περισσότερη ενημέρωση εκ μέρους του σχολείου για 
το πώς μαθαίνει το παιδί στο σχολείο και πώς επιτυγχάνονται οι διάφοροι 
μαθησιακοί στόχοι να βοηθούσε σημαντικά στην αλλαγή της στάσης τους 
αυτής, παρόλο που οι ίδιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ενημέρωση 
που λαμβάνουν από το σχολείο.  

Στα παιδιά αρέσει που δεν παίρνουν την τσάντα στο σπίτι καθώς και ότι 
μένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο. Η διεύρυνση του ωραρίου, δεν τα 
κούρασε, ενώ παράλληλα δημιούργησε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ένα 
σημαντικό ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή. Στον ελεύθερο χρόνο τους κυ-
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ριαρχούν ο αθλητισμός και το παιχνίδι και όχι οι ξένες γλώσσες, καθώς αυ-
τές τους προσφέρονται από το σχολείο.

Επίσης, στα παιδιά αρέσει πολύ η σημαντική μείωση του όγκου των κατ’ 
οίκον εργασιών. Είναι αυτόνομα στην υλοποίηση των όποιων εργασιών έχουν 
για το σπίτι, καθώς στο σύνολο τους τις θεωρούν εύκολες, τις υλοποιούν μόνα 
τους και μάλιστα χωρίς να κουράζονται. Υλοποιούν δε ακόμα και τις προαιρε-
τικές με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς ιδιαίτερη παρότρυνση από το γονέα.

Όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία, τα παιδιά μάς δήλωσαν ότι πά-
ντα λύνουν τις απορίες τους στο μάθημα, έχουν κατανοήσει και εμπεδώ-
σει την ύλη γυρνώντας στο σπίτι και σχεδόν όλοι θυμούνται στο σπίτι τι δι-
δάχθηκαν στο σχολείο.  Σε αυτό το συμπέρασμα συμφωνούν και οι γονείς. 
Επίσης τα παιδιά θεωρούν το μάθημα ευχάριστο, δεν βαριούνται και συ-
νεργάζονται πάντα μεταξύ τους στο μάθημα. 

Τα παιδιά έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο, έρχονται και φεύγουν 
ευχαριστημένα, (σ’ αυτό συμφωνούν και οι γονείς) θεωρούν όλα τους εαυτούς 
τους καλούς μαθητές και κυρίως δεν νιώθουν άγχος για τη σχολική τους επί-
δοση.  Νιώθουν ότι έχουν φίλους στο σχολείο και ότι είναι αγαπητοί σε όλους. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί  η άποψη των εκπαιδευτικών όπως κατατέθηκε 
στη συνεδρίαση απολογισμού του έτους. Η επίδοση των παιδιών, όχι μόνο δεν 
μειώθηκε σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αυ-
ξήθηκε και μάλιστα μαθητές με αδυναμίες δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο. 

Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν και με τις έρευνες που αμφισβη-
τούν αφενός τη συμβολή των κατ’ οίκον εργασιών στη βελτίωση της σχολι-
κής επίδοσης στο δημοτικό και αφετέρου την παιδαγωγική τους λειτουργία 
(Θωίδης & Χανιωτάκης, 2008, Kohn, 2006, Kralovec & Buell, 2001)
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«Το μικρό χωριό στο βουνό όπου
τα παιδιά δε χαμογελούσαν ποτέ»:
Επανασχεδιασμός του παραμυθιού

της Ελένης Φτιάκα με βάση τις αρχές
της Ενιαίας Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Μαρίνος
Κωνσταντινίδης Γιώργος   

ABSTRACT

With the principles of Universal Design, Universal Design for Learning, 
Assistive Technology and Inclusive Education as guidelines, and Assistive 
Technology as a dynamic tool for their implementation, the purpose of this 
article is to present the process of redesigning the story of Helen Phtiaka “The 
small village on the mountain where the children never smiled” (Phtiaka, 
2005), and to give the theoretical background underpinning the whole 
effort. Specifically, we tried to develop a working space that is accessible 
at all levels (physical access, communication, learning). The final objective 
was to create a learning environment that is useful to all children, as well as 
cultivating appreciation towards reading and the development of positive 
attitudes towards diversity.

The ADDIE model was used to design and create the material. This model 
offers a theoretical framework for designing, creating and implementing 
educational programs (Mayfield, 2011; Peterson, 2003). A multimedia 
environment was considered ideal for the purpose of redesigning the 
material, i.e. Clicker 5 software, since the use of Technology can mobilize 
and empower children during learning (Gardner, 2011; Mavrou, 2011). A user 
manual was also developed, so that the material can be effectively used by 
as many users as possible (e.g. teachers, parents, children). 

The results of the study and the material which was developed confirm 
that in modern educational contexts, learning can be enhanced through 
the interaction of the learner with Technology itself (Vosniadou, De Corte, 
Glaser & Mandl, 1996), and that the use of Technology can serve as a means 
of liberating educational practice. 
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1.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ο Σχεδιασμός για Όλους (Universal Design) αποτελεί ένα πολλά υποσχό-
μενο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ένα αριθμό πεδίων, 
παραδείγματος χάριν στην αρχιτεκτονική, για το σχεδιασμό και την παρα-
γωγή προϊόντων και υπηρεσιών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως διαφορετικότητας. Ο Αμερικανός αρχι-
τέκτονας Ron Mace, ο οποίος εισήγαγε αρχικά αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, 
όρισε τον Σχεδιασμό για Όλους ως «την ανάπτυξη όλων των προϊόντων και 
περιβαλλόντων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο δυνα-
τό βαθμό από άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων» (Mace, Hardie & 
Plaice, στη Seelman, 2001: 664). Το Κέντρο για το Σχεδιασμό για Όλους του 
North Carolina State University, τον ορίζει ως «το σχεδιασμό προϊόντων και 
περιβαλλόντων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα άτομα, 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευ-
μένου σχεδιασμού» (στους Morra & Reynolds, 2010: 43). 

Η χρήση του Σχεδιασμού για Όλους ειδικά σε εκπαιδευτικά πλαίσια ονο-
μάστηκε Σχεδιασμός Μάθησης για Όλους, και χρησιμοποιείται για να ενι-
σχύσει τον τομέα της εκπαίδευσης. Βασική φιλοσοφία του Σχεδιασμού Μά-
θησης για Όλους, είναι η παραγωγή ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων, 
τα οποία μειώνουν τα εμπόδια στη μάθηση και υποστηρίζουν τις ανάγκες 
όλων των μαθητών/τριών. Για την ενίσχυση ενός τέτοιου περιβάλλοντος μά-
θησης τονίζεται συχνά από τη διεθνή βιβλιογραφία η χρήση της Τεχνολο-
γίας (Morra & Reynolds, 2010). Ταυτόχρονα, Υποστηρικτική Τεχνολογία θε-
ωρείται οποιαδήποτε μορφή τεχνολογικού προϊόντος έτοιμο ή ειδικά κα-
τασκευασμένο, το οποίο χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να διατηρήσει ή 
και να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες 
(ISO, 2997 στο Μαύρου, 2010) 

Είναι βέβαια αναγκαίο να τονιστεί ότι, στο Σχεδιασμό Μάθησης για 
Όλους, είναι σημαντικό να αξιολογούνται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά 
οι ατομικές δυνατότητες, ανάγκες και ιδιαιτερότητες του/της κάθε μαθητή/
τριας. Μια διαφοροποίηση της χρήσης ενός προϊόντος που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες ενός παιδιού, δε σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες όλων των παιδιών, αν και δεν αποκλείεται να υπάρχουν όμοια 
στοιχεία σε διαφορετικούς/ες μαθητές/τριες. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο στο 
Σχεδιασμό Μάθησης για Όλους γίνεται αναφορά στις διαφορετικές επιλο-
γές που έχει το κάθε άτομο-χρήστης. Ως εκ τούτου, προκύπτουν δύο βασι-
κά στοιχεία τα οποία πρέπει οι εκπαιδευτικοί και άλλοι ιθύνοντες σε εκπαι-
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δευτικά ζητήματα να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη κατά την υλοποίηση του 
Σχεδιασμού Μάθησης για Όλους. Πρώτον, ότι ο Σχεδιασμός Μάθησης για 
Όλους αφορά όλα ανεξαρτήτως τα παιδιά, και με αυτή την έννοια είναι ένα 
καινοτόμο πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στο ανθρώπινο δικαίωμα κάθε παι-
διού να συμμετέχει στη μάθηση, κάτι που είναι άλλωστε μια βασική αρχή 
της Ενιαίας Εκπαίδευσης (Φτιάκα, 2007). Δεύτερο, και εξίσου σημαντικό, 
είναι ότι οι ανάγκες του κάθε παιδιού οφείλουν κάθε φορά να εξετάζονται 
ατομικά, όχι μέσα από το φακό του Ιατρικού Μοντέλου, ούτε με στόχο τη 
διάγνωση, αλλά ως μια προσπάθεια ανάπτυξης εκπαιδευτικών περιβαλλό-
ντων που να είναι χρήσιμα για όλα τα παιδιά και για το κάθε ένα ξεχωριστά.  

2.0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός έγινε με βάση το μοντέλο ADDIE (Analysis, 
Design, Development, Implementation, Evaluation), το οποίο προσφέρει 
ένα θεωρητικό πλαίσιο για διερεύνηση, δημιουργία και εφαρμογή εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων. Είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου σε κάθε στά-
διο γίνεται αξιολόγηση και βελτίωση του υλικού που έχει ήδη δημιουργη-
θεί. Απώτερος σκοπός είναι το τελικό προϊόν να ταιριάζει και να υλοποι-
εί τους εκπαιδευτικούς στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε (Mayfield, 
2011). Δεδομένου ότι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού δεν είναι συνήθως 
ατομικό αλλά συλλογικό έργο, είναι πιθανόν συγκεκριμένα άτομα να ανα-
λάβουν διαφορετικό στάδιο του σχεδιασμού ή/και διαφορετικά μέρη του 
κάθε σταδίου. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η απρόσκοπτη και ουσι-
αστική μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία σε όλα τα στάδια του σχε-
διασμού (Peterson, 2003). 

Στο στάδιο της ανάλυσης τίθενται γενικοί μαθησιακοί στόχοι και δεξιό-
τητες που αναμένεται να καλλιεργηθούν, και αξιολογούνται οι διαφορετικές 
ανάγκες των μαθητών/τριών, οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, το πλαίσιο/
χώρος στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία, καθώς και οι μέθοδοι που δύναται 
να φανούν χρήσιμες για την επίτευξη των στόχων, με βάση τις διαφορετι-
κές ανάγκες των μαθητών/τριών. Τα πιο πάνω αποτελούν σαφείς κατευθυ-
ντήριες γραμμές για μετάβαση στο επόμενο στάδιο σχεδιασμού.  

Στο στάδιο του σχεδιασμού συγκεκριμενοποιούνται οι στόχοι, οι μέ-
θοδοι και τα υλικά που φαίνεται να υποβοηθούν την επίτευξη των στόχων 
(Mayfield, 2011). Μια εξίσου σημαντική συνιστώσα αυτού του σταδίου εί-
ναι η αξιολόγηση, όπου οι σχεδιαστές καθορίζουν πώς και ποιοι στόχοι θα 
αξιολογηθούν, και τι είδους αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί πριν από το 
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στάδιο της εφαρμογής (Peterson, 2003). 
Από το στάδιο του σχεδιασμού γίνεται μετάβαση στο στάδιο της ανάπτυ-

ξης του εκπαιδευτικού υλικού, παραδείγματος χάριν ασκήσεις, διαλέξεις, προ-
σομοιώσεις ή/και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Διεξάγεται, όπως και στο πιο πά-
νω στάδιο, συνεχής αξιολόγηση του υλικού, για να διασφαλιστεί η ποιότη-
τά του και να εξεταστεί κατά πόσο οδηγεί σε μάθηση και πώς μπορεί περαι-
τέρω να βελτιωθεί, πριν γίνει η καθολική εφαρμογή του. Συνήθως, η αξιολό-
γηση γίνεται με τη συμβολή χρηστών/χρηστριών στους οποίους απευθύνε-
ται το υλικό, οι οποίοι/ες μπορεί να είναι άτομα με ή/και χωρίς αναπηρίες. 

Στο στάδιο της υλοποίησης γίνεται καθολική εφαρμογή του υλικού που 
έχει αναπτυχθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως αναφέρεται στη βιβλιο-
γραφία, οι σχεδιαστές να έχουν ενεργητικό ρόλο και σε αυτό το στάδιο, 
αφού, κατά την εξέλιξη της υλοποίησης μπορούν να εντοπίσουν αδυνα-
μίες και να προβούν σε αναθεωρήσεις και αλλαγές που είναι απαραίτητες. 
Με αυτό τον τρόπο, οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν άμεσα, αλλά και 
σε πλήρη συνεργασία με τους/τις χρήστες/χρήστριες. 

Το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης δεν αποτελεί, όπως τονίστηκε προη-
γουμένως, διακριτή φάση του σχεδιασμού, αλλά είναι στενά συνυφασμένο με 
κάθε ένα από τα προαναφερθέντα στάδια. Ωστόσο, όταν αυτό παίρνει τη μορφή 
τελικής αξιολόγησης, οι σχεδιαστές καθορίζουν εν τέλει αν επιτεύχθηκαν οι στό-
χοι, ποιος ήταν ο αντίκτυπος της χρήσης του υλικού, και ποιες αλλαγές-βελτιώσεις 
χρειάζονται σε μεταγενέστερη έκδοση (Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). 

Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος 
που να είναι χρήσιμο και αξιοποιήσιμο για όλα τα παιδιά, με παράλληλο κέρ-
δος την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη θετικών προς τη 
διαφορετικότητα στάσεων. 

3.0 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρά τη ρητορική των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων της Κύπρου, για 
τη δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου (Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, 2013), ακόμα και υλικό που πραγματεύεται ζητή-
ματα της Ενιαίας Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το παραμύθι «Το μι-
κρό χωριό στο βουνό όπου τα παιδιά δε χαμογελούσαν ποτέ», δεν είναι 
προσβάσιμο για όλα τα παιδιά.

Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα χάσμα, τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας 
στάσεων που αφορούν το σεβασμό της διαφορετικότητας, όσο και σε επί-
πεδο ανάπτυξης θετικών προς τη Λογοτεχνία στάσεων. Αν μάλιστα λάβει κα-
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νείς υπόψη ότι η Λογοτεχνία έχει θεσμοθετηθεί ως μάθημα κατά την υλοποί-
ηση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης που γίνεται στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, προβάλ-
λει επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας μιας τράπεζας προσβάσιμου υλικού. 

Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διτ-
τός: να αναπτυχθεί προσβάσιμο υλικό, με παράλληλο κέρδος την καλλιέρ-
γεια της φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη θετικών προς τη διαφορετικότη-
τα στάσεων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προδιαγραφών που 
να συνάδουν με το Σχεδιασμό για Όλους και το Σχεδιασμό Μάθησης για 
Όλους, και να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα (φυ-
σική πρόσβαση, επικοινωνία, μάθηση).

4.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

Προκειμένου να αναπτυχθεί υλικό που να είναι προσβάσιμο για όλα τα παι-
διά (με ή και χωρίς αναπηρίες), επιδιώχθηκε να προσφερθούν επιλογές οι 
οποίες από τη μια να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα και από την άλ-
λη να μην κατηγοριοποιούν ή να στιγματίζουν τα παιδιά. Έγινε επίσης προ-
σπάθεια αυτές οι επιλογές να κινητοποιούν και να εμπλέκουν τα παιδιά στη 
μαθησιακή διαδικασία και να μην τα αντιμετωπίζουν ως παθητικούς απο-
δέκτες (Freire, 2000· Gardner, 2011). Επιπλέον, επιχειρήθηκε να εξασφαλι-
στεί ισότητα ευκαιριών συμμετοχής και μάθησης για όσα παιδιά θα αλλη-
λεπιδράσουν με το εν λόγω υλικό, αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί φέρει δι-
αφορετικές εμπειρίες. Τέλος, το υλικό σχεδιάστηκε και δομήθηκε με τρό-
πο απλό και εύχρηστο, απομακρύνοντας αισθήματα ανασφάλειας και άγ-
χους και παρέχοντας δυνατότητα εύκολης χρήσης/πλοήγησής του από μέ-
ρους του εκπαιδευτικού.

Πρωτίστης σημασίας ζήτημα, ήταν η επιλογή ενός κατάλληλου περιβάλ-
λοντος, στο οποίο θα αναπτυσσόταν το παραμύθι. Για το σκοπό και τους 
στόχους κρίθηκε ως ιδανικότερο το πολυμεσικό περιβάλλον, αφού σύμφω-
να με τον Gardner (2011) η τεχνολογία μπορεί να κινητοποιήσει και  να εν-
δυναμώσει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της μάθησης. 

Ωστόσο, σημαντική προϋπόθεση είναι τα πολυμέσα να έχουν απλή δο-
μή, να περιέχουν κατάλληλο για τις ανάγκες του παιδιού υλικό και να είναι 
πολύ εύκολη η χρήση τους. Διαφορετικά, αν υπάρχουν περιττές πληροφο-
ρίες ή υλικό που δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο του παιδιού, θα προκα-
λείται η διάσπαση της προσοχής του και θα προκύπτουν τα αντίθετα απο-
τελέσματα (ό.π.). 
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     Συνεπώς, προς επίτευξη του σκοπού, έγινε επιλογή του προγράμμα-
τος Clicker 5 (Kennedy, 2006), το οποίο καλύπτει τις προαναφερθείσες προ-
διαγραφές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότη-
τα σάρωσης και κατ’ επέκταση χρήσης διακόπτη, στοιχεία απαραίτητα στο 
Σχεδιασμό για Όλους (Parette, Hourcade, Dinelli & Boeckmann, 2009). Επι-
πρόσθετα, είναι χρήσιμο να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του υπολογι-
στή με συσκευή που να μετατρέπει το κείμενο της οθόνης σε απτική γρα-
φή για άτομα με απώλεια όρασης. Λήφθηκε πρόνοια, ώστε σε μια μελλο-
ντική επανέκδοση και βελτίωση του υλικού, το παραμύθι να μπορεί να πα-
ρουσιαστεί και σε γραφή Braille. Πατώντας στον κατάλληλο σύνδεσμο της 
αρχικής σελίδας του υλικού (Παραμύθι σε Braille), το εν λόγω αρχείο, μέσω 
του κατάλληλου εξοπλισμού, θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπωθεί σε χαρ-
τί. Κάτι τέτοιο, θα επιτρέψει στα άτομα με απώλεια όρασης, που δεν έχουν 
την προαναφερθείσα συσκευή, να προσεγγίσουν το περιεχόμενο του πα-
ραμυθιού και απτικά. 

Έχοντας κατά νου τη δυναμική της γλώσσας (Liasidou, 2008), προσπα-
θήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε το χάσμα ανάμεσα στη φιλοσοφία και την 
πρακτική της Ενιαίας Εκπαίδευσης (Φτιάκα, 2007).  Είναι πεποίθησή μας ότι 
τα εμπόδια προκύπτουν πρωτίστως από το περιβάλλον και όχι από οποια-
δήποτε σωματική βλάβη (Oliver, 1996), συνεπώς θεωρήσαμε χρήσιμο, κα-
θοδηγητικό ρόλο να μην έχουν τα χαρακτηριστικά των αναπηριών αυτών 
καθ’ αυτών, αλλά οι δυνατότητες του υπό σχεδίαση υλικού, οι οποίες  να 
ανταποκρίνονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά.      

Ως εκ τούτου, φάνηκε ότι είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη για υλοποί-
ηση των πιο πάνω στόχων της Ενιαίας Εκπαίδευσης, του Σχεδιασμού για 
Όλους και του Σχεδιασμού Μάθησης για Όλους, τα παρακάτω χαρακτη-
ριστικά:

•	 Πολλαπλά μέσα αναπαράστασης: ηχητικές οδηγίες και περιεχόμενο 
(επιλογή συνθετικής ή φυσικής ηχογραφημένης φωνής), πρωτότυ-
πο παραμύθι σε ηλεκτρονική μορφή, σε σύμβολα Widgit, σε κείμε-
νο μόνο, σε κείμενο με εικόνες.

•	 Μέγεθος γραμματοσειράς: μεγάλο/μικρό ή/και δυνατότητα μεγέ-
θυνσης. 

•	 Χρώμα φόντου ή/και περιεχομένου: μαύρο/άσπρο/κίτρινο.
•	 Ερεθίσματα: εμπλουτισμένα/απλά.
•	 Αξιολόγηση: συντρέχουσα και τελική, με επιλογή για γραπτή, προ-

φορική ή άλλου είδους έκφραση.
•	 Μέθοδοι κινητοποίησης των μαθητών/τριών: ενεργός συμμετοχή, προ-
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σωπικές επιλογές, διατήρηση ενδιαφέροντος.
•	 Ανοχή σφάλματος και διατήρηση εγρήγορσης: επιλογή για επιστρο-

φή στην προηγούμενη σελίδα ή στην αρχική, σάρωση, ήχοι, εικόνες, 
ελαχιστοποίηση σωματικής προσπάθειας, αποφυγή επαναλήψεων.

•	 Ισότιμη χρήση: παιδιά με ή χωρίς αναπηρίες, ίσες προσδοκίες.
•	 Ευελιξία στη χρήση: επιλογές ποικίλων μέσων για επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση.
•	 Ακρίβεια, σταθερότητα στη χρήση: εμφανή σημαντικά σημεία πλοή-

γησης, παροχή δυνατότητας υπέρβασης δυσκολιών. 
(CAST, 2013·  CANnect, 2013)

Η δυνατότητα επιλογής περιβάλλοντος εργασίας, η οποία αποτελεί δυ-
ναμική διαδικασία, δίνει την ευκαιρία για υπέρβαση δυσκολιών που πι-
θανόν να προκύψουν από την αλληλεπίδραση με το υλικό. Αυτή η συνε-
χής «διαπραγμάτευση» με το υλικό, καλλιεργεί δεξιότητες αυτορρύθμισης, 
ενεργούς συμμετοχής, αυτονομίας και προσωπικού ελέγχου της μάθησης. 

Για εξασφάλιση και διατήρηση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και ως μορφή ανα-
τροφοδότησης για τον/την εκπαιδευτικό, αναπτύχθηκαν δύο ενδεικτικές 
δραστηριότητες αξιολόγησης, μία συντρέχουσα και μία τελική. Κρίθηκε 
σκόπιμο, οι δραστηριότητες αυτές να λαμβάνουν υπόψη τη διαφοροποίη-
ση και να δίνονται με τρόπο που να εξασφαλίζουν ποικιλία στις μεθόδους 
απόκρισης και επικοινωνίας. Όσον αφορά στη συντρέχουσα αξιολόγηση, 
η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να είναι δεκτές διαφορετι-
κές απαντήσεις (ανοικτού τύπου ερώτημα), χωρίς να καθοδηγείται το παι-
δί ως προς τον τρόπο έκφρασης και  χωρίς να είναι απαραίτητη η υλοποί-
ησή της για την περαιτέρω εξέλιξη της όλης μαθησιακής διαδικασίας. Με 
παρόμοιο τρόπο είναι σχεδιασμένη και η τελική αξιολόγηση: αντί η οδηγία 
να είναι μονοδιάστατη (π.χ. μόνο γραπτός λόγος), δόθηκε με τρόπο που να 
επιδέχεται πολλαπλούς τρόπους απόκρισης (π.χ. γραπτά, ηχογραφημένα). 

Εν κατακλείδι, έχοντας τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους και του Σχε-
διασμού Μάθησης για Όλους ως κατευθυντήριες γραμμές, και την Υποστη-
ρικτική Τεχνολογία ως δυναμικό εργαλείο υλοποίησής τους, έγινε συνειδη-
τή προσπάθεια ανάπτυξης ενός πεδίου χρήσης που να είναι προσβάσιμο 
σε όλα τα επίπεδα (φυσική πρόσβαση, επικοινωνία, μάθηση), με τις λιγότε-
ρο δυνατές τροποποιήσεις. Η όλη προσπάθεια διέπεται από τη βασική αρ-
χή της Ενιαίας Εκπαίδευσης περί κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας ευκαι-
ριών πρόσβασης, επικοινωνίας και μάθησης, αλλά και ισοτιμίας στη χρή-
ση. Η ανάπτυξη τέτοιου είδους εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί επιτακτική 
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ανάγκη στον αγώνα για δημιουργία ενός πιο δίκαιου, ανθρώπινου και δη-
μοκρατικού σχολείου, παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που πιθανόν να 
προκύψουν.

5.0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σύμφωνα με το Vygotsky, η διαδικασία της μάθησης δεν είναι κάτι που εφευ-
ρίσκει το ίδιο το άτομο, αλλά αποτελεί μια δραστηριότητα που έχει τις ρί-
ζες της στις κοινωνικοπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις του ατόμου (στους 
Vosniadou, De Corte, Glaser & Mandl, 1996). Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο ότι 
αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει - ιδανικά- σε κάθε τάξη είναι μια ατελεί-
ωτη και περίπλοκη προσπάθεια ανάπτυξης αλληλεπιδράσεων που να είναι 
ικανές να ενισχύσουν τη μάθηση, με τελικό στόχο την ανάπτυξη ενός μα-
θησιακού περιβάλλοντος που να είναι χρήσιμο για όλα τα παιδιά. Είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό, όπως τονίζεται και στη βιβλιογραφία, ότι σε σύγχρονα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η μάθηση μπορεί να ενισχυθεί μέσω της αλ-
ληλεπίδρασης του ατόμου με την ίδια η τεχνολογία (ό.π.). Η συνειδητοποί-
ηση ότι η  χρήση της Τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει ως μέσο απελευθέ-
ρωσης της μαθησιακής διαδικασίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλει να 
μας απασχολήσει άμεσα. 
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Ο Πωλ Κλέε «διδάσκει» μαθηματικά

Θωμάς Ζωγράφος
Δόξα Κωτσαλίδου

Χιονάτη Παπαδοπούλου

ABSTRACT

In our suggestion, hopefully contribute to: a. In close and constructive 
cooperation of Visual and Mathematics, b. Use of the common elements 
of two different fields, demonstrating that interdisciplinary association of 
artists and mathematics may result from the one hand the pleasure and 
aesthetic enjoyment and from the other, the creation and knowledge.

KEywoRdS: Artwork, Visual concepts, Mathematical concepts,

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κύρια αιτία για την ενασχόλησή μας με τη διαθεματική σύνδεση και συνερ-
γασία των Εικαστικών τεχνών με τα Μαθηματικά, στάθηκε, η κοινή παρα-
δοχή εικαστικών και μαθηματικών, ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ των 
δύο ξεχωριστών πεδίων και δεν υπάρχει καλλιτεχνική δημιουργία που να 
μην υπόκειται σε μαθηματικές αρχές, όπως: γραμμές σχήματα, συμμετρία, 
διαγώνιοι, προοπτική, κ.λπ. (Kent, 1995).  Επιπλέον, οι εικαστικές τέχνες κα-
τακλύζουν και διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας συνθέτοντας το 
σημερινό οπτικά προσδιορισμένο πολιτισμό μας (visual culture) (Frydman 
& Bryant, 1988). Η αφορμή όμως δόθηκε από την κατάσταση που επικρα-
τεί στη σχολική κοινότητα και από τη διαπίστωση ότι: παρότι τα αναλυτι-
κά προγράμματα σπουδών, που αφορούν στο δημοτικό σχολείο, προτρέ-
πουν τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίζουν διεπιστημονικά τα ξεχωριστά 
γνωστικά αντικείμενα και να προτείνουν τη διαθεματικότητα, εν τούτοις, 
παρατηρείται το φαινόμενο, να διατηρούνται απομονωμένες όλες οι μα-
θησιακές περιοχές και οι εκπαιδευτικοί, εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο πρό-
γραμμα, την ύλη και τον περιορισμένο χρόνο, αναγκάζονται να καταστρα-
τηγούν τις ώρες που αναλογούν στα εικαστικά και να τις χρησιμοποιούν 
για συμπληρωματική εξάσκηση των μαθητών στα μαθηματικά. Επίσης, 
ένας ακόμα λόγος που ασχοληθήκαμε με τη σύνδεση των Εικαστικών και 
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των Μαθηματικών, είναι ο τρόπος διαπραγμάτευσης των εικαστικών μέσα 
στην τάξη. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σχεδιάζει και υλοποιεί εικα-
στικές δραστηριότητες, δίνοντας προσοχή και έμφαση μόνο στη φάση της 
δημιουργίας των παιδιών, αδικώντας τα έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες, 
αδικώντας την «καλαισθησία» και  εν τέλει, διαιωνίζει μια ελλιπή εικαστική 
αγωγή στο σχολείο (Kooll, 1997). 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζουμε τη διδακτική παρέμβαση που 
υλοποιήσαμε με παιδιά της α’ δημοτικού. Με «οδηγό» μας, επιλεγμένα έρ-
γα του Ελβετού καλλιτέχνη Paul Klee (1957), θα αντιληφθούμε ότι παράλ-
ληλα και ταυτόχρονα με τις εικαστικές, αναδεικνύονται επίσης και θεμελι-
ώδεις μαθηματικές έννοιες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν 
τα ζητούμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη συγκεκριμέ-
νη ηλικιακή ομάδα που αφορούν στο μάθημα των Μαθηματικών.

2.0 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η επιστήμη των μαθηματικών, εξαιτίας της πολ-
λαπλότητας των εφαρμογών της, αναδεικνύεται απαραίτητη στον πολίτη 
του αιώνα των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα 
τον εξοπλίζει με μια ιδιαίτερη συλλογιστική ικανότητα (Schoenfeld, 1985) 
και επιπλέον, όπως αναλύεται σε έρευνα του Μπουλώ (2002), τα μαθημα-
τικά είναι επίσης συνδεδεμένα με την αναζήτηση του ωραίου. Τα εικαστικά 
και τα μαθηματικά διαμορφώνουν πολύ συχνά αμοιβαίες σχέσεις, οι οποί-
ες εμπλουτίζουν τη μαθηματική δραστηριότητα, υποβάλλοντας νέα πεδία 
έρευνας και αντίστοιχα επηρεάζουν τις τέχνες, υποκινώντας νέες περιοχές 
καλλιτεχνικής διερεύνησης. Οι ιστορικές τους συναρτήσεις, ιδίως στη με-
λέτη γεωμετρικών μορφών, ο ρόλος της αισθητικής και της αρμονίας στη 
μαθηματική έκφραση και στην καλλιτεχνική δημιουργία και οι κοινές δια-
δικασίες παραγωγής μαθηματικής γνώσης και καλλιτεχνικών έργων, όπως 
είναι η παρατήρηση, η ανάλυση και η σύνθεση, η αναλογική σκέψη, η οπτική 
παράσταση και η γραφική αναπαράσταση, αποτελούν μερικά από τα κοινά 
χαρακτηριστικά των μαθηματικών και των εικαστικών. 

Η άποψη επίσης, ότι τα σχολικά μαθηματικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων και διαφόρων τεχνικών (Mehler 
& Bever, 1969), που θα πρέπει αυτούσια να μεταφερθούν από το δάσκαλο 
στους μαθητές του, έχει αντικατασταθεί με την αντίληψη ότι τα μαθηματι-
κά αποτελούν μέρος της βιώσιμης πραγματικότητας των παιδιών και έτσι 
ακριβώς πρέπει να εκτιμώνται και να διδάσκονται (Webb, 1993). Οι μαθη-
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ματικές έννοιες δεν είναι αποκομμένες ούτε είναι δυνατό να αναπτυχθούν 
έξω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πολλές δράσεις από άλλες μαθησια-
κές περιοχές είτε από καθημερινές καταστάσεις, εμπλουτίζουν τις δράσεις 
που προτείνονται για τις μαθηματικές δραστηριότητες αλλά και τον τρόπο 
προσέγγισης των δράσεων άλλων περιοχών μάθησης (Moon, 1997). Έτσι 
για παράδειγμα τα παιδιά μπορούν να παρατηρούν συμμετρίες σε έργα τέ-
χνης, να κάνουν μετρήσεις για να αντιμετωπίσουν καθημερινές καταστάσεις 
ή να υπολογίσουν για να λύσουν κάποιο αθροιστικό ή πολλαπλασιαστικό 
πρόβλημα (Κοτοπούλης, 2007, Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2011). 

3.0 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στα τελευταία χρόνια, η ιδέα της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότη-
τας δεσπόζει στους προβληματισμούς και τις επιλογές των εκπαιδευτικών για 
τη διαμόρφωση κατάλληλων μαθησιακών προγραμμάτων. Με τη διαθεματική 
προσέγγιση της μάθησης, περιορίζεται το φαινόμενο της ύπαρξης στεγανών 
και της προσφοράς ασύνδετων μεταξύ τους γνώσεων. Επιδιώκεται η ανάπτυξη 
της φαντασίας, η διανοητική ευελιξία, ο αυτοέλεγχος και η ικανότητα διατήρη-
σης της προσοχής, τα παιδιά καλούνται να επιχειρούν καινοτόμες και τολμηρές 
ενέργειες, να προβληματίζονται και να συνεργάζονται  προκειμένου να οδη-
γηθούν με επιτυχία στη λύση ενός προβλήματος (Bailey, 1996). Οι μαθητές με 
πολύτιμο σύμμαχό τους την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές, 
με τον δάσκαλο αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον τους, εμπλέκονται στη 
διαχείριση σύνθετων σχεδίων εργασίας, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους 
σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες (Hausfather, 1996).

Οι κύριοι παράγοντες που συνέτειναν στην αποδοχή της διαθεματικής 
προσέγγισης είναι οι διαπιστώσεις πολλών ερευνητών (Vaideanu, 1987, 
Nicholson, 1984) για την αναγκαιότητά της στη σύγχρονη εκπαίδευση: Τα 
σύγχρονα διεθνή προβλήματα που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότη-
τα, σφαιρικότητα και αλληλεξάρτηση, επιβάλλουν την εφαρμογή καινο-
τόμων προγραμμάτων με τη χρήση διαθεματικής μεθοδολογίας και νέους 
τρόπους οργάνωσης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Με αυ-
τόν τον τρόπο προσέγγισης, η μάθηση μεταμορφώνεται σε μια διαδικα-
σία ανακάλυψης και η διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη και εποικοδομητι-
κή. Στον αντίποδα των «δυσβάσταχτων» τυπικών μαθηματικών, προτείνε-
ται μια ανοιχτή πνευματική πρόκληση για τα παιδιά, τα οποία ακολουθούν 
μια δημιουργική πορεία για την ανακάλυψη και κατανόηση των μαθημα-
τικών εννοιών. Πλέον δεν είναι στόχος η διδασκαλία των μαθηματικών εν-
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νοιών και δεξιοτήτων, αλλά η κατανόηση και η εφαρμογή τους σε πρακτι-
κές καταστάσεις (Hughes, 2002).

Η διδακτική μας πρόταση, επιβεβαιώνεται επίσης και από τις προτάσεις 
πολλών άλλων καταξιωμένων ερευνητών (McClain, Cobb & Bowers1998, 
Yacket & Cobb, 1996, Λεμονίδης, 2013) για τη διδακτική των μαθηματικών, 
οι οποίοι υποστηρίζουν τη μαθηματική διαδικασία και εκπαίδευση μέσα 
από την κατάλληλη κουλτούρα της τάξης και την  κοινωνικο-κονστρουκτι-
βιστική προοπτική, στην οποία, η ανάπτυξη των εννοιών και των ικανοτή-
των στα άτομα, δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη συμμετοχή τους στην 
αλληλεπιδραστική δημιουργία των μαθηματικών νοημάτων. 

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση, προωθεί το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση δραστηριοτήτων που απορρέουν από το συνδυασμό των εικαστι-
κών και των μαθηματικών. Οι μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται τα παι-
διά, όπως: το σημείο, η γραμμή, τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά, η συμ-
μετρία, τα σύνολα, οι αριθμοί και οι πράξεις μεταξύ τους κ.ά. συναντώνται επί-
σης με ποικίλους τρόπους στις εικαστικές τέχνες και αποτελούν θεμελιώδη 
εικαστικά στοιχεία για το σχεδιασμό και τη δημιουργία των εικαστικών έρ-
γων. Θεωρούμε ότι η εικαστική αγωγή επιτυγχάνει τη μύηση του νέου αν-
θρώπου στη δημιουργική διαδικασία και προσφέρει ένα νέο τρόπο όρα-
σης. Μαθαίνει στο παιδί να συλλαμβάνει τον κόσμο που το περιβάλλει πο-
λυδιάστατα. Κάθε παιδί που δημιουργεί, αισθάνεται τον ενθουσιασμό της 
ελεύθερης έκφρασης. Κινητοποιεί τη γονιμοποίηση της φαντασίας, της 
γνώσης, του ψυχισμού και της δεξιότητας. Η ανακάλυψη αυτής της σχέσης, 
προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά, να γευτούν, από τη μια, την ομορφιά 
της αισθητικής που προσφέρει η τέχνη και από την άλλη, να αναπτύξουν 
τη λογικομαθηματική σκέψη κατά την ενασχόλησή τους με την επιστήμη 
των μαθηματικών και συν τοις άλλοις, η διδασκαλία της τέχνης αναδεικνύει 
την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση του σχολείου, αφού αποκλείει το στοι-
χείο της απόρριψης και παροτρύνει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία 
όλων των παιδιών (Verschaffel, et al., 2009). 

Ενώ η παραδοσιακή διδασκαλία εστιάζει την προσοχή της στη μετάδο-
ση των μαθηματικών γνώσεων από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, η δια-
θεματική διδασκαλία ξεκινά από τη συνεισφορά των παιδιών στη δραστη-
ριότητα (Cobb & Boufi, 1997). Η διαδρομή όμως προς τη μαθηματικοποί-
ηση, σύμφωνα με τον Streefland (1991), δεν επιτυγχάνεται με μία μόνο εκ-
παιδευτική-εικαστική δράση. Χρειάζεται ένα σταδιακό ξεδίπλωμα των μα-
θηματικών εννοιών μέσα από εικαστικές-βιωματικές καταστάσεις –και αυ-
τή είναι και η δική μας άποψη- έτσι ώστε οι αυθόρμητες ή άτυπες γνώσεις, 
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να μετεξελιχθούν σε επιστημονικές μαθηματικές γνώσεις. Γι’ αυτό το λό-
γο, δημιουργήσαμε στην τάξη -με την παρατήρηση, τη συζήτηση και τον 
πειραματισμό-, ένα ευχάριστο κλίμα διεξαγωγής μαθηματικών δράσεων.

4.0 . Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Για να αποδείξουμε ότι η διαθεματική συνεργασία των εικαστικών και των μαθημα-
τικών μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στα δύο ξεχωριστά πεδία, σχε-
διάσαμε εικαστικές δραστηριότητες, τις υλοποιήσαμε σε α’ τάξη δημοτικού σχολεί-
ου επαρχιακής περιοχής και καταγράψαμε και αναλύσαμε τα αποτελέσματα αυτής.

Η έρευνα βασίστηκε σε τρεις κύριες υποθέσεις: α. Ότι, η προσέγγιση ενός ει-
καστικού έργου γίνεται μέσο ανακάλυψης Μαθηματικών εννοιών, β. Ότι οι μα-
θητές, όταν πειραματίζονται και δημιουργούν εικαστικά έργα, εφαρμόζουν μα-
θηματικές έννοιες, και γ. Ότι αξιολογώντας την προσέγγιση ενός έργου τέχνης 
και την κατασκευή ενός παιδικού δημιουργήματος, διαπιστώνονται και κατα-
νοούνται μαθηματικές έννοιες και σύμβολα από τα παιδιά. Για να αναλύσουμε 
και ερμηνεύσουμε τα παραχθέντα έργα, χρησιμοποιήσαμε τη σημειωτική μέ-
θοδο (Belting, 1990 & Hill (2005) και ανιχνεύσαμε την ορατή διάσταση των έρ-
γων μέσα από τα υλικά, τα χρώματα, το σχέδιο, τη σύνθεση και το περιεχόμενο τους.

Ως δείγμα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν τα εικαστικά έργα των (18) 
μαθητών της Α’ τάξης Δημοτικού σχολείου περιοχής Βορείου Ελλάδας. Η 
δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στον εκπαιδευτικό χώρο της τάξης, στις 
08-03-2013, στην ώρα των εικαστικών και είχε διάρκεια 45 λεπτών. Επίσης 
για την ασφαλέστερη συλλογή των δεδομένων που αφορούν τις αφηγή-
σεις, τις συζητήσεις και τις περιγραφές των 18 μαθητών, μαγνητοφωνήθη-
καν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν από τους ερευνητές. Και για 
την ορθή ανάπτυξη της έρευνας η παρέμβαση εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις:

4.1. Η Δομή της Εικαστικής Δραστηριότητας

Η εικαστική δραστηριότητα που σχεδιάσαμε, αποτελεί μια διδακτική πρότα-
ση με κύριες φάσεις: α. την προσέγγιση έργων τέχνης, β. τον πειραματισμό 
και τη δημιουργία των μαθητών και γ. την αξιολόγηση της δραστηριότητας.

Α’ Φάση: Προσέγγιση έργων τέχνης
Προσεγγίζοντας ένα έργο τέχνης, το παιδί, άλλοτε ως δημιουργός και άλλο-
τε ως θεατής, χρησιμοποιεί εικαστική γλώσσα που την αποτελούν τα μορφι-
κά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, μορφή, φως, τόνος, υφή και διάστημα), τα 
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οποία έχουν άμεση σχέση με την επιστήμη των μαθηματικών (Μαγουλιώτης 
1994, 2002, 2011 & Kandinsky, 1996). Στην Α΄ φάση, ο ερευνητής-εκπαιδευτι-
κός χρησιμοποίησε ένα Η/Υ κι έναν βίντεο-προβολέα και πρόβαλε τα έργα του 
Paul Klee (πιν.1). Κάλεσε τα παιδιά να παρατηρήσουν τα έργα και να τα περιγρά-
ψουν, αναζητώντας τις μαθηματικές έννοιες των ερωτημάτων μας. 

 «Μηχανικά 
κομμάτια μιας 

πόλης», Σχέδιο σε 
μελάνι, 14Χ26,50 εκ., 

ΗΠΑ, 1928

 «Τόπος εκλογής», 
μελάνη και 

ακουαρέλα,46Χ30,5 
εκ., Μόναχο, 1927

 «Κάστρο και ήλιος», 
Λάδι σε μουσαμά, 
50Χ59εκ. Ιδιωτική 

Συλλογή, 1919

 «Επιτέλους η έξοδος 
βρέθηκε!!», Μολύβι 

και ακουαρέλα, 1935

Πίνακας 1: Έργα του Πάουλ Κλέε

Β’ Φάση: Πειραματισμού και Δημιουργίας
Για τους ερευνητές Langer (1957) και Dalley- Case κ.ά (1995), η εικαστική δημι-
ουργία καθίσταται ως μια παιδαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντικατοπτρί-
ζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού και συνάμα καλλιεργεί και αναπτύσσει τη 
σκέψη του. Είναι η πιο δημιουργική στιγμή της μαθησιακής διαδικασίας, όπου 
τα παιδιά προσπαθούν να χρησιμοποιούν γραμμές, σχήματα και χρώματα για 
να συνθέσουν διάφορες μορφές, να δημιουργούν, να σχεδιάζουν, να ζωγρα-
φίζουν, να κατασκευάζουν εικόνες αλλά και ό,τι συλλαμβάνει ή επεξεργάζεται 
ή πλάθει η φαντασία ή κρίνει η σκέψη τους (Μαγουλιώτης, 2002),. Στην αρχή 
της φάσης, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες και στη συνέχεια, τα παιδιά δη-
μιούργησαν ελεύθερα και αβίαστα είτε ατομικά είτε σε ομάδες (Dewey, 1959). 
Τα παιδιά πειραματίστηκαν (με λευκά χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόρους και γεω-
μετρικά όργανα) και δημιούργησαν εικαστικά έργα, χρησιμοποιώντας τα στοι-
χεία-έννοιες που εντόπισαν στα έργα τέχνης του Πάουλ Κλέε (πιν. 2 &3). 
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Πίνακας 2. Σχέδια των παιδιών με το χέρι και με γεωμετρικά όργανα

Πίνακας 3. Τα παιδιά χρωματίζουν τα σχέδια τους

Γ’ Φάση: Αξιολόγηση της δραστηριότητας
Σύμφωνα με τη Τζεκάκη (2010), η φάση αυτή, είναι πολύ σημαντική γιατί επι-
τυγχάνονται δύο σημαίνοντες στόχοι: από τη μια, όταν τα παιδιά εκφράζουν 
με λόγια μια ιδέα, μια κατασκευή ή δίνουν μια εξήγηση, αναπαράγουν νοε-
ρά τη δράση τους και οργανώνουν τη σκέψη τους, με αποτέλεσμα να αντι-
ληφθούν την ιδέα, τη λύση, την κατασκευή κ.λπ. σε ένα ουσιαστικό επίπεδο, 
και από την άλλη, όταν αλληλεπιδρούν με τους ενήλικες ή τα άλλα παιδιά, 
προσλαμβάνουν από αυτούς νέα νοήματα και σημασίες. Τα νέα αυτά νοήμα-
τα λειτουργούν ανατροφοδοτικά στην ανάπτυξη και της δικής τους σκέψης 
(Τζεκάκη, 2010).  Στη φάση της αξιολόγησης, ζητήσαμε από τα παιδιά να μας 
περιγράψουν τους τρόπους με τους οποίους εργάστηκαν, τις ιδέες που είχαν 
ή τις στρατηγικές που ανέπτυξαν δημιουργώντας και να μας επιδείξουν τις 
έννοιες ή τα στοιχεία με τα οποία συνέθεσαν τις δημιουργίες τους. 

5.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την καταγραφή και ανάλυση των τριών φάσεων της εικαστικής δρα-
στηριότητας, διαπιστώθηκαν οι εξής παρατηρήσεις:

•	 Όλα τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό και στις τρεις φάσεις 
(προσέγγιση των έργων τέχνης-δημιουργία-αξιολόγηση).
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•	 Στη φάση της προσέγγισης των έργων του Paul Klee, τα παιδιά παρα-
τήρησαν και περίγραψαν τις γραμμές, τα σχήματα, τα χρώματα και 
τις μορφές που έβλεπαν, προέβησαν σε συγκρίσεις μεγεθών, αντιλή-
φθηκαν σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, εντόπισαν θέσεις, διευθύν-
σεις και διαδρομές μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια.

•	 Στη φάση του πειραματισμού και της δημιουργίας, τα παιδιά πειραμα-
τίστηκαν ακολουθώντας το παράδειγμα του καλλιτέχνη και εφάρμο-
σαν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις με το δικό τους προσωπικό τρόπο.

•	 Στη φάση του αναστοχασμού και της αξιολόγησης της δραστηριό-
τητας, τα παιδιά περίγραψαν την πορεία και το αποτέλεσμα του δι-
κού τους έργου, χρησιμοποιώντας όμως τους εικαστικούς και μα-
θηματικούς όρους που γνώρισαν στη φάση της προσέγγισης των 
έργων του Paul Klee.

•	 Οι εικαστικές έννοιες που αναδύθηκαν αφορούν όλους τους άξονες της 
εικαστικής αγωγής και κατανέμονται σύμφωνα με τον πίνακα 4 ως εξής: 

Εικαστικές έννοιες

1ος άξονας (απλά υλικά-μέσα-
τεχνικές)

Χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόροι, γεωμετρικά 
όργανα

2ος άξονας (μορφικά στοιχεία) Γραμμές, σχήματα, μορφές, χρώματα

3ος άξονας (θέμα) Φανταστικές πολιτείες

4ος άξονας (μορφές εικαστικών 
τεχνών) Σχέδιο, ζωγραφική

5ος άξονας (έργα τέχνης) Επιλεγμένα έργα του Paul Klee

6ος άξονας (εισαγωγή στην 
καλαισθησία)

Χρήση εικαστικής ορολογίας, έκφραση 
συναισθημάτων και εντυπώσεων 
(ονομασία γραμμών, σχημάτων, περιγραφή 
σχέσεων κ.ά.)

Πίνακας 4. Συσχέτιση των εικαστικών εννοιών με τους 6 άξονες του Α.Π.

Οι μαθηματικές έννοιες που αναδύθηκαν αφορούν όλους τους άξο-
νες-τροχιές των μαθηματικών και κατανέμονται σύμφωνα με τον πίνακα 
5 ως εξής:
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Μαθηματικές έννοιες

1ος άξονας-τροχιά: Αριθμοί και 
πράξεις

Αναγνώριση, καταμέτρηση, διάταξη 
γραμμών και σχημάτων

2ος άξονας-τροχιά: Χώρος και 
Γεωμετρία 

Προσανατολισμός γραμμών και σχημάτων 
στο χώρο, γεωμετρικά σχήματα, θέσεις, 
διευθύνσεις και διαδρομές, οπτικοποίηση 
και χωρικός συλλογισμός 

3ος άξονας-τροχιά: Εισαγωγή 
στην Αλγεβρική σκέψη

Κανονικότητες (επαναλήψεις γραμμών, 
σχημάτων, μοτίβων), ανισότητες-ισότητες 

4ος άξονας-τροχιά: Μετρήσεις Συγκρίσεις και μετρήσεις μήκους, 
επιφάνειας και χωρητικότητας 

5ος άξονας-τροχιά: Στοχαστικά 
Μαθηματικά

Χρήση μαθηματικής ορολογίας και 
οργάνωση των νεοαποκτηθέντων 
γνώσεων

Πίνακας 5. Συσχέτιση των μαθηματικών εννοιών με τους 5 άξονες του Α.Π.

6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία διαφαίνονται συνοπτι-
κά στον πίνακα 6, καταλήγουμε ότι αναδύθηκαν και καλλιεργήθηκαν: α. ει-
καστικές έννοιες: Η κίνηση μιας γραμμής προς όλες τις κατευθύνσεις (πά-
νω, κάτω, δεξιά και αριστερά) μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Συνθέσεις 
και δημιουργία σχημάτων (ομοίων, διαφορετικών, μεγάλων, μικρών κ.ά.). 
Σχέσεις μεταξύ σχημάτων. Συνδυασμοί χρωμάτων. Ευθείες, τεθλασμένες, 
καμπύλες, ελικοειδείς, κυματοειδείς, παχιές και λεπτές γραμμές με διαφο-
ρετικές κατευθύνσεις στο χώρο, σχήματα και μορφές με έντονο το στοι-
χείο της κίνησης. Θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές μέσα στην επιφάνεια 
και επαναλήψεις μοτίβων. Και β. μαθηματικές έννοιες: Ευθείες, τεθλασμέ-
νες, καμπύλες, ελικοειδείς, κυματοειδείς, παχιές και λεπτές γραμμές με δια-
φορετικές κατευθύνσεις στο χώρο, σχήματα και μορφές με έντονο το στοι-
χείο της κίνησης. Θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές μέσα στην επιφάνεια. 
Συγκρίσεις και μετρήσεις γραμμών και σχημάτων, δημιουργία σχημάτων, 
σχέσεις και συνδυασμοί σχημάτων, επαναλήψεις μοτίβων.
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Εικαστικές 
Έννοιες

Μαθηματικές 
έννοιες

χρώμα

γραμμές

γραμμές σχήματα σχήματα
χώρος χώρος

Ευθείες, κάθετες, οριζόντιες, 
τεθλασμένες, καμπύλες, 

ελικοειδείς, κυματοειδείς, 
παχιές και λεπτές γραμμές.

Συγκρίσεις, μετρήσεις 
γραμμών.

Συνθέσεις και δημιουργία 
σχημάτων (ομοίων, 

διαφορετικών, μεγάλων, 
μικρών κ.ά.). Σχέσεις και 

συγκρίσεις σχημάτων. 
Επαναλήψεις μοτίβων.

Θέσεις, διευθύνσεις και 
διαδρομές στο χώρο, γραμμές, 
σχήματα και μορφές με έντονο 

το στοιχείο της κίνησης. 
Δόμηση μιας επιφάνειας, 

χωρικός συλλογισμός.

Πίνακας 6. Οι εικαστικές και μαθηματικές έννοιες που αναδύθηκαν 
από το έργο του Paul Klee

Συγκρίνοντας και παραλληλίζοντας τις εικαστικές με τις μαθηματικές έννοι-
ες που αναδύθηκαν και καλλιεργήθηκαν με την ενασχόληση των παιδιών με 
τα έργα του Paul Klee, γίνεται εύκολα αντιληπτή η μεταξύ τους σχέση, η οποία 
καθορίζει και το τελικό πόρισμα της διδακτικής παρέμβασης, που αφορά στην 
άμεση και άρρηκτη σχέση των εικαστικών με τα μαθηματικά. Παρατηρούμε λοι-
πόν, ότι οι έννοιες με τις οποίες ήρθαν τα παιδιά σε επαφή, είναι κοινές και για τα 
εικαστικά και για τα μαθηματικά, με εξαίρεση το χρώμα, το οποίο παραπέμπει 
στην προκειμένη περίπτωση μόνο στο εικαστικό μέρος της δραστηριότητας.

7.0 ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Η παρούσα διδακτική πρόταση απέδειξε την αρχική μας υπόθεση, ότι οι ει-
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καστικές δραστηριότητες, συνδέονται άμεσα με μαθηματικές έννοιες και 
αρχές. Ειδικότερα: α. Προσεγγίζοντας τα παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού 
Σχολείου, ποικίλα έργα τέχνης, αρχικά, αντιλαμβάνονται τα μορφικά-δομι-
κά στοιχεία των έργων, και στη συνέχεια ανακαλύπτουν μαθηματικές έν-
νοιες που αναδύονται από αυτά. β. Όταν τα παιδιά πειραματίζονται και δη-
μιουργούν τα δικά τους έργα, χωρίς να το καταλάβουν, μπαίνουν στη δια-
δικασία να μετρήσουν, να υπολογίσουν μεγέθη και αποστάσεις, να δομή-
σουν μια επιφάνεια, να βρουν σημεία σε μια επιφάνεια, να συγκρίνουν με-
γέθη, μήκη, πλάτη, να αναγνωρίσουν σχήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους, να δημιουργήσουν κανονικότητες, να εφαρμόσουν δηλαδή, μα-
θηματικές έννοιες. και γ. Με την αξιολόγηση της δραστηριότητας, αναστο-
χάζονται για όλη τη μαθησιακή διαδικασία (την προσέγγιση των έργων τέ-
χνης και τις δικές τους δημιουργίες), διαπιστώνουν και κατανοούν βαθύτε-
ρα τις μαθηματικές γνώσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω πορίσματα, ο κάθε 
εκπαιδευτικός μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κοινά στοιχεία των εικαστικών 
και των μαθηματικών για να σχεδιάζει και υλοποιεί ποιοτικές κι ευχάριστες 
εικαστικές δραστηριότητες για τους μικρούς μαθητές του και ταυτόχρονα να 
καλλιεργεί τις μαθηματικές έννοιες που προτείνει το πρόγραμμα σπουδών.
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Διδακτική Αξιοποίηση της Έφεσης 
των Μαθητών στην Ξένη Γλώσσα. 

Μια Συγκριτική Μελέτη

Αγγελική Λιθοξοΐδου

ABSTRACT

The current essay is a comparative approach of aptitude related to gender, 
regarding first grade children of primary school, aged six. Children were 
initially tested for their aptitude through four cognitive tasks. A five-month 
teaching intervention in English followed, based on topic-based vocabulary 
and games. Finally, students were tested for their language acquisition 
through a language test and re-tested for their aptitude after the end of 
the intervention. The findings indicate that students’ performance in the 
aptitude test correlates with their ability in acquiring a second/foreign 
language. No statistically significant differences were found between the 
two genders either in the aptitude or language test.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη τάση για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, η πολιτική της 
πολυγλωσσίας αλλά και η προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών ενθαρ-
ρύνθηκε από τις αντίστοιχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λευ-
κή Βίβλο Teaching and Learning: Towards the Learning Society αναφέρεται 
ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μιλούν δύο ακόμα άλ-
λες γλώσσες πέραν της μητρικής τους (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Για να επι-
τευχθεί ο σκοπός αυτός, τονίζεται η σημαντικότητα της έναρξης της εκμά-
θησης των γλωσσών από την πρωτοσχολική ή και προσχολική ακόμη εκ-
παίδευση (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).

Τα οφέλη της πρώιμης εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ξεκινούν αρχικά 
από το γεγονός ότι τα παιδιά ανοίγουν τις προοπτικές τους προς την πολυ-
γλωσσία, γεγονός που προωθεί την ατομική και κοινωνική εξέλιξη του ατό-
μου και αυξάνει την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Τα παιδιά αναγνωρίζουν 
την πολιτιστική τους ταυτότητα αλλά ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή και με 
άλλες γλώσσες, συνειδητοποιώντας έτσι την πολιτισμική ποικιλότητα και 
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αποδέχονται την κατανόηση και το σεβασμό (European Commission, 2011). 
Η πρώιμη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνδράμει επίσης στη συνολι-

κή πρόοδο των παιδιών, ενώ είναι ακόμα σε ένα δυναμικό από εξελικτική 
άποψη στάδιο της ζωής τους. Ταυτόχρονα, καθώς τα παιδιά αρχίζουν από 
τόσο μικρή ηλικία, η εκμάθηση της γλώσσας διαρκεί περισσότερο καιρό, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμα αποτελέσματα και να θέσει τα 
θεμέλια για την πιο εύκολη εκμάθηση και άλλων γλωσσών στη μετέπειτα 
ζωή τους (European Commission, 2011).

Ένα σύνολο παραγόντων επηρεάζει την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης 
γλώσσας από τους μαθητές. Η ηλικία και η επονομαζόμενη «Υπόθεση της 
Κρίσιμης Περιόδου», η έφεση και το φύλο είναι κάποιοι από τους σημαντι-
κότερους  παράγοντες που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση της δεύτερης/ ξένης 
γλώσσας

Το ζήτημα της ηλικίας των μαθητών στην εκμάθηση μιας δεύτερης/ξέ-
νης γλώσσας έχει ερευνηθεί εκτενώς στο πέρασμα των χρόνων. Το 1963 ο 
Penfield, ένας Καναδός νευροχειρουργός, ήταν ο πρώτος που παρουσία-
σε την οπτική «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα» σχετικά με την πρόσκτηση 
της ξένης γλώσσας εξαιτίας της πλαστικότητας του εγκεφάλου ενός παι-
διού σε ανάπτυξη (Penfield,1963 στον Scovel, 2000). Η θεωρία του Penfield 
ενθάρρυνε τον ψυχογλωσσολόγο Lenneberg να μελετήσει τη συσχέτιση 
ανάμεσα στην ηλικία και την πρόσκτηση της γλώσσας πιο εντατικά. Σύμ-
φωνα με τον Lenneberg, η γλώσσα είναι μια εγγενής διαδικασία που καθο-
ρίζεται από βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν την πρόσκτη-
σή της από την ηλικία των δύο ετών μέχρι την εφηβεία (Lenneberg,1967 
στον Gömleksiz, 2001).

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήθηκε η Υπόθεση της Κρίσιμης Περι-
όδου για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Lenneberg,1967 στον Harley, 
2010). Η ερώτηση που τίθεται είναι αν τα παιδιά είναι πράγματι καλύτερα 
από τους ενήλικες στο να μαθαίνουν μια γλώσσα. Συχνά υπάρχει αυτή η 
εκτίμηση για τα παιδιά αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τα παι-
διά βρίσκονται εκτεθειμένα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι οι ενήλικες σε μια 
ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, υπάρχει ένα πλεονέκτημα σε 
σχέση με την πρώιμη εκμάθηση των ξένων γλωσσών γιατί στην περίπτω-
ση της έναρξης από το νηπιαγωγείο, ο μαθητής διδάσκεται τη γλώσσα για 
περίπου δώδεκα χρόνια ενώ σε μια μεταγενέστερη έναρξη της εκμάθησης, 
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η έκθεση του μαθητή στη γλώσσα-στόχο αφορά σε ένα χρονικό διάστημα 
περίπου πέντε ετών (Genesee, 1978). 

Ενώ οι μελέτες αφορούν κυρίως στη σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά και 
στους ενήλικες τοποθετώντας  τα παιδιά σε πλεονεκτική θέση, συγκριτι-
κές μελέτες ανάμεσα σε παιδιά μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας οδή-
γησαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών είναι ταχύτερα 
στην απόκτηση δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα και μετά από μερικά χρό-
νια διατηρούν αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τα παιδιά ηλικίας 4 ή 7 
ετών (Gömleksiz, 2001).

Οι δύο αυτές ηλικιακές ομάδες που αφορούν στην παιδική ηλικία έχουν 
λειτουργήσει ως αφορμή για πλήθος ερευνών. Oι μελέτες σε αυτό το επίπε-
δο δείχνουν ότι το κίνητρο και η θετική στάση στην ξένη γλώσσα μπορούν 
πιο εύκολα να υιοθετηθούν από τα μικρά παιδιά σε σχέση με αυτά μεγαλύ-
τερης ηλικίας (Drew & Hasselgreen, 2008). Ένα ακόμα επιχείρημα σε σχέση 
με την πρώιμη έναρξη εκμάθησης μια ξένης γλώσσας είναι ότι αυτή τελικά 
οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και γλωσσομάθειας. Ο DeKeyser 
(2000) τοποθετείται υπέρ  ενός πρώιμου ξεκινήματος εκμάθησης της ξένης 
γλώσσας, ισχυριζόμενος ότι κάπου ανάμεσα στις ηλικίες 6 - 7 και 16 - 17 ετών, 
το άτομο χάνει τον νοητικό μηχανισμό που είναι απαραίτητος για τη σιωπη-
ρή μύηση στα αφηρημένα μοντέλα της ανθρώπινης γλώσσας και έτσι θεω-
ρεί ότι η Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου δικαιωματικά αξίζει το όνομά της. 

Η έφεση είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την πρόσκτηση 
μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας και αν και φαινομενικά μοιάζει μια έννοια 
που εύκολα μπορεί να οριστεί, στην πραγματικότητα είναι ένας όρος περί-
πλοκος και ιδιαίτερα όταν σχετίζεται με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
(Oxford, 1990). Η Ehrman (1990) προσεγγίζει εννοιολογικά τον όρο «έφε-
ση» (aptitude) ως την ικανότητα του ατόμου να επωφελείται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και του αναλυτικού προγράμ-
ματος και συνεπώς να μαθαίνει με επιτυχία. Θεωρεί ότι ο σωστός χαρακτη-
ρισμός ενός ατόμου με έφεση θα ήταν «γλωσσικός δεξιοτέχνης» (σελ.127).

Ένα πλήθος τεστ ελέγχου της έφεσης στη δεύτερη/ ξένη γλώσσα έχουν 
δημιουργηθεί από τους ερευνητές από το 1959 που δημιουργήθηκε το 
πρώτο τεστ ελέγχου έφεσης για ενήλικες των Carroll και Sapon με το όνο-
μα Modern Language Aptitude Test (MLAT) (στους Sparks & Ganschow, 
2001) μέχρι και σήμερα.

Σε αντίθεση με τις μελέτες που έγιναν σε σχέση με την έφεση στους ενή-
λικες, το υλικό που υπάρχει για τα παιδιά είναι σχετικά περιορισμένο (Tellier 
& Roehr - Brackin, 2013). 
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Οι Milton και Alexiou (Milton & Alexiou, 2006 στους Tellier & Roehr - 
Brackin, 2013) ισχυρίστηκαν ότι τα ήδη υπάρχοντα τεστ δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν με επιτυχία σε μικρά παιδιά, καθώς απαιτούν ικανότητες γρα-
φής ανεπτυγμένες σε μεγάλο βαθμό. Αντί αυτού, προτίμησαν ένα τεστ το 
οποίο εστιάζει κυρίως σε γενικές γνωστικές ικανότητες όπως η μνήμη και 
η φωνητική και αναλυτική ικανότητα και όχι σε συγκεκριμένες γλωσσικές 
ικανότητες (Tellier & Roehr - Brackin, 2013). Ο κύριος λόγος για τον οποίον 
οι δύο αυτοί ερευνητές κινήθηκαν διαφορετικά ήταν γιατί ασχολήθηκαν με 
μια εντελώς διαφορετική κατηγορία μαθητών: τους πολύ μικρούς μαθητές, 
ηλικίας 5, 6 και 7 ετών. Οι δραστηριότητες που δόθηκαν στα παιδιά θύμιζαν 
περισσότερο παιχνίδι παρά κάποια άλλη μορφή εξέτασης και όλη η έρευ-
να διενεργήθηκε στα Ελληνικά (Milton & Alexiou, 2006). Τέλος κατέληξαν 
ότι η έφεση στα μικρά παιδιά δεν μπορεί να θεωρηθεί μια σταθερή ποιό-
τητα αλλά αλλάζει στο πέρασμα του χρόνο, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν 
και ωριμάζουν γνωστικά. Οι ερευνητές πιστεύουν με βάση τα ευρήματά 
τους ότι τα δεδομένα από τις δοκιμασίες έφεσης μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για διαγνωστικούς σκοπούς και καθώς οι γνωστικές ικανότητες των 
μικρών παιδιών ακόμα εξελίσσονται, είναι πιθανόν αυτές οι ικανότητες να 
μπορούν βελτιωθούν μέσω της εξάσκησης (Tellier & Roehr - Brackin, 2013).

Σημαντική είναι επίσης η σχέση της πρόσκτησης της δεύτερης/ξένης 
γλώσσας με το φύλο καθώς η γενική αντίληψη που φαίνεται να επικρατού-
σε για χρόνια είναι ότι τα κορίτσια μοιάζουν να έχουν μεγαλύτερη γλωσ-
σική ικανότητα σε σχέση με τα αγόρια, ενώ τα αγόρια φαίνεται να είναι 
καλύτερα σε σχέση με τις μαθηματικές και χωροταξικές δραστηριότητες 
(Ehrlich, 1997). 

Σε σχέση με την πρόσκτηση της ξένης γλώσσας η ενδεχόμενη ανωτε-
ρότητα των γυναικών σε σχέση με τον προφορικό λόγο, φαίνεται να είναι 
απλώς κατασκευασμένη από κοινωνικούς παράγοντες (Sunderland, 2000). 
Ταυτόχρονα, όμως, οι γυναίκες φαίνεται να ανταποκρίνονται πιο εύκολα 
στην ενσωμάτωση  νέων γλωσσικών τύπων στο λόγο τους και μόλις παρα-
τηρούν αλλαγές να απορρίπτουν τους υπάρχοντες και να υιοθετούν τους 
καινούριους. Οι άντρες, αντίθετα, μπορεί να μην ανταποκρίνονται τόσο 
εύκολα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά από τη χρονική στιγμή που θα ενσω-
ματώσουν στο λόγο τους έναν λεκτικό τύπο, τον απορρίπτουν με δυσκο-
λία (Sunderland, 2000). Τα κορίτσια δείχνουν να χρησιμοποιούν πιο συνει-
δητές στρατηγικές εκμάθησης σε σχέση με τα αγόρια. Κάποιες από αυτές 
αφορούν κυρίως μεταγνωστικές στρατηγικές όπως ο σχεδιασμός, η αξιο-
λόγηση και η οργάνωση, συναισθηματικές που σχετίζονται με το κίνητρο 
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αλλά και κοινωνικές (Ehrman & Oxford, 1995).
Όσον αφορά την απόδοση των αγοριών και κοριτσιών στην τάξη και ει-

δικότερα στην ώρα του μαθήματος της ξένης γλώσσας, οι δάσκαλοι ίσως 
πιστεύουν ότι τα κορίτσια είναι υψηλότερων αποδόσεων στη γλώσσα ή 
έχουν ένα φυσικό ταλέντο σε αυτή (Sunderland, 2000) και για το λόγο αυ-
τό τα κορίτσια δέχονται μεγαλύτερη ενθάρρυνση από τους δασκάλους σε 
σχέση με τα αγόρια. Σύμφωνα με τη Sunderland (2000) και πάλι, τα κορί-
τσια φαίνεται να επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό μαθήματα που αφορούν 
σε ξένες γλώσσες σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό που δημιουργεί ερωτήματα 
σε σχέση με την επιλογή των μαθημάτων των ξένων γλωσσών είναι το εν-
δεχόμενο ότι οι μαθήτριες μπορεί να παρακινούνται προς την κατεύθυν-
ση αυτή ενώ δεν δέχονται την ίδια ενθάρρυνση για μαθήματα του τομέα 
των θετικών επιστημών που οδηγούν σε διαφορετικά μονοπάτια καριέρας. 

Η Ehrlich (1997) επισημαίνει πως οποιεσδήποτε διαφορές παρατηρού-
νται ανάμεσα στα δύο φύλα είναι μια απλή αναπαραγωγή της κοινωνικής 
νόρμας και της απλής συνέχισης των γλωσσικών παραδόσεων, όπως αυτές 
εκδηλώνονται και στη μητρική γλώσσα. Φαίνεται ότι ο διαχωρισμός με βά-
ση το φύλο αλλά και η αναπαραγωγή των διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα 
είναι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον, ακόμα και 
αν υπάρχουν πολιτικές που στοχεύουν στην εξάλειψή τους (Gordon, 1992).

2.0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα είχε ως κύριο σκοπό την ανίχνευση της σύνδεσης που υπάρχει 
ανάμεσα σε δύο παράγοντες που έχουν προαναφερθεί και θεωρούνται ση-
μαντικοί στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας: δηλαδή το πώς επιδρά α) το 
φύλο και β) η έφεση στην πρόκτηση της ξένης γλώσσας από τους πολύ μι-
κρούς μαθητές.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
•	 Σε ποιο βαθμό η έφεση των μικρών παιδιών στη δεύτερη/ξένη γλώσ-

σα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με την επιτυχή εκ-
μάθησή της;

•	 Κατά πόσο η διδακτική διαδικασία μπορεί να βελτιώσει την έφεση 
των μικρών παιδιών στην ξένη γλώσσα;

•	 Σε ποιο βαθμό σχετίζεται το φύλο με την έφεση και την εκμάθηση 
της δεύτερης/ξένης γλώσσας  όταν πρόκειται για μικρούς μαθητές;

Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και 
λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο για τα στοιχεία που συνθέτουν 
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την έφεση, σχεδιάστηκε η εφαρμογή μιας διδακτικής παρέμβασης στην Α’ 
Τάξη του Δημοτικού σχολείου με στόχο τη διδασκαλία των Αγγλικών ως 
δεύτερη/ ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με έναν προέλεγχο της έφεσης πριν 
από την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης και έναν έλεγχο στο τέλος της. 

3.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙ-
ΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3.1. Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 24 μαθητές (14 αγόρια και 10 κορίτσια) της Α’ 
Τάξης του Δημοτικού Σχολείου ηλικίας έξι ετών. Η επιλογή της Α’ Τάξης 
δεν ήταν τυχαία καθώς, σκοπός ήταν οι μαθητές να μην έχουν ενταχθεί σε 
επίσημο περιβάλλον εκμάθησης της ξένης γλώσσας στο παρελθόν για να 
υπάρχουν σαφέστερα συμπεράσματα σχετικά με την έφεση και την πρό-
οδό τους σε αυτή.

3.2. Μαθησιακό/ Διδακτικό Υλικό

Το υλικό που επιλέχθηκε για την εκμάθηση της γλώσσας βασίστηκε στα χα-
ρακτηριστικά των μικρών μαθητών και στη συνεχή μέριμνα να εισαχθούν 
τα παιδιά ομαλά στη γλώσσα-στόχο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επι-
τυχημένη τους εξέλιξη σε αυτήν. Δόθηκε έμφαση αποκλειστικά και μόνο 
στη χρήση του προφορικού λόγου και οι μαθητές δεν χρησιμοποίησαν μο-
λύβι ή χαρτί σε όλη αυτή τη διάρκεια των πέντε μηνών.

Η διδασκαλία βασίστηκε στην Ολική Αισθητηριακή Κινητική Προσέγ-
γιση (Asher, 1969 στις Γρίβα και Σέμογλου, 2013) και στην Επικοινωνια-
κή Προσέγγιση (Richards & Rogers, 2001) ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα και να είναι οι μαθητές απαλλαγμένοι από το άγχος που ενδε-
χομένως να τους προκαλούσε μια τέτοια διαδικασία. Οι δύο αυτές μέθο-
δοι επιλέχτηκαν καθώς βρίσκονται σε συνάφεια με τα χαρακτηριστικά της 
παιδικής ηλικίας, επιτρέπουν τη χρήση εξωγλωσσικών στοιχείων και ευνο-
ούν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (Richards & Rogers, 2001· Γρί-
βα και Σέμογλου, 2013).

Αναφορικά με τη χρήση της μητρικής γλώσσας, θεωρείται ότι είναι επι-
τυχής όταν ορίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και εξυπηρετεί τους 
στόχους του εκπαιδευτικού προς την κατάκτηση του αρχικού του στόχου. 
Συνολικά αν και η χρήση της μητρικής γλώσσας είναι μια διαδικασία λογι-
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κή, ανθρώπινη και ταυτόχρονα αποτελεί συχνά μια μαθησιακή στρατηγι-
κή, είναι πιθανόν να δημιουργήσει επιπλοκές στη γλώσσα-στόχο παρεμπο-
δίζοντας την ανάπτυξη των επικοινωνιακών στρατηγικών σε αυτή (Carless, 
2007). Στα αρχικά στάδια της διδακτικής παρέμβασης, η χρήση της μητρι-
κής γλώσσας ήταν συχνότερη με στόχο να αισθανθούν οι μαθητές συναι-
σθηματική ασφάλεια κατά τη διαδικασία σε αντίθεση με τα τελευταία στά-
δια που η χρήση της έτεινε να παραμεριστεί. Οι έπαινοι και η ενθάρρυνση 
των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης γίνονταν αποκλειστικά 
στην Αγγλική.

Το λεξιλόγιο είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό της εκμάθησης των 
ξένων γλωσσών, το οποίο συνεισφέρει στα αρχικά στάδια της επικοινωνί-
ας και της κατανόησης της γλώσσας-στόχου (Orosz, 2009). Για τον λόγο αυ-
τόν η διδασκαλία του λεξιλογίου θεωρείται κεντρικής σημασίας στη επιτυ-
χημένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Milton& Alexiou, 2012). Στη διδα-
κτική παρέμβαση, επιλέχτηκαν έντεκα διαφορετικές θεματικές κατηγορίες 
λεξιλογίου προσφιλείς προς τους μικρούς μαθητές όπως τρόφιμα, σχολικά 
αντικείμενα και άγρια ζώα.

Μια από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες για την κατάκτηση του λε-
ξιλογίου είναι το παιχνίδι. Συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών τα οποία συμπερι-
λαμβάνουν κίνηση έχουν γίνει αποδεκτά από ένα σύνολο ερευνητών (Γρί-
βα & Σέμογλου, 2013· Tomlison & Masuhara, 2009), καθώς εκθέτουν τα παι-
διά σε πλούσια και γεμάτη νόημα χρήση της γλώσσας-στόχου με έναν θε-
τικό και ευχάριστο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης παρέμβασης 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά παιχνίδια που έγιναν αποδεκτά από τα 
παιδιά με ενθουσιασμό καθώς η έννοια του παιχνιδιού είχε κυρίαρχο ρό-
λο μέσα στην τάξη.

Η διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης υλοποιήθηκε μέσα από εικό-
νες σε μορφή καρτών που αναπαριστούσαν συγκεκριμένες λέξεις από την 
εκάστοτε κατηγορία του θεματικού λεξιλογίου. Επίσης βίντεο μικρής διάρ-
κειας με κινούμενα σχέδια και τραγούδι προβάλλονταν μέσω ενός προτζέ-
κτορα. Οι κάρτες που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά με εποπτικά υλικά 
αξιοποιήθηκαν τόσο στις φάσεις της επανάληψης όσο και της ανακύκλω-
σης του λεξιλογίου στα τελευταία στάδια της παρέμβασης.

3.3. Περιγραφή της εφαρμογής

Το προστάδιο της έρευνας διήρκησε δύο εβδομάδες και κατά τη διάρκειά 
τους οι μαθητές υποβλήθηκαν στη διαδικασία ελέγχου της έφεσής τους 
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μέσα από ένα τεστ έφεσης γνωστικού περιεχομένου υπό μορφή παιχνι-
διού κατασκευασμένο για μικρά παιδιά όπως το ανέπτυξαν οι Milton και 
Alexiou (2006). Η διαδικασία αυτή γινόταν στα Ελληνικά, ατομικά στον κά-
θε μαθητή, πραγματοποιήθηκε σε διαφορετική τάξη για να αποφευχθεί η 
δημιουργία αγχωτικού περιβάλλοντος στα παιδιά και είχε διάρκεια δεκα-
πέντε έως είκοσι λεπτά.

Το τεστ του γνωστικού περιεχομένου ελέγχει τους μηχανισμούς που 
αποκαλύπτουν  την έφεση των παιδιών στην ξένη γλώσσα. Το τεστ ελέγχου 
της έφεσης αποτελείται από διάφορα έργα τα οποία ελέγχουν διεργασίες 
γνωστικές όπως αυτή της μνήμης αλλά και της αναλυτικής οπτικής ανάλυ-
σης που φαίνεται να σχετίζονται με τον τρόπο που μαθαίνει κανείς να μι-
λάει μια γλώσσα. Τα έργα αυτά περιελάμβαναν Το παιχνίδι του Kim, ένα έρ-
γο μάθησης/ αναγνώρισης, Το παιχνίδι των χρωμάτων-Συσχετιστικό παιχνίδι 
μνήμης και το παιχνίδι Βρες τη διαφορά και θεωρήθηκαν από τους ερευνη-
τές ενδεικτικά για την επιτυχία στην ξένη γλώσσα, καθώς φαίνεται ότι τα 
αποτελέσματα της απόδοσης σε αυτά συγκλίνουν με αυτή την κατεύθυν-
ση (Milton & Alexiou, 2006).

Μετά την ολοκλήρωση του γνωστικού τεστ ξεκίνησε η διδακτική παρέμ-
βαση μέσα στην τάξη, η οποία είχε διάρκεια 5 μήνες και υλοποιούνταν κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη, την τελευταία ώρα της σχολικής ημέρας των μαθητών.

Κύριες αρχές της διδακτικής παρέμβασης ήταν α) η δημιουργία ευχά-
ριστου κλίματος για την αγγλική γλώσσα με σκοπό να διασφαλιστεί η με-
τέπειτα εξέλιξη των μαθητών σε αυτή και β) η πρόσκτηση της γλώσσας με 
παιγνιώδη τρόπο, ώστε η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί χωρίς να θυμί-
ζει σε τίποτα τις σχολικές πρακτικές, που είναι ούτως ή άλλως πρωτόγνω-
ρες για τα παιδιά της Α’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Κάθε ενότητα του θεματικού λεξιλογίου που επιλέχτηκε είχε διάρκεια δι-
δασκαλίας 2 με 3 ώρες, συνοδευόταν από επίδειξη λέξεων μέσα από καρ-
τέλες και κάποιες φορές προβαλλόταν μέσω του προτζέκτορα στην τάξη 
ένα βίντεο. Το λεξιλόγιο που είχε προηγηθεί επαναλαμβανόταν και ανακυ-
κλωνόταν συνεχώς με τη χρήση παιχνιδιών ώστε να μπορούν τα παιδιά να 
θυμούνται και να συμπληρώνουν τη γνώση τους. Τα παιδιά δούλευαν σαν 
ενιαίο σύνολο, σε δυάδες αλλά και ο καθένας μόνος ανάλογα με τις δρα-
στηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.

Με την ολοκλήρωση της ύλης που είχε σχεδιαστεί, στο μεταστάδιο της 
παρέμβασης οι μαθητές υποβλήθηκαν σε ένα γλωσσικό τεστ στην Αγγλι-
κή γλώσσα, με μορφή παιχνιδιού  για να διαπιστωθεί το επίπεδο στο οποίο 
κατάφεραν να κατακτήσουν τη διδακτέα ύλη στη διάρκεια των πέντε μη-
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νών που προηγήθηκαν, καθώς και σε έναν επανέλεγχο της έφεσής τους 
στην αγγλική γλώσσα με τη χρήση του ίδιου ερευνητικού εργαλείου, με το 
οποίο η έφεση είχε μετρηθεί πριν από τη διδακτική παρέμβαση. Το γλωσ-
σικό τεστ ήταν χωρισμένο σε πέντε θεματικές ενότητες, καθώς και η διδα-
σκαλία του λεξιλογίου μέσα στην τάξη ήταν θεματική. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ως σωστές χαρακτηρίζονταν οι απαντήσεις που ήταν φωνολογικά σω-
στές. Για ακόμα μια φορά ο κάθε μαθητής υποβαλλόταν σε αυτούς τους 
δύο ελέγχους σε ξεχωριστή αίθουσα και χωρίς την παρουσία άλλων ατό-
μων, που ίσως να δημιουργούσαν ένα αγχωτικό περιβάλλον. 

Πέρα από το γλωσσικό τεστ, οι μαθητές αξιολογήθηκαν για τη συνολι-
κή τους επίδοση στην τάξη και τη συμμετοχή τους στο τέλος του προγράμ-
ματος με μια διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση μέσα από field notes. Οι 
σημειώσεις αυτές καταγράφουν τη συνολική περιγραφική αξιολόγηση της 
συμμετοχής και του ενδιαφέροντος  των μαθητών. Ταυτόχρονα χαρακτηρί-
ζουν την επίδοση των μαθητών με την έννοια «Πολύ καλά» σε αυτούς που 
έδειξαν ιδιαίτερα καλή παρουσία και αφομοίωση μέσα στην τάξη. Αυτοί 
που ήταν ενεργοί συμμετέχοντες αλλά δεν είχαν την ίδια ευελιξία στην ξέ-
νη γλώσσα, πήραν τον χαρακτηρισμό «Καλά». Τέλος, αυτοί που δεν συμμε-
τείχαν ενεργά ή η συμμετοχή τους δεν ήταν ικανοποιητική πήραν το χαρα-
κτηρισμό «Μέτρια». Όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση των μαθητών, 
αποδόθηκε ένας συγκερασμός της περιγραφικής αξιολόγησής τους και της 
επίδοσής τους με τη χρήση της τυπικής κλίμακας βαθμολογίας: Άριστα (4), 
Πολύ Καλά (3), Καλά (2), Σχεδόν Καλά (1). 

 Οι επιδόσεις των μαθητών τριγωνοποιήθηκαν με τις επιδόσεις τους στο 
γλωσσικό τεστ προκειμένου να υπάρξει μια περισσότερο εμπεριστατωμέ-
νη αντίληψη και κατανόηση της συνολικής επίδοσης των μαθητών. 

4.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν τόσο σε γνωστικές όσο και σε γλωσ-
σικές παραμέτρους. Σε τρία από τα τέσσερα γνωστικά έργα του ελέγχου της 
έφεσης, η βελτίωση των παιδιών ανάμεσα στον προέλεγχο και στον έλεγχο 
μετά το τέλος της παρέμβασης θεωρείται στατιστικά σημαντική. Δεν εντο-
πίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κο-
ρίτσια με εξαίρεση το παιχνίδι Βρες τη διαφορά όπου τα αγόρια εμφάνισαν 
καλύτερο μέσο όρο σε σχέση με τα κορίτσια κατά τη διάρκεια του προελέγ-
χου σύμφωνα με την one way ANOVA (F (1,22) = 5.321, p<.05). 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του γλωσσικού τεστ, υπήρχε μια ισχυρή 
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θετική συσχέτιση ανάμεσα στο Συσχετιστικό παιχνίδι μνήμης και τα γλωσ-
σικά αποτελέσματα (r= .801, p<.01), ενώ μια μέτρια θετική συσχέτιση απο-
καλύφθηκε ανάμεσα στο παιχνίδι Βρες τη διαφορά και τα γλωσσικά απο-
τελέσματα (r=.590, p<.01). Διαφορές με βάση το φύλο δεν εντοπίστηκαν. 
Τέλος, η απόδοση της διαμορφωτικού τύπου αξιολόγησης σε αριθμητική 
κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για την τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων αυ-
τών με τα γλωσσικά αποτελέσματα και εντοπίστηκε ισχυρή θετική συσχέ-
τιση (r= .830, p<.01). 

5.0. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η γλωσσική έφεση σχετίζεται με ένα 
σύνολο γνωστικών ικανοτήτων (Milton& Alexiou, 2006) και ότι μπορεί να 
βελτιωθεί ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά (Sparks & Ganschow, 2001). Επιπλέον, 
φαίνεται ότι μια διδακτική διαδικασία που περιλαμβάνει ένα σύνολο παιχνι-
διών μπορεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον και να 
συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Griva & 
Semoglou, 2012), ακόμα και στους μαθητές που αρχικά παρουσιάζουν χα-
μηλές επιδόσεις στη γλωσσική έφεση.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα είναι πιθανόν να συμβάλλουν στην αποφυ-
γή των στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο και υποστηρίζουν την 
ανωτερότητα των κοριτσιών στην εκμάθηση της δεύτερης/ ξένης γλώσ-
σας (Ehrlich, 1997). Ταυτόχρονα, μιας και το επάγγελμα του καθηγητή των 
ξένων γλωσσών ασκείται κυρίως από γυναικείο πληθυσμό (Δημητριάδου, 
1982), η διαμόρφωση μιας στάσης χωρίς προκαταλήψεις αποτελεί αυτο-
νόητο ζητούμενο από τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να δοθεί έμφαση σε καινοτόμες 
τεχνικές εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας οι οποίες να είναι προ-
σαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των παιδιών όπως η επιλο-
γή του κατάλληλου θεματικού λεξιλογίου, η συνεχής ανακύκλωσή του και  
η χρήση της τεχνολογίας.
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Η διδασκαλία της Ιστορίας 
στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου: 

προβληματισμοί και προτάσεις

Ελένη Μαργαρού

ABSTRACT

The paper focuses on the teaching methods and resources and the 
assessment mechanisms of History in the 3nd grade of Senior High 
School, theoretical orientation, which illustrate the status, objectives and 
planning of the teaching of History in our country. It argues that, in spite 
the objectives of Integrated History Curriculum, the strategies dictated by 
the panhellenic examinations perpetuate the domination of declarative 
over procedural knowledge and detects the problems in the content of 
the examinations, significant shortcomings of the present schoolbook, 
poor choices of subjects, conservative teaching methods, incongruities in 
the instruction and teacher training. Finally, it demonstrates the necessity 
of cross-curricular teaching, the replacement of the present schoolbook, 
the redesigning of the examination system and the cooperation between 
secondary and higher education.

Οι πανελλαδικές επιδόσεις των μαθητών στην Ιστορία Θεωρητικής Κατεύ-
θυνσης προκαλούν κάθε χρόνο ποικίλες συζητήσεις,  ενώ η επιτυχία της δι-
αδικασίας αξιολογείται με κριτήριο, κυρίως, το ποσοστό των αναβαθμολο-
γήσεων. Ωστόσο, είναι συζητήσιμο κατά πόσο το κριτήριο αυτό αποδεικνύ-
ει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μας και την επίτευξη των στό-
χων που θέτει το Α.Π.Σ. Η ομοιομορφία των απαντήσεων, ακόμη και στις 
ανοιχτές ερωτήσεις που αφορούν τις πηγές, θα έπρεπε μάλλον να ανησυχεί 
παρά να ικανοποιεί και να εφησυχάζει όσους διατείνονται ότι επιδιώκουν 
την προώθηση της ιστορικής γνώσης και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
των μαθητών. Η ανταπόκριση των τελευταίων στο συγκεκριμένο μάθημα, 
αλλά και οι στόχοι και οι απαιτήσεις που θέτουμε γι’ αυτό, όπως και τα μέ-
σα και οι μέθοδοι που το υπηρετούν είναι απολύτως ενδεικτικά για τη θέση 
και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας της Ιστορίας στη χώρα μας.
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Στην παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθούμε, λοιπόν, στη διδασκα-
λία της Ιστορίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου για τρεις συ-
γκεκριμένους λόγους:

α) απευθύνεται σε υποψηφίους των σχολών του επονομαζόμενου πεδί-
ου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, που θα διδάξουν και θα ερευ-
νήσουν ίσως με τη σειρά τους Ιστορία,

β) εξετάζεται σε επίπεδο πανελλαδικό, και σε αυτή τη διαδικασία δοκιμά-
ζεται ουσιαστικά η αποτελεσματικότητα της δικής μας διδασκαλίας σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και η επιτυχία σχεδιασμού της διδασκαλίας 
της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο,

γ) παρά τα παραπάνω δεδομένα, πρόκειται για μάθημα με ιδιαίτερα προ-
βλήματα, σε επίπεδο περιεχομένου, διδακτικού εγχειριδίου και αξιολόγησης.

Καταρχάς, αναγνωρίζουμε ότι το ΕΠΠΣΙ θέτει στόχους που παρακολου-
θούν τις νέες τάσεις διεθνώς στη διδακτική της Ιστορίας. Ωστόσο, για άλλη 
μια φορά, ο σχεδιασμός εφαρμογής προδίδει τις προθέσεις. Το σχολικό εγ-
χειρίδιο παρουσιάζει αδυναμίες και, ούτως ή άλλως, πρέπει πλέον να ανανε-
ωθεί, ενώ –κυρίως– οι απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων εγκλωβί-
ζουν τη διδασκαλία του μαθήματος σε πρακτικές που μάλλον καταστρατη-
γούν το πνεύμα του ΕΠΠΣΙ.

Σε ό,τι αφορά το βιβλίο Ιστορίας που διδάσκεται εδώ και χρόνια στη Θε-
ωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου, στερείται σαφούς οργάνωσης και μιας 
εισαγωγής που θα εξηγούσε τη λογική της διάρθρωσής του (βλ. Μαυρογιώρ-
γος, 1981: 291). Τα γεγονότα όντως δεν παρατίθενται «βιογραφικά», αλλά ομα-
δοποιούνται και το περιεχόμενο αναπτύσσεται «με βάση την αμοιβαία σχέση 
μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πνευματικών συνθηκών 
και μεταβολών» (Ε.Π.Π.Σ.Ι.: 4). Η εξεταστέα ύλη αφορά θέματα οικονομικής, 
πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα ου-
σιαστικά κι ενδιαφέροντα, τα οποία όμως πρέπει να ενταχθούν σε ένα χρονι-
κό πλαίσιο που θα τα νοηματοδοτήσει και εν πολλοίς θα τα ερμηνεύσει. Πα-
ρότι σημαντική, η διερεύνηση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών 
δομών είναι αδύνατη εκτός του συγκεκριμένου ιστορικού πλαισίου χρονολο-
γιών και γεγονότων που θα καταστήσει κατανοητές τις συνθήκες δημιουργί-
ας και εξέλιξής τους. Η σπειροειδής ανάπτυξη των Π.Σ. της Ιστορίας σε Δημο-
τικό, Γυμνάσιο και Λύκειο θεωρείται ότι ανταποκρίνεται «στις διαφορετικές 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τουλάχιστον κατά βαθμίδα εκ-
παίδευσης, το νοητικό επίπεδο και την αφομοιωτική τους ικανότητα» (Ε.Π.Π.
Σ.Ι.: 5), όμως δεν βοηθά τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου να εντάξουν τα φαινό-
μενα που καλούνται να μελετήσουν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, αφού τα 
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διδάσκονται αποσπασματικά, ενώ δεν έχουν ακόμη συλλάβει και εμπεδώσει 
την ιστορική συνέχεια. Λογικό θα ήταν, η εμβάθυνση σε τομείς αυτής της πε-
ριόδου να παρακολουθεί την Ιστορία Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου. Χωρίς 
αυτή τη συνθήκη, οι μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συ-
νέχεια, να εντοπίσουν αιτίες, αφορμές και συνέπειες, αλλά και να κατανοή-
σουν τις συμπεριφορές των πρωταγωνιστών, οι οποίες καθορίζονται και από 
την προσωπική τους πορεία. Εξάλλου, η σπειροειδής ανάπτυξη του ΑΠ λει-
τουργεί αποτελεσματικά εφόσον, κατά τον Bruner, και η μαθησιακή πρακτική 
μετατοπίζεται σταδιακά από το γνωστικό περιεχόμενο στους μηχανισμούς 
κατανόησης και μάθησης, προϋπόθεση που είναι αμφίβολο εάν πληρούται 
στο ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας και αξιολόγησης της Ιστορίας στο ελληνικό 
σχολείο (Κόκκινος, 1998: 300-301 – Μαυρογιώργος, 1981: 300).

Την αποσπασματικότητα της αφήγησης τεκμηριώνουν συγκεκριμέ να πα-
ραδείγματα από το σχολικό εγχειρίδιο. Ενδεικτικά, η αφαίρεση των σσ. 10-41 
από τη διδακτέα ύλη είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινούν οι μαθητές χωρίς εικό-
να της χώρας στο πρώτο διάστημα ύπαρξής της, εικόνας που θα τους βοη-
θούσε να κατανοήσουν τα οικονομικά προβλήματα που εκτίθενται στις επό-
μενες σελίδες. Είναι αδύνατο, επίσης, να συλλάβουν τον αγώνα του κρητι-
κού λαού για απελευθέρωση και ένωση με την Ελλάδα, εάν δεν γίνει αναφο-
ρά στις επανειλημμένες προσπάθειές του πριν από εκείνη του 1905. Ως προς 
την έκθεση λοιπόν των γεγονότων, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει επί τόπου να 
καλύψει τα κενά, εφόσον διαθέτει τις γνώσεις, τη διάθεση και το χρόνο. Κα-
θίσταται δική του ευθύνη να διευκρινίσει (σ. 50) για ποια συμμετοχή της Ελ-
λάδας σε ποιο μακεδονικό μέτωπο μιλά το σχολικό βιβλίο, ή πώς προέκυψε 
και τι αποτέλεσμα είχε η «εκστρατεία στην Ουκρανία και την Κριμαία», ή με 
ποιον τρόπο η ανακήρυξη της δημοκρα τίας «συσκοτίζει το ζήτημα της απο-
τελεσματικότητας του κράτους και της διοίκησης.» (σ. 52).

Μια σειρά από άλλες απορίες προκύπτουν ήδη από την αρχή και επιλύ-
ονται πολύ πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο ή στο αντίστοιχο της Γ΄ Λυκείου Γενικής 
Παιδείας. Στη σ. 42 λ.χ. γίνεται λόγος για τις «εθνικές γαίες», όρο ασαφή στους 
μαθητές. στις σσ. 43, 49-50, 52 αναφέρονται τα προβλήματα που προκάλεσε 
ο εθνικός διχασμός, ενώ αυτός ως ιστορικό γεγονός παρουσιάζεται στις σσ. 
93-96. Τα γεγονότα της ρωσικής επανάστασης (σ. 46) συζητώνται στην ιστο-
ρία Γ.Π. πολύ αργότερα από τη στιγμή που οι μαθητές τα συναντούν στο βι-
βλίο της Κατεύθυνσης. Ο Οργανικός Νόμος του 1900 που διδάσκεται ως αυ-
τόνομος ιστορικός όρος δεν είναι ο μόνος «Οργανικός Νόμος» στην ιστορία 
της Κρήτης.

Ως προς τη γλώσσα του συγκεκριμένου βιβλίου, αναγκαίο είναι να διορ-
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θωθούν γλωσσικές αβλεψίες όπως η αναφορά στη Συνθήκη της Λοζάνης εκεί 
όπου προφανώς πρόκειται για την ομώνυμη Σύμβαση. Στη δομή δε, χαρα-
κτηριστική ένδειξη προχειρότητας είναι η προσθήκη της τελευταίας ενότη-
τας για τον Παρευξείνιο Ελληνισμό, η οποία αντιγράφηκε αυτούσια από το 
διαφορετικής δομής βιβλίο επιλογής της Β΄ Λυκείου Θέματα Ιστορίας και δεν 
συνοδεύεται από σχετικές πηγές.

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές πως δεν μπορεί η κατεύθυνση 
εμβάθυνσης στην Ιστορία να λειτουργεί τόσα χρόνια με το ίδιο εγχειρίδιο, 
το οποίο, μάλιστα, έχει αδυναμίες που καλείται διαρκώς να καλύπτει ή να 
αποκαθιστά ο διδάσκων. Επιπλέον, μόνιμο αίτημα των διδασκόντων είναι 
η δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών εγχειριδίων που θα λειτουργούν ως 
αφορμήσεις και όχι ως συγκεκριμένη ύλη προς απομνημόνευση. Η ισχύου-
σα στην υπόλοιπη Ευρώπη πρακτική του πολλαπλού εγχειριδίου έχει θε-
σμοθετηθεί επισήμως και στη χώρα μας ήδη από το 1997 (Ν. 2525), χωρίς 
όμως να εφαρμοσθεί ποτέ. Προτείνεται, λοιπόν, ως σαφώς πιο δημοκρατι-
κή πρακτική, η οποία επιπροσθέτως αποδέχεται και υπαγορεύει την υποκει-
μενικότητα της επίσημης γνώσης (Χαραλάμπους, 2011, 241-242, 249-250).

Απέναντι στο διδασκόμενο σχολικό βιβλίο οι μαθητές και μαθήτριες 
στέκουν χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό κατανόησης και διαχείρισης. Δεν 
είναι εξοικειωμένοι με όρους οικονομικούς, πολιτικούς και ιστορικούς που 
θα τους βοηθούσαν να κατανοήσουν τα γεγονότα. Αγνοούν την ιστορία και 
εξέλιξη κοινωνικών και ιδεολογικών κινημάτων. Δεν συνειδητοποιούν την 
πολλαπλότητα και πολυμορφία των ιστορικών πηγών. Δυσκολεύονται να 
διακρίνουν και να ερμηνεύσουν τις διαφορετικές οπτικές αντιμετώπισης 
των συμβάντων. Δεν συνειδητοποιούν πώς συναρθρώνονται οι ανθρώπι-
νες δράσεις για να προκύψουν συγκεκριμένα φαινόμενα. Δυσκολεύονται 
να αναλύσουν και να κατηγοριοποιήσουν παράγοντες ή να ανιχνεύσουν και 
να κατανοήσουν ιστορική εντροπία. Και, φυσικά, δεν αποτολμούν τη δια-
τύπωση προσωπικών απόψεων και κρίσεων, ούτε είναι σε θέση να τις τεκ-
μηριώσουν (Βλ. Γατσωτής, 2006 – Μαυροσκούφης, 2002: 20).

Πέρα από την άγνοια του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου, την ανασφά-
λεια αυτή γεννούν ασφαλώς και γνωσιακές ελλείψεις σε άλλους χώρους 
του επιστητού, τις οποίες μόνον διεπιστημονικές διδασκαλίες θα μπορού-
σαν να καλύψουν (Κόκκινος, 1998: 386). Η Ιστορία διδάσκεται ως αυτοτε-
λές αντικείμενο, ωστόσο είναι απολύτως αναγκαία η σύνδεσή της με τη Γε-
ωγραφία, την Οικονομία, την Πολιτική Παιδεία και, κυρίως τη Γλώσσα. Τα 
κενά στη Γεωγραφία ίσως καλυφθούν με τη χρήση χαρτών, όμως για να 
εξηγήσει τη σημασία της «μετατρεψιμότητας του νομίσματος σε χρυσό» 
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ο φιλόλογος θα πρέπει να μελετήσει οικονομία ή, καλύτερα, να συνεργα-
στεί με τον/την οικονομολόγο του σχολείου. Δεν μπορεί, επίσης, να συζη-
τά για «κοινοβουλευτικές επιτροπές», όταν είναι άγνωστοι οι όροι λειτουρ-
γίας του Κοινοβουλίου ακόμη και σήμερα. Η ανάγκη μιας τέτοιας σύνδεσης 
γίνεται εμφανέστερη κατά την πραγμάτευση των ιστορικών πηγών. Για πα-
ράδειγμα, η Ιστορία συνδέεται άμεσα με το διδακτικό αντικείμενο της Έκ-
φρασης-Έκθεσης. Στη διδασκαλία της οφείλουμε να επιστρατεύουμε συ-
νειδητά και συστηματικά από μικρότερες τάξεις στρατηγικές μελέτης που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο μάθημα, όπως την υπογράμμιση, την τήρη-
ση σημειώσεων, τη σύνθεση περίληψης, συμπληρωμένες από άλλες πρό-
σφορες, όπως τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (Ευσταθίου-Καραγεωρ-
γάκη, 2007: 79). Επίσης, στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές ασκούνται στη διάκρι-
ση γεγονότος και σχολίου, την επεξεργασία τεκμηρίων, διαδικασίες ουσιώ-
δεις και στην Ιστορία, οι οποίες άλλωστε προετοιμάζουν για μια μετασχο-
λική ζωή που απαιτεί να αναλύουμε και να αξιολογούμε καθημερινά έναν 
όγκο πληροφοριών και ποικίλων ιδεολογικών προβολών (Husbands, 2000: 
34 – Γατσωτής, 2004: 138). Η Ιστορία συνδέεται εξάλλου με την εξέταση της 
γλώσσας της παιδείας σε αντιπαράθεση με τη γλώσσα της εξουσίας όπως 
και των τεχνικών πειθούς (Γ΄ Λυκείου), αφού στόχος μας είναι η αξιολόγη-
ση του μηνύματος και των επιχειρημάτων του πομπού και η διατύπωση και 
αιτιολόγηση προσωπικών κρίσεων. Απαιτεί, τέλος, επάρκεια στην αρχαία 
και νέα ελληνική γλώσσα.

Προφανώς ο διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για την ολιστική, με κριτι-
κό τρόπο προσέγγιση της ιστορικής γνώσης. Η προσπάθειά μας, ωστόσο, 
δεν μπορεί να περιορίζεται για τον λόγο αυτό στην αποθησαύριση πληρο-
φοριών. πρέπει να στραφεί στην επιλογή ποιοτικών διδακτικών προσεγγί-
σεων που χρησιμοποιούμενες κατά περίπτωση εναλλακτικά ή και συμπλη-
ρωματικά θα βοηθήσουν να κατακτηθεί τόσο η «δηλωτική» όσο και η «δια-
δικαστική» ιστορική γνώση (Κόκκινος, 1998: 322, 323 – Βλ. και Κασσωτάκης, 
2003: 50). Ως τέτοιες προτείνονται η αντιμετώπιση της ιστορίας ως «προ-
βλήματος», συνδέοντας ωστόσο τα γεγονότα με αφηγηματικές συνέχειες, η 
εννοιολόγηση της ιστορίας, η κατανόηση δηλαδή ιστορικών εννοιών και ο 
εθισμός στην κατασκευή τους, η κριτική προσέγγιση των πηγών, ασκήσεις 
κειμένου τέλος επάνω στο σχολικό εγχειρίδιο ή σε πηγές, οι οποίες έχουν 
να κάνουν τόσο με τη δομή και τη γλώσσα, όσο και με τη διαδικασία δια-
μόρφωσης και την ερμηνεία του ιστορικού λόγου (Κόκκινος, 1998: 323-330).

Οι ιστορικές πηγές συνιστούν βασικό συστατικό του μαθήματος της 
ιστορίας, τεράστια προβλήματα παραμένουν ωστόσο η επιλογή, ο τρόπος 
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αξιοποίησης στην τάξη και ο σχολιασμός τους. Προσέγγιση των πηγών δεν 
μπορεί να σημαίνει απλώς αναπαραγωγή ή, έστω, στοιχειώδης σχολιασμός 
πηγών που λειτουργούν τεκμηριωτικά μόνον στο αποστηθισμένο αφηγη-
ματικό υλικό.  Ούτε όμως μπορούν αυτές να αντιμετωπίζονται ως «ιστορι-
κά φετίχ» ή αδιαμεσολάβητο αποδεικτικό υλικό (Κόκκινος, 1998: 327, 384 
– Γατσωτής, 2004: 137 – Ashby, 2006). Ο ιστορικός αναρωτιέται πάντοτε 
ποιος γράφει, γιατί γράφει, για ποιον γράφει. Συνδυάζει το αφηγηματικό πε-
ρίγραμμα με την ιστορική ανάλυση. Κάνει υποθέσεις, θέτει ερωτήματα, δι-
ατυπώνει και επι λύει προβλήματα, ανακαλύπτει γνωρίσματα, ξεκαθαρίζει 
έννοιες, κατα φεύγει σε θεωρητικά σχήματα, αναζητά κρυμμένες σχέσεις, 
συγκρίνει, συσχετί ζει, ταξινομεί κτλ. Προσπαθεί, επίσης, να προσεγγίζει τη 
βιωμένη καθημερινότητα άλλων εποχών, κοινωνιών, γεωγραφικών χώρων, 
η οποία είναι συνήθως και πιο ελκυστική. Στόχος είναι να φέρουμε τους μα-
θητές σε επαφή με αυτούς τους τρόπους των ιστορικών και να προχωρή-
σουμε μαζί τους στην κριτική αποδόμηση πρωτογενών και δευτερογενών 
πηγών και την επισήμανση των συναισθηματικών και ιδεολογικών φορτί-
σεων ή και των μεθοδολογικών υστερήσεων στις δευτερογενείς (Γιαννό-
πουλος: 2013). Οι πηγές μπορούν και πρέπει, τουλάχιστον συνδυαστικά με 
την αφήγηση, να αντιμετωπίζονται ως διαμεσολαβημένες εικόνες του πα-
ρελθόντος που ελέγχονται από τον αναγνώστη και παρέχουν διαφορετι-
κές ερμηνείες των γεγονότων (Κόκκινος, 1998: 326-329).

Σήμερα θεωρείται πλέον ότι οι μαθητές είναι σε θέση να αξιοποιούν οπτι-
κά, γραπτά, προφορικά και υλικά τεκμήρια για να διατυπώσουν και να ελέγ-
ξουν υποθέσεις που αφορούν το παρελθόν, αρκεί να τους παρουσιαστούν με 
τον κατάλληλο τρόπο (Husbands, 2000: 24). Στην πράξη, ωστόσο, βλέπουμε 
ότι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη έστω κριτικής αξιολόγη-
σης των πηγών, από τη στιγμή που η διαδικασία αυτή έχει καταστεί τυπική, με 
την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία, μάλιστα, έχει εμπλου-
τισθεί από φροντιστήρια με νέα, κατασκευασμένη από αυτά ορολογία (Βλ. 
και Γατσωτής, 2006: 595). Στις εξετάσεις, στη χώρα μας ακολουθείται ακόμη 
η μονομερής επιστημολογική θεωρία: οι μαθητές αξιολογούνται εν πολλοίς 
από την ικανότητά τους να αναπαράγουν πιστά ύλη γνωστή και, στη Β΄ Ομά-
δα, να εκτελούν οδηγίες συγκεκριμένες, να διατυπώνουν απαντήσεις με συ-
γκεκριμένη δομή και λεξιλόγιο. Είναι χαρακτηριστική η χρήση της έκφρασης 
«προς επίρρωση των παραπάνω» στην πραγμάτευση πηγών, η οποία σπανί-
ως ταιριάζει με το γλωσσικό επίπεδο και ύφος του υπόλοιπου κειμένου και 
δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή των ίδιων. Με τις γραπτές τους απαντήσεις 
διεκπεραιώνουν απλώς μια διαδικασία ερωταπαντήσεων, δεν αναπτύσσουν 
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ούτε εκφράζουν αυτόνομη σκέψη (Husbands, 2000: 24).
Προφανώς, ζητούμενο δεν είναι να παραγάγουν νέες γνώσεις από τη με-

λέτη των τεκμηρίων, αλλά νέες προσωπικές μορφές κατανόησης (Husbands, 
2000: 46 – Γατσωτής: 2004, 139). Αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους και περισ-
σότερα του ενός τεκμήρια πρέπει να είναι σε θέση να ταξινομούν και να 
συγκρίνουν πληροφορίες, να προβαίνουν σε αξιολογήσεις, να συνθέτουν, 
τελικά –η μέγιστη επιτυχία κάθε μας προσπάθειας– να διατυπώνουν ερμη-
νείες που θα προκύπτουν από τη δική τους έρευνα (Husbands, 2000: 41).

Η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων καταδεικνύει πιο ξεκάθαρα 
από οτιδήποτε την απόσταση της θεωρίας από την πράξη, ενώ διαμορφώνει 
αρνητικές στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα (Καλόγηρος: 2012). 
Η γραπτή εξέταση αποτελεί βεβαίως μια καλή πρακτική αξιολόγησης. «Η 
γραφή, σε σύγκριση με κάθε άλλη γλωσσική μορφή, φανερώνει στον δά-
σκαλο τι κατανόησε και τι δεν κατανόησε ο μαθητής» (Husbands, 2000: 135). 
Για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση, όμως, πρέπει να αποτελούν οδηγό 
οι σκοποί, ενώ τα μέσα και η μέθοδος αξιολόγησης πρέπει να παρακολου-
θούν τους σκοπούς που έχουν εκ των προτέρων τεθεί. (Δημητρόπουλος, 
2001, 9, 35). Το κύρος ενός τεστ αξιολόγησης διασφαλίζεται και ενισχύεται 
ανάλογα με την «ικανότητά του να μετρά αποτελεσματικά αυτό που κατα-
σκευάστηκε να μετρήσει». (Δημητρόπουλος, 2001, 203). Τέλος, ένα κριτή-
ριο αξιολόγησης πρέπει να «εξετάζει ύλη σημαντική, ύλη που αξίζει να μα-
θευτεί και να διατηρηθεί. Αξιολόγηση πάνω σε επουσιώδη ή άχρηστη μά-
θηση είναι προτιμότερο να μη γίνεται καθόλου» (Δημητρόπουλος, 2001, 9, 
10-11, 35). Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις πηγές, το θέμα είναι οι μαθητές με τα 
γραπτά τους «να διασαφηνίζουν τις ίδιες τους τις παραδοχές για το παρελ-
θόν, όχι να υπάγουμε αυτές τις παραδοχές στο υλικό το οποίο αναλύουν». 
Χρειάζεται, επομένως, ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή τους, ενώ όταν πε-
ριοριζόμαστε σε ερωτήσεις απλής κατανόησης στερούμε από τους μαθητές 
μας την ευκαιρία να αναπτύξουν και να επιστρατεύσουν δεξιότητες ανάλυ-
σης, επιχειρηματολογίας, πειθούς, σύγκρισης (Husbands, 2000: 116,  137).

Ίσως ήλθε, επομένως, ο καιρός να προωθήσουμε ένα διαφορετικό μο-
ντέλο εξετάσεων. Οι εξετάσεις πρέπει κατά τον A. Dickinson «να παίζουν 
τον ρόλο του υπηρέτη και όχι του κυρίου» (Μαυρογιώργος, 1981: 317). Το 
σχολικό βιβλίο οφείλει να λειτουργεί ως υλικό πληροφόρησης και αναστο-
χασμού, όχι απομνημόνευσης και αναπαραγωγής. Κατά τον σχολιασμό των 
πηγών νόημα δεν έχει η επανάληψη των παραγράφων του βιβλίου, παρα-
τακτικά ή συνδυαστικά, αλλά η δημιουργική αξιοποίηση αυτού. Οι ερωτή-
σεις μπορούν να αφορούν κυρίως το/τα παράθεμα/-τα, ωστόσο για μια ικα-
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νοποιητική απάντηση θα απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις και η ικανό-
τητα συνδυασμού και σύνθεσής τους, η ικανότητα για οριζόντια και κάθε-
τη γνώση και διαχείριση του σχολικού βιβλίου, το οποίο, άλλωστε, χρονο-
λογικά, δεν λειτουργεί γραμμικά (Βλ. Κασσωτάκης, 2003: 124). Το θέμα δεν 
είναι να μαθαίνουν οι μαθητές, αλλά να αξιοποιούν αυτό που μαθαίνουν. 
Ούτε ενδιαφέρει η καθολική συμφωνία, αλλά «η δεσμευτική τήρηση των 
αναγκαίων προϋποθέσεων της τεκμηριωμένης και ορθολογικής επιχειρη-
ματολογίας» (Κόκκινος, 1998: 395). Αρκεί να κατανοούν με σαφήνεια εκ των 
προτέρων ποιος είναι ο σκοπός των προβλημάτων που τίθενται και με ποια 
κριτήρια θα αξιολογηθούν οι γραπτές τους απαντήσεις (Husbands, 2000: 
154). Επιδιωκόμενο είναι η ενσυναίσθηση, η σύλληψη της ετερότητας των 
ιστορικών υποκειμένων, η δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας της νο-
οτροπίας, των κινήτρων τους, των καταστάσεων που βίωσαν ή βιώνουν με 
ιστορική γνώση και φαντασία, η ταύτιση μαζί τους (Κουργιαντάκης, 2006: 
449-451). Αποτελεί προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας μας η σύλληψη του 
χρόνου και της γεωγραφίας και η αποφυγή αναχρονισμών και υπεραπλου-
στεύσεων, η διατύπωση διαφορετικών υποθέσεων, η επιστράτευση ποικί-
λων στρατηγικών, ο έλεγχος διαμορφωμένων αντιλήψεων και εντυπώσεων. 

Επίσης, ίσως είναι καιρός τα ζητούμενα να γίνουν πιο προκλητικά. Ας ανα-
μετρώνται οι μαθητές μας με μαρτυρίες αντικρουόμενες ή με ποικίλες και πο-
λυμεσικές πηγές.  Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους θα ασκούνται σε διαφορετικά είδη γραπτών εργασιών, στην παραγωγή 
ποικίλων κειμένων, στα οποία θα πρέπει με αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα να 
εξηγούν γιατί γράφουν ό,τι γράφουν (Husbands, 2000: 150 κ.ε. - Ashby, 2006).

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ως προς την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μας και για τον σχεδιασμό ενός νέ-
ου μοντέλου διδασκαλίας και αξιολόγησης επιβάλλεται να επανεξετασθούν 
τα θέματα που τέθηκαν έως τώρα στις εξετάσεις απόλυσης και εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και να αξιοποιηθούν ερευνητικά τα 
γραπτά των υποψηφίων. Μια προσπάθεια αξιολόγησης των θεμάτων από 
το 1961 έως το 2001 έγινε από το Κέντρο Εκπ/κής Έρευνας: Εισαγωγικές 
Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κριτική προσέγγιση των θεμά-
των (1961-2001). Εποπτεία Αλέξης Δημαράς, Αθήνα 2003. Για την Ιστορία: 
Βλ. Βασ. Σφυρόερας, σσ. 59-68: Ανιχνεύει αλλαγή νοοτροπίας από το 2001, 
συνδυασμό ελέγχου μνήμης και κρίσης, και χαιρετίζει το άνοιγμα της συ-
ζήτησης, η οποία, δυστυχώς, δεν είχε συνέχεια.

Πάγιο αίτημα, επίσης, εδώ και χρόνια είναι η καλή προετοιμασία ενός 
σώματος βαθμολογητών πολύ πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, και η σα-
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φής διατύπωση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης από την ΚΕΕ, αντί-
στοιχων με τους επιδιωκόμενους με τη διδασκαλία μας στόχους και κοινών 
για όλα τα βαθμολογικά κέντρα (Δημητρόπουλος, 2001: 9, 35 – Κασσωτά-
κης, 2003: 18, 39).

Τέλος, για τη διαδικασία μετασχηματισμού της επιστήμης της Ιστορίας 
σε διδακτικό αντικείμενο, για την προετοιμασία εκπαιδευτικών που, πέραν 
του αντικειμένου, θα έχουν αναμετρηθεί με τη διδακτική και αξιολόγηση 
της Ιστορίας και θα διαχειριστούν διαφορετικά το μάθημα, είναι απολύτως 
αναγκαία η συνδρομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. άλλωστε, διευκολύνει 
και την ίδια το να δέχεται κατάλληλα προετοιμασμένους φοιτητές. Χωρίς τη 
διαμεσολάβηση εκπαιδευτικών εξειδικευμένων, επιστημονικά συγκροτη-
μένων, παιδαγωγικά καταρτισμένων, οι ευνοϊκές συνθήκες σε ό,τι αφορά τα 
διδακτικά κι εποπτικά μέσα, τα ΑΠ, το σχολικό κλίμα, δε μπορούν να εγγυη-
θούν την αλλαγή του διδακτικού παραδείγματος (Γατσωτής, 2006: 568-572 
– Husbands, 2004: 125 – Σακκά – Αργυρού, 2005 – Μαυροσκούφης, 2008).

Οι εξαγγελίες του Υπουργείου για αλλαγές σε σχολικά βιβλία και ΠΣ επα-
ναφέρουν το ζήτημα του τι Ιστορία θέλουμε να διδάξουμε και πώς θέλου-
με να την διδάξουμε. Εν τέλει, ποια θέση αποδίδουμε στην Ιστορία ως λα-
ός. Η λύση, προφανώς, δεν βρίσκεται στη συγγραφή βιβλίων με ανάθεση, 
ούτε στη συμπίληση κεφαλαίων από υπάρχοντα εγχειρίδια ούτε, φυσικά, 
στη διδασκαλία του αντικειμένου από συναδέλφους που αγωνίζονται να 
συμπληρώσουν ωράριο αναλαμβάνοντας ένα αντικείμενο που ούτε επιθυ-
μούν ούτε έχουν τη γνώση και την ευχέρεια να διδάξουν. Ας δώσουμε χρό-
νο και χώρο στη συζήτηση για ένα ΑΠ με μακροπρόθεσμη προοπτική, που 
θα δομείται γύρω από έναν συγκεκριμένο, σαφή άξονα, ανοιχτό όμως σε 
διορθώσεις και επικαιροποιήσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ashby, R. (2006). Αντιμετωπίζοντας αντικρουόμενες πληροφορίες. Πώς οι 
μαθητές προσεγγίζουν τις ιστορικές πηγές και πώς αντιλαμβάνονται τις 
ιστορικές μαρτυρίες, στο Κόκκινος Γ, Νάκου Ει. (Επιστ. Επιμ.), Προσεγ-
γίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 20ου αιώνα. Αθήνα: ΜΕ-
ΤΑΙΧΜΙΟ, 201-236.

Γατσωτής, Π. (2006). Ο λόγος των μαθητών, στο Κόκκινος Γ, Νάκου Ει. (Επιστ. 
Επιμ.), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 20ου αιώ-
να. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 555-624.

Γατσωτής, Π. (2004). Η διδακτική προσέγγιση της «Νέας Ιστορίας» με τη χρή-

Ελένη Μαργαρού
Η διδασκαλία της Iστορίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου: …



1084

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ση ιστοριογραφικών έργων, στο Αγγελάκος Κ., Κόκκινος Γ. (Επιστ. Επιμ.), 
Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & Η διδασκαλία της Ιστορίας με 
τη χρήση πηγών. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 133-148.

Γιαννόπουλος, Γ. (2013). Ιστοριογραφία, Θεωρία και μέθοδοι, http://
istorikesmeletes.blogspot.gr/2013/11/blog-post_320.html.

Δημητρόπουλος, Ε. (2001). Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Μέρος Δεύτερο. Η αξι-
ολόγηση του μαθητή. Θεωρία-Πράξη-Προβλήματα. Αθήνα: Γρηγόρης6.

Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, Μ. (2007). Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγ-
γίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας. Εφαρμογές στο γυμνάσιο και στο λύ-
κειο. Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 55. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Καλόγηρος, Β. (2012). Το μάθημα της Ιστορία και οι μαθητές. Στάσεις και 
προβλήματα.  ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 103-104 (Ιούλιος-Δεκέμβριος), 71-88.

Κασσωτάκης, Μ. (2003). Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Μέσα, 
προβλήματα, προοπτικές. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κόκκινος, Γ. (1998). Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία 
της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθή-
να: Ελληνικά Γράμματα.

Κουργιαντάκης, Χ. (2006). Διδασκαλία της Ιστορίας και ιστορική ενσυναί-
σθηση – λογική κατανόηση, στο Κόκκινος Γ, Νάκου Ει. (Επιστ. Επιμ.), 
Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 20ου αιώνα. Αθή-
να: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 449-469.

Μαυρογιώργος, Γ. (1981). Η εγκυρότητα περιεχομένου των γραπτών εξε-
τάσεων στο μάθημα της ιστορίας. (Προαγωγικές εξετάσεις – Εισαγωγι-
κές εξετάσεις). Σειρά Επιστημονικών Διατριβών της Φιλοσοφικής Σχολής 
1. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μαυροσκούφης, Δ. Κ. (2006). Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πρά-
ξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος. Παιδαγωγικά ρεύματα στο 
Αιγαίο 2 (Νοέμβριος), Θεωρείο, 19-29.

Μαυροσκούφης, Δ. Κ. (2008). Σύνδεση τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ: η περίπτωση της Διδακτικής Μεθοδολογίας 
της Ιστορίας, στο: Σήφης Μπουζάκης [επιμ.], Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συ-
νεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης «Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» 
(Πάτρα, 6 –8 Οκτωβρίου 2006). Αθήνα: Gutenberg, 215-231.

Σακκά Β. – Αργυρού Έ., (2005). Ο φιλόλογος και η διδασκαλία της Ιστορί-
ας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα προβλήματα και οι προοπτικές 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη (αρχική εκπαίδευση/ κατάρτιση, ενδοϋπη-
ρεσιακή επιμόρφωση και το «επαγγελματικό προφίλ» του φιλολόγου-ι-
στορικού). Σεμινάριο 32. ΠΕΦ, 133-160.

Ελένη Μαργαρού
Η διδασκαλία της Iστορίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου: …



1085

Χαραλάμπους Δ.Φ., (2011). Κρατικό μονοπώλιο και κριτική για τα σχολικά βι-
βλία: ένα παράδειγμα από το παρελθόν και ένα από το μέλλον, στο Συλ-
λογή εργασιών προς τιμήν του καθηγητή Αχ. Καψάλη. Μ. Πλατσίδου & Β. 
Δαγδιλέλης (επιμ.), Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαί-
σιό της. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 237-254.

Husbands, Ch. (2004). Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και 
νοήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μαργαρού Ελένη
Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας, Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης

Στρατηγού Παπούλα 6-8, 543 51 Α. Τούμπα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310.930750 – 697 20 29 109

e-mail: eleni.margarou@gmail.com

Ελένη Μαργαρού
Η διδασκαλία της Iστορίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου: …



1086

Ενδυνάμωση του πολιτιστικού και πολιτισμικού 
κεφαλαίου των μαθητών/μαθητριών μέσα 

από τυπικές, ημιτυπικές και άτυπες πρακτικές 
σχολικού γραμματισμού
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Ελένη Χειμαριού

ABSTRACT

The paper is a brief presentation and evaluation of the action that the 
Model Experimental School of the University of Macedonia realised during 
the school year 2013-1014, participating  in the programme "DIAPOLIS 
–Education of foreign and repatriated students", in particular "Training 
of teachers and members of the educational community". Aiming at 
“excellence” - main objective of the Model Experimental Schools - the 
reinforcement of the cultural capital of the students in particular, we explore 
the effectiveness of formal, semi-formal and informal literacy practices that 
the teachers themselves have recorded in a systematic way.

1.0 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση που περιγράφεται παρακάτω, εντάσσεται στην Πράξη «Εκπαίδευ-
ση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» την υλοποίηση της οποί-
ας ανέλαβε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμ-
βριο του 2010 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γενικός σκο-
πός της Πράξης ήταν η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλο-
δαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προ κειμένου 
να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομά δων αυτών 
με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.  Στο πλαίσιο της 
Πράξης, ωστόσο, υλοποιήθηκαν και άλλες πολυεπίπεδες δρά σεις. Από αυ-
τές το σχολείο μας συμμετείχε στην Δράση 4 με αντικείμενο την "Επιμόρ-
φωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας" και επέλε-
ξε να σχεδιάσει και να επιδιώξει την "Ενδυνάμωση του πολιτιστικού και πο-
λιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών/μαθητριών μέσα από τυπικές, ημιτυπι-
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κές και άτυπες πρακτικές σχολικού γραμματισμού".
Λόγος για τη συμμετοχή του σχολείου στη συγκεκριμένη δράση ήταν η 

επιδίωξη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο όρος, σε ό,τι αφορά το 
σχολείο αναφέρεται γενικά στην ποιότητα των διαδικασιών και τα αποτε-
λέσματα, ενώ σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στην ικανότητά τους τόσο 
να επιτελούν τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν ενεργοποιώντας τον γνω-
στικό τους οπλισμό και τις κατάλληλες κάθε φορά πρακτικές, όσο και να 
υπερβαίνουν τις υπάρχουσες πρακτικές και, "μέσα από διαρκή πορεία στο-
χασμού να επαναπροσδιορίζουν τη δράση τους" επιδιώκοντας τη βελ τίωση 
του έργου τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους μαθητές αναφέρεται στην επί-
τευξη υψηλών επιδόσεων σε επίπεδο γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό 
(Λιακοπούλου, 2014β: 37). Η αποτελεσματικότητα, ωστόσο, οριοθετείται 
και από ποικίλους άλλους στόχους, από το προφίλ των μαθητών και τη φυ-
σιογνωμία κάθε σχολείου (Λιακοπούλου, 2014α: 651, Λιακοπούλου, 2014β: 
37, Χατζηπαναγιώτου,  2008: 220). Στη δική μας περίπτωση, ενός Πρότυ-
που Πειραματικού σχολείου που προσανατολίζεται στην αριστεία, βασικό 
κρι τήριο αποτελεσματικότητας είναι η επιτυχής προσαρμογή στο νέο αυτό 
ζητούμενο, παρέχοντας σε κάθε μαθητή/-τρια τις ευκαιρίες να αξιοποιήσει 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητές του/της και να έχει την καλύτε-
ρη δυνατή γι' αυτόν/-ήν επίδοση σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Για να 
την επιτύχουμε οφείλαμε να αναζητήσουμε "εισροές" και να εμπλέξουμε 
ενεργά όλους τους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό έργο μέσα σε κλίμα 
συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, αλλά και διασφάλισης των προϋποθέσεων 
για ατομική ανάπτυξη. Τέλος, σημαντικό ήταν να οργανωθούν και να τυπο-
ποιηθούν δομές που διευκολύνουν το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο και 
μπορούν να έχουν συνέχεια και προοπτική (Λιακοπούλου, 2014α: 652-653).

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης έγινε σε στενή συνεργα σία 
του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου με τους φορείς του Προγράμ-
ματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ. Αφού ενημερωθήκαμε για τη φιλοσοφία, τους στόχους 
και τη διαδικασία οργάνωσης της δράσης από την επιστημονικά υπεύθυνη 
κ. Ευγενία Δανιηλίδου, Σύμβουλο φιλολόγων, ένας από τους εκπαιδευτι κούς 
ορίστηκε ως σύνδεσμος μεταξύ αυτής και του σχολείου. Στη δράση συμ-
μετείχαν 14 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου1, οι οποί-
οι ενέπλεξαν σε αυτήν όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, όλων των τά-
ξεων, που φοιτούν σε αυτό.
1. Αλμπανάκη Ξανθή (ΠΕ01), Αραμπατζής Γεώργιος (ΠΕ19), Βασιλού Κυριακή (ΠΕ06), Ιωαννίδου 
Ελισάβετ (ΠΕ02), Κατσάνης Γεώργιος (ΠΕ11), Κουρέας Θεόδωρος (ΠΕ03), Μαργαρού Ελένη (ΠΕ02), 
Ματσιώρη Άννα (ΠΕ09), Πετράκης Ιωάννης (ΠΕ02), Στουγιαννούδης Γεώργιος (ΠΕ02), Σύβακα 
Τριανταφυλλιά (ΠΕ05), Τερψιάδης Νικόλαος (ΠΕ03), Τιάκας Ελευθέριος (ΠΕ03), Χειμαριού Ελένη (ΠΕ02).
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Με τη βοήθεια δύο εργαλείων που δόθηκαν στους συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικούς ανιχνεύθηκαν το γενικότερο προφίλ του σχολείου και οι επι-
μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, σε συνάρτηση με τους στόχους 
και τις προτεραιότητες τόσο των ίδιων όσο και του σχολείου (Λιακοπούλου, 
2014β: 43, Τσάφος, 2014: 30). Μετά την επεξεργασία των συμπληρωμέ νων 
εργαλείων, ο σύλλογος κατέληξε στη θεματική της δράσης και της αντίστοι-
χης επιμόρφωσης, το πώς θα ενισχύσουμε το πολιτιστικό και πολι τισμικό 
κεφάλαιο των μαθητών/μαθητριών μας μέσα από τυπικές, ημιτυπι κές και 
άτυπες πρακτικές σχολικού γραμματισμού.

Για την επιλογή και οριοθέτηση της δράσης που αναλάβαμε, ξεκινή σαμε 
από συγκεκριμένες παραδοχές:

Παραδοχή 1Η.  Οι δράσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτι στικού 
και πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών. Υιοθετήσαμε την έννοια του πο-
λιτιστικού κεφαλαίου (cultural capital) που καθιέρωσε - όπως είναι γνωστό- 
ο γάλλος κοινωνιολόγος Πιερ Μπουρντιέ, θεωρήσαμε όμως εξαρ χής ουσι-
ώδη τη διάκριση "πολιτιστικού" και "πολιτισμικού". Ο χαρακτηρι σμός πολιτι-
στικός χρησιμοποιείται περισσότερο για τον πολιτισμό ως σύνο λο δραστη-
ριοτήτων, καθώς και για τη δήλωση του τεχνικού πολιτισμού (λ.χ. η πολιτι-
στική  κληρονομιά ενός έθνους / οι πολιτιστικές δραστηριότη τες, εκδηλώ-
σεις ενός συλλόγου / το πολιτιστικό στοιχείο, επίπεδο, δυναμικό ενός λα-
ού) και για αυτό είναι πιο δυναμικός. Από την άλλη ο χαρακτηρι σμός πολιτι-
σμικός, πιο στατικός, τείνει να δηλώσει περισσότερο την αφηρη μένη πλευ-
ρά του πολιτισμού, καθώς και τον πολιτισμό ως πνευματική καλλιέργεια 
(λ.χ. τα πολιτισμικά γνωρίσματα ενός έθνους / η πολιτισμική αξία ορισμέ-
νων παραδόσεων / οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ενός λαού / τα πολιτισμι-
κά γνωρίσματα ενός έθνους / το πολιτισμικό σοκ)  ( Γκιαντζάς, 2010: 17-22). 
Οι μαθητές διαθέτουν ήδη από το οικογενειακό περιβάλλον τους ένα πολι-
τισμικό κεφάλαιο, το οποίο αναδεικνύεται και ενδυναμώνεται στο πλαίσιο 
του σχολικού γραμματισμού, εκπαιδευτικών δηλαδή παρεμβά σεων που θα 
πρέπει να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να χρησιμοποι ούν τις ανε-
ξάντλητες δυνατότητες του εγγραμματισμού για να νοηματοδο τούν αρχι-
κά τις μαθητικές τους εμπειρίες και δράσεις μέσα στο σχολικό λόγο και χώ-
ρο, και αργότερα ως ενεργοί πολίτες, τις εμπειρίες τους και τις δράσεις τους 
στον προσωπικό  και κοινωνικό λόγο και βίο (Ματσαγγούρας, 2007: 23-28).

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στη δράση τυπι κές 
πρακτικές γραμματισμού, δράσεις που εντάσσονται σε όλα τα μαθήμα τα 
του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, ημιτυπικές που περιλαμβάνουν 
ποικίλα προγράμματα, τα οποία αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβου-
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λία κάποιοι εκπαιδευτικοί, όπως και τους Ομίλους, η λειτουργία των οποί-
ων ορίζεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχο-
λείων2, και άτυπες πρακτικές γραματισμού, όπως οι σχολικές εκδρομές και 
γιορτές καθώς και άλλες εκδηλώσεις με λανθάνον μαθησιακό φορτίο3. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον 
το ενδιαφέρον για τις άτυπες πρακτικές γραμματισμού δεν είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο, καθώς σπάνια κατά την εκπαιδευτική πράξη συνδέεται η πραγ-
μάτωσή τους με την επιτέλεση μαθησιακών λειτουργιών.

Παραδοχή  2Η.  Σύμφωνα με τον νέο νόμο-πλαίσιο (3966/2011, άρθρο 
36) για τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, δύο από τους 
σκοπούς των σχολείων αυτών είναι "η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν 
υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολό πλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών" και η με διάφο ρους τρό-
πους "υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτο μίας και 
της αριστείας". Βέβαια, ο όρος "αριστεία" παραμένει αδιευκρίνι στος, γεγο-
νός που δυσχεραίνει την προσπάθεια συστηματικής επιδίωξής της και αντι-
κειμενικής αξιολόγησής της, συνήθως όμως παραπέμπει στην προ σπάθεια 
ανάδειξης των όποιων κλίσεων και δεξιοτήτων και στην μεγαλύτε ρη δυνα-
τή αξιοποίηση των δυνατοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ξεκινώντας από τις παραπάνω παραδοχές, θέσαμε ως στόχο να κατα-
γράψουμε τις δράσεις μας και μέσα από αυτές να εξετάσουμε εάν και πόσο 
αυτές δραστηριοποιούν και ωφελούν τους/τις μαθητές/-τριές μας, εάν και 
πώς ενισχύουν το πολιτιστικό και πολιτισμικό τους κεφάλαιο, εάν συμβάλ-
λουν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και εάν και πόσο επη-
ρεάζουν τις διδακτικές πρακτικές που αυτοί επιστρατεύουν. Στο πλαίσιο αυ-
τό σχεδιάστηκε η καταγραφή και επεξεργασία των χαρακτηριστικών κάθε 
δράσης που ανέπτυξε το σχολείο στον χώρο του και εκτός αυτού κατά τη 
σχολική χρονιά 2013-2014. Ομάδα αποδοχής των δράσεων που υλοποιή-

2. Στην παρούσα μελέτη συμπεριλάβαμε δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο των Ομίλων, όχι όμως το 
συνολικό έργο τους. Επειδή αποτελούν ένα νέο θεσμό που λειτουργεί από το σχολικό έτος 2012-13, 
έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της δημιουργικότητας, των ιδιαίτε ρων κλίσεων και ενδιαφερόντων 
των μαθητών σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία 
και λοιπά πεδία όπως το θέατρο, ο αθλητι σμός κ.ά. και απευθύνονται τόσο στους μαθητές του σχολείου 
όσο και σε μαθητές άλλων σχολείων, θεωρούμε ότι χρήζουν ιδιαίτερης έρευνας, προκειμένου να 
αναδειχθεί η φυσιο γνωμία τους και η συμβολή τους στην ενδυνάμωση του πολιτιστικού κεφαλαίου 
των συμμετεχόντων μαθητών.
3. Για τους όρους βλ. Κουτσογιάννης Δ. & Παυλίδου Μ.:  Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο της ζώνης φιλολογικών μαθημάτων και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, για ημιτυπικές 
και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές, Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Θεσσαλονίκη 2012.
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θηκαν ήταν οι 153 μαθητές και μαθήτριές μας, άρα έφηβοι/-ες ηλικίας 15-18 
ετών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τις δυτικές συ-
νοικίες της πόλης. Πρόκειται, επομένως, για παιδιά μικρο- και μεσοαστι κών 
οικογενειών, οι οποίες επιλέγουν το Πειραματικό Λύκειο συνειδητά, εφό-
σον προϋποτίθεται πλέον η διαδικασία εξετάσεων για την εισαγωγή σε αυ-
τό, και συναινούν πρόθυμα στην εμπλοκή των παιδιών τους σε καινοτό μες 
δράσεις του σχολείου που μπορούν να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να 
καλλιεργήσουν ευαισθησίες ή να αναδείξουν δεξιότητές τους.

Για την καταγραφή των δράσεων και των χαρακτηριστικών τους, οι συμ-
μετέχοντες εκπαιδευτικοί διαμορφώσαμε ένα εργαλείο, μία φόρμα δεδο-
μένων, και σε αυτήν καταχωρίσαμε εφεξής κάθε δράση που αναπτύχθηκε 
στο σχολείο εντός ή εκτός Α.Π. Η φόρμα αυτή συμπληρωνόταν μετά από 
την ολοκλήρωση κάθε δράσης και περιελάμβανε τα στοιχεία της, το είδος 
δηλαδή πρακτικής, ημερομηνία και χώρο διεξαγωγής, το θέμα/σκοπό της, 
τον ή τους εκπαιδευτικό/-ούς και τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθη-
τών ανά τάξη και φύλο. Περιελάμβανε, επίσης, τους στόχους και το σκεπτι-
κό ανάπτυξής της, τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
φάση προετοιμασίας της, κατά τη φάση υλοποίησης και όσες επιστρατεύ-
θηκαν για την αποτίμησή της. Τέλος, προσδιοριζόταν ο χρόνος που χρειά-
στηκε για την υλοποίησή της, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, και ανα-
φερόταν τυ χόν συνεργασία με ειδικούς, όποια εκπαιδευτική επίσκεψη εντά-
χθηκε ίσως στο πλαίσιό της, η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτήθηκε και 
τα παραδοτέα στα οποία κατέληξε.

Η σύνδεσμος του ΔΙΑΠΟΛΙΣ με το σχολείο συμμετείχε μία φορά τον 
μήνα σε συνάντηση της ομάδας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, ενη-
μερωνόταν για την πορεία της δράσης και συντόνιζε τη συζήτηση ανα-
τροφοδότησης. 

2.0  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με το πέρας της σχολικής χρονιάς οι 43 συνολικά φόρμες δεδομένων συ-
γκεντρώθηκαν, ταξινομήθηκαν και ακολούθησε η επεξεργασία τους, ώ στε 
να αποτιμηθεί η δράση4.

Ως μέθοδος επεξεργασίας επιλέχτηκε η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχο-
μένου (ΠΑΠ), η οποία διατηρώντας τα πλεονεκτήματα της ποσοτικής ανά-
λυσης προχωρεί στην περαιτέρω ποιοτική-ερμηνευτική αξιοποίηση των 

4. Μία γενική αποτύπωση των δράσεων που καταγράφηκαν σε φόρμες βλ εκθέσεις λειτουργίας στην 
ιστοσελίδα του σχολείου http://lykpeir.uom.gr/drastir/14_15_drastir/pinakas_draseon.pdf
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δεδομένων που καταγράφονται στις φόρμες.5 ΄Οσον αφορά στις κατη-
γορίες με βάση μια πρώτη βιβλιογραφική αναζήτηση και τα ειδικά ερω-
τήματα που τέθηκαν στις τακτές συναντήσεις μας με τη συντονίστρια, συ-
γκροτήσαμε ένα «παραγωγικό» σύστημα βασικών κατηγοριών, το οποίο 
εν πολλοίς περιλαμβάνεται στη φόρμα. Μετά τη συγκέντρωση του υλικού 
επεξεργα στήκαμε εκ νέου τις κατηγορίες αυτές και συγκροτήσαμε το ορι-
στικό «επα γωγικό» σύστημα των εξής  (υπο-) κατηγοριών της ανάλυσης: 1) 
ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών και η τάξη από την οποία προέρ-
χονται, 2) η ειδικότητα των συντονιστών εκπαιδευτικών, 3) ο αριθμός και η 
ειδικότητα των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν κάποια δράση σε συνεργα-
σία με άλλους συναδέλφους, 4) η κατανομή των δράσεων στο πλαίσιο των 
τυπικών, ημιτυ πικών και άτυπων πρακτικών γραμματισμού, 5) τα μαθήμα-
τα στα οποία εντάσσονται κυρίως οι δράσεις των τυπικών πρακτικών και η 
σύνδεσή τους με το πρόγραμμα σπουδών του κάθε μαθήματος, 6) ο χρό-
νος προετοιμασίας και υλοποίησης των δράσεων (εντός ή εκτός σχολικού 
ωραρίου), 7) ο χώρος διεξαγωγής τους, 8) ο αριθμός και το είδος των δρά-
σεων που ενέπλεξαν εξωτερικούς συνεργάτες, 9) η αξιοποίηση των ΤΠΕ, 
10) η σκοποθεσία τους και 11) η αποτίμησή τους. 

Επειδή η ανάλυση του συνολικού υλικού κατά (υπο) κατηγορία βά σει του 
προαναφερθέντος συστήματος κατηγοριών και η ερμηνεία τους στην κα-
τεύθυνση των γενικών και ειδικών ερωτημάτων της έρευνας υπερ βαίνει τα 
όρια της παρούσας ανακοίνωσης, θα περιοριστούμε σε μία επι γραμματική 
αναφορά τους, εστιάζοντας κυρίως σε δύο κατηγορίες, τη στο χοθεσία και 
την αξιολόγηση.

Σε σχέση με την πρώτη κατηγορία ο αριθμός των συμμετεχόντων μα-
θητών ποικίλλει ανάλογα με το είδος της πρακτικής. Στην περίπτωση δρά-
σεων που εντάσσονται στις τυπικές πρακτικές, συμμετέχει το σύνολο των 
μαθητών του τμήματος. Στις υπόλοιπες δράσεις ο αριθμός κυμαίνεται από 
11, το κατώτατο που ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο,  έως και 50 που εί-
ναι το σύνολο της κάθε τάξης. Μόνο την θεατρική παράσταση παρακο-
λούθησε όλο το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και στη συνέχεια έγι-
νε η ανατροφοδότηση ανά τμήμα με τη βοήθεια ενός μικρού ερωτηματο-
λογίου, το οποίο συζητήθηκε και στις τρεις τάξεις στο πλαίσιο του μαθή-
ματος των Αγγλικών και της Λογοτεχνίας. Από την επεξεργασία στις φόρ-
μες, επίσης,  καταδεικνύεται ότι οι μαθητές της Γ΄ τάξης πέραν της πολυή-
μερης σχολικής εκδρομής στην οποία συμμετείχαν τα 2/3, δεν ενεπλάκη-
σαν σε άλλες δρά σεις, παρά μόνον στην  διοργάνωση δύο σχολικών εορ-

5. Για την πορεία που ακολούθησε η ερευνητική διαδικασία βλ. Μπονίδης, 2004: 100 και 2013: 482.
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τών, της 28ης Οκτω βρίου και της 17ης Νοεμβρίου με δύο ομάδες των 13 και 
6 ατόμων αντίστοι χα, και σε  δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις, μία στο πλαί-
σιο του μαθήματος της Ιστορίας γενικής παιδείας και μία στο πλαίσιο σχο-
λικού περιπάτου. Ο λόγος είναι προφανής, η προετοιμασία για τις πανελλα-
δικές εξετάσεις, η οποία καθιστά σχεδόν απαγορευτική την εμπλοκή τους 
σε οποιαδήποτε δημιουργική δράση. Οι άλλες δύο τάξεις συμμετείχαν πε-
ρίπου σε ισάριθμες δράσεις.

Σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία παρατηρείται ότι σχεδόν όλες οι ειδι-
κότητες των συναδέλφων ανέλαβαν το συντονισμό τουλάχιστον δύο δρά-
σεων, εκ των οποίων στις μισές περίπου συνεργάστηκαν διαφορετικές ει-
δικότητες, στοιχείο που απηχεί την κουλτούρα συνεργασίας που έχει δια-
μορφωθεί στο σχολείο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εκδήλω-
σης για την παγκόσμια ημέρα του π, κατά την οποία οι 3 μαθηματικοί του 
σχο λείου ετοίμασαν σχετική παρουσίαση σε συνεργασία με μαθητές του 
Ομί λου Μαθηματικά και Εικαστικές Τέχνες και με πανεπιστημιακό καθηγη-
τή του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ. Η παρουσίαση αυτή πλαισιώ-
θηκε από ένα μουσικό, εικαστικό και γευσιγνωστικό δρώμενο που ετοίμα-
σαν μα θητές σε συνεργασία με τη Διευθύντρια, τρεις φιλολόγους και μία 
οικονο μολόγο εκπαιδευτικό.

Όσον αφορά την κατανομή των δράσεων στο πλαίσιο των τυπικών, ημι-
τυπικών και άτυπων πρακτικών γραμματισμού φαίνεται ότι υπερέχουν αριθ-
μητικά οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των τυπικών πρακτι κών, 
στοιχείο που καταρχήν επιβεβαιώνει αυτό που προέκυψε και από την αυ-
τοαξιολόγηση του σχολείου, ότι, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν δι-
δακτικές πρακτικές που πληρούν τις προδιαγραφές για αποτελεσματική και 
ποιοτική διδασκαλία από άποψη γνωστική και παιδαγωγική. Βέβαια, αν εξαι-
ρέσει κανείς το μάθημα της ερευνητικής εργασίας η φύση του οποίου ευνο-
εί την οργάνωση καινοτόμων δράσεων, προκύπτει ότι οι υπόλοιπες σχετί-
ζονται με το μάθημα των Θρησκευτικών, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας. 
Το εύρημα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με την χρονική συγκυρία. Η εφαρ-
μογή για πρώτη φορά της Τράπεζας Θεμάτων και η ασάφεια που τη συνό-
δευε σε θέματα διδακτέας ύλης και διαδικασίας κατέστησαν επιφυλα κτικούς 
εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ανάληψη παρόμοιων πρωτο βουλιών.

Η σύνδεση των δράσεων αυτών με το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εμφα-
νής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρεμβατικές δράσεις στο μάθημα των 
Θρησκευτικών σε συνδιδασκαλία με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής  εναρ-
μονίζονται με τη στοχοθεσία του Προγράμματος Σπουδών των δύο μαθη-
μάτων, αφενός την επαφή των μαθητών με την Ορθόδοξη λατρεία και Πα-
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ράδοση μέσα από τη βιωματική επεξεργασία θεμάτων ηθικής που συνδέ-
ονται με την πραγματική ζωή, αφετέρου την ανάπτυξη κοινωνικών και ψυ-
χικών αρετών μεταξύ των οποίων η υπομονή και η επιμονή, η αξιοκρα τία, 
ο σεβασμός του άλλου, η συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.

Όλες οι δράσεις και των τριών πρακτικών προετοιμάστηκαν εντός σχολι-
κού ωραρίου, διευρυμένου βέβαια για την περίπτωση των Προγραμ μάτων 
και των Ομίλων, αλλά και έξω από αυτό με τη συνεργασία  μαθητών ανά ομά-
δες δια ζώσης και μέσω διαδικτύου. Πέραν των πολυήμερων εκπαι δευτικών 
εκδρομών, σχεδόν όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν εντός του σχολι κού ωρα-
ρίου. Εξαιρούνται οι Φιλικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας που δι οργάνωσε 
ένα απόγευμα εργάσιμης ημέρας ο αντίστοιχος Όμιλος σε συνερ γασία με 
ένα δημόσιο κι ένα ιδιωτικό σχολείο και τη συμμετοχή  ομάδων από άλλα 
επτά σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, οι πίνακες ζωγρα φικής που 
φιλοτέχνησε μαθητής της Γ΄ τάξης εμπνεόμενος από τα κείμενα που διδά-
χθηκαν στο μάθημα της Λογοτεχνίας γενικής παιδείας, εκτέθηκαν στον ει-
καστικό χώρο του Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου, τον οποίο επισκέ φθηκαν 
ομάδες μαθητών εκτός του σχολικού ωραρίου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος διεξαγωγής των δράσεων που κατα-
γράφηκαν. Από τις 43 δράσεις οι 11 πραγματοποιήθηκαν σε χώρους εκτός 
σχολείου. Εξαιρώντας από αυτές τις 3 εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αθήνα, 
τη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι, οι υπόλοιπες  διεξήχθησαν σε: μουσει-
ακούς χώρους (Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Εκκλησια στικό και 
Χριστιανικό Μουσείο Ιεράς  Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και Εβραϊκό-Ισρα-
ηλιτικό Μουσείο), μνημονικούς τόπους (Μνημείο Ολοκαυ-τώματος Χορτιά-
τη και Συμμαχικά νεκροταφεία του Ζέιτελινκ), χώρους αρχαιολογικού εν-
διαφέροντος (Ρωμαϊκή αγορά, Γαλεριανό συγκρότημα), αθλητικές εγκατα-
στάσεις (Ιβανώφειο, Καυταντζόγλειο Στάδιο, Εθνικό Κο λυμβητήριο, Κλειστό 
Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο Δήμου Νεάπολης), σε χώρους τέχνης (Θέ-
ατρο Μονής Λαζαριστών και εικαστικός χώρος Δή μου Νεάπολης)  και στη 
Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Με δεδομένα το αυστηρό νομοθετικό πλαί-
σιο για οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών εκτός σχολείου, την αδυναμία 
μίσθωσης λεωφορείων και τις ασφυκτικές απαιτή σεις του Προγράμματος 
Σπουδών στο Λύκειο οι προαναφερθείσες επιλογές καταδεικνύουν, αν μη 
τι άλλο, την επιδίωξη του σχολείου να αναπλαισιώσει τη σχολική γνώση με 
άλλες «έξωθεν» προσλαμβάνουσες παραστάσεις.

Για το λόγο αυτό εξασφαλίσαμε - όπου ήταν εφικτό- τη συνδρομή ε ξω-
τερικών συνεργατών, οι οποίοι κατανέμονται στις εξής υποκατηγορίες: α) 
πανεπιστημιακοί, όπως η ομάδα έργου Youth Activ από το Πανεπιστήμιο 
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Πειραιώς και δύο καθηγητές από το Τμήμα Μαθηματικών και Θεολογίας του 
Α.Π.Θ. αντίστοιχα, β) επιστήμονες, όπως οι Ψυχολόγοι του Κέντρου Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΥΞΙΔΑ, 
ασκούμενη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, κα θώς και ειδι-
κός νομικός, γ) εκπρόσωποι άλλων φορέων: ο Πρόεδρος του Δικτύου Μαρ-
τυρικών Πόλεων και Χωριών, ο αγιογράφος, τα μέλη του Τμήματος Μου-
σικής του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυ φλών, οι μουσικοί 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, και δ) συνάδελ φοι άλλων σχολεί-
ων της ευρύτερης περιοχής αλλά και από το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 
και το Γυμνάσιο Γαζίου Κρήτης.

Όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ για όλες τις δράσεις, καταγρά φεται 
η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες στις οποίες οι ΤΠΕ και ιδίως 
ποικίλα εργαλεία web 2 και κοινωνικής δικτύωσης   υποστηρίζουν το έρ-
γο τους, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό ένα πιο σύγχρονο, ελκυστι-
κό και ταυτόχρονα γόνιμο περιβάλλον για μάθηση. 

Το υλικό από τις φόρμες σχετικά με τη στοχοθεσία των δράσεων ταξι-
νομήθηκε σε τρεις υποκατηγορίες, η αδρομερής παρουσίαση των οποί ων 
περιλαμβάνει τα εξής: Α) για την υποκατηγορία γνώσεις για τον κόσμο, αξί-
ες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής τέθηκαν ως στόχοι η γνωριμία και η 
εξοικείωση των μαθητών/-τριων με θέματα μετανάστευσης, ρατσι σμού και 
ξενοφοβίας, ισότητας των φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεκτικό-
τητας προς κάθε θρησκευτική  και ιδεολογική  ετερότητα, συνύ παρξης και 
συνεργασίας με άτομα με αναπηρίες, τέχνης σύγχρονης και πα ραδοσιακής, 
υγείας σωματικής (βλ. διατροφικές ανάγκες αθλητών και α θλουμένων, πα-
ραδοσιακά προϊόντα και υγιεινή διατροφή) αλλά και ψυχικής (βλ. διαχείρι-
ση άγχους για τις εξετάσεις, έγκυρη ενημέρωση για τις αιτίες και τις συνέ-
πειες της χρήσης αλκοόλ και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών), καθώς και 
επαγγελματικού προσανατολισμού (βλ. γνωριμία με την ακαδη μαϊκή κοι-
νότητα). Το αξιοσημείωτο είναι ότι στις περισσότερες φόρμες αναγράφεται 
ως επιδιωκόμενος στόχος η διαθεματική και σε κάποιες περι πτώσεις διαπο-
λιτισμική προσέγγιση του εκάστοτε θέματος. Β) Στην υποκα τηγορία γνώ-
σεις για συγκεκριμένο μάθημα καταγράφονται λιγότερες δηλώ σεις, οι οποίες 
αναφέρονται κυρίως στη γνωριμία αφενός με ιστορικά γεγο νότα της ελλη-
νικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, καθώς και με σημαντικά μνημεία της πολι-
τιστικής και πολιτικής ιστορίας σε αυθεντικά περιβάλλο ντα μάθησης.  αφε-
τέρου,  με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πορεία της Ελλά-
δας σε αυτήν ή με διάφορα είδη λογοτεχνικών κειμένων και τις δύο μεγά-
λες σχολές της βυζαντινής αγιογραφίας. Γ) Η υποκατηγορία Γραμματισμοί  
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περιλαμβάνει τις περισσότερες δηλώσεις, οι οποίες αφορούν τον ψηφιακό 
γραμματισμό και τη δημιουργική εμπλοκή των μαθητών στο πλαίσιο της 
εποικοδομητικής λογικής στη μάθηση, τον οπτικό γραμματισμό με ιδιαί-
τερη αναφορά στην οπτικοποίηση επιστημονικών ιδεών από εικα στικούς 
καλλιτέχνες, προκειμένου να καταστούν προσιτές σύνθετες επιστη μονικές 
θεωρίες. Ακόμη, ως στόχος κυριαρχεί η δημιουργικότητα των μα θητών εκ-
φρασμένη είτε μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και ενίσχυ-
σης της φιλαναγνωσίας είτε μέσα από τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους 
με θέμα την ευρωπαϊκή ένωση. Τέλος το σύνολο σχεδόν των  δράσεων θέ-
τει ως στόχο την καλλιέργεια: i) του αναστοχασμού και της κριτι κής σκέψης 
των μαθητών/-τριων προκειμένου να γίνουν ενεργοί πολίτες και παραγωγοί 
πολιτισμού, και  ii) της ενσυναίσθησης που σύμφωνα με τον Ίαν Μακιούαν  
αποτελεί  ουσία της συμπόνιας και  απαρχή της ηθικής. 

 Σε σχέση με την κατηγορία της αξιολόγησης, η φόρμα περιελάμβανε 
το πεδίο της αποτίμησης που συμπληρώθηκε όμως μόνον από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, συνεκτιμώντας την ανταπόκριση των εμπλε-
κομένων μαθητών έκριναν θετική την έκβαση κάθε δράσης που συντόνι-
σαν. Μόνο σε δύο περιπτώσεις δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές 
για διερεύνηση της δικής τους άποψης. Ενδεικτικά, από την έρευνα για την 
επί σκεψη στα συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτελινκ προέκυψε ότι οι μαθητές  
θεώρησαν  κέρδος την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το θέμα των νε-
κρών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ότι κατανόησαν καλύτερα τα γεγο-
νότα που  επηρέασαν –διαμόρφωσαν στην ουσία- την περιοχή όπου ζουν 
σήμερα (Κουρέας: 2014).

3.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια μορφή αυτοαξιολόγησης στην προ-
σπάθεια να αποκτήσει το σχολείο και ο καθένας ξεχωριστά μια σαφή εικό-
να για το πού βρίσκεται, ώστε να καθορίσει πού θέλει να φτάσει. Από την 
άλλη μεριά, σημαντικό ήταν ότι η επιμορφωτική δράση απευθυνόταν σε 
μια ομάδα εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και, πέ-
ρα από τις όποιες ατομικές διαφοροποιήσεις, έχουν τις ίδιες ανάγκες που 
απορ ρέουν από το κοινό αυτό πλαίσιο εργασίας και διαμορφώνουν κοινούς 
στό χους. Η συγκεκριμένη ενδοσχολική επιμόρφωση ενίσχυσε τη μεταξύ 
μας συνεργασία και το κλίμα συλλογικότητας (Λιακοπούλου, 2014β: 40- 41). 

Πράγματι, η συγκεκριμένη επιμόρφωση συνέβαλε στη μετατροπή του 
σχολείου σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης, με τους συμμετέχοντες εκ-
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παιδευτικούς "α) να συγκροτούν μια επαγγελματική ομάδα που διαμόρ-φω-
σε το αίσθημα του συνανήκειν και ανέλαβε τη δέσμευση για κοινή δράση 
και αλλαγή, β) να διερευνούν το ρόλο και τη δράση τους, γ) να ανα ζητούν 
κοινά ενδιαφέροντα και, κυρίως, τομείς παρέμβασης και δ) να υλο ποιούν 
δράσεις σε ένα συνεχές σχεδιασμού-δράσης-στοχασμού και αξιολό γησης, 
στη λογική μιας μη γραμμικής, αλλά περισσότερο κυκλικής, ανάπτυ ξης της 
αλλαγής" (Τσάφος, 2014: 30-31).

Τελικά, με την υιοθέτηση κοινών στόχων και ευθυνών, τη διατύπω ση 
κοινού οράματος, την ανάληψη καινοτόμων δράσεων με τους μαθητές ενι-
σχύθηκε η κουλτούρα σχολικής αποτελεσματικότητας (Χατζηπαναγιώ του, 
2008: 220- 222).  Με άλλα λόγια, επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτό που 
εξαρχής επιδιώχθηκε, δηλαδή ο μετασχηματισμός της κουλτούρας εργα-
σίας των εκπαιδευτικών, της κουλτούρας μάθησης των μαθητών, και, με 
τη σύνδεση των δύο παραπάνω τύπων κουλτούρας, της γενικής κουλτού-
ρας του σχολείου.
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Διδακτικές αρχές που αξιοποιούνται 
σήμερα και διαφαίνονται μέσα από το έργο 

«Περί Παίδων Αγωγής» του Πλουτάρχου

Αικατερίνη Μητράκη 

ABSTRACT

The functionality of an educational system is evident in its continuous 
adaption to the constantly changing needs of the society. In order to 
provide a high level education, eternal values and principles are taken 
into consideration. Many of them derive from the ancient Greek Spirit and 
are characterized by their resistance over time. A striking example of essay 
with high pedagogical value is Plutarch’s “De Liberis Educandis”. At first, the 
aim is to find the objectives of education and practice that are suggested by 
Plutarch and are valid until today. Afterwards, a reference to the teacher’s 
role is made by contrasting and analyzing the present and the past.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παιδαγωγική επιστήμη, ως «αγωγή» ορίζεται ένα σύστημα αξιών, το 
οποίο επιδρά ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων 
ατόμων (Κωνσταντίνου, 1997:39). Είναι ένας από τους βασικότερους και πλέ-
ον πολυσυζητημένους όρους της επιστήμης αυτής με εκτεταμένη χρήση.  
Ως όρος χρησιμοποιείται ευρέως, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να αποκτά 
πολλές σημασίες και εκφάνσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατυπω-
θεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Ωστόσο, ως ο περισσότερο δομημένος 
και ολοκληρωμένος θεωρείται ο ορισμός αυτός σύμφωνα με τον οποίο ως 
«αγωγή» ορίζεται «η συνειδητή και προγραμματισμένη διαδικασία παροχής 
από την πλευρά του παιδαγωγού και εσωτερίκευσης από την πλευρά των εκ-
παιδευόμενων αξιών, κανόνων, στάσεων και συμπεριφορών που είναι αποδε-
κτές από ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό». Σύμφωνα με τον ορισμό 
αυτό διαφαίνονται από τη μια πλευρά η σκόπιμη επίδραση στο νέο άτομο 
και από την άλλη το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. (Κρίβας, 2007: 129)

Η έννοια της «αγωγής» είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κάθε κοινωνία 
και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο διάρθρωσης της. Γίνεται 
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εύκολά αντιληπτό ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από το ιστορι-
κο-κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και εκείνη. Από επο-
χή σε εποχή, από περιοχή σε περιοχή διαμορφώνονται κάθε φορά διαφο-
ρετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της κάθε κοινωνίας, άρα 
και της αγωγής. Οι μορφές, οι σκοποί και οι μέθοδοι της διαμορφώνονται 
με βάση παράγοντες όπως επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, οι-
κονομικές και πολιτικές καταστάσεις, τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα της, 
την τέχνη και γενικά την ίδια την κοινωνία.

Η επίδραση της αρχαιοελληνικής σκέψης είναι εμφανής στη διαμόρφω-
ση της έννοιας της «αγωγής». Η φιλοσοφική σκέψη, δε, αποτελεί πρωταρ-
χικό στοιχείο για την ορθή διατύπωση του σκοπού της αγωγής, καθώς εί-
ναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, 
την κοινωνικοποίηση του και την ένταξη του σε ένα κοινωνικό σύνολο με 
χαρακτηριστικό του το δημοκρατικό πνεύμα. Έτσι, μέσω της αγωγής, ολο-
κληρώνεται ο άνθρωπος, οργανώνονται σε στέρεες βάσεις οι κοινωνίες, δη-
μιουργείται πολιτισμός και εξασφαλίζεται η ορθή συνύπαρξη μεταξύ των 
μελών της (Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999:43).

Το «Περί Παίδων Αγωγής» του Πλουτάρχου αποτελεί ένα έργο της ελ-
ληνικής αρχαιότητας, το οποίο παρουσιάζει την εκπαιδευτική προοπτική, 
όπως θα έπρεπε να εφαρμοσθεί στις μέρες του για την μόρφωση των νέ-
ων, ώστε να γίνουν «καλοί κ΄αγαθοί πολίτες». Στο σημείο αυτό, ο Πλούταρ-
χος χαρακτηριστικά επισημαίνει: «αγωγή σπουδαία και παιδεία νόμιμος εστί, 
και ταύτα φορά και σύνεργα προς την αρετήν και προς την ευδαιμονίαν φημί» 
(Πλούταρχος, 5c11-5c13). Μέσα από την ανάπτυξη των απόψεων του Πλου-
τάρχου περί αγωγής, φαίνεται ο καθαρά θεωρητικός προσανατολισμός της 
παιδείας στις μέρες του, με καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και τη 
φιλοσοφία απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ κύριος σκοπός της θεωρείται η 
καλλιέργεια ψυχής και σώματος. 

Στο έργο του ο Πλούταρχος πραγματεύεται αρκετά θέματα που αφορούν 
στην αγωγή των νέων καθώς και τον ρόλο των δασκάλων, ώστε να τα άτο-
μα να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια ενιαία και συγκροτημέ-
νη προσωπικότητα και να εναρμονίσουν ατομική και κοινωνική συνείδη-
ση με ανθρωπιστικούς προσανατολισμούς. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην εύρεση των αρχών εκείνων που δι-
αφαίνονται μέσα από το έργο « Περί Παίδων Αγωγής» του Πλουτάρχου, οι 
οποίες, ωστόσο, δεν παύουν να χρησιμοποιούνται ακόμη και στη σύγχρο-
νη διδακτική πράξη.
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2.0 ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Οι αντιστοιχίες που εμφανίζονται ανάμεσα στο έργο του Πλουτάρχου «Περί 
Παίδων Αγωγής» και στον τρόπο διάρθρωσης των σύγχρονων ΑΠ όσον αφο-
ρά τους σκοπούς της αγωγής και της διδασκαλίας είναι πράγματι πολλές. Για 
το λόγο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό να εντοπίσουμε τα κοινά τους σημεία.

Μέσα από το έργο του Πλουτάρχου, προβάλλονται εκείνοι οι σκοποί της 
αγωγής που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατό-
μου. Η παροχή αγωγής στα άτομα δρα απελευθερωτικά, αφού τους επιτρέ-
πει να απομακρύνονται από κατώτερα ένστικτα και πάθη, ενώ τα βοηθά να 
προσανατολίζονται σε ανώτερες αξίες και σε πνευματικά αγαθά. Η παιδεία 
θεωρείται κατά τον Πλούταρχο ως η μόνη οδός που μπορεί να ακολουθή-
σει κάποιος προκειμένου να φτάσει και να κατακτήσει την αρετή. Για το 
λόγο αυτό, προϋπόθεση κατά την εκπαιδευτική πράξη θα πρέπει να είναι 
η διδασκαλία της αρετής, ώστε τα άτομα να οδηγηθούν στην τελειότητα. 
Εκτός, όμως, από την απόκτηση της αρετής, η αγωγή συμβάλλει ουσιαστι-
κά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Για την καλλιέργεια του απαιτεί-
ται η ανάπτυξη όλων των παραμέτρων της ανθρώπινης φύσης, γιατί μόνο 
έτσι το άτομο θα αναπτυχθεί αρμονικά και θα διαμορφώσει το χαρακτήρα 
του, ώστε να μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία στην οποία ανήκει 
(Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999:46).

Ταυτόχρονα, μέσω της αγωγής, τα άτομα αποκτούν όλα εκείνα τα νοη-
τικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε κάθε ολοκληρωμένη προσωπικότη-
τα. Τέτοια χαρακτηριστικά για τον Πλούταρχο δεν είναι άλλα από ανάπτυ-
ξη της κριτικής σκέψης του ατόμου, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί τις 
καταστάσεις που βιώνει και να οδηγείται σε λήψη των κατάλληλων αποφά-
σεων. Επιπλέον, τα άτομα θα πρέπει να διακρίνονται για την ανεκτικότητα, 
τη συναίνεση και τη συγκατάβασή τους. Έχοντας αυτά τα χαρακτηριστι-
κά, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ορθά το λόγο αλλά και τη σιωπή, αφού 
θα έχουν την ικανότητα να σκέφτονται και να προετοιμάζουν τα λεγόμενά 
τους και όχι να μιλούν απερίσκεπτα και χωρίς σύνεση και συνοχή στο λό-
γο τους, κάτι που φανερώνει την έλλειψη της παιδείας. Ενώ, η χρήση της 
αλήθειας και μόνο από τα άτομα, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αγω-
γή (Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999: 68-69). 

Αντίστοιχα, στα σύγχρονα ΑΠ ως βασικός στόχος της αγωγής αναφέρε-
ται, επίσης, η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόμου, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ύπαρξης, η οποία θα 
μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει 
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(Κρίβας, 2007:131). Γενικότερα, η αγωγή επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφω-
ση της προσωπικότητας του ατόμου, μέσω των γνώσεων που του προσφέρει, 
της καλλιέργειας της λογικής, της κριτικής ικανότητας, του προβληματισμού, 
ενώ ευαισθητοποιεί το άτομο και το φέρνει σε επαφή με ηθικές αξίες, όπως 
η αλήθεια, η ελευθερία, η εντιμότητα, η ανθρωπιά (Κωνσταντίνου, 2001:23). 

Σε μεγάλο μέρος του έργου του ο Πλούταρχος αναφέρεται στη μεγά-
λη σημασία της αγωγής για τα άτομα. Χαρακτηριστικά, τονίζει πως η παι-
δεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να αποκτήσει κανείς, καθώς 
είναι το μόνο που δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Αποτελεί 
μια εσωτερική κατάκτηση του ατόμου, που το προετοιμάζει για την έντα-
ξή του στην κοινωνία. Ακόμη, θεωρεί την παιδεία, ως ένα αναφαίρετο δι-
καίωμα κάθε ελεύθερου πολίτη που τον οδηγεί στην αρετή (Θεοδωρακο-
πούλου & Καΐλα,1999: 54-55). Τονίζει, τέλος, πως η αγωγή που προσφέρε-
ται στα παιδία θα πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, γιατί απο-
τελεί ένα είδος επένδυσης που οι γονείς οφείλουν να κάνουν προς όφελος 
των παιδιών τους (Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999:55). 

Κατά τη διάρθρωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, κινού-
μαστε με τρόπο αρκετά κοντινό, σε αυτόν του Πλουτάρχου, όσον αφορά 
την αξία της αγωγής. Στη σύγχρονη εποχή, η παιδεία θεωρείται ένα από τα 
πιο πολύτιμα αγαθά που θα αποκτήσει το άτομο, το οποίο θα τον ακολου-
θεί ως το τέλος της ζωής του. Μεγάλη σημασία, κατά τη διάρθρωση των ΑΠ, 
δίνεται άλλωστε στην εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας 
για την αγωγή, η οποία θα προσφερθεί στα άτομα που βρίσκονται σε φάση 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας τους. Η προσπάθεια, αυτή, είναι ιδιαί-
τερα σημαντική, καθώς η παιδεία που το άτομο θα αποκτήσει, συμβάλλει 
στην ομαλή ένταξη του ατόμου στην κοινωνία και στην καλύτερη ανταπό-
κριση στις απαιτήσεις της, ενώ δεν παύει να είναι μια ατομική κατάκτηση 
του κάθε ατόμου (Παπανδρέου, 2009). Τέλος, σε αντιστοιχία με το δικαίω-
μα κάθε ελεύθερου πολίτη στην εκπαίδευση κατά την εποχή του Πλουτάρ-
χου, σήμερα αναφερόμαστε σε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση προς όλα 
τα κοινωνικά σύνολα. Η παιδεία, όντας αναφαίρετο και πρωταρχικό δικαί-
ωμα κάθε ανθρώπου, θα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα μέλη της κοινωνί-
ας, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την κοινωνικο-οικονομική θέση 
και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητές τους (Παπανδρέου, 2009).

Τέλος, κατά την ανάπτυξη των απόψεων του για την εκπαίδευση των 
νέων, ο Πλούταρχος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των διδακτικών 
αντικειμένων τα οποία θα διδαχθούν τα παιδιά. Κέντρο της αγωγής για τον 
Πλούταρχο είναι η διδασκαλία της φιλοσοφίας, η οποία αποτελεί το μέσο 
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εκείνο που συμβάλλει στη μετάδοση αρχών και αξιών στα παιδιά. Ωστόσο, 
θα πρέπει να διδάσκεται πάντα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα διδακτικά 
αντικείμενα, όπως Γραμματική, Αριθμητική, Μουσική, ώστε να καλύπτεται 
έτσι όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. (Θεοδωρακοπούλου 
& Καΐλα,1999:59-61). Ταυτόχρονα, όμως, η επιλογή θα πρέπει να προσαρ-
μόζεται σε κάθε παιδί χωριστά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές του 
ανάγκες, να προκαλεί το ενδιαφέρον και να εξάπτει τη φαντασία του. Στο 
σημείο αυτό, ο Πλούταρχος τονίζει, πως θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα για 
μάθηση στα παιδιά, ώστε να αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και να υπερβάλλου-
με όσον αφορά το επίπεδο δυσκολίας, αφού έτσι ασκείται ψυχολογική πί-
εση στα παιδιά που φέρνει αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα 
(Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999: 63-64).

Η επιλογή των περιεχομένων διδασκαλίας είναι ένα θέμα που απασχο-
λεί αρκετά και στη σύγχρονη εποχή τους επιστήμονες που ασχολούνται με 
τη σύνταξη των ΑΠ. Απαραίτητη κρίνεται η ευρεία μόρφωση του παιδιού, 
που σημαίνει επιλογή αντικειμένων από όλους τους επιστημονικούς χώ-
ρους, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας στην οποία 
ανήκει. Σημαντική είναι, επίσης, η επιλογή εκείνων των αντικειμένων που 
θα εμφυσήσουν στους νέους αρχές και αξίες που θα τους ακολουθήσουν 
σε όλη τους τη ζωή και θα συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη τους στο κοινω-
νικό σύνολο. Ακόμη, όπως και κατά τον Πλούταρχο, έτσι και στη σύγχρονη 
εποχή, τα διδακτικά αντικείμενα που θα επιλεχθούν θα πρέπει να εξάπτουν 
την περιέργεια του παιδιού για μάθηση, να ενεργοποιούν τη δημιουργικό-
τητα τους, να διεγείρουν τη φαντασία τους, συμβάλλοντας έτσι στην ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης του, στη διεύρυνση των πνευματικών του ορι-
ζόντων. Όμως, τόσο μέσα από το έργο του Πλουτάρχου όσο και μέσα από 
τις σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία, τα αντικείμενα που οι μαθητές 
θα διδαχθούν θα πρέπει να ταιριάζουν στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα περιεχόμενα της διδασκαλίας θα πρέπει να 
είναι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, με τις ατομικές του ανά-
γκες για μάθηση και ο βαθμός δυσκολίας να είναι ανάλογος των δυνατο-
τήτων του. Με τον τρόπο αυτό το παιδί θα μπορεί να ολοκληρώνει με επι-
τυχία μεγάλο μέρος της εργασίας που του ανατίθεται, αναπτερώνοντας το 
ηθικό και τονώνοντας την αυτοπεποίθησή του (Γιαννούλης, 1993; Βρεττός 
& Καψάλης, 1999). 

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα φανερό πως αν και έχουν περάσει αρκετοί αιώ-
νες από την περίοδο συγγραφής του «Περί Παίδων Αγωγής» από τον Πλού-
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ταρχο, οι αρχές και οι σκοποί που λαμβάνουμε υπόψη για την οργάνωση 
και διάρθρωση της παιδείας, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Θα μπο-
ρούσαμε, επομένως, να θεωρήσουμε πως αρκετές από τις διδακτικές αρ-
χές που καταγράφονται στο έργο του, αποτελούν τη βάση για τη σύγχρο-
νη εκπαίδευση και πως το ίδιο το έργο έχει διαχρονική αξία.

3.0 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα άτομα, τα οποία συμ-
βάλλουν στη μετάδοση της αγωγής στους νέους κατά το στάδιο διαμόρφω-
σης της προσωπικότητας τους. Ο ρόλος τους στα εκπαιδευτικά συστήμα-
τα είναι βαρύνουσας σημασίας και προκαλεί αντικείμενο μελέτης από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα λόγω των πολλών διαστάσεων και εκφάνσε-
ων που εμφανίζει. Με το πέρασμα του χρόνου, η δυναμική του εμφανίζει 
μεταβολές και αναπροσαρμογές, τις οποίες προστάζουν οι ίδιες οι κοινωνί-
ες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται. Ωστόσο, υπάρχουν και πτυχές του 
ρόλου του που παραμένουν αναλλοίωτες, παρά τις οποίες κοινωνικές αλ-
λαγές (Φύκαρης, 2010:69-70). Βασιζόμενοι  στα παραπάνω, μπορούμε να 
εντοπίσουμε αρκετά κοινά σημεία ανάμεσα στο έργο «Περί Παίδων Αγω-
γής» του Πλουτάρχου και στον τρόπο διάρθρωσης των ΑΠ στη σύγχρονη 
εποχή, που σχετίζονται με την προσωπικότητα και το ρόλο του εκπαιδευ-
τικού κατά τη διδακτική πράξη.

Ο Πλούταρχος, κατά τη συγγραφή του έργου του, δίνει ιδιαίτερη προσο-
χή στην επιλογή του κατάλληλου δασκάλου από το γονέα για τα παιδιά του, 
καθώς θεωρεί πως είναι το άτομο, εκείνο που αποτελεί πρότυπο συμπερι-
φοράς και χαρακτήρα για το νέο. Για το λόγο, αυτό, δίνει μεγάλη σημασία 
στα χαρακτηριστικά εκείνα της προσωπικότητας του δασκάλου, ώστε να 
κριθεί άξιος επιλογής και συναναστροφής με τα παιδιά. Θέτει, λοιπόν, δυο 
κριτήρια που θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, προκειμένου να οδηγηθεί 
στην εύρεση του ιδανικού δασκάλου. Αρχικά, ένας εκπαιδευτικός θα πρέ-
πει να ακολουθεί έναν αδιάβλητο και άψογο τρόπο ζωής. Και στη συνέχεια, 
οφείλει να κατέχει σε άριστο βαθμό το διδακτικό του αντικείμενο. Έχοντας 
κατά νου αυτές τις προϋποθέσεις, χαρακτηρίζει το δάσκαλο ως γεωργό 
που με κόπο και υπομονή θα «καλλιεργήσει» την ψυχή του παιδιού. Με τις 
κατάλληλες συμβουλές και παραινέσεις, θα θέσει τις βάσεις στις οποίες θα 
στηριχθεί ο νέος κατά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ο εκπαιδευτι-
κός, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρότυ-
πο αγωγής και μπορεί να προσφέρει στους νέους παιδεία με στέρεες βάσεις 
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που θα τους οδηγήσουν στην αρετή (Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999: 51). 
Σε επόμενο σημείο του έργου του, ο Πλούταρχος αναφέρεται στις αρετές 

και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν άνθρω-
πο μετά την επίδραση της αγωγής (Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999: 68-70). 
Τα στοιχεία, αυτά, θα εμφυσήσει ο δάσκαλος στο νέο κατά τη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως και ο ίδιος ο εκπαιδευ-
τικός θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ώστε να μπορέσει να τα μετα-
δώσει στο μαθητή, τα οποία θα μπορούσαν να είναι η συγκατάβαση, η αυτο-
συγκράτηση, ο αυτοέλεγχος (Θεοδωρακοπούλου & Καΐλα,1999: 68-70). Τονίζει 
την αξία της ειλικρίνειας και της ευθύτητας, που χαρακτηρίζει τα άτομα εκείνα 
που είναι εθισμένα στην αλήθεια (Πλούταρχος, 11C11-11C15). Με τον τρόπο, 
αυτό, οι νέοι διαμορφώνουν το ήθος τους , ενώ απαραίτητη κρίνεται η συμ-
βολή του εκπαιδευτικού, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα βασικότερα πρό-
τυπα που επηρεάζουν τους νέους στην προσπάθειά τους αυτή (Θεοδωρακο-
πούλου & Καΐλα,1999: 50).

Συνοψίζοντας, για τον Πλούταρχο κατάλληλος δάσκαλος είναι εκείνος που 
διαπρέπει ηθικά και είναι απόλυτα καταρτισμένος στο αντικείμενο του (Θεο-
δωρακοπούλου & Καΐλα,1999: 51-52). Ταυτόχρονα, εφόσον αποτελεί πρότυπο 
για το παιδί, οφείλει να του εμφυσήσει αρετές και αξίες που θα το οδηγήσουν 
στην ηθική και πνευματική πληρότητα. Είναι εκείνος που δεν θα σταθεί στην 
αποκλειστική μετάδοση γνώσης αλλά θα προσπαθήσει να καλύψει όλο το φά-
σμα των δραστηριοτήτων του νέου, ώστε να συμβάλλει με τον καλύτερο και 
αποδοτικότερο τρόπο στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του (Θεοδω-
ρακοπούλου & Καΐλα,1999: 61-63).

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη σύγχρονη εποχή στα χαρακτη-
ριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός, ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και να αποτελεί συμπαρα-
στάτη και σύμμαχο του παιδιού στην προσπάθεια κατάκτησης της γνώσης. Ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγγύτητα πνεύμα-
τος, κριτική στάση και να βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία εσωτερικής ανα-
ζήτησης όσον αφορά τις πράξεις του και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές. 
Επίσης, θα πρέπει να υιοθετεί υπεύθυνη στάση απέναντι στις πράξεις του και 
να τις αξιολογεί όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικά. Ακόμη, να διερω-
τάται για τις μεθόδους που επέλεξε αλλά και να είναι σε θέση να διαμορφώσει 
ίσες ευκαιρίες απέναντι στους μαθητές τους. Τέλος, οφείλει να είναι απόλυτα 
αφοσιωμένος στο έργο του αλλά και να βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία 
βελτίωσης του τρόπου διδασκαλίας του (Φύκαρης, 2010:276-278). 

Σχετικά με το διδακτικό του έργο, ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει 
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να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ποικιλία. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επιλέγει και να οργανώνει κατάλληλα τα διδακτικά περιεχόμενα. Ενώ, 
θα πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια κινητοποίησης των μαθη-
τών, για να κατακτήσουν τη γνώση με τη δική τους προσωπική προσπάθεια εί-
τε σε ατομικό επίπεδο είτε ομαδικά (Πυργιωτάκης, 1999). 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία απαιτούν ο 
εκπαιδευτικός να αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα για τους μαθητές του. Να 
χαρακτηρίζεται από ήθος, αρχές και αξίες, ώστε να καθοδηγήσει και να βοη-
θήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους και τον τρόπο ζω-
ής τους.  Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του δασκάλου είναι απαραίτη-
τα χαρακτηρίστηκα. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάζει κατάλ-
ληλα τους μαθητές για να διαμορφώσουν την προσωπικότητας τους αλλά και 
να αντιλαμβάνεται τις επιταγές της κοινωνίας και ανάλογα να προσαρμόζει τη 
διδασκαλία του για να ανταποκρίνεται σε αυτές (Φύκαρης, 2010:274).

Συμπεραίνοντας, οι ομοιότητες που εντοπίζει κανείς ανάμεσα στο «Περί 
Παίδων Αγωγής» του Πλουτάρχου και στον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευ-
τικού συστήματος σχετικά με τη λειτουργικότητα του ρόλου του εκπαιδευτι-
κού είναι σημαντικά πολλές παρά την πάροδο αιώνων. Οι αντιστοιχίες που εμ-
φανίζονται αφορούν την προσωπικότητα και το ήθος του δασκάλου, που θα 
πρέπει να είναι άμεμπτο, αποτελώντας έτσι το πρότυπο ορθής συμπεριφοράς 
που θα πρέπει να υιοθετήσει και ο νέος κατά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
και της προσωπικότητας του. Θα πρέπει να επιτελεί το έργο του με αφοσίωση, 
κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και διαρκή διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης 
του καλύτερου για τους μαθητές του. Και στις δυο περιπτώσεις, δε νοείται κα-
τάλληλος εκπαιδευτικός εκείνος που δεν κατέχει σε βάθος το επιστημονικό του 
αντικείμενο. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρεί 
αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών του, κάτι που θα επιτύχει γνωρίζοντας σε 
βάθος τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές τους, ώστε να επιλέ-
ξει τα κατάλληλα διδακτικά υλικά που θα ανταποκρίνονται τόσο σε αυτά όσο 
και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Τέλος, τόσο ο Πλούταρχος, όσο και οι σύγ-
χρονες θεωρίες υποστηρίζουν την καταλυτική επίδραση της κατάλληλης ορ-
γάνωσης της διδασκαλίας με σαφήνεια και πληρότητα που θα πρέπει να επι-
τύχει ο εκπαιδευτικός.

4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη του φαινομένου της αγωγής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
επιφέρει σημαντικά ευρήματα στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Οι σκοποί, οι 
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στόχοι, οι αξίες και οι αρχές που προβάλλονται σε κάθε εποχή μέσα από 
το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν τις βάσεις και προσφέρουν την απα-
ραίτητη εμπειρία για την μετέπειτα εξέλιξή της. Συμπεραίνουμε, επομένως, 
πως το παρελθόν όχι μόνο δεν πρέπει να αγνοείται αλλά πάνω σε αυτό να 
θεμελιώνεται το μέλλον και να προσαρμόζεται στις καινούριες συνθήκες 
και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, η προσπάθεια διαμόρφω-
σης της παιδείας δεν θα ξεκινά κάθε φορά από το μηδέν, ενώ λάθη του πα-
ρελθόντος θα αποφεύγονται ή θα αξιοποιούνται δημιουργικά στη σημε-
ρινή εποχή δημιουργώντας τάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη του θεσμού. 

Μέσα από τη μελέτη του «Περί Παίδων Αγωγής» του Πλουτάρχου,  εξά-
γεται το συμπέρασμα, που αφορά τη διαχρονικότητα των παιδαγωγικών 
αρχών που μπορούν να εφαρμοστούν στις κοινωνίες οποιασδήποτε χρο-
νικής περιόδου. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως υπάρχουν παιδαγωγικά στοι-
χεία που προέρχονται από έργα του μακρινού παρελθόντος τα οποία, ωστό-
σο μπορούν να αξιοποιηθούν γόνιμα στη σύγχρονη εποχή.  Αν και είναι πο-
λύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πως σκέψεις που εκφράστηκαν χιλιάδες 
χρόνια πριν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις βάσεις της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης μέχρι και σήμερα, εν τούτοις αρχές, όπως η εποπτεία, η αυτε-
νέργεια, το παράδειγμα, η κληρονομικότητα, το περιβάλλον, η επιδίωξη της 
αρετής, η μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια εμφανίστηκαν για πρώ-
τη φορά από στοχαζόμενους εκείνης της εποχής. Η επέκταση των παραπά-
νω αρχών από επιστήμονες της σύγχρονης εποχής κατέληξε σε σημαντικά 
παιδαγωγικά πορίσματα, εκ των οποίων χαρακτηριστικότερα αφορούν την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου και την ανάγκη παροχής συστηματο-
ποιημένης αγωγής από οργανωμένους κρατικούς φορείς. 

Κλείνοντας, η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλ-
τήριο για περαιτέρω μελέτη των αρχαίων συγγραφέων που θα στοχεύει 
στην ανάδειξη των διδακτικών άρχων που εμφανίζονται στα έργα τους και 
στη αξιοποίηση τους κατά τη σύνταξη των ΑΠ ενός  σύγχρονου εκπαιδευ-
τικού συστήματος.
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Η διδασκαλία των μαθημάτων Λογιστικού 
προσανατολισμού στο Επαγγελματικό Λύκειο 
με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

των Νέων Τεχνολογιών 
(επαγγελματικό-εκπαιδευτικό λογισμικό)

Μυλωνάς Δημήτριος

ABSTRACT

The modern production of educational software must primarily be based 
on a careful design, taking into account, in particular the educational needs 
of students. Modern accounting packages (professional and educational 
software) consist an integrated and comprehensive information system 
of high standards. As far as modules with an accounting orientation are 
concerned, the development of a professional software, tailored to the 
educational process can and should provide the professional skills, so that 
graduates of the Department of Finance and Administration of Technical 
and Vocational Lyceum are ready to successfully find employment, relative 
to the field of their studies in the Technical and Vocational Lyceum.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σταυροδρόμι του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, η εκπαί-
δευση γενικότερα και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ειδικότερα αντι-
μετωπίζει την επίδραση της οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία με τη σει-
ρά της προκαλεί κοινωνικές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, η Τεχνική Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση υποβάλλεται σε πιέσεις, ώστε να ακολουθήσει τη λογική 
της αγοράς, να εμπλακεί με την κατάρτιση και να παγιδευτεί στις ανάγκες 
πιστοποίησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των απαιτήσεων του 
επαγγέλματος. Από την άλλη μεριά, είναι δυνατό να σχεδιαστεί Επαγγελ-
ματικό Λύκειο χωρίς να ληφθούν υπόψη τα επαγγέλματα για τα οποία προ-
ετοιμάζεται ο μαθητής; Πόσο σημαντικός είναι ο λεπτομερής καθορισμός 
των διαφόρων επιπέδων, οι ειδικότητες των επαγγελμάτων και οι ανάγκες 
της αγοράς στη φάση της σχεδίασης ενός Επαγγελματικού σχολείου της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
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Στο συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον μάθησης ο εκπαιδευτικός 
έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, πέρα από τις παραδοσιακές μεθό-
δους και τεχνικές, εκπαιδευτικά μέσα που είναι ικανά να βελτιώσουν, ή και 
σε ορισμένες περιπτώσεις να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας.

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο οδήγησε σε μια αντίστοιχη αύξηση της παραγω-
γής εκπαιδευτικού λογισμικού. Η χρήση και εφαρμογή εκπαιδευτικών λογι-
σμικών στη διαδικασία της μάθησης έχει ένθερμους υποστηρικτές. Εντού-
τοις παρουσιάζονται και ορισμένες επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσμα-
τικότητα της χρήσης τους.

Η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο 
με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών καλύπτει τις περιοχές 
της Λογιστικής (κυρίως της Μηχανογραφημένης), της Οικονομίας (Μικρο-
οικονομίας και Μακροοικονομίας) και της Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μο-
νάδων και Τουριστικών Πρακτορείων. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, 
που χαρακτηρίζονται ειδικότητας και δίνονται στο εργαστήριο της σχολι-
κής μονάδας βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων, οδηγεί στη 
μετάδοση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων με τρόπο σαφή, στο-
χευμένο, πρακτικό, χρηστικό, ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αποδεκτό, με-
τατρέπει το περιβάλλον της τάξης και αλλάζει το κλίμα και το αποτέλεσμα 
της διδασκαλίας, διαμορφώνει και μετασχηματίζει το ρόλο του οικονομο-
λόγου εκπαιδευτικού από απλό μεταδότη γνώσεων σε συνεργάτη και ορ-
γανωτή της μάθησης. Έρευνες που έχουν γίνει σε σχολικές μονάδες διαπι-
στώνουν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημά-
των καθιστά αποτελεσματικότερη τη μάθηση και βοηθά τους μαθητές να 
βελτιώσουν την επίδοσή τους.

Η χρήση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού λογισμικού 
στη διδασκαλία των μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, Μη-
χανογραφημένη Λογιστική, Τουριστικές Εφαρμογές, καθιστά τη διδασκα-
λία των μαθημάτων αυτών με τη συνδρομή και του λογισμικού αυτού πιο 
αποτελεσματική, πιο αποδοτική, περισσότερο ενδιαφέρουσα, λιγότερο 
πληκτική, πιο χρηστική και σαφώς πιο στοχευμένη, μεστή και ουσιαστική.

2.0 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4186/2013, (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) για την Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή 
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των Ελλήνων στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, καθορίζεται στο Κεφάλαιο Β το Νέο 
Επαγγελματικό Λύκειο με ισχύ από το σχολικό έτος 2013-2014. Ειδικότερα, 
στη Α τάξη του Νέου Επαγγελματικού εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παι-
δείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως 
και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

Το μάθημα Γενικής Παιδείας για την ειδικότητα των Οικονομολόγων εκ-
παιδευτικών στην Α΄ τάξη του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου είναι η Πολι-
τική Παιδεία (2 ώρες), με ενότητες που αφορούν την Οικονομία, τους Πο-
λιτικούς Θεσμούς και Αρχές Δικαίου και την Κοινωνιολογία. Τα μαθήματα 
ειδικότητας στην Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας του 
Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου 
είναι: Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες), Αρχές Λογιστικής (3 ώρες), Σχολι-
κός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια 
και Υγιεινή (2 ώρες), και Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες). Οι ειδικότη-
τες του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης για τη Β΄ και Γ΄ τάξη του Επαγγελ-
ματικού Λυκείου είναι:

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό.
Στη Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου εφαρμό-

ζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομα-
διαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) 
ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοι-
νό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) 
ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθή-
ματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγι-
ση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης τεύχος Β΄ με αριθμό 1336/26-5-
2014, Υ.Α. 77204/Γ2, καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερη-
σίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Στην Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, στον Τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης και πιο συγκεκριμένα στις τέσσερις εγκεκριμένες 
ειδικότητες διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα με τις αντίστοιχες ώρες.
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3.0 ΜΕΘΟΔΟΙ – ΜΕΣΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τα μαθήματα που διδάσκονται από Οικονομολόγους καθηγητές στη Δευ-
τεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορούν να χωριστούν 
σε τρεις κατηγορίες. Σε μαθήματα με θετικό προσανατολισμό, που από τη 
φύση τους περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο υπολογισμών, πράξεων, λογιστι-
κών εγγραφών και εφαρμόζουν μαθηματικά μοντέλα, όπως είναι τα Οικο-
νομικά Μαθηματικά και η Στατιστική, η Λογιστική, οι Λογιστικές Εφαρμο-
γές. Κάποια από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται Θεωρητικά, κάποια 
Εργαστηριακά, και κάποια άλλα μικτά (ένα μέρος των προβλεπόμενων 
ωρών καλύπτεται θεωρητικά και το υπόλοιπο εργαστηριακά). Σε μαθήμα-
τα με κοινωνιολογικό προσανατολισμό, που προσανατολίζονται περισσό-
τερο στην μελέτη των οικονομικών ατομικών και κοινωνικών συμπεριφο-
ρών, όπως είναι οι Δημόσιες Σχέσεις και οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκη-
σης και σε μικτά μαθήματα που κατά ένα μέρος απαιτούν υπολογισμούς, 
δεδομένα και εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και κατά το υπόλοιπο βα-
σίζονται στην μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων όπως οι Αρχές Οικο-
νομικής Θεωρίας Ι και ΙΙ (μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά στο Γε-
νικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα). Για τα μαθήματα 
με θετικό προσανατολισμό απαιτείται η χρήση και η αξιοποίηση λογισμι-
κού με υπολογιστικές και σχεδιαστικές δυνατότητες, όπως τα υπολογιστι-
κά φύλλα, τα προγράμματα κατασκευής γραφικών, τα λογιστικά πακέτα, οι 
βάσεις δεδομένων. Για τα μαθήματα με λογιστικό προσανατολισμό, όπως 
το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές – Μηχανογραφημένη Λογιστική απαιτεί-
ται εφαρμογή, χρήση και αξιοποίηση ενός επαγγελματικού λογισμικού, ει-
δικά προσαρμοσμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο να παρέ-
χει τα επαγγελματικά εφόδια, ώστε οι απόφοιτοι του Τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης των ΕΠΑ.Λ να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην 
προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας.

Η έρευνα για την εισαγωγή των Οικονομικών μαθημάτων στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 και εστίασε στα εξής 
(Φραγκούλη, 2006: 3-5):

•	 Ανάπτυξη κατάλληλων Αναλυτικών Προγραμμάτων για το περιεχό-
μενο των Οικονομικών μαθημάτων.

•	 Εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας.
•	 Σκοποί και στόχοι των Οικονομικών μαθημάτων.
•	 Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τα υλικά που θα χρησιμο-
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ποιηθούν.
•	 Μορφή της αξιολόγησης στα Οικονομικά μαθήματα.
•	 Συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Οικονομικά μαθήματα.
Τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών γύρω από τη διδασκαλία των 

Οικονομικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επικεντρώνονται στα εξής 
σημεία: (Whitehead & Μπούσιου, 2000: 13-17):

•	 Η διδασκαλία των Οικονομικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συ-
νεισφέρει στη διδασκαλία μάθησης βασικών εννοιών.

•	 Το προηγούμενο σημείο βοηθά τις Πανεπιστημιακές σπουδές στα 
Οικονομικά.

•	 Η γνώση των Οικονομικών εννοιών έχει μεγάλη διάρκεια.
•	 Η χρήση κατάλληλων διδακτικών πακέτων για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στα Οικονομικά έχει θετική επίδραση στη διδασκα-
λία των Οικονομικών.

•	 Τα σχολικά εγχειρίδια (και για τα Οικονομικά) έχουν βελτιωθεί, αλ-
λά συνεχίζουν να έχουν ατέλειες.

Τα Οικονομικά μαθήματα βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν αίσθη-
ση του μεγάλου φάσματος των οικονομικών αποφάσεων που χρειάζεται να 
λαμβάνουν, όταν θα γίνουν καταναλωτές ή παραγωγοί, καθώς και να αντι-
μετωπίζουν κριτικά τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Η μελέτη των Οικο-
νομικών μαθημάτων συνεισφέρει (Φραγκούλη, 2006: 3):

•	 Στην κατανόηση πνευματικών, εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστι-
κών δεδομένων.

•	 Στην ανάπτυξη των ατόμων, καθιστώντας το άτομο ενεργό πολίτη.
•	 Στην ενημέρωση του πολίτη για θέματα περιβάλλοντος, υγείας και 

ασφάλειας.
O όρος Μάθηση στα Οικονομικά είναι η απόκτηση οικονομικής γνώσης, 

η οποία θα διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες ως 
εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Η ουσιαστική μάθηση, δηλαδή η μάθηση 
που δίνει έμφαση στη σωστή κατανόηση (απόκτηση, διατήρηση και μετα-
βίβαση γνώσης) απαιτεί ενεργό συμμετοχή του μαθητή (Μπούσιου & Τσό-
πογλου, 2001: 13-17). Οι καθηγητές των Οικονομικών μαθημάτων, κυρίως 
στο Επαγγελματικό Λύκειο θα πρέπει να κάνουν χρήση όλου του φάσματος 
των διαθέσιμων μέσων και διδακτικών στρατηγικών με σκοπό την προαγω-
γή της ενεργητικής μάθησης. Η Οικονομική Εκπαίδευση στηρίζεται σε πο-
σοτικές αναλύσεις, γραφήματα και προσομοιώσεις. Οι βασικοί τρόποι κα-
τηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών τεχνικών είναι: Τεχνικές εκπαίδευσης 
πάνω στη δουλειά, Τεχνικές για μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας, Τεχνι-
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κές εκπαίδευσης από απόσταση και Τεχνικές αυτοεκπαίδευσης.
Οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται και 

στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι (Whitehead 
& Μπούσιου, 2000): Διάλεξη, Διατύπωση Ερωτήσεων και Καταιγισμός ιδεών, 
Ομαδική Εργασία, Συζήτηση και Λεκτικές Αντιπαραθέσεις, Εξατομικευμένη 
και Προγραμματισμένη Μάθηση, Μελέτες Περιπτώσεων, Ρόλοι και Προσο-
μοιώσεις, Ερευνητικές Εργασίες, Χρήση Επισκεπτών-Ομιλητών και Σχολικά 
Συνέδρια, Χρήση Εγχειριδίων και άλλων Γραπτών μέσων, Σύνδεση με τον 
Επιχειρηματικό κόσμο, Χρήση Επισκέψεων σε εργοστάσια και Έρευνες πε-
δίου. Παρά την ύπαρξη πολλών μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία 
των Οικονομικών μαθημάτων, στην πράξη η διδασκαλία των Οικονομικών 
μαθημάτων κυριαρχείται από την μέθοδο της διάλεξης, την οποία χρησι-
μοποιούν οι περισσότεροι Οικονομολόγοι καθηγητές. Οι υπόλοιπες μέθο-
δοι εφαρμόζονται περιστασιακά (Μπούσιου & Τυροβούζης, 2002: 584-593). 
Παρά την ύπαρξη πολλών μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των οι-
κονομικών μαθημάτων και την πεποίθηση ότι προσφέρουν τα μέσα σε κάθε 
διδάσκοντα να αυξήσει την μάθηση και το ενδιαφέρον στο διδακτικό αντι-
κείμενο στην πράξη η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων κυριαρχεί-
ται από τη μέθοδο της διάλεξης, την οποία χρησιμοποιούν οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι καθηγητές (Becker & Watts, 1996: 446-451).

4.0 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η εκπαιδευτική τεχνολογία με τη σημερινή της μορφή ως Τεχνολογία της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορι-
σμούς. Οι υπολογιστές στην Οικονομική Εκπαίδευση παρέχουν τα εξής ση-
μαντικά πλεονεκτήματα (Lumsed & Scott, 1988: 353-362):

•	 Δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης, δηλαδή μπορούν να μας δεί-
ξουν τα πιθανά αποτελέσματα μιας μεταβολής ή μιας απόφασης.

•	 Επεξεργασία, αποθήκευση πληροφοριών και διαχείριση μεγάλης 
ποσότητας αριθμητικών ή άλλων δεδομένων.

•	 Εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων και ερωτή-
σεις πολλαπλής επιλογής, μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων 
στην οθόνη.
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Το Διαδίκτυο αποτελεί το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο 
και ο ρόλος του υπολογιστή ως εκπαιδευτικό εργαλείο αναβαθμίζεται συνε-
χώς. Το διαδίκτυο αποτελεί ισχυρότατη πηγή γνώσης και έρευνας για τους 
Οικονομολόγους εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία με χρήση PCs έχει καλύτε-
ρα αποτελέσματα στη διδασκαλία, σε αντίθεση με μεγάλα υπολογιστικά συ-
στήματα. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για ενοποίηση της διδασκαλί-
ας μέσα στη τάξη, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση νέων σχολι-
κών βιβλιοθηκών. Απαιτείται επίσης η εκμάθηση και χρήση του Ηλεκτρονι-
κού Ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο «εμπλουτίζει» τις σχέσεις μαθητή-καθη-
γητή και αντίστροφα, παρέχοντας άμεση επικοινωνία Συνεπώς η παρουσία 
και χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελεί επανάσταση και στον 
τομέα της Οικονομικής Εκπαίδευσης, οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληρο-
φορίας και της επικοινωνίας υποστηρίζουν την ενεργό μαθητεία και τη συ-
νεργατική μάθηση. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν αντικαθιστά τον παραδοσια-
κό τρόπο διδασκαλίας, απλά τον συμπληρώνει με αξιώσεις (Μπούσιου & Τσό-
πογλου, 2001: 13-17). Οι γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν 
από τους Οικονομολόγους καθηγητές αφορούν τον εξοπλισμό (hardware), 
το λογισμικό (software) και τις δικτυακές υπηρεσίες. Στον τομέα του λογισμι-
κού οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν αφορούν το λογισμικό παρα-
γωγικότητας (productive software) και το λογισμικό ειδικότητας (Μπούσιου 
& Τυροβούζης, 2002: 584-593). Λογισμικό παραγωγικότητας αποτελεί το λο-
γισμικό εκείνο που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους καθηγη-
τές όλων των ειδικοτήτων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και 
στην καθημερινή σχολική λειτουργία και πρακτική. Λογισμικό ειδικότητας εί-
ναι εκείνο το λογισμικό με το οποίο κατασκευάζονται εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες για μια συγκεκριμένη ειδικότητα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων. Σήμερα υπάρχουν άκρως αξιό-
λογοι Δικτυακοί τόποι για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων. Είναι δικτυακοί τόποι μέσω των οποίων ο Οικονομολόγος καθηγητής 
θα μπορούσε να εφαρμόσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αν και αυτοί οι 
δικτυακοί τόποι δεν κατασκευάστηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Για παράδειγμα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι δικτυακοί τόποι όπου γίνονται Ηλεκτρο-
νικές Δημοπρασίες, για να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν άμεσα τη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς και των αποτε-
λεσμάτων τους ή δικτυακοί τόποι εταιρειών κοινωνικών και πολιτικών ερευ-
νών «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη 
διδακτική πράξη» και να συζητηθούν τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι συλ-
λογής των στοιχείων (Flyer & Rosen,1997: 104-139).
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Οι Agarwal & Day (1998: 99-110) έδειξαν ότι οι μαθητές, που παρακολού-
θησαν μαθήματα στα οποία είχαν ενσωματωθεί τεχνολογίες του διαδικτύου 
«...ανέφεραν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καλύτερη χρήση του χρόνου της τά-
ξης και διάχυση των ιδεών και βαθμολόγησαν θετικότερα το ενδιαφέρον και 
την επανατροφοδότηση του διδάσκοντα καθηγητή προς τους μαθητές...»

Οι δεξιότητες σε Λογισμικό και οι Δικτυακές υπηρεσίες ειδικότητας για 
τον Οικονομολόγο καθηγητή στο Επαγγελματικό Λύκειο αναφέρονται στα 
παρακάτω σημεία (Μπούσιου & Τυροβούζης, 2002: 584-593): Λογισμικά μα-
θημάτων, Λογιστικά Πακέτα, Λογισμικά κατασκευής προγραμμάτων Μάρ-
κετινγκ, Λογισμικά κατασκευής επιχειρηματικών σχεδίων, Υπολογιστικά 
Φύλλα, Δικτυακοί τόποι Οικονομικών δεδομένων, Εργαλεία κατασκευής 
διαγραμμάτων, Προσομοιώσεις-Εικονικοί κόσμοι.

5.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τη διερεύνηση των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών και κυρίως τη μελέτη της εφαρμογής και αξιοποίη-
σης των νέων λογισμικών στη διδασκαλία του μαθήματος των Λογιστικών 
Εφαρμογών πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στο χρονικό διάστη-
μα από 23 Νοεμβρίου 2012 έως και 10 Δεκεμβρίου 2012 με τη χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από καθηγη-
τές Οικονομολόγους που διδάσκουν το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές. Οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι όλοι όσοι διδάσκουν τo 
αντίστοιχo μάθημα στο νομό Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα συμμετεί-
χαν συμμετείχαν 34 καθηγητές (το 100% του πληθυσμού των οικονομολό-
γων που διδάσκουν κατά το τρέχον σχολικό έτος το μάθημα σε πρώτη και 
δεύτερη ανάθεση). Είκοσι τρεις από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες εκ-
παιδευτικοί και οι υπόλοιποι έντεκα άντρες. Ο μέσος όρος ετών διδασκα-
λίας στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές είναι 11 έτη περίπου. Για να καλύ-
ψουν τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος έχουν διδάξει αρκετοί εκ-
παιδευτικοί το μάθημα με τη χρήση κυρίως του Λογισμικού Κεφάλαιο, άλ-
λοι με τη χρήση του Λογισμικού Eurofasma, ή του λογισμικού Accountant 
και λιγότεροι με άλλα λογισμικά της αγοράς. Τα λογισμικά αυτά είτε τα πα-
ραχωρούσαν οι εταιρείες συνήθως σε μορφή demo (δυνατότητα περιορι-
σμένων εγγραφών), είτε τα αγόραζαν οι σχολικές μονάδες συνήθως μέσω 
των Εργαστηριακών Κέντρων, είτε τα αντέγραφαν για δική τους χρήση οι 
διδάσκοντες και στη συνέχεια τα δίδασκαν στο εργαστήριο.
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Μέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010 δεν υπήρχε ενιαίο λογισμικό, που 
να χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες, ούτε και είχε επιλεχθεί από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα συγκεκριμένο λογισμικό 
που να καλύπτει τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος. Δεν υπήρχε 
συνεπώς το ίδιο λογισμικό σε όλες τις σχολικές μονάδες της Τεχνικής Εκ-
παίδευσης, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης να στηρίζε-
ται στο βαθμό γνώσης του λογισμικού από το διδάσκοντα, στην εμπειρία 
του, την καλή του διάθεση για συνεχή εκπαίδευση. Έτσι σε κάθε σχολική 
μονάδα διδασκόταν το Λογιστικό λογισμικό που γνώριζε ο διδάσκων και ο 
βαθμός γνώσης αυτού εξαρτιόταν από την προσωπική «διάθεση» του εκ-
παιδευτικού. Ολοκληρωμένη και θεσμική διαδικασία επιμόρφωσης, ακόμη 
και στο νέο λογισμικό δεν υπάρχει. Το Υπουργείο έχει χαρακτηρίσει το μά-
θημα εργαστηριακό, χωρίς να εξασφαλίσει την απόκτηση του ίδιου λογι-
σμικού από τις σχολικές μονάδες και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
που θα το διδάξουν. Η απόκτηση του Λογισμικού Accountant από όλα τα 
ΕΠΑ.Λ της χώρας έλυσε το πρώτο πρόβλημα. Ολοκληρωμένη επιμόρφωση 
των διδασκόντων οικονομολόγων εκπαιδευτικών δεν υπήρξε. Το λογισμι-
κό σε άλλες μονάδες εγκαταστάθηκε επιτυχώς και χρησιμοποιείται, σε άλ-
λες δε χρησιμοποιείται. Προσπάθειες επιμόρφωσης σε τοπικό επίπεδο υπο-
στηρίζονται από το Σχολικό Σύμβουλο των Οικονομολόγων. Η εκμάθηση 
της χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού πρέπει να γίνει απ’ όλους τους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, γεγονός που απαιτεί την έναρξη πολλών 
επιμορφωτικών σεμιναρίων σε επίπεδο δήμου, ενότητας, ή περιφέρειας.

6.0 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γράφημα 1: Γνώση ύπαρξης λογισμικού για το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές

Το 90% των οικονομολόγων καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα 
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γνωρίζει την ύπαρξη λογισμικού που είναι άκρως απαραίτητο για το μάθη-
μα Λογιστικές Εφαρμογές, ενώ μόλις το 65% αυτών, σύμφωνα με το 2ο γρά-
φημα κάνει χρήση λογισμικού για το συγκεκριμένο μάθημα.

Γράφημα 2: Χρήση λογισμικού για το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές

Γράφημα 3: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση 
της θεωρίας του μαθήματος

Γράφημα 4: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση λογιστικών εννοιών
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Γράφημα 5: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην εφαρμογή 
του Λογιστικού Σχεδίου

Γράφημα 6: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην αποτύπωση 
των δεδομένων στις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές

Παρατηρείται από την ανάλυση των γραφημάτων 3, 4, και 5 και 6 ότι οι 
μαθητές δυσκολεύονται αρκετά (25% αυτών) στην κατανόηση της θεωρί-
ας του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές. Ένα ποσοστό των μαθητών της 
τάξης του 45% δυσκολεύεται, αλλά σε μέτριο βαθμό, ενώ ένα ποσοστό γύ-
ρω στο 5% δυσκολεύεται πάρα πολύ. Συνεπώς περίπου 8 στους 10 μαθητές 
αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης του μαθήματος. Η ίδια περίπου ει-
κόνα εμφανίζεται και στο ζήτημα της κατανόησης βασικών λογιστικών εν-
νοιών (περίπου το 75%). Τα πράγματα δυσκολεύουν στο θέμα της μελέτης 
του βαθμού δυσκολίας της εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου. Το 80% των 
μαθητών που παρακολουθεί το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές αντιμετω-
πίζει προβλήματα κατανόησης στον τρόπο, τις τεχνικές και τις διαδικασί-
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ες εφαρμογής των αρχών, κανόνων και διαδικασιών του Λογιστικού Σχε-
δίου. Το 85% των μαθητών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Επαγγελματικού Λυκείου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
στην αποτύπωση (καταχώρηση, ανάλυση) των λογιστικών δεδομένων (λο-
γαριασμών) στις Λογιστικές ημερολογιακές εγγραφές.

Γράφημα 7: Χρησιμότητα για τους μαθητές ενός εκπαιδευτικού λογισμικό 
για χρήση στο σπίτι

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα αυτό από τους δι-
δάσκοντες του μαθήματος και αφού είχε προηγηθεί συζήτηση με τους μα-
θητές τους, φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτε-
λεσματικό (σχεδόν το 100% των μαθητών – αν θεωρηθεί και η μέτρια ανά-
γκη για χρησιμότητα ως σημαντική) ένα λογισμικό σε πλήρη έκδοση που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι.

Γράφημα 8: Βαθμός βαρύτητας του λογισμικού για το μάθημα 
Λογιστικές Εφαρμογές
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Το λογισμικό του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές πρέπει να δίνει μεγά-
λη βαρύτητα στη θεωρία (15%), τη μεθοδολογία εκμάθησης των λογιστικών 
τεχνικών (21%), την εκμάθηση του Λογιστικού Σχεδίου (20%), αλλά τη με-
γαλύτερη βαρύτητα στις εφαρμογές, ασκήσεις, λογιστικές εγγραφές (49%).

Γράφημα 9: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού 
για τις λογιστικές εγγραφές

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για τις λο-
γιστικές εγγραφές το λογισμικό πρέπει να δείχνει-διδάσκει πως γίνεται στα-
διακά μια λογιστική εγγραφή (29% των ερωτηθέντων), να παρουσιάζει ανα-
λυτικά τις οδηγίες εκμάθησης και χρήσης του λογισμικού (22% των ερωτη-
θέντων), να επιτρέπει τη διαδραστική παρέμβαση του διδάσκοντος στη δι-
αδικασία των λογιστικών εγγραφών (16% των ερωτηθέντων) και να είναι 
εύχρηστο, αλλά και λειτουργικό το περιβάλλον εργασίας του συγκεκριμέ-
νου λογισμικού (33% των συμμετεχόντων στην έρευνα).

Γράφημα 10: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για έλεγχο της 
απόδοσης των μαθητών
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Σχετικά με τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού να 
«ελέγχει» συμπληρωματικά την απόδοση των μαθητών, αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί αν το λογισμικό θέτει ερωτήματα και ασκήσεις διαφορετικού 
επιπέδου δυσκολίας, τα οποία και αξιολογεί σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. 8 
στις 10 σωστές απαντήσεις σε ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) 
και διορθώνει τις λανθασμένες απαντήσεις ή δίνει τη δυνατότητα επανάλη-
ψης συμπλήρωσης της λανθασμένης απάντησης (42% των ερωτηθέντων), 
αν μπορεί να προσφέρει διαγωνίσματα με βαθμούς δυσκολίας ανά κεφά-
λαιο ή θεματική ενότητα (30% των συμμετεχόντων στην έρευνα), αν παρέ-
χει διαγώνισμα σε όλη την ύλη του μαθήματος, σύμφωνα με τον προβλε-
πόμενο τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος (15% των ερωτηθέντων) και 
αν δίνει τη δυνατότητα να αξιολογούνται οι μαθητές σε διδακτέα ύλη που 
καθορίζουν οι ίδιοι (13% των ερωτηθέντων).

7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις, που προκύπτουν από τη συγκε-
κριμένη έρευνα, εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του ει-
δικού «επαγγελματικού λογισμικού» για το μάθημα των Λογιστικών Εφαρ-
μογών, αποτυπώνουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το 
λογισμικό για να αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο, ικανό να δρά-
σει συμπληρωματικά, αλλά και στρατηγικά στο έργο του διδάσκοντος ως 
προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης και παρατίθενται 
συνοπτικά ακολούθως:

•	 Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις - εφαρμογές ανά διδακτική ενότητα, 
με σταδιακό τρόπο από τη δημιουργία της εταιρείας μέχρι το κλεί-
σιμο των εργασιών του έτους.

•	 Δυνατότητα πρόσθεσης από το διδάσκοντα επιπλέον ασκήσεων, λο-
γιστικών γεγονότων και εγγραφών και ερωτήσεων, διαφόρων βαθ-
μών και επιπέδων δυσκολίας.

•	 Προσαρμογή στην αντίστοιχη διδακτέα ύλη του μαθήματος, όπως 
αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, δίνοντας βα-
ρύτητα στη μεθοδολογία και τις τεχνικές επίλυσης των ασκήσεων – 
εφαρμογών του κάθε κεφαλαίου.

•	 Δυνατότητα λήψης από το λογισμικό ενημερώσεων με βάση τις αλ-
λαγές στη φορολογική και λογιστική νομοθεσία.

•	 Βαρύτητα στη μεθοδολογία και τις τεχνικές καταχώρησης των λο-
γιστικών γεγονότων.

Δημήτριος Μυλωνάς
Η διδασκαλία των μαθημάτων Λογιστικού προσανατολισμού στο Επαγγελματικό Λύκειο …



1124

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

•	 Δυνατότητα παρέμβασης από το διδάσκοντα στα δεδομένα των 
εφαρμογών και στην καταχώρηση των σχετικών λογαριασμών στο 
Ημερολόγιο και στη συνέχεια τη μεταφορά αυτών στο Καθολικό και 
το Ισοζύγιο.

•	 Εύχρηστο λογισμικό, εύκολο στη χρήση του, με ευέλικτο και λειτουρ-
γικό περιβάλλον εργασίας.

•	  Διαδραστικό λογισμικό, προετοιμασία εφαρμογών και λογιστικών 
εγγραφών ανάλογα με την πορεία και το επίπεδο της τάξης και συμ-
μετοχή στην κατάρτιση αυτών και από τους μαθητές.

•	 Δυνατότητα αξιοποίησης του λογισμικού και στη μέτρηση της από-
δοσης των μαθητών, μέσω διαβαθμισμένων τεστ αξιολόγησης ανά 
εκπαιδευτική ενότητα και στην παρουσίαση, και ανάλυση τυχόν λα-
θών και παραλείψεων. 

•	 Συνεχής και όχι αποσπασματική εκπαίδευση και κατάρτιση των κα-
θηγητών οικονομολόγων στην αποτελεσματική εφαρμογή του εκ-
παιδευτικού λογισμικού και των συνεχών εκδόσεων (αναβαθμίσε-
ων) αυτού.

•	 Πιστοποιημένη εκπαίδευση των οικονομολόγων εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν το μάθημα από θεσμοθετημένους φορείς εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και ανάθεση διδασκαλίας του εργαστηριακού αυ-
τού μαθήματος μόνο στους κατέχοντες την ειδική γνώση και τεχνι-
κή της διδασκαλίας του συγκεκριμένου λογισμικού.

Ορισμένοι θεωρούν ότι ένας εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει ένα 
ρόλο πολύ δύσκολο και ότι πρέπει να διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες 
προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία. Με τη διευκρίνιση του ρόλου, 
την κατανόηση της σημασίας του και τον εντοπισμό των απαραιτήτων χα-
ρακτηριστικών, το λειτούργημα του εκπαιδευτικού παίρνει μια πιο συγκε-
κριμένη μορφή. Ο γενικότερος ρόλος του Οικονομολόγου εκπαιδευτικού 
καθορίζεται ως εξής:

•	 Να αναπτύξει και να καλλιεργήσει πνευματικά μια ομάδα ανθρώ-
πων, παρέχοντας γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία.

•	 Να μεταφέρει αποτελεσματικά στους μαθητές ένα ουσιαστικό μή-
νυμα, που έχει προσεκτικά προετοιμάσει, εμπλουτίζοντας τη γνώση 
και επηρεάζοντας θετικά τις αντιλήψεις των μαθητών.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν στον εκπαιδευτικό τη δια-
τήρηση της ευθύτητας, της φυσικότητας και του αυθορμητισμού του, αλλά 
και τη χρήση μιας ζωντανής και παραστατικής γλώσσας. Ένας τέτοιος εκ-
παιδευτικός γίνεται αποδεκτός από την ομάδα των μαθητών του, ως ηγέ-
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της, εφόσον καταφέρνει (Philipps, 2001:77-79):
•	 Να εφαρμόσει σύνθετες και ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές.
•	 Να διαμορφώσει ένα συμμετοχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
•	 Να μεταδώσει άριστα τα μηνύματα που έχει προετοιμάσει.
•	 Να συντονίσει δημιουργικά τις απόψεις των συμμετεχόντων και να 

παροτρύνει το δημιουργικό διάλογο.
•	 Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβληματικές καταστάσεις.
•	 Να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει προγραμματίσει.
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Η λεξιλογική πυκνότητα ως δείκτης 
προφορικότητας των γραπτών μαθητικών 

κειμένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

ABSTRACT

In this paper I explore the relationship between lexical density’s rate and 
orality or literacy  in students’ written texts. In particular, in the first part I 
discuss ways that have been proposed about the definition and calculation 
of lexical density using examples from various written texts. In the second 
part, I suggest the use of the lexical density’s high or low rate as a marker 
of orality or literacy in written texts of students in Modern Greek Language 
teaching and specifically in written texts’ assessment.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ζήτημα της προφορικότητας των γραπτών μαθητικών κειμένων στο πα-
ρελθόν βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών, προκειμένου να διερευνηθεί η τυ-
χόν σύνδεσή της με παράγοντες όπως η ψυχογλωσσική ανάπτυξη των μα-
θητών είτε το κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον. Συχνά όμως οι έρευ-
νες στηρίζονταν στην παραπλανητική αντίληψη που θέλει τον προφορικό 
και το γραπτό λόγο ως δυο δομικά αντιτιθέμενους τρόπους επικοινωνίας, 
οι οποίοι ταυτίζονται αντίστοιχα με την προφορικότητα και την γραπτότη-
τα1. Συνέπεια της αντίληψης αυτής, κυρίαρχης στη γλωσσική διδασκαλία 
του ελληνικού σχολείου και μάλιστα του Λυκείου, είναι ότι συχνά εκπαιδευ-
τικοί  ψέγουν τους μαθητές τους για την προφορικότητα των γραπτών τους 
κειμένων και με παραπλανητικές γενικεύσεις τους οδηγούν στο στερεοτυ-
πικό λόγο της παλιάς συνταγής της λεγόμενης «Έκθεσης»2.

1. Ο όρος προφορικότητα (orality) είναι ήδη καθιερωμένος στην ελληνική βιβλιογραφία, ενώ όρος 
«γραπτότητα» έχει τεθεί σε χρήση τα τελευταία χρόνια για να αποδώσει στη ΝΕ τον όρο literacy, ο 
οποίος αρχικά μεταφράστηκε με τη λέξη «εγγραμματοσύνη»
2. Κατά παράδοξο τρόπο ο εντελώς αντιεπιστημονικός αυτός όρος έχει αποκτήσει πολύ βαθιές ρίζες 
στη γλωσσική μας εκπαίδευση, σε βαθμό που, ενώ σε κανένα πια επίσημο κείμενο δε χρησιμοποιείται, 
κυκλοφορεί στην καθημερινή πρακτική εκπαιδευτικών και μαθητών. Αποτελεί αντικείμενο 
προβληματισμού και έρευνας των λόγων για τους οποίους η χρήση του όρου «έκθεση» παρουσιάζει 
αξιοσημείωτη δύναμη αντίστασης.
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Στην εισήγησή μου επιχειρώ να συσχετίσω την προφορικότητα των γρα-
πτών μαθητικών κειμένων με το βαθμό της λεξιλογικής τους πυκνότητας 
(εφεξής: ΛΠ). Στο πρώτο μέρος της αναφέρομαι στον ορισμό και τον υπο-
λογισμό της ΛΠ μέσα από παραδείγματα γραπτών κειμένων, ενώ στο δεύ-
τερο προτείνω την αξιοποίηση του βαθμού της ΛΠ ως δείκτη προφορικό-
τητας ή γραπτότητας των γραπτών μαθητικών κειμένων στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και ειδικότερα της 
αξιολόγησης της Παραγωγής γραπτού λόγου.

2.0 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι η προφορικότητα και η γραπτότητα πρέ-
πει να κατανοηθούν στο πλαίσιο ενός επικοινωνιακού συνεχούς το οποίο 
εκτείνεται ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους, που δεν θεωρούνται ως μέ-
σα αλλά ως τρόποι του λόγου προφορικά ή γραπτά εκφρασμένου (Πολί-
της, 2001). Από τους τρόπους αυτούς ο πρώτος αξιοποιεί στρατηγικές εστί-
ασης στη διαπροσωπική εμπλοκή, για να παραγάγει λόγο στενά συνδεδε-
μένο με το εξωγλωσσικό πλαίσιο και απαιτεί συμμετοχή του δέκτη (ακρο-
ατή ή αναγνώστη), ενώ ο δεύτερος αξιοποιεί στρατηγικές εστίασης στο πε-
ριεχόμενο, για να παραγάγει λόγο επικεντρωμένο στο γλωσσικό μήνυμα, 
ανεξάρτητο από το εξωγλωσσικό πλαίσιο, χωρίς να απαιτεί συμμετοχή του 
δέκτη (Tannen, 1980). Κάθε είδος προφορικού ή γραπτού κειμένου ανάλο-
γα με τις στρατηγικές που αξιοποιεί μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο ση-
μείο μεταξύ των δύο πόλων του επικοινωνιακού συνεχούς, οι οποίοι χαρα-
κτηρίζονται από διαφορετικού τύπου πολυπλοκότητα. Η εσωτερική πολυ-
πλοκότητα του «γραπτού» πόλου εκδηλώνεται με υψηλότερο βαθμό λεξι-
λογικής πυκνότητας, η οποία εξισορροπείται από την απλή και ιεραρχημέ-
νη εξωτερική σύνδεση των προτάσεων, ενώ η πολυπλοκότητα στη σύνδε-
ση των προτάσεων του «προφορικού» πόλου εξισορροπείται από τον χα-
μηλότερο βαθμό λεξιλογικής πυκνότητας (Halliday, 1989). 

Η χρησιμότητα της παραδοχής αυτής είναι προφανής για το μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και ιδιαίτερα στον τομέα της  Παραγωγής γραπτού 
λόγου, αφού η διερεύνηση της προφορικότητας των γραπτών μαθητικών 
κείμενων πέρα από τους υπόλοιπους γνωστούς δείκτες μπορεί και πρέπει 
να συμπληρωθεί με το βαθμό ΛΠ τους, φτάνει να βρεθεί κάποιο μέτρο υπο-
λογισμού της. Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της ΛΠ ενός κει-
μένου είναι η διάκριση των λεξιλογικών του μονάδων σε πλήρεις3 και σε 

3.  Πλήρεις ή περιεκτικές λέξεις ή λέξεις με σημασιολογικό περιεχόμενο (lexical ή content words).
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λειτουργικές4 λέξεις (Σετάτος, 1994).
Στις πλήρεις λέξεις, οι οποίες αποτελούν ανοιχτά σύνολα, περιλαμβά-

νονται τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα, οι μετοχές, τα περισσότερα 
επιρρήματα και τα επιφωνήματα, ενώ στις λειτουργικές λέξεις, οι οποίες 
αποτελούν κλειστά σύνολα, περιλαμβάνονται τα άρθρα, οι αντωνυμίες, οι 
σύνδεσμοι, οι προθέσεις, τα μόρια, κάποια επιρρήματα καθώς και τα βοη-
θητικά και τροπικά ρήματα5. Με τις πρώτες συμβολίζουμε οντότητες, κα-
ταστάσεις, ιδέες, ποιότητες, ποσότητες, ιδιότητες, ενώ με τις δεύτερες δεί-
χνουμε τις σχέσεις που συνδέουν τις πρώτες. Αξίζει να σημειωθεί πως, μο-
λονότι σε μια γλώσσα οι λειτουργικές λέξεις είναι πολύ λιγότερες από τις 
πλήρεις, ως ποσοστό των λέξεων ενός κειμένου κατέχουν σχεδόν το 50% 
με τη συχνότητα εμφάνισής τους να είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το 
σημασιολογικό τους φορτίο (Martinet, 1976). 

Βασισμένοι στη διάκριση αυτή μπορούμε να ορίσουμε τη ΛΠ ενός προ-
φορικού ή γραπτού κειμένου ως την αναλογία του αριθμού των πλήρων λέ-
ξεών του προς το συνολικό αριθμό λέξεων που το αποτελούν. Ειδικότερα, 
ο υπολογισμός της μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώ-
το, η ΛΠ ενός κειμένου προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των περιε-
κτικών  του λέξεων με το συνολικό αριθμό των λέξεών του (Ure, 1971). Έτσι 
π.χ. ένα κείμενο 100 λέξεων (προφορικό ή γραπτό) που περιλαμβάνει 25 
πλήρεις λέξεις έχει ΛΠ 25% ή 0.25, ενώ ένα δεύτερο μικρότερο κείμενο 50 
λέξεων, που περιέχει τον ίδιο αριθμό πλήρων λέξεων, χαρακτηρίζεται από 
ΛΠ 50% ή 0.50. Επομένως το πρώτο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πιο «προ-
φορικό» συγκριτικά με το άλλο.  Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο υπολογι-
σμού της, η ΛΠ ενός κειμένου προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των 
πλήρων λέξεων με τον αριθμό των προτάσεών του, με ή χωρίς συνυπολογι-
σμό των εγκιβωτισμένων προτάσεων, οι οποίες λειτουργούν ως άμεσα συ-
μπληρώματα στο εσωτερικό άλλων. (Halliday, 1989). Έτσι στο πιο πάνω πα-
ράδειγμα, η ΛΠ πρώτου κειμένου υπολογίζεται στο 2.5, αν οι 25 πλήρεις λέ-
ξεις του κατανέμονται σε 10 προτάσεις, ενώ, αν στο δεύτερο οι 25 πλήρεις 
λέξεις κατανέμονται σε 5 προτάσεις, η ΛΠ πυκνότητα υπολογίζεται στο 5.

Προκειμένου να γίνουν σαφέστερα τα παραπάνω, θα συγκρίνουμε τρία 
κειμενικά αποσπάσματα, που ουσιαστικά συνιστούν τρεις εναλλακτικές εκ-
δοχές του ίδιου περιεχομένου. Για να διευκολυνθεί η σύγκριση, έχουν υπο-
γραμμισθεί οι πλήρεις λέξεις και έχουν χωρισθεί οι προτάσεις.

4.  Λειτουργικές, γραμματικές ή δομικές λέξεις (grammatical ή  function words).
5.  Σύμφωνα με τον Σετάτο (1994) τα βοηθητικά και τα τροπικά δεν κατατάσσονται στις πλήρεις αλλά 
στις λειτουργικές λέξεις.
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Κ1 «Η χρήση αυτής της μεθόδου ελέγχου αναμφισβήτητα οδηγεί σε 
ασφαλέστερη και ταχύτερη κίνηση του τρένου στις πιο αντίξοες καιρικές 
συνθήκες»

Κ2  «Αν χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος ελέγχου, / αναμφισβήτητα τα 
τρένα θα μπορούν να κινούνται ασφαλέστερα και ταχύτερα, / ακόμα κι 
όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ αντίξοες»  

Κ3   «Μπορείς να ελέγχεις τα τρένα με αυτό τον τρόπο, / κι αν το κάνεις 
αυτό, / μπορείς να είσαι σχεδόν βέβαιος / ότι θα μπορούν να κινούνται με 
περισσότερη ασφάλεια και πιο γρήγορα / όσο κακές κι αν είναι οι καιρικές 
συνθήκες»

Η συγκριτική ανάγνωση των τριών κειμενικών εκδοχών, που έχουν εμ-
φανώς παρόμοιο περιεχόμενο, δημιουργεί την αίσθηση κλιμάκωσης από 
το πιο «γραπτό» στο «προφορικό» κείμενο. Επιχειρώντας να στοιχειοθετή-
σουμε τον χαρακτηρισμό αυτό με βάση τα γλωσσικά χαρακτηριστικά θα 
διαπιστώσουμε τις εξής διαφορές μεταξύ τους:

(α) Το Κ1 αποτελείται από μια μόνο πρόταση, το Κ2 από τρεις και το Κ3 
από πέντε (χωρίς τις εγκιβωτισμένες). Καθώς δηλαδή το κείμενο γίνεται πιο 
«προφορικό» και ενώ το περιεχόμενο διατηρείται περίπου το ίδιο, ο αριθμός 
των προτάσεων αυξάνεται και η μεταξύ τους σχέση γίνεται πιο περίπλοκη.

(β) Καθώς το κείμενο γίνεται πιο «προφορικό», η ΛΠ μειώνεται. Πιο συ-
γκεκριμένα, ενώ ο αριθμός των πλήρων λέξεων στις τρεις εκδοχές του εί-
ναι περίπου ίδιος, η κατανομή τους στις προτάσεις οδηγεί σε ολοένα και 
μικρότερο δείκτη λεξιλογικής πυκνότητας. Η ΛΠ του Κ1 είναι 12 (12:1), του 
Κ2 είναι 4 (12:3) και του Κ3 είναι 2.2 (11:5).

(γ) Οι διαπιστώσεις αυτές δε θα είχαν ιδιαίτερη σπουδαιότητα, αν δεν 
συνδέονταν με το είδος των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν. Πιο συγκεκρι-
μένα, στο Κ1 πολλές λέξεις είναι ρηματικά ουσιαστικά (π. χ. χρήση, κίνηση, 
έλεγχος), τα οποία στα Κ2 και Κ3 έχουν αντικατασταθεί από τα αντίστοι-
χα ρήματα. Έτσι π. χ. η «κίνηση του τρένου» στο Κ1 γίνεται «τα τρένα θα 
κινούνται» στο Κ2 και «τα τρένα θα μπορούν να κινούνται» στο Κ3. Θα 
μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι κάτι που στο «γραπτό» κείμενο παρου-
σιάζεται ως πράγμα, καθώς το κείμενο γίνεται πιο «προφορικό» παρουσι-
άζεται πια ως γεγονός. Επομένως, η ονοματοποίηση6, επειδή συμβάλλει 

6.  Η ονοματοποίηση είναι τύπος ενός γενικότερου φαινομένου χαρακτηριστικού για το γραπτό λόγο, 
το οπoίο ο Halliday (1994) ονομάζει γραμματική μεταφορά (grammatical metaphor). 
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στην αύξηση της λεξιλογικής πυκνότητας, είναι χαρακτηριστική των «γρα-
πτών» κειμένων (Halliday, 1994).

Συγκρίνοντας ποικίλα δείγματα προφορικών και γραπτών κειμένων από 
την Αγγλική γλώσσα, ο Halliday (1989) βρήκε ότι ο τυπικός Μ.Ο. της ΛΠ στον 
καθημερινό ΠΛ είναι από 1.5 ως 2, ενώ στον ΓΛ από 3 ως 6 ανάλογα με το 
βαθμό επισημότητας και πάντως σε κάθε περίπτωση η ΛΠ στο ΓΛ κανονι-
κά είναι διπλάσια ή και υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τον ΠΛ7. Είναι προ-
φανές ότι οι αριθμοί καθαυτοί έχουν κυρίως σχετική σημασία -άλλωστε 
μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής των λέ-
ξεων και των προτάσεων. Εντούτοις είναι αρκετά χρήσιμοι, αφού μπορούν 
να επιβεβαιώνουν την αίσθηση προφορικότητας ή γραπτότητας που δη-
μιουργείται στον αναγνώστη ενός γραπτού κειμένου.

3.0 ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όσα εκτέθηκαν ως εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να συγκρίνουμε 
μεταξύ τους γραπτά μαθητικά κείμενα. Από μια τέτοια σύγκριση είναι πο-
λύ πιθανό να προκύψουν διαφορές ως προς το δείκτη της ΛΠ που να επι-
βεβαιώνουν την προφορικότητα που συνδέεται με την παρουσία προφο-
ρικών δομών. Έτσι π.χ. ένα γραπτό μαθητικό κείμενο με πολύ έντονη πα-
ρουσία  προφορικών δομών είναι πολύ πιθανό να έχει πιο χαμηλό βαθμό 
ΛΠ σε σύγκριση με κάποιο άλλο με λίγα ή και καθόλου προφορικά στοι-
χεία, και συνεπώς να είναι πιο «προφορικό» από αυτό. 

3.1. Το υλικό της μελέτης

Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να εφαρμόσω συγκρίνοντας μαθητικά κεί-
μενα γραμμένα στο τέλος ενός θεματικού κύκλου συζητήσεων και προβλη-
ματισμού, όπου οι μαθητές της Β΄ Λυκείου κλήθηκαν να γράψουν κάποιο 
κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο θεματι-
κός κύκλος που προηγουμένως είχε συζητηθεί στην τάξη ήταν το ζεύγος 
πληροφόρηση/ παραπληροφόρηση και στη συνέχεια οι μαθητές κλήθη-
καν να αναπτύξουν στο καθιερωμένο δίωρο της «έκθεσης» το εξής θέμα:

«Ας υποθέσουμε ότι ως έφηβος βουλευτής μέλος της Βου-
λής των Εφήβων συμμετέχεις σε συζήτηση σχετικά με το ρό-
λο των ΜΜΕ. Κάποιοι εισηγητές υποστήριξαν προηγουμένως 
πως, για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παραπληροφό-

7.  Δυστυχώς αντίστοιχη σύγκριση για τη Νεοελληνική γλώσσα δεν έχει γίνει.
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ρηση, ορισμένες φορές είναι αποδεκτό να επιβάλλεται λογοκρι-
σία από το κράτος. Στη δική σου εισήγηση (περίπου 400 λέξε-
ων) εκφράζεις τη διαφωνία σου με τις απόψεις αυτές και υπο-
στηρίζεις τεκμηριωμένα ότι η ευθύνη για την αποτελεσματι-
κότερη αντιμετώπιση του αρνητικού αυτού φαινομένου ανή-
κει κυρίως στο δημοσιογραφικό κόσμο και στους πολίτες.»

Η επιλογή μου να δώσω στους μαθητές να γράψουν μια ομιλία, και μάλι-
στα στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, κάθε άλλο παρά συμπτωμα-
τική ήταν. Αντιθέτως, ήταν συμβατή και με τα –τυπικώς τουλάχιστον- ισχύο-
ντα στις πανελλαδικές εξετάσεις8, στις οποίες συχνά ζητείται από τους μα-
θητές να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος (Ντίνας & Βα-
κάλη, 2009).  Η επιλογή όμως της συγκεκριμένης διατύπωσης είχε και ένα 
βαθύτερο σκεπτικό. Εντασσόταν στην προσπάθεια για δημιουργία συνθη-
κών καλλιέργειας κριτικού γραμματισμού στους μαθητές, για να προβλη-
ματιστούν πάνω σε στερεότυπες απόψεις που –καθόλου παράξενο νομί-
ζω- τους έχουν ήδη δημιουργηθεί για τον τρόπο που υποτίθεται ότι πρέ-
πει «να γράφουν έκθεση», και ειδικότερα σχετικά με το δίπολο προφορικό-
τητα vs γραπτότητα. Έτσι από τη διατύπωση του «θέματος για παραγωγή 
λόγου» προκύπτει ότι από τους μαθητές ζητήθηκε να ανταποκριθούν στο 
γράψιμο ενός υβριδικού κειμενικού  είδους (Κουτσογιάννης, 2009), μιας 
ομιλίας με την οποία θα απευθύνονταν σε σχετικά οικείο ακροατήριο. Το 
συγκεκριμένο κειμενικό είδος πρέπει να τοποθετηθεί στην κεντροαριστε-
ρή περιοχή του επικοινωνιακού συνεχούς που αναφέρθηκε στην αρχή της 
εισήγησης, διότι, μολονότι είναι προσχεδιασμένο και γραπτό, εντούτοις οι 
συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες εκφωνείται επιβάλ-
λουν τη χρήση  προφορικών στρατηγικών. 

Για τις ανάγκες της σημερινής μου εισήγησης επέλεξα να αξιοποιήσω 
δύο συγκεκριμένα μαθητικά κείμενα, το πρώτο ως αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα κειμενικότητας δοκιμιακού τύπου, το δεύτερο ως δείγμα προφορικής 
κειμενικότητας, όπως τουλάχιστο προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση 
των γλωσσικών επιλογών τους. Παραθέτω τα δύο κείμενα αυτούσια διατη-
ρώντας την ορθογραφίας τους. 

8. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μια πρόχειρη στατιστική παρατήρηση κάτι τέτοιο ζητείται 
μία στις τρεις φορές περίπου. Συγκεκριμένα έχει ζητηθεί σε 21 από τις συνολικά 69 διαφορετικές 
πανελλήνιες εξετάσεις κάθε είδους (: ημερήσια, εσπερινά ομογενών κτλ) σε θέματα με διάφορες 
επικοινωνιακές συνθήκες και ακροατήρια.
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Αγαπητοί μου συμμαθητές, 
η γρήγορη ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων και της τε-

χνολογίας συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πολύπλοκου δικτύ-
ου παραγωγής και μετάδοσης πληροφοριών, που επηρεάζουν 
το σύγχρονο άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Τα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας ικανοποιούν μια βασική ανάγκη του ανθρώπου, που 
προσδιορίζει την κοινωνική του οντότητα για πληροφόρηση και 
επικοινωνία κι επειδή η πληροφόρηση σημαίνει γνώση, ο άνθρω-
πος καθίσταται ικανός να συμμετέχει στις πολιτικές και κοινωνι-
κές διαδικασίες κι έτσι να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία 
της δημοκρατίας. 

Ωστόσο μερικοί δημοσιογράφοι δίνουν ψεύτικες πληροφορί-
ες σκόπιμα, με στόχο την καθοδήγηση προς μια πλευρά. Το φαι-
νόμενο αυτό είναι γνωστό ως παραπληροφόρηση. 

Η δική μου γνώμη είναι, πως για την επίλυση του φαινομένου 
αυτού δεν είναι σωστό 

να επιβληθεί από το κράτος λογοκρισία, γιατί αυτό θα έχει ως 
συνέπεια την αντίθετη άποψη των περισσότερων ανθρώπων. Έτσι 
ο κόσμος θα ξεσηκωθεί κι αυτό θα έχει μεγάλη αρνητική συνέπεια 
στην πολιτική ζωή. 

Πιστεύω  ότι για την πιο καρποφόρα αντιμετώπιση του αρνη-
τικού φαινομένου αυτού, χρειάζεται να κινητοποιηθεί ο δημοσι-
ογραφικός κόσμος και οι πολίτες. 

Οι δημοσιογράφοι έχουν κάποιες αρχές κάποιες από τις οποί-
ες είναι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων, η σωστή 
χρήση του ελληνικού λεξιλογίου και η αντικειμενικότητα. Αν τη-
ρήσουν αυτούς τους κανόνες θα μπορέσουν να μειώσουν σε ένα 
βαθμό το πρόβλημα αυτό. Επίσης θα πρέπει κάποτε να συνειδη-
τοποιήσουν ότι έχουν κοινωνική αποστολή, ότι ο δημοσιογρά-
φος δεν είναι ένα επάγγελμα, αλλά ένα λειτούργημα και σκοπός 
του είναι η ενημέρωση του κόσμου για τα γεγονότα κι όχι η παρα-
πληροφόρηση. Ένας ακόμη τρόπος επίλυσης είναι η προσπάθειά 
τους, να παραμείνουν υπεύθυνοι κι ακέραιοι, γιατί πολλοί δημο-
σιογράφοι πετυχαίνουν τα γεγονότα, για τα οποία μας ενημερώ-
νουν, να συνυφαίνονται με δικά τους σχόλια κι έτσι να οδηγούν 
το δέκτη στη λανθασμένη εντύπωση. 
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Απ΄ την πλευρά των πολιτών, οι τρόποι αντιμετώπισης της πα-
ραπληροφόρησης δεν μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτε-
λέσματα. Ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η κριτική 
και η απομυθοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε ό, τι μας «σερβίρουν»! 
Πρέπει όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας να μας παρέχουν την 
ελευθερία βούλησης και τη δυνατότητα της συμμετοχής μας και 
της κριτικής μας σε αυτά. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μας, για 
την επίτευξη αυτού του στόχου. Ένας επιπλέον τρόπος αντιμετώ-
πισης είναι και η πνευματική εγρήγορση του κοινού και η ενημέ-
ρωσή του κι από άλλες πηγές, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ποιες 
από τις ειδήσεις είναι  ψευδείς και ποιες αληθινές. 

Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι, σιγά σιγά το αρνητι-
κό φαινόμενο της παραπληροφόρησης θα εξαλειφθεί ή τουλά-
χιστο θα μειωθεί, αν οι δύο αυτοί παράγοντες αναλάβουν σοβα-
ρά τις ευθύνες τους. 

Σας ευχαριστώ πολύ. (Μαρία)

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Αγαπητοί ακροατές, θέλοντας να εκφράσω την γνώμη μου σχε-
τικά με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης θέλω να σας ρω-
τήσω το εξής: Σε τι θα βοηθήσει η απαγόρευση προβολής των 
ειδήσεων όταν ο ίδιος ο τηλεθεατής δεν μπορεί να αντιδράσει;

Υποστιρίζεται ότι μια λογοκρισία του κράτους είναι λύση. Όμως 
κατά τη γνώμη μου κάνεται λάθος. Γιατί για την παραπληροφόρη-
ση ευθήνονται  περισσότερο απ΄ όλους οι δημοσιογράφοι και οι 
τηλεθεατές. Αν αγοράζαται μια καινούρια τηλεόραση θα βλέπα-
τε ότι υπάρχει και ένα τηλεκοντρόλ. Όμως όταν βλέπετε ειδήσεις 
και σας πληροφορούν για κάτι το οποίο είναι ψέμα, δεν σηκώνε-
ται αυτό το τηλεκοντρόλ για να αλλάξεται κανάλι ή ακόμη και να 
σβήσεται την τηλεόραση. Αλλά ας μην είμαι άδικος. Δεν είναι μό-
νο η τηλεόραση. Στις εφημερίδες και στα περιοδικά έχει τύχει να 
εντοπίσω αρκετά κρούσματα παραπληροφόρησης και αυτό για-
τί πολλές εφημερίδες έχουν πολιτικά συμφέροντα. Δεν μπορεί η 
εφημερίδα σου π.χ. να έχει συνφέροντα από το ΠΑΣΟΚ και να γρά-
ψει για την διαφθορά των υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Θα γράψει για τη 
διαφθορά των υπουργών κάποιου άλλου κόμματος. Εγώ πιστεύω 
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ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, αν οι απλοί πολίτες αντι-
δρούσαν στο φαινόμενο της παραπληροφόρησης. Αν αγοράζαμαι 
μια εφημερίδα και διαπιστώναμαι ότι υπάρχει παραπληροφόρηση 
πολλές φορές τότε πολύ απλά δεν θα ξαναγοράζαμαι την συγκε-
κριμένη εφημερίδα. Αν δεν αγοράζαμαι την εφημερίδα με αυτόν 
τον τρόπο οι εκδότες της εφημερίδας θα έβλεπαν ότι η εφημερί-
δα δεν πουλάει και θα έψαχναν να βρουν τον λόγο. Αν λοιπόν τους 
λέγαμε ότι η εφημερίδα δεν πουλάει λόγο της παραπληροφόρη-
σης θα αναγκάζονταν να μην μας παραπληροφορούν. 

Αυτή είναι λοιπόν η μηδαμινή μου άποψη. Αν εμείς οι ίδιοι 
δεν αντιδράσουμε δεν θα αλάξει τίποτα. Όμως αν αντιδράσου-
με υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε κάτι. (Γρηγόρης)

3.2. Σύγκριση των κειμένων ως προς την γραπτότητα/ προφορικότητα 

Με μια πρώτη ματιά είναι φανερή η γλωσσική αρτιότητα του κειμένου της 
Μ. και η «υπεροχή» του σε σύγκριση με το κείμενο του Γ. με βάση τους γνω-
στούς άξονες του αποπλαισιωμένου σχολικού λόγου (: περιεχόμενο, δομή, 
έκφραση) 9. Η εικόνα  όμως είναι διαφορετική, αν η σύγκριση βασιστεί στα 
κριτήρια της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας μέσα στις συ-
γκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες, όπου το κείμενο του Γ. αναδεικνύε-
ται ίσως πιο πειστικό και πιο αποτελεσματικό, γεγονός που εν μέρει οφείλε-
ται στην προφορική του κειμενικότητα. Ας δούμε ορισμένα από τα κειμενι-
κά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό αυτο. 

Η Μ. αξιοποιεί δύο τυπικά γνωρίσματα του κειμενικού είδους της ομιλί-
ας, την προσφώνηση και την αποφώνηση, όμως στο ενδιάμεσο έχει λησμο-
νήσει ότι υπάρχει απέναντί της ακροατήριο, με το οποίο μάλιστα οφείλει να 
βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο «διάλογο». Αντιθέτως, ο Γ., ενώ στα τυπικά γνω-

9.  Είναι βέβαιο ότι η συγκριτική αξιολόγηση των δύο μαθητικών κειμένων με τις συνήθεις διαδικασίες 
και με τα κριτήρια και υποκριτήρια του αποπλαισιωμένου σχολικού γραπτού λόγου, θα οδηγούσε σε μια 
υψηλή βαθμολόγηση του Κειμένου Α και αντίστοιχα χαμηλή του Β. Προς επίρρωση της άποψης αυτής 
αξίζει να αναφερθώ σε πειραματική βαθμολόγηση μαθητικών κειμένων στο πλαίσιο επιμορφωτικού 
εργαστηρίου που πραγματοποίησα για φιλολόγους ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων. Μεταξύ 
των άλλων ζήτησα από τους εκπαιδευτικούς να βαθμολογήσουν και τα δύο αυτά μαθητικά κείμενα, 
χωρίς προηγουμένως να έχουμε συζητήσει για κοινώς αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης. Ο Μ.Ο. 
βαθμολόγησης του Κειμένου Α ήταν 16, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνάδελφοι το θεώρησαν πολύ 
καλό, σε αντίθεση με το Κείμενο Β το οποίο κατά μέσο όρο βαθμολογήθηκε με 11. Πολύ φοβάμαι, για 
να μην πω είμαι σίγουρος, ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη βαθμολόγηση των μαθητικών κειμένων 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η αξιολόγηση όμως θα ήταν διαφορετική, αν επιπλέον στηριζόταν και 
σε κριτήρια όπως η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κειμενικού είδους, η αποτελεσματικότητα και η 
επίτευξη των στόχων του πομπού στη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας κτλ.
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ρίσματα δεν τα πήγε καλά (:λανθασμένη προσφώνηση, απουσία αποφώ-
νησης), εντούτοις φαίνεται να μην ξεχνά ούτε στιγμή ότι όσα γράφει, ουσι-
αστικά τα «λέει προφορικά» απευθυνόμενος σε κάποιους συγκεκριμένους 
συνομήλικους αποδέκτες με τους οποίους βρίσκεται σε ιδιότυπο διάλογο.

Η Μ. οργανώνει την ομιλία της με τη λογική της κειμενικότητας του γρα-
πτού λόγου, δηλαδή σε σαφείς και οριοθετημένες παραγράφους, γραμμέ-
νες σε μακροπερίοδο λόγο με πολύ καλό συνδυασμό της παρατακτικής και 
υποτακτικής σύνδεσης των προτάσεων. Αντίθετα, το κείμενο του Γ. εκτός 
από το μικρό πρόλογο και επίλογο, συγκροτείται ουσιαστικά από μία παρά-
γραφο, η οποία διακρίνεται από κειμενικότητα οργανωμένη σε νοηματικές 
ενότητες που μοιάζουν με τις λεγόμενες επιτονικές μονάδες (intonation 
units) του προφορικού λόγου (Danielewicz & Chafe, 1985).

Ακόμη και ο τρόπος χρήσης των σημείων στίξης του δεύτερου κειμέ-
νου αντανακλά προφορική κειμενικότητα. Είναι γνωστό ότι τα σημεία στί-
ξης συνιστούν γενικά μια -ελλιπή- προσπάθεια απόδοσης προσωδιακών 
χαρακτηριστικών, η οποία υπακούει σε κάποιους κανόνες όχι όμως οπωσ-
δήποτε απαράβατους. Ειδικότερα για το κόμμα και την τελεία οι μαθητές 
μαθαίνουν κάποιους κανόνες χρήσης που τονίζουν τη λογική τους κυρίως 
λειτουργία. Εντούτοις στα «λάθη» στίξης των μαθητών δεν αντανακλάται 
πάντοτε μόνο η αποτυχία τους να εφαρμόσουν τους κανόνες –οι οποίοι άλ-
λωστε και πολύ δύσκολα μαθαίνονται και ασαφείς είναι- αλλά ίσως και μια, 
συνειδητή ή μη, μεταφορά στο γραπτό κείμενο προφορικών συνηθειών, η 
αντιστοίχησή τους δηλαδή εντέλει με τις επιτονικές μονάδες του ΠΛ. Χα-
ρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι το παρακάτω απόσπασμα 
του δεύτερου κειμένου:

Υποστιρίζεται ότι μια λογοκρισία του κράτους είναι λύση. Όμως κατά τη γνώ-
μη μου κάνεται λάθος. Γιατί για την παραπληροφόρηση ευθήνονται  περισσό-
τερο απ΄ όλους οι δημοσιογράφοι και οι τηλεθεατές.

Το απόσπασμα αυτό είναι χωρισμένο σε 3 περιόδους από τις οποίες μά-
λιστα η τρίτη αποτελείται από μία πρόταση δευτερεύουσα χωρίς παρουσία 
κύριας10. Και βέβαια η περίοδος θα χαρακτηριζόταν από μεγαλύτερη «γρα-
πτότητα», αν αντί για τρεις περιόδους αποτελούνταν από μία μόνο περίο-
δο μόνο με αντικατάσταση της τελείας από το κόμμα ως εξής.

Υποστηρίζετε ότι μια λογοκρισία του κράτους είναι λύση, όμως κατά τη γνώ-
μη μου κάνετε λάθος, γιατί για την παραπληροφόρηση ευθύνονται  περισσό-
τερο από όλους οι δημοσιογράφοι και οι τηλεθεατές.

10.  Άκουσον, άκουσον! που θα έλεγε ο «κλασικός φιλόλογος» που διδάσκει στα παιδιά ότι «δεν μπορεί 
να υπάρξει περίοδος χωρίς κύρια πρόταση».
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Ένα άλλο στοιχείο που προσδίδει γραπτότητα  στο κείμενο της Μ. και 
προφορικότητα στο κείμενο του Γ. είναι η χρήση των γραμματικών προσώ-
πων. Συγκεκριμένα, ενώ τα δύο κείμενα περιέχουν περίπου τον ίδιο αριθ-
μό ρημάτων, εντούτοις η Μ. χρησιμοποιεί μόλις 6 ρήματα σε α΄ και β΄ πρό-
σωπο, τη στιγμή που το κείμενο στου Γ. τα μισά σχεδόν ρήματα (:24 από τα 
51) βρίσκονται σε α΄ και β΄ πρόσωπο. 

Ακόμη και κάποιες επαναφορές στο κείμενο του Γ., ενώ με κριτήρια κει-
μενικότητας  ΓΛ δεν είναι αποδεκτές, γιατί δίνουν την εντύπωση πλεονα-
σμού και περιττολογίας, εντούτοις μπορεί να θεωρηθούν ως στοιχεία που 
διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ομιλητή και ακροατή, ενώ παράλλη-
λα δίνουν στο λόγο ρυθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εξής 
απόσπασμα:

Δεν μπορεί η εφημερίδα σου π.χ. να έχει συνφέροντα από το ΠΑΣΟΚ και να 
γράψει για την διαφθορά των υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Θα γράψει για τη δια-
φθορά των υπουργών κάποιου άλλου κόμματος.

Απόλυτα συμβατή με τη δοκιμιακή κειμενικότητα είναι η εκτεταμένη 
χρήση της ονοματοποίησης στο κείμενο της Μ. όπου χρησιμοποιούνται 
ούτε λίγο ούτε πολύ τα παρακάτω 25 διαφορετικά ρηματικά ουσιαστικά: 
ανάπτυξη, διαμόρφωση, παραγωγή, μετάδοση, πληροφόρηση, επικοινωνία, 
γνώση, λειτουργία, καθοδήγηση, παραπληροφόρηση, επίλυση, αντιμετώπιση, 
σεβασμός, χρήση, ενημέρωση, επίλυση, προσπάθεια, απομυθοποίηση, βούλη-
ση, δυνατότητα, συμμετοχή, κριτική, επίτευξη, εγρήγορση, ενημέρωση. Αντί-
στοιχα ο Γ. χρησιμοποιεί κυρίως ρήματα και περιορίζεται στη χρήση τριών 
μόνο ρηματικών ουσιαστικών.

3.3. Σύγκριση των κειμένων ως προς τη λεξιλογική πυκνότητα

Αν τώρα επιχειρήσουμε να επιβεβαιώσουμε την έντονη προφορικότητα που 
χαρακτηρίζει το κείμενο Β συγκριτικά με το κείμενο Α, εμπλουτίζοντας τους 
πιο πάνω δείκτες με το κριτήριο της λεξιλογικής πυκνότητας, θα διαπιστώσου-
με ότι σε κάθε περίπτωση ο βαθμός της ΛΠ του Β είναι κατά πολύ μικρότερος 
από το βαθμό του Α. Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο υπολογισμού,  το κείμενο Α, που περιέχει 215 
πλήρεις λέξεις στο σύνολο των 420 λέξεών του παρουσιάζει βαθμό ΛΠ 51 % (ή 
0,51), ενώ το κείμενο Β που περιλαμβάνει 130 πλήρεις λέξεις στο σύνολο των 
278 λέξεών του παρουσιάζει βαθμό ΛΠ 46 % (ή 0,46). Αν πάλι μετρήσουμε τις 
πλήρεις λέξεις μόνο στην πρώτη τους εμφάνιση (152 και 84) αντίστοιχα, τότε 
οι αντίστοιχοι αριθμοί της ΛΠ είναι 36 % (0,36) για το Α και 30% (0,30) για το Β.
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Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο υπολογισμού, το κείμενο Α, που περι-
λαμβάνει 215 πλήρεις λέξεις (στο σύνολο των 420 λέξεών του) κατανεμη-
μένες σε 33 προτάσεις (χωρίς συνυπολογισμό των εγκιβωτισμένων προτά-
σεων) εμφανίζει βαθμό ΛΠ 6,5. Από την άλλη το κείμενο Β, που αποτελεί-
ται από 130 πλήρεις λέξεις (στο σύνολο των 278 λέξεών του) κατανεμημέ-
νες σε 37 προτάσεις (χωρίς συνυπολογισμό των εγκιβωτισμένων προτάσε-
ων) παρουσιάζει βαθμό ΛΠ 3,5. Αν πάλι τις πλήρεις λέξεις τις υπολογίσουμε 
μόνο με την πρώτη τους εμφάνιση (152 και 84 αντιστοίχως), τότε οι βαθμοί 
της ΛΠ γίνονται 4,6 για το κείμενο Α και 2,3 για το κείμενο Β. 

Η εικόνα δε φαίνεται να αλλάζει ακόμη και στην περίπτωση που συνυ-
πολογίσουμε και τις εγκιβωτισμένες προτάσεις. Συγκεκριμένα, οι 215 πλή-
ρεις λέξεις του κειμένου Α κατανεμημένες σε 52 προτάσεις οδηγούν σε βαθ-
μό ΛΠ 4,15. Από την άλλη οι 130 πλήρεις λέξεις του κειμένου Β κατανεμη-
μένες σε 48 προτάσεις οδηγούν σε βαθμό ΛΠ 2,7. Αν πάλι τις πλήρεις λέ-
ξεις τις υπολογίσουμε μόνο με την πρώτη τους εμφάνιση (152 και 84 αντί-
στοιχα), τότε οι βαθμοί γίνονται αντίστοιχα 2,95 για το κείμενο Α και 1,75 
για το κείμενο Β.

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση ο βαθμός της ΛΠ του 
κειμένου Α είναι διπλάσιος ή σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο βαθ-
μό του κειμένου Β.

4.0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που εγείρονται για την εγκυρότητα μιας τέτοιας 
ανάλυσης αφορούν ίσως το περιορισμένο δείγμα του υλικού στο οποίο στη-
ρίχτηκε. Δεν ήταν όμως στόχος μου να κάνω μια ποσοτική έρευνα, η οποία 
βεβαίως θα έπρεπε να στηριχτεί σε πολύ πιο εκτεταμένο ερευνητικό υλικό. 
Δε θα αποτολμούσα επίσης να υποστηρίξω ότι πρόκειται για κάποιο είδος 
ποιοτικής έρευνας ή έστω μιας έρευνας δράσης. Σκοπός μου ήταν να τεκ-
μηριώσω αφενός την ανάγκη να συσχετισθεί ο χαμηλός ή υψηλός βαθμός 
της ΛΠ των γραπτών μαθητικών κειμένων με το βαθμό προφορικότητάς ή 
γραπτότητάς τους και αφετέρου να προτείνω την προσθήκη του κριτηρί-
ου αυτού, προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση που οφείλουμε να 
κάνουμε με τους μαθητές μας μέσα στην τάξη προς την κατεύθυνση του 
κριτικού τους γραμματισμού με ερωτήματα του τύπου «γιατί τελικά το κεί-
μενο της Μ. ενώ είναι γλωσσικά αρτιότερο από το κείμενο του Γ., παρόλα αυτά 
είναι πολύ λιγότερο πειστικό και αποτελεσματικό;»
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Παραδοσιακές και σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις στα Αρχαία Ελληνικά:

Ένα διδακτικό παράδειγμα στην Α΄ Λυκείου

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

ABSTRACT

In the first part of my study I initially contrast traditional and modern 
teaching approaches of the course of Ancient Greek Language and Literature 
in High School, I refer to the new Curriculum of Ancient Greek Language 
and Literature course and I summarize the factors that may lead teachers 
to adopt traditional methods. In the second part I present an exemplary 
teaching, which I utilized at a school in the area where I work as a School 
Supervisor in an attempt to discuss with the teachers about the conditions 
and ways for a successful use of the modern approaches suggested by the 
new Curriculum.. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά την πρόσφατη (από το σχολικό έτος 2011-2012) εισαγωγή του νέου 
Προγράμματος Σπουδών (εφεξής: ΠΣ)  της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας (εφεξής: ΑΕΕΓ) στην Α΄ Λυκείου, πολλοί εκπαιδευτικοί, ακόμη 
κι από όσους δε διαφωνούν με τη φιλοσοφία του, δεν έχουν πεισθεί για την 
εφαρμοσιμότητά του και εξακολουθούν για διάφορους λόγους να χρησι-
μοποιούν σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις. Προ-
βαίνουν κυρίως σε σχολαστική, σχεδόν εξαντλητική γλωσσική επεξεργα-
σία του κειμένου με τελικό σκοπό τη μετάφρασή του  και τον –φιλολογικού 
τύπου- ερμηνευτικό σχολιασμό του. Στο πρώτο μέρος της εισήγησής μου 
αρχικά παρουσιάζω αντιπαραθετικά παραδοσιακές και σύγχρονες διδακτι-
κές προσεγγίσεις στο μάθημα της ΑΕΓΓ, ενώ στη συνέχεια αναφέρομαι συ-
νοπτικά στις βασικές αρχές του νέου ΠΣ και σε πιθανούς παράγοντες που 
οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση παραδοσιακών μεθόδων 
διδασκαλίας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζω μια δειγματική διδασκαλία, 
την οποία υλοποίησα σε σχολείο της περιοχής όπου εργάζομαι ως σχολι-
κός σύμβουλος προκειμένου να συζητήσω με τους εκπαιδευτικούς για τις 
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προϋποθέσεις  και τρόπους επιτυχούς αξιοποίησης σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων στο πλαίσιο του νέου ΠΣ. 

2.0 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο προβληματισμός και η συζήτηση σχετικά με τη Διδακτική του μαθήμα-
τος της ΑΕΓΓ τις τελευταίες δεκαετίες έχει εστιαστεί κυρίως στις δυσκολί-
ες που προκύπτουν από το διπλό χαρακτήρα του μαθήματος, τη διαπλοκή 
δηλαδή των δύο κλάδων, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας. Για να μιλήσουμε, επομένως, για το μείζον ζήτημα 
της διδακτικής μεθοδολογίας την ΑΕΓΓ ως ενιαίου μαθήματος, είναι σκόπι-
μο αρχικά να συνοψίσουμε τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν διατυ-
πωθεί κάτω από το διπλό πρίσμα: τα Αρχαία Ελληνικά ως μάθημα Γλώσσας 
και ως μάθημα Γραμματείας (:Λογοτεχνίας και Πολιτισμού).

2.1 Τα Αρχαία Ελληνικά ως μάθημα Γλώσσας

Είναι γνωστό ότι η ΑΕΓΓ στο παρελθόν αντιμετωπίστηκε κυρίως ως γλωσ-
σικό μάθημα και διδάχθηκε με μια μέθοδο που ανήκει στο οπλοστάσιο της 
παράδοσης (Βαρμάζης, 1999). Το περίεργο όμως είναι ότι, μολονότι στη σύγ-
χρονη βιβλιογραφία παρατηρείται ομοφωνία για την ανάγκη αποστασιο-
ποίησης από την παραδοσιακή διδακτική του μαθήματος, εξακολουθούν 
να είναι ισχυρές ακόμη και σήμερα διδακτικές πρακτικές που εστιάζουν κυ-
ρίως στην προσέγγιση του συστήματος της ΑΕ γλώσσας, με κυρίαρχες κα-
τά περίπτωση είτε την γραμματικομεταφραστική είτε, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, τη δομολειτουργική προσέγγιση. Η πρώτη δίνει προτεραιότητα 
στη διεξοδική διδασκαλία των μορφοσυντακτικών κανόνων του αρχαίου 
ελληνικού γλωσσικού συστήματος και στην εκ μέρους των μαθητών κατά-
κτηση της αντίστοιχης μεταγλώσσας, ώστε να είναι σε θέση μέσω της εξα-
ντλητικής γλωσσικής επεξεργασίας των κειμένων να τα μεταφράζουν πρώ-
τα και στη συνέχεια να τα κατανοούν και να τα ερμηνεύουν. Η δεύτερη προ-
σέγγιση εστιάζει στην εκμάθηση βασικών μόνο παραμέτρων της γραμματι-
κής και του συντακτικού, οι οποίες είναι απαραίτητες, για να γίνει κατανοη-
τή η παρουσία ενός οργανωμένου δικτύου σχέσεων στον λόγο και να διε-
ρευνηθεί η λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων στην κατασκευή του κει-
μένου. Στην περίπτωση αυτή οι μορφοσυντακτικές δομές αποκτούν νόημα 
στο πλαίσιο της φράσης και γίνονται κλειδιά για την ανάγνωση του κειμέ-
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νου. Κοινό στοιχείο των παραπάνω διδακτικών προτάσεων  είναι ότι αντι-
μετωπίζουν τη γλώσσα ως απομονωμένη δομή  τοποθετώντας στο επίκε-
ντρο της διδασκαλίας είτε τη λέξη είτε τη φράση. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες και κυρίως εδώ και τρία χρόνια έχουν υι-
οθετηθεί στα επίσημα θεσμικά κείμενα και ΑΠ σύγχρονες διδακτικές προ-
σεγγίσεις της ΑΕ, με κυρίαρχες την επικοινωνιακή/ κειμενογλωσσολογι-
κή και τη συγκριτική διδασκαλία της μέσω της ΝΕ γλώσσας. Σύμφωνα 
με την πρώτη τα κείμενα αποτελούν γλωσσικές μονάδες οι οποίες  νοημα-
τοδοτούνται κατά τη χρήση τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις και βρίσκο-
νται σε αντιστοιχία με το άμεσο επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής τους, 
αλλά και με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον τους (Τσάφος, 
2004). Οι διδακτικές συνέπειες της αντίληψης αυτής είναι οι εξής: 

•	 Το κείμενο τοποθετείται στο κέντρο διδασκαλίας ως σύνολο με έμ-
φαση στη βαθύτερη κατανόησή του σε όλα τα επίπεδα (λεξιλογικό, 
σημασιολογικό, συντακτικό, υφολογικό, ιδεολογικό).

•	 Τα κείμενα διδάσκονται ενταγμένα στο ιστορικό, κοινωνικό και πο-
λιτιστικό πλαίσιο παραγωγής και πρόσληψής τους.

•	 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάγνωση της τυπολογικής ταυτότη-
τας κάθε κειμένου (:γραμματολογικό γένος και είδος).

•	 Η εξοικείωση με γλωσσικά φαινόμενα και συντακτικές δομές γίνεται 
στο πλαίσιο κειμένων, όπου κατανοείται η λειτουργία τους, χωρίς να 
απαιτείται οπωσδήποτε η καλή γνώση της μεταγλώσσας. 

•	 Στο πλαίσιο της διερεύνησης των γλωσσικών στοιχείων μέσα από 
την προοπτική της λειτουργίας τους στη συγκρότηση νοήματος, οι 
μαθητές συνειδητοποιούν και τελικά μαθαίνουν ουσιαστικά τα μορ-
φοσυντακτικά φαινόμενα της ΑΕ. Λ.χ. μέσα από την αντικατάσταση 
στον παραδειγματικό άξονα ενός γλωσσικού στοιχείου με ισοδύ-
ναμες συντακτικές μορφές, η διδασκαλία μπορεί να συγκεντρώνει, 
όλους τους τρόπους εκφοράς των συντακτικών σχέσεων του τρό-
που, του χρόνου, της αιτίας κτλ. (Βαρμάζης, 1999)

•	 Η ενασχόληση με τις γραμματικές και τις συντακτικές δομές γίνεται  
στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προκειμένου να αναδειχθεί η πα-
ρουσία ενός οργανωμένου δικτύου σχέσεων και να διερευνηθεί η 
λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων που αποτελούν τα κλειδιά για 
την κατασκευή του κειμένου. Οι μορφολογικές και συντακτικές δο-
μές αποκτούν νόημα στο πλαίσιο της φράσης και γίνονται κλειδιά 
για την ανάγνωση του κειμένου.

Εξάλλου, η συγκριτική προσέγγιση επιτρέπει την κατανόηση των γλωσ-
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σικών φαινομένων της ΑΕ με τον γλωσσικό παραλληλισμό της με τη ΝΕ και 
την αξιοποίηση των αναλογιών και των διαφορών τους, την προσέγγιση 
δηλαδή του άγνωστου για τους μαθητές γλωσσικού στοιχείου μέσα από 
τα κοινά ή γνωστά στοιχεία, αλλά και με τη συνειδητοποίηση του συνθετι-
κού χαρακτήρα της πρώτης και του αναλυτικού χαρακτήρα της δεύτερης. 
Το βασικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας θεώρησης αυτή είναι ότι μας δίνει τη 
δυνατότητα να επισημάνουμε τις βασικές δομές της ΑΕ, εστιάζοντας σε 
όσες διαφέρουν από τη σύγχρονη μορφή της γλώσσας μας. (Τσάφος, 2004) 

2.2. Τα Αρχαία Ελληνικά ως μάθημα Γραμματείας (Λογοτεχνίας και Πο-
λιτισμού)

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι στόχος της διδασκαλίας κειμένων από το 
πρωτότυπο από αντιπροσωπευτικά έργα της αρχαίας γραμματείας είναι η 
ερμηνευτική τους προσέγγιση. Εντούτοις και εδώ μπορεί κανείς να διακρί-
νει προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν είτε παραδοσιακές εί-
τε σύγχρονες. 

Στις πρώτες εντάσσεται καταρχήν η φιλολογική ή ιστορικο-ιδεολογι-
κή προσέγγιση, η οποία εστιάζει στα εξωκειμενικά δεδομένα που βοηθούν 
στην κατανόηση ενός έργου (: βιογραφία του συγγραφέα, πληροφορίες για 
το πλαίσιο συγγραφής του έργου, συγκέντρωση στοιχείων για τον χρόνο, 
τον τόπο, τα αναφερόμενα πρόσωπα και γεγονότα κλπ.), καθώς και στη δι-
ερεύνηση του ιδεολογικού πλαισίου του έργου (: αξίες και ιδέες που προ-
βάλλει ή αμφισβητεί ο συγγραφέας κλπ.). Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετείται και 
η αρχαιογνωστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το αρχαίο κείμενο 
αντιμετωπίζεται ως πηγή ιστορικών πληροφοριών, που συμβάλλουν στην 
ανασύνθεση της εικόνας του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Επιδιώκεται η 
γνωριμία με την πνευματική δημιουργία των Αρχαίων μέσα από αντιπρο-
σωπευτικά κειμενικά γένη και είδη και η γνώση ποικίλων εκφάνσεων του 
δημόσιου και ιδιωτικού βίου της κοινωνίας της εποχής. Τέλος, η εθνοκε-
ντρική προσέγγιση  εκκινώντας από την πίστη στην ανωτερότητα της αρ-
χαιοελληνικής γλώσσας και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού αφενός επι-
διώκει μέσω των κειμένων τη συνειδητοποίηση της αφετηρίας και της συ-
νέχειας της ελληνικής γλώσσας και του εθνικού βίου και αφετέρου αντιμε-
τωπίζει τα Αρχαία Ελληνικά  ως μέσο αγωγής των μαθητών και διαμόρφω-
σης της εθνικής τους ταυτότητας (Γιάννου, 2014).

Στις πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των Αρχαίων Ελληνικών ως 
μαθήματος γραμματείας από τα πρωτότυπο η ερμηνευτική διαδικασία εί-

Αλέξανδρος Νικολαΐδης
Παραδοσιακές και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα Αρχαία Ελληνικά: Ένα …



1144

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ναι ολιστική και έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους μαθητές ως αναγνώστες 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας και να συμβάλει στην ανάπτυξη γενικό-
τερων αναγνωστικών δεξιοτήτων, να ενισχύσει την αυτογνωσία και τη δυ-
νατότητα κριτικής ένταξής τους στο σύγχρονο κόσμο. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση προκρίνεται η κειμενοκεντρική προσέγγιση, η οποία δίνει έμ-
φαση στη βαθύτερη και πολυεπίπεδη κατανόηση του κειμένου, όπου η ερ-
μηνευτική διαδικασία ξεκινά από τη συνολική θεώρηση του κειμένου, επι-
σημαίνει τα θεματικά κέντρα και τη δομή του, προχωρεί αναλυτικά στη δι-
ερεύνηση και συνεξέταση του περιεχομένου και της μορφής και κλείνει με 
συνολική συνθετική εκτίμηση των ουσιωδών στοιχείων του κειμένου (Γιάν-
νου, 2014). Από την άλλη, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση δίνει έμφαση 
στη σημασία που έδωσε στην ανθρώπινη ύπαρξη ο αρχαιοελληνικός πο-
λιτισμός επιδιώκοντας την ενίσχυση του σεβασμού στον άνθρωπο και το 
στοχασμό πάνω σε διαχρονικές αξίες, αντιλήψεις και έννοιες που συντέλε-
σαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ελληνικού αλλά και του δυτικού 
πολιτισμού (λ.χ. δίκαιο, αλήθεια, δημοκρατία, πολίτης, εξουσία, τιμωρία, 
βία, φιλία κ.ά.). Πρόσφατα έχουν προταθεί οι λεγόμενες κριτικές προσεγ-
γίσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν το αρχαίο κείμενο ως φορέα ιδεών αλλά 
και ως παράγοντα μετασχηματισμού των ιδεών της κοινωνίας στην οποία 
αυτό εντάσσεται. Αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως η κριτική αγωγή των 
μαθητών (Πόλκας, 2001) και η ενίσχυση της δυνατότητάς τους να διαμορ-
φώνουν προσωπική άποψη και στάση. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιο-
ποιούνται οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες, οι οποίες μεταφέρουν το κέ-
ντρο βάρους από την κυρίαρχη ερμηνεία του κειμένου στις πολλαπλές ερ-
μηνευτικές εκδοχές των μαθητών-αναγνωστών.

2.3. Το νέο ΠΣ της ΑΕΕΓ στην Α΄ Λυκείου

Το νέο ΠΣ της ΑΕΕΓ, το οποίο εισήχθη από το σχολικό έτος 2011-2012 στην 
Α΄ Λυκείου, χωρίς να εγκαταλείπει τελείως τις παραδοσιακές πρακτικές, 
επιχειρεί εισάγοντας μια νέα διδακτική αντίληψη σχετικά με τους τρόπους 
προσέγγισης των αρχαιοελληνικών κειμένων να μετατοπίσει το ενδιαφέ-
ρον από την εκ μέρους των μαθητών απόκτηση αρχαιογλωσσίας και αρ-
χαιογνωσίας στη δημιουργική σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου κόσμου. Ο 
πρωταρχικός στόχος, προς τον οποίο κατατείνει η όλη διδακτική διαδικα-
σία, δεν είναι πλέον η μετάφραση αλλά η πλήρης και πολλαπλή κατανόη-
ση του αρχαίου κειμένου, το οποίο κατανοείται ως προϊόν των κοινωνικών 
και ιστορικών συνθηκών μέσα στις οποίες γεννήθηκε. Η αρχαία γραμματεία 
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δε διδάσκεται με τον παρωχημένο και σχολαστικό γραμματικο–συντακτικό 
τρόπο αλλά ως συνολική δομική και λειτουργική οργάνωση, μέσα από την 
οποία αναδεικνύεται μια συγκεκριμένη συντακτική τάξη και λογική, η οποία 
αποκαλύπτει τον τρόπο διάρθρωσης και οργάνωσης του αρχαιοελληνικού 
λόγου ως ροής νοημάτων. Γι΄ αυτό και στην καθημερινή διδακτική πρακτι-
κή, έχει ιδιαίτερη σημασία η λογικο–συντακτική αναδόμηση του κειμένου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο ΠΣ η διδασκαλία επιμέρους ενοτήτων 
από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα και τις Ιστορίες του Θουκυδίδη δεν έχει 
στόχο μόνο την κατανόηση και ερμηνεία των συγκεκριμένων γεγονότων 
που αφηγούνται οι δύο ιστορικοί, αλλά επιδιώκει κυρίως να αντιληφθούν 
οι μαθητές τον παραδειγματικό χαρακτήρα των αφηγήσεων αυτών, ώστε 
να οδηγηθούν σε γενικότερα συμπεράσματα για ανάλογες καταστάσεις σε 
όλες τις φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Επιδιώκεται, επομένως, να συνει-
δητοποιήσουν ότι η ανάγνωση της ιστορίας και η γνώση του παρελθόντος 
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα χρήσιμο ερμηνευτικό εργαλείο για την κα-
τανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι και του παρόντος. (ΥΠΑΙΘ, 2011)

2.4. Παράγοντες που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση 
παραδοσιακών προσεγγίσεων

Όπως τονίσαμε όμως και πιο πάνω, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στην 
ΑΕΓΓ καλά κρατούν. Ορισμένοι από τους παράγοντες που πιθανόν να οδη-
γούν τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση παραδοσιακών μεθόδων διδα-
σκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά είναι και οι εξής:

•	 Η ισχυρή ιδεολογική και διδακτική παράδοση του μαθήματος που 
έχει δημιουργήσει σε πολλούς εκπαιδευτικούς στερεότυπες αντι-
λήψεις  για τους σκοπούς και τη μεθοδολογία του, σε συνδυασμό 
με τους περιορισμούς που επιβάλλει η προσωπική θεωρία κάθε εκ-
παιδευτικού και η οποία καθορίζεται από την εκπαίδευση που και 
ο ίδιος έλαβε. Είναι δύσκολο ο διδάσκων να υιοθετήσει μεθόδους 
διδασκαλίας διαφορετικές από αυτές που ακολουθούσε για χρόνια 
και, κυρίως, να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο και ο ίδιος εί-
χε διδαχθεί το μάθημα. 

•	 Η έλλειψη ειδικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
πάνω σε νέες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές, αλλά και για τους 
σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος σε συνδυασμό με τη δυ-
σκολία που πηγάζει από τον διπλό χαρακτήρα του μαθήματος και 
κυρίως τη διαπλοκή των δύο κλάδων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσ-
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σας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
•	 Η τεράστια ύλη του μαθήματος σε σύγκριση μάλιστα με τον διατι-

θέμενο διδακτικό χρόνο.
•	 Το παρωχημένο αξιολογικό πλαίσιο του μαθήματος, που καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό τη διδακτική διαδικασία σε συνδυασμό με τη φρο-
ντιστηριοποίηση που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται από τον εξε-
τασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου, ειδικά μετά και τη θεσμο-
θέτηση της λεγόμενης Τράπεζας Θεμάτων.

3.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια τα βασικά στοιχεία μιας δειγματικής δι-
δασκαλίας, που υλοποίησα σε σχολείο της περιοχής όπου εργάζομαι ως 
σχολικός σύμβουλος, στην προσπάθειά μου αφενός να συζητήσω με τους 
εκπαιδευτικούς για τις θεωρητικές προϋποθέσεις και τη λογική που διέπει 
το νέο ΠΣ της ΑΕΓΓ και αφετέρου να τους δείξω εν τοις πράγμασι τρόπους 
επιτυχούς αξιοποίησης σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων.

Όπως είναι γνωστό, το νέο ΠΣ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ΠΣ 
του τριπλού μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τα οποία, ακο-
λουθώντας το λεγόμενο «θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου» (Κουτσογιάν-
νης 2012), είναι αρθρωμένα σε στήλες οι οποίες αντιστοιχούν στις γωνίες 
του ρόμβου της γλωσσικής εκπαίδευσης: 

α. Γνώσεις για τον κόσμο (αρχαίο και σύγχρονο), αξίες, στάσεις, πρότυπα, 
β. Γνώσεις για τη Γλώσσα (ή/και τα άλλα φιλολογικά αντικείμενα) 
γ. Γραμματισμοί και 
δ. Διδακτικές πρακτικές. 
Οι επιλογές σε κάθε άκρη του ρόμβου παίζουν σημαντικό ρόλο στη δι-

αμόρφωση του είδους των μαθητικών ταυτοτήτων, οι οποίες για αυτό το 
λόγο τοποθετούνται στο κέντρο του ρόμβου. Τη λογική αυτή επιχειρώ να 
αναδείξω με την παρακάτω δίωρη δειγματική διδασκαλία.

Το κειμενικό απόσπασμα 

Ξενοφ. Ἑλληνικά 2, 2, 19-20
Η κρίσιμη συνεδρίαση στη Σπάρτη. Οι τελικές αποφάσεις των 

Λακεδαιμονίων
19 Θηραμένης δἈ καἈ οἈ Ἀλλοι πρέσβεις ἈπεἈ Ἀσαν Ἀν ΣελλασίἈ, 
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Ἀρωτώμενοι δἈ ἈπἈ τίνι λόγἈ Ἀκοιεν εἈπον Ἀτι αἈτοκράτορες περἈ 
εἈρήνης, μετἈ ταἈτα οἈ Ἀφοροι καλεἈν Ἀκέλευον αἈτούς. ἈπεἈ δ’ Ἀκον, 
Ἀκκλησίαν Ἀποίησαν, Ἀν Ἀ Ἀντέλεγον Κορίνθιοι καἈ ΘηβαἈοι μάλιστα, 
πολλοἈ δἈ καἈ Ἀλλοι τἈν Ἀλλήνων, μἈ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, Ἀλλ’ 
ἈξαιρεἈν.

20 Λακεδαιμόνιοι δἈ οἈκ Ἀφασαν πόλιν Ἀλληνίδα ἈνδραποδιεἈν μέγα 
ἈγαθἈν εἈργασμένην Ἀν τοἈς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τἈ Ἀλλάδι, 
Ἀλλ’ ἈποιοἈντο εἈρήνην Ἀφ’ Ἀ τά τε μακρἈ τείχη καἈ τἈν ΠειραιἈ 
καθελόντας καἈ τἈς ναἈς πλἈν δώδεκα παραδόντας καἈ τοἈς φυγάδας 
καθέντας τἈν αἈτἈν ἈχθρἈν καἈ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις 
Ἀπεσθαι καἈ κατἈ γἈν καἈ κατἈ θάλατταν Ἀποι Ἀν ἈγἈνται.

Γενικός σκοπός
Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας ήταν η σύνδεση μορφής και περιεχο-
μένου σε βαθμό που οι μαθητές αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα της 
εποχής που περιγράφεται, αλλά και παράλληλα να κάνουν μια ουσιαστική 
σύνδεση με το σύγχρονο κόσμο. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι ειδικότεροι  διδακτικοί στόχοι τους οποίους έθεσα ακολουθώντας το μο-
ντέλο του ρόμβου είναι  οι εξής:

Γνώσεις για τον κόσμο (αρχαίο και σύγχρονο), αξίες, πεποιθήσεις, 
πρότυπα, στάσεις ζωής
Με τη συγκεκριμένη διδασκαλία επιδιώχθηκε οι μαθητές:

•	 να κατανοήσουν τη σχέση πολέμου και διπλωματίας καθώς και το 
ρόλο των πολιτικών προσώπων στην ιστορική εξέλιξη

•	 να διερευνήσουν τους λόγους άρνησης των Κορίνθιων και των Θη-
βαίων για την συνθηκολόγηση Σπάρτης-Αθήνας

•	 να αντιληφθούν τους λόγους που οδήγησαν τους Σπαρτιάτες να μην 
καταστρέψουν ολοκληρωτικά την Αθήνα

•	 να κρίνουν τη σπουδαιότητα των όρων ειρήνης Σπάρτης - Αθήνας
•	 να προβληματιστούν σχετικά με τα διαχρονικά ηθικά ζητήματα που 

τίθενται στο κείμενο 
•	 να κάνουν αναγωγή  από το επιμέρους και το συγκεκριμένο στο κα-

θολικό και οικουμενικό
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Γνώσεις για τη Γλώσσα (αρχαία αλλά και νέα)
Με τη συγκεκριμένη διδασκαλία επιδιώχθηκε οι μαθητές:

•	 να αντιληφθούν το σημασιολογικό εύρος των λεκτικών ρημάτων 
στην ΑΕ και τη ΝΕ και να κατανοήσουν την πολυσημία τους 

•	 να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ξενοφών εκφράζει τους 
όρους της ειρήνης 

•	 να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ πλαγίου και ευθέος λόγου βι-
ωματικά με τη διαισθητική μετατροπή του πλαγίου σε ευθύ αρχικά 
στα ΝΕ και στη συνέχεια στα ΑΕ 

•	 να κατανοήσουν την κειμενική λειτουργία του χρόνου  και τις ισο-
δύναμες συντακτικές μορφές που τον εκφράζουν

•	 να διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ΑΕ και ΝΕ ως προς 
τους τρόπους απόδοσης του χρόνου.

Καλλιέργεια γραμματισμών
Με τη συγκεκριμένη διδασκαλία επιδιώχθηκε οι μαθητές:

•	 να ασκηθούν συστηματικά στη διαδικασία ορθής αναγνωστικής 
πρόσληψης και ουσιαστικής προκαταβολικής κατανόησης του αρ-
χαίου κειμένου μέσω αυτής

•	 να διαλεχθούν με το αρχαίο κείμενο σε διάφορα επίπεδα θέτοντας 
ερωτήματα και ανιχνεύοντας απαντήσεις

•	 να ασκηθούν στη συγκριτική μελέτη κειμένων και να εντάξουν τη 
γνώση της γλώσσας στη γνώση του κόσμου

•	 να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους 
της ιστοριογραφίας

•	 να συνειδητοποιήσουν την αφήγηση ως βασικό τρόπο του λόγου 
σε ένα ιστοριογραφικό κείμενο

•	 να αντιληφθούν τη δομή της αφήγησης με βάση τα γεγονότα (ρή-
ματα), τα δρώντα υποκείμενα (ονόματα) και τους χρονικούς προσ-
διορισμούς

•	 να παρουσιάσουν δραματοποιημένα τους όρους της ειρήνης σε ευ-
θύ λόγο στη ΝΕ

•	 να μετατρέψουν διαισθητικά τον αφηγημένο διάλογο σε ευθύ αρχι-
κά στη ΝΕ και στη συνέχεια στην ΑΕ.

Διδακτικές πρακτικές ή δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές στόχευαν αποκλει-
στικά στην αποκάλυψη της σύνδεσης μορφής και περιεχομένου του κειμέ-
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νου. Οι ερωτήσεις κατανόησης, η εστίαση σε συγκεκριμένες μικροδομές 
του κειμένου και η διαρκής αμφίδρομη συσχέτιση αρχαιοελληνικού και νε-
οελληνικού λόγου υπηρετούσαν τη βασική στόχευση, δηλαδή την ολιστι-
κή προσέγγισή του, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια για κατανόηση της λει-
τουργίας των γλωσσικών φαινομένων στο πλαίσιο του κειμένου και με ελά-
χιστη χρήση μεταγλώσσας. Η δίωρη διδασκαλία περιλάμβανε τις παρακά-
τω κατά σειρά δραστηριότητες:

1. Ένταξη του κειμένου στα συμφραζόμενά του με περιληπτική από-
δοση των προηγούμενων.

2. Ανάγνωση του κειμένου: διάγνωση της δομής του μέσα από ερω-
τήσεις προσδιορισμού των ενεργειών, των δρώντων υποκειμένων 
(ατομικών και συλλογικών) και των χρονικών προσδιορισμών.

3. Διάκριση και τιτλοφόρηση σκηνών (με κριτήρια τον χώρο και τα 
πρόσωπα).

4. Συμπλήρωση διαγραμματικού πίνακα με μεταφορά αυτούσιων λέ-
ξεων και φράσεων του κειμένου που αντιστοιχούν στους πρωταγω-
νιστές, τις ενέργειές τους και το χρόνο των ενεργειών.

5. Αναζήτηση των λεκτικών ρημάτων (και των όρων με τους οποίους 
συνάπτονται) στο κείμενο: σύγκριση των αποδόσεών τους στις ΝΕ 
μεταφράσεις, για να διακριθούν σημασίες και αποχρώσεις των όρων 
μέσα στα συμφραζόμενά τους.

6. Προβληματισμός για τη σκοπιμότητα χρήσης τέτοιου είδους ρημά-
των εκ μέρους του αφηγητή Ξενοφώντα.

7. Επισήμανση του χρόνου ως κυρίαρχου άξονα του κειμένου και προ-
βληματισμός σχετικά με τη σκοπιμότητα του αφηγητή.

8. Σύγκριση των δύο πρεσβειών των Αθηναίων στη Σπάρτη και προ-
σπάθεια ερμηνείας της διαφοράς

9. Προβληματισμός για τους λόγους που ερμηνεύουν τη στάση των 
συμμάχων των Λακεδαιμονίων αφενός και των Λακεδαιμονίων αφε-
τέρου. Κριτική της στάσης τους.

10. Ανάγνωση παράλληλων κειμένων προκειμένου να διαγνωστούν: 
ο ρόλος της διπλωματίας στην εξέλιξη του πολέμου, οι τροπές του 
αντιθετικού ζεύγους λόγος-έργο και τα κίνητρα δράσης νικητών και 
ηττημένων.

11. Εντοπισμός των όρων της ειρήνης που επέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι, 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας και σπουδαιότητάς κάθε όρου. Ερ-
μηνεία του τρόπου έκφρασής τους από τον ιστορικό.

12. Δραματοποιημένη παρουσίαση των όρων της ειρήνης σε ευθύ λό-
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γο στα νέα Ελληνικά.
13. Σύγκριση του κειμένου του Ξενοφώντα με το κείμενο του Πλουτάρ-

χου με στόχο την επισήμανση διαφορών στους όρους τους ειρήνης
14. Μετατροπή των αφηγημένων διαλόγων σε ευθύ λόγο αρχικά στα 

ΝΕ και στη συνέχεια στα ΑΕ
15. Εντοπισμός των λέξεων ή τις φράσεων του κειμένου που αποτελούν 

χρονικούς δείκτες και σημείωση των τρόπων εκφοράς τους. Επισή-
μανση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ Αρχαίας και Νέας Ελληνι-
κής ως προς τους τρόπους απόδοσης του χρόνου.

Επίλογος
Πώς μπορεί το πολύπαθο μάθημα της ΑΕΓΓ να αποδεσμευτεί από την ισχυ-
ρή διδακτική παράδοση που το κρατά δέσμιο της γλωσσοκεντρικής αντί-
ληψης και να αποκτήσει νόημα για το σύγχρονο μαθητή-αναγνώστη; Συνει-
σφορά έστω ελάχιστη στον προβληματισμό πάνω στο δύσκολο αυτό ερώ-
τημα ελπίζω να αποτελεί η εισήγησή μου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Για τις ανάγκες της αποτελεσματικότερης διδασκαλίας διανεμήθηκε 

στους μαθητές το παρακάτω φύλλο εργασιών.

Φύλλο εργασιών
1.  Σύνδεση με τα προηγούμενα
Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής στην προηγούμενη ενότητα; Τι επεδίωκε; 

Με ποιον συζήτησε; Τι του απάντησε αυτός; 
Πού διαδραματίστηκαν τα προηγούμενα γεγονότα; Πού βρισκόμαστε 

τώρα;
2.  Οι σκηνές της ενότητας
Πόσες και ποιες σκηνές διακρίνετε στη σημερινή μας ενότητα; Πού δια-

δραματίζονται τώρα τα νέα γεγονότα;
3.  Οι πρωταγωνιστές προηγουμένως και τώρα
Ποιοι είναι πρωταγωνιστές; Ποιες οι ενέργειές τους; Ποιος ο χρόνος των 

ενεργειών τους; 
Στον παρακάτω πίνακα μεταφέρουμε αυτούσιες τις αντίστοιχες λέξεις 

και τις φράσεις του κειμένου.
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Ποιοι;

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Τι έκαναν;

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Πότε;

 

4. Τα λεκτικά ρήματα
Αναζητήστε στο κείμενο και καταγράψτε λεκτικά ρήματα μαζί με τα 

αντικείμενά τους:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ποια μπορεί να είναι, κατά τη γνώμη σας, η σκοπιμότητα του αφηγητή 
Ξενοφώντα με τη χρήση τέτοιου είδους ρημάτων;

5. Οι χρονικοί δείκτες του κειμένου
Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι, όπως και στην προηγούμενη ενό-

τητα, στην αφήγηση του Ξενοφώντα ο κυρίαρχος άξονας είναι η επιρρημα-
τική σχέση του χρόνου. Προσπαθήστε να εξηγήσετε τη σκοπιμότητα του 
αφηγητή. Στην απάντησή σας θα βοηθήσει και η παρατήρηση ότι από το 
κείμενο απουσιάζουν προσδιορισμοί της αιτίας.

6. Οι δύο πρεσβείες. 
Είδαμε (στην περίληψη) ότι οι Αθηναίοι είχαν ξαναστείλει πρεσβεία στους 

Λακεδαιμονίους.  Συγκρίνοντας τις δύο πρεσβείες σε τι διαφέρει η δεύτε-
ρη πρεσβεία από την πρώτη; Γιατί κατά τη γνώμη σας αυτή τη φορά οι Λα-
κεδαιμόνιοι δέχτηκαν τους πρέσβεις; Ποια είναι η λέξη-κλειδί για την κα-
τανόηση αυτής της αλλαγής; 

7. Η στάση των συμμάχων των Λακεδαιμονίων
Προβληματιστείτε για τους λόγους που έκαναν τους συµµάχους των 

Σπαρτιατών να προτείνουν τον αφανισµό των Αθηναίων κατά τη λήξη του 
πολέμου. 

Πώς κρίνετε την κατεδάφιση µιας πόλης και τον εξανδραποδισµό των 
κατοίκων της ως µέσο επίλυσης των διαφορών στον πόλεµο; Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας.

8. Η στάση των Λακεδαιμονίων απέναντι στην ηττημένη Αθήνα
Ποια είναι η στάση των νικητών Λακεδαιμονίων απέναντι στους ηττη-
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μένους αντιπάλους τους; Να εντοπίσετε στον όρκο  που έδωσαν οι Αθηναί-
οι πριν από τη μάχη των Πλαταιών το 479 π.Χ. (σ. 79) τους λόγους που δι-
καιολογούν τη στάση των Λακεδαιμόνιων. Πώς κρίνετε την απόφασή τους;

9. Οι όροι της ειρήνης
α. Υπογραμμίστε στο κείμενο  τους ρηματικούς τύπους που δηλώνουν 

τους όρους που επέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι για την υπογραφή ειρήνης. 
Τι είδους ρηματικούς τύπους επέλεξε ο Ξενοφών για να εκφράσει τους 

όρους; 
Κάποιοι από τους  ρηματικούς τύπους που δηλώνουν τους όρους βρί-

σκονται σε ενεστώτα, ενώ άλλοι σε αόριστο. Ποια είναι η σημασία αυτής 
της διαφοράς; 

β. Παίρνετε τη θέση των Λακεδαιμονίων και υπαγορεύετε (στα Νέα Ελ-
ληνικά) στους Αθηναίους τους όρους σας για την υπογραφή ειρήνης

α. ……………………………………………………………………..
β.  …………………………………………………………………….
γ. ……………………………………………………………………..
δ. ……………………………………………………………………..
ε. ……………………………………………………………………..
Ποιος είναι ο στόχος των Λακεδαιμονίων με καθένα από τους όρους; 
Ποιον όρο θεωρεί κύριο ο Ξενοφών και ποιοι όροι αποτελούν προϋπό-

θεση για τον κύριο όρο;
Να επισημάνετε τις διαφορές ανάμεσα στο κείμενο του Ξενοφώντος για 

τους όρους τους ειρήνης και το κείμενο του Πλουτάρχου (σ. 79)
10. Θεατρική απόδοση του κειμένου
α Προσπαθήστε φανταστείτε τις δύο σκηνές της ενότητας και να απο-

δώσετε στα Νέα Ελληνικά τους παρακάτω διαλόγους που περιγράφονται 
στο κείμενο.

Οι Λακεδαιμόνιοι ρώτησαν:…………………………………………………
Ο Θηραμένης κ.α. απάντησαν:………………………………………………
Οι έφοροι διέταξαν: …………………………………………………………
Οι Κορίνθιοι κ.α. πρότειναν:  ………………………………………
Οι Λακεδαιμόνιοι είπαν:  ……………………………………………….
β. Με τη βοήθεια του κειμένου προσπαθήστε τώρα να αποδώσετε τους 

διαλόγους όπως έγιναν στα Αρχαία Ελληνικά.
Λακεδαιμόνιοι ηρώτων: ……………………………………………………
Θηραμένης κ.α. είπον:  ………………………………………………
Οι έφοροι εκέλευον:   

………………………………………………
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Κορίνθιοι κ.α. άντέλεγον:  ………………………………………………
Λακεδαιμόνιοι έφασαν:  ………………………………………………
11. Η έκφραση του χρόνου στην αρχαία και στη νέα ελληνική γλώσ-

σα
α. Yπογραμμίστε και μεταφέρετε αυτούσιες στον παρακάτω πίνακα τις 

λέξεις ή τις φράσεις του κειμένου που αποτελούν χρονικούς δείκτες ανά-
λογα με τον τρόπο εκφοράς τους.

Επίρρημα
Πρόθεση + 
ουσιαστικό

Σύνδεσμος + 
Ρήμα

Μετοχή
Ουσιαστικό σε 
πλάγια πτώση

Επίθετο

β. Προσέξτε τις μεταφραστικές εκδοχές αυτών των λέξεων και φράσεων 
στις δύο παράλληλες μεταφράσεις που έχετε στη διάθεσή σας. Προσπαθή-
στε να αποδώσετε τα σημεία αυτά στα Νέα Ελληνικά και με άλλους ισοδύ-
ναμους τρόπους. Ποιες ομοιότητες και διαφορές διαπιστώνετε μεταξύ Αρ-
χαίας και Νέας Ελληνικής ως προς τους τρόπους απόδοσης του χρόνου; Ση-
μειώστε στον πίνακα που ακολουθεί με ένα √ τους τρόπους που συναντάμε. 

ΑΕΓ ΝΕΓ
Χρονικό επίρρημα
Εμπρόθετος του χρόνου
Χρονική πρόταση
Χρονική μετοχή
Γενική/δοτική/αιτιατική του χρόνου
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Πολυγλωσσία και πολύγλωσση 
εκπαιδευτική πολιτική:

Μια συγκριτική μελέτη των απόψεων 
των εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Ιωάννα Νιχωρίτου
Ελένη Γρίβα

ABSTRACT

Τhe present study was conducted with the aim to provide a comparative 
account of primary school teachers’ beliefs on issues related to 
multilingualism and plurilingual learning in two educational contexts: the 
Greek and Bulgarian. The sample consisted of 100 teachers employed in 
primary schools in Greece and Bulgaria. Semi-structured interviews were 
used as the basic research instrument. Both quantitative and qualitative 
methods were employed to analyze the data. The findings of the present 
study indicated the teachers’ positive attitudes towards multilingualism and 
their suggestions about plurilingual policies. Moreover, the same concerns 
and suggestions were raised regarding teaching foreign languages in both 
educational contexts.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρί-
σει την προώθηση της πολυγλωσσίας ως βασική αρχή και κύριο στόχο της  
εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών μελών της Ε.Ε. (Council of Europe, 
2001, 2003, Beacco, 2005). Η συγκεκριμένη αρχή ‘επικυρώνεται’ από  τον 
Paradowski (2010) όπως και από πληθώρα ερευνών (Bild & Swain, 1989, 
Cenoz & Valencia, 1994, Klein, 1995, Skutnabb-Kangas & Garcia, 1995, 
Thomas, 1988) στις οποίες γίνεται αναφορά στα πολλά οφέλη που αποφέ-
ρει η πολυγλωσσία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου της πολυγλωσσί-
ας και της πολύγλωσσης εκπαίδευσης, η Ε.Ε και το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης καθώς συνέταξαν μία σειρά ψηφισμάτων, ανακοινώσεων και εκθέσεων 
δίνοντας έμφαση στην πολυγλωσσία και την πολύγλωσση εκπαίδευση και 
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οργανώθηκαν δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση με σκοπό την εμπλο-
κή όλων των κρατών-μελών σε αυτές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκε-
λώνη το 2002 έθεσε ως στόχο τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων με τη 
διδασκαλία τουλάχιστον δύο άλλων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία  και 
προχώρησε  σε έκδοση το 2005 του σχεδίου δράσης «Η Προώθηση της Εκ-
μάθησης Γλωσσών και της Γλωσσικής Ποικιλομορφίας» (2005/C 141/04). Το 
2007 συντάσσεται ο «Οδηγός για τη Βελτίωση των Γλωσσικών Πολιτικών 
Εκπαίδευσης της Ευρώπης», ένα αναλυτικό εργαλείο που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως έγγραφο για τον σχηματισμό και τον επαναπρογραμματι-
σμό των γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών (Council of Europe, 2007). 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδοντας 
το 2008 ανακοίνωση με θέμα «Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη 
και κοινή δέσμευση» και καταρτίζοντας το 2011 το «Στρατηγικό Πλαίσιο για 
την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 
(ΕΚ 2020) στο οποίο αναγνωρίζεται η  εκμάθηση των γλωσσών ως προτε-
ραιότητα, καθώς συντελείται με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία, η κινητι-
κότητα, η διαμεσολάβηση και η πολιτισμική κατανόηση.

2.0 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι δύο όμορες χώρες οι οποίες εντάσσονται 
στην ευρύτερη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εισαγωγή της 
Ελλάδας από την ίδρυση της Ε.Ε. το 1993 και της Βουλγαρίας το 2007. Τα 
τελευταία χρόνια η γενικότερη κινητικότητα των πολιτών στα δύο συγκε-
κριμένα κράτη συνετέλεσε στο γεγονός οι δύο χώρες να χαρακτηρίζονται 
από γλωσσικό και πολιτισμικό πλουραλισμό.

Η Ελλάδα ήδη με την ένταξή της στην Ε.Ε. το 1993 άρχισε να προωθεί μία 
σειρά από δράσεις για την πολύγλωσση δημόσια εκπαίδευση. Ειδικότερα, 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, σύμφωνα με το Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171Α), 
καθιερώνεται η αγγλική γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο (Γρίβα, 2004). Το 
σχολικό έτος 2005-2006 ξεκίνησε η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσ-
σας, γαλλικής ή γερμανικής, στις δύο τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Φ52/345/48265/Γ1/17-5-2005) και το 2010 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της απόφαση υπ’ αριθμ. Φ. 12/879/88413 /Γ1 γίνεται αναφορά για 
την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στις Α ‐ & Β ‐ τάξεις των δημοτικών 
σχολείων του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. (Γρί-
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βα και Ηλιάδου, 2011).
Η Βουλγαρία φαίνεται σε γενικές γραμμές να καταβάλλει προσπάθει-

ες εφαρμογής ευρωπαϊκών οδηγιών για την προώθηση της πολυγλωσσί-
ας νωρίτερα από την ένταξή της στην Ε.Ε. το 2007. Συγκεκριμένα, η εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση του 1993 και η σύνθεση αναλυτικού προγράμμα-
τος για το γνωστικό αντικείμενο ‘Ξένες γλώσσες’ επανατοποθετεί όλες τις 
διδασκόμενες γλώσσες σε ισότιμη βάση (Eurydice, 2001). Στο πλαίσιο των 
νέων αναλυτικών προγραμμάτων που εισήχθησαν το 1993 και το 1994 στη 
Βουλγαρία πραγματοποιείται πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό σχολείων 
η εισαγωγή της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών από την 1η και τη 2η 
τάξη του δημοτικού σχολείου. (Zheljazkov, 2008). Το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Επιστήμης το 1998 εισήγαγε την πρόταση για την ‘Πρώιμη Εκμάθη-
ση της Ξένης Γλώσσας’ βάσει της οποίας η διδασκαλία της πρώτης ξένης 
γλώσσας αρχίζει στην 1η τάξη και της δεύτερης ξένης γλώσσας στην 5η τά-
ξη. (Gerdzhikova, Peeva, Keskinova, 2003).

3.0 ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την αποτύπωση και τη σύγκριση των 
απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και τη Βουλ-
γαρία όσον αφορά:

 (α) ζητήματα πολυγλωσσίας στην Ελλάδα και Βουλγαρία,
 (β) την εκπαιδευτική πολιτική για την προώθηση της πολυγλωσσίας 

στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία  
 (γ) ζητήματα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και πολυγλωσσίας στην 

ελληνική και βουλγαρική εκπαίδευση.

3.1 Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

Στην πιλοτική αυτή έρευνα συμμετείχαν: 100 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, 50 εκπαιδευτικοί από τη Βουλγαρία και 50 εκπαιδευτι-
κοί από την Ελλάδα. Αναφορικά με τη διδακτική εμπειρία το 33% των συ-
νεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών έχει 1 έως 5 χρόνια διδακτική προϋπη-
ρεσία, το 32% παρατηρείται ότι έχει 6 έως 15 έτη και τέλος το 35% των εκ-
παιδευτικών περισσότερα από 15 χρόνια. Τα ¾ του δείγματος ήταν γυναί-
κες (75%) και το υπόλοιπο 25% άνδρες. 
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3.2 Μεθοδολογία

Βασικό εργαλείο για την καταγραφή  των απόψεων των εκπαιδευτικών  ήταν 
οι ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις αποτελούμενες από 20 ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου, οι οποίες δομήθηκαν γύρω από τέσσερις θεματικούς άξο-
νες: α) τη  θέση των ευρωπαϊκών γλωσσών στην Ελλάδα και την Βουλγαρία 
αντίστοιχα, β) τις απόψεις, και  τους προβληματισμούς για την πολύγλωσ-
ση εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, γ) τις προτάσεις για τη δι-
δασκαλία των γλωσσών.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, 
στη συνέχεια αναλύθηκε ποιοτικά το υλικό και εξήχθησαν ‘κωδικοί’ με τους 
αντίστοιχους λειτουργικούς ορισμούς, οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε ‘κατη-
γορίες’ που ομαδοποιήθηκαν σε ευρύτερους ‘θεματικούς άξονες’ (Miles & 
Huberman, 1994). Επίσης χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις 
Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) 18.0 για  την στατιστική επεξεργασία την στα-
τιστική επεξεργασία των δεδομένων. Αξιοποιήθηκε ο έλεγχος χ2 με πίνακες 
διασταυρώσεων για να διερευνηθούν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις 
των συνεντευξιαζόμενων όσον αφορά τις ανεξάρτητες μεταβλητές: χρό-
νια προϋπηρεσίας, επιπλέον σπουδές και χώρα εργασίας.

3.3 Αποτελέσματα

Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των εκπαιδευ-
τικών, προέκυψαν 116 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 21 κατηγορίες 
και εντάχθηκαν στους παρακάτω τέσσερις  ευρύτερους θεματικούς άξονες:

1. Κύρος των ευρωπαϊκών γλωσσών στην Ελλάδα/ Βουλγαρία
2. Πολύγλωσση εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα/ Βουλγαρία
3. Προβληματισμοί για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών
4. Προτάσεις για την πολύγλωσση εκπαίδευση

3.3.1 Κύρος των ευρωπαϊκών γλωσσών στην Ελλάδα/ Βουλγαρία

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος ανέφερε την επικυριαρχία της αγγλικής 
γλώσσας έναντι άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 
Βουλγαρία (98 αναφορές). Σχετικά με τη θέση των ευρωπαϊκών γλωσσών στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι  Έλληνες συμμετέχοντες (60%) (χ2=7.429 df=1, p<0.05) 
ανέφεραν την τάση για εκμάθηση της γαλλικής, ενώ οι Βούλγαροι συμμετέχο-
ντες επισήμαναν την τάση για εκμάθηση της ρωσικής (72,7%) (χ2=5.828 df=1, 
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p<0.05) και της ισπανικής γλώσσας (70%) (χ2=9.653 df=1, p<0.05).
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανέφερε ως σημαντικό 

παράγοντα ισχυροποίησης των ευρωπαϊκών γλωσσών την εκπαίδευση (68 ανα-
φορές). Τονίζεται η μαζική τάση εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας από τους πο-
λίτες (58 αναφορές) και εντοπίζεται ως σημαντική παράγοντας ισχυροποίησης 
της αγγλικής (55 αναφορές) η ‘εκπαίδευση’ και το ‘εκπαιδευτικό σύστημα’, ενώ 
επισημάνθηκε πιο έντονα από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ως παράγοντες 
ισχυροποίησης της αγγλικής η ‘επιστήμη’ (χ2=3.840, df=1, p=0.05) και τα Μ.Μ.Ε. 
(χ2=4.762, df=1, p<0.05).

Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία λιγότερη των 15 ετών  εντόπισαν ως σημα-
ντικούς παράγοντες ισχυροποίησης των ευρωπαϊκών γλωσσών την εκπαίδευ-
ση (χ2=6.903 df=2, p<0.05) και την παραπαιδεία (χ2=8.627 df=2, p<0.05), όπως 
επίσης και την μαζική τάση των πολιτών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσ-
σας (χ2=8.627, df=2, p<0.05)

Πίνακας 1  Συχνότητες και ποσοστά του θεματικού Άξονα  
«Κύρος των ευρωπαϊκών γλωσσών στην Ελλάδα/ Βουλγαρία»

Κατηγορίες Κωδικοί Ποσοστά

1.Η θέση 
των 
ευρωπαϊκών 
γλωσσών 

ΚΥΑΓΓΕΓ = 

ΣΥΤΑΕΓΕ = 

ΣΥΤΑΕΓΑ =

ΣΥΤΑΕΡΩ =

ΣΥΤΑΙΤΑ=
ΣΥΤΑΙΣΠ =
ΣΤΑΠΡΟΠ = 

Επικυριαρχία της αγγλικής έναντι άλλων 
ευρωπαϊκών γλωσσών
Σύγχρονη τάση για εκμάθηση της 
γερμανικής γλώσσας
Σύγχρονη τάση για εκμάθηση της 
γαλλικής γλώσσας
Σύγχρονη τάση για εκμάθηση της 
ρωσικής γλώσσας
Σύγχρονη τάση εκμάθησης ιταλικής 
γλώσσας
Σύγχρονη τάση εκμάθησης ισπανικής 
γλώσσας
Σύγχρονη τάση για προώθηση 
της πολυγλωσσίας μέσα από την 
εκπαίδευση 

98 % 

88% 

65% 

22% 

18% 
37% 

13% 
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2.Λόγοι 
ισχυρ/σης
των 
ευρωπαϊκών 
γλωσσών 

ΠΡΟΞΓΛΟΙ= 

ΧΡΑΕΓΔΓ = 

ΕΠΑΓΓΑΠ= 

ΙΣΧΤΟΥΡ= 

ΙΣΧΥΕΚΠ= 

ΙΣΧΠΑΡΠ= 

ΙΣΧΑΓΤΕΧ= 

Προώθηση εκμάθησης ξένων γλωσσών 
μέσα από την οικογένεια
Χρησιμοποίηση μιας άλλης ‘ισχυρής’ 
ευρωπαϊκής γλώσσας ως lingua franca 
πέρα της αγγλικής γλώσσας
Εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών για 
επαγγελματική αποκατάσταση
Ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών 
γλωσσών μέσω του  τουρισμού
Ισχυροποίηση  των ευρωπαϊκών 
γλωσσών μέσω της εκπαίδευσης
Ισχυροποίηση του κύρους μιας ξένης 
γλώσσας μέσα από την παραπαιδεία
Ισχυροποίηση της αγγλικής μέσω της 
τεχνολογίας 

13% 

1 % 

20% 

13% 

68% 

20% 
8% 

3.Λόγοι 
ισχυρ/σης 
της αγγλικής 
γλώσσας 

ΑΓΕΠΑΠΟΚ = 

ΜΑΤΑΕΚΑ= 

ΠΡΟΩΕΚΠ =
ΠΟΛΙΤΟΙΚ=
ΠΡΑΓΓΣΠΟ=
ΧΡΑΓΔΙΓΛ=
ΠΡΟΣΒΙΒΛ =
ΙΣΧΑΓΤΟΥ= 

ΔΙΚΙΝΕΠΙ = 

ΕΥΕΚΜΑΓ=
ΙΣΧΑΓΤΕΧ=
ΙΣΑΓΕΠΙΣ=
ΜΜΑΖΕΝΗ= 

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για  
επαγγελματική αποκατάσταση
Μαζική τάση των πολιτών για εκμάθηση 
της Αγγλικής γλώσσας
Προώθηση μέσα από την εκπαιδευτική 
πολιτική
Πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι 
Προαπαιτούμενο για μεταπτυχιακές 
σπουδές
Χρήση της αγγλικής γλώσσας ως lingua 
franca 
Πρόσβαση στη βιβλιογραφία
Ισχυροποίηση της αγγλικής γλώσσας για 
τουριστικούς λόγους
Διευκόλυνση κινητικότητας και 
επικοινωνίας μεταξύ των λαών
Ευκολία εκμάθησης της αγγλικής 
γλώσσας
Ισχυροποίηση της αγγλικής μέσω της 
τεχνολογίας
Ισχυροποίηση της αγγλικής μέσω της 
επιστήμης
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

37% 

58% 
55% 
33% 
14%  
28% 
8%

10% 

19% 
8% 

22% 
7% 

16%  
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3.3.2 Πολύγλωσση εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και Βουλ-
γαρία

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο θεματικό άξονα, η συντριπτική πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων (81 αναφορές) τάσσεται θετικά ως προς την εισαγωγή 
της δεύτερης ξένης γλώσσας ειδικά όταν παρέχεται το ‘Δικαίωμα επιλογής 
από τους μαθητές’ (34 αναφορές) και με την προϋπόθεση της κατάκτησης 
(24 αναφορές) πρώτα της μητρικής γλώσσας και να αποτελεί προσωπική 
επιλογή (23 αναφορές) των μαθητών η εκμάθηση άλλων γλωσσών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία μικρότερη των 5 ετών 
εξέφρασαν την αρνητική τους στάση για την εισαγωγή της δεύτερης ξένης 
γλώσσας (χ2=6.939, df=2, p=<0.05).

Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των αναφορών κατέδειξε τη θετι-
κή στάση για την εισαγωγή της πρώιμης εκμάθησης ξένης γλώσσας και συ-
γκεκριμένα 39 εκπαιδευτικοί εκφράστηκαν θετικά μόνο για την εισαγωγή     
της αγγλικής γλώσσας. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βούλγαροι συμμετέχο-
ντες έχουν θετική στάση απέναντι στην πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσ-
σας με τους μεν Έλληνες (70,8%) (χ2=5.482, df=1, p <0.05) να μην προσδιο-
ρίζουν την ξένη γλώσσα, ενώ με τους Βούλγαρους (71,8%) να καταδεικνύ-
ουν την αγγλική (χ2=12.148, df=1, p=0.000). 

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών εξέφρασαν θετική στάση, τόσο 
για την εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας (53,1%) (χ2=4.419, df=1, 
p<0.05) όσο και για την πρώιμη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας (61,5%)
(χ2=4.695, df=1, p<0.05) και επεσήμαναν την καταλληλότητα της ηλικίας και 
την ‘αβίαστη’ εκμάθηση των ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες (χ2=9.290, 
df=1, p<0.05).

Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών εντόπισαν ως 
απαραίτητα προσόντα για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρούς 
μαθητές την κατάλληλη εξειδίκευση των εκπαιδευτικών (60 αναφορές), την 
ευχέρεια δημιουργίας ευχάριστου μαθησιακού κλίματος (57 αναφορές) και 
την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (51 αναφορές).

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (97 ανα-
φορές) αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου με τους Έλληνες συνεντευξιαζό-
μενους (100%) (χ2=5.263, df=1, p<0.05) να εστιάζουν στο ρόλο των τοπι-
κών φορέων, ενώ τους Βούλγαρους (70,3%) να επικεντρώνονται στην ευ-
θύνη του ίδιου του ενδιαφερόμενου (χ2=9.653, df=1, p<0.05).
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Πίνακας 2  Συχνότητες και ποσοστά του θεματικού  Άξονα 
 «Πολύγλωσση εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και  Βουλγαρία»

Κατηγορίες Κωδικοί Ποσοστά 

4.Εισαγωγή μιας 
δεύτερης ξένης 
γλώσσας+ στην 
εκπαίδευση 

ΘΣΤΑΔΓΛ =
ΑΣΤΑΔΓΛ =

ΟΥΣΤΑΔΓΛ = 

Θετική στάση στην εισαγωγή 
δεύτερης ξένης γλώσσας
Αρνητική στάση στην εισαγωγή 
δεύτερης ξένης γλώσσας
Ουδέτερη στάση στην εισαγωγή 
δεύτερης ξένης γλώσσας 

81% 

8% 

11%  

5.Λόγοι εισαγωγής 
μιας δεύτερης 
ξένης γλώσσας 

ΔΙΚΕΠΙΛ =
ΕΚΔΞΓΕΠΑΓ=

ΕΔΓΠΡΟΛ=

ΠΡΟΠΟΛΥΓ= 

Δικαίωμα επιλογής από τους 
μαθητές
Εκμάθηση δεύτερης ξένης 
γλώσσας για επαγγελματική 
αποκατάσταση
Εκμάθηση της δεύτερης ξένης 
γλώσσας για προσωπικούς λόγους
Προώθηση της πολυγλωσσίας στην 
εκπαίδευση 

34% 

4% 

12% 
18%  

6.Προϋποθέσεις 
εισαγωγής της 
δεύτερης ξένης 
γλώσσας 

ΚΑΔΙΔΠΡΟ =
ΔΞΓΕΠΙΛΜ =

ΠΡΟΕΠΞΓ =

ΜΙΚΦΟΕΡΓ=
ΕΙΤΕΛΤΑΔ=

ΚΑΤΜΗΓΛ= 

Χρήση κατάλληλων διδακτικών 
προσεγγίσεων
Εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας 
ως επιλεγόμενο μάθημα
Προσωπική επιλογή η εκμάθηση 
άλλων ξένων γλωσσών
Μικρός φόρτος εργασίας
Εισαγωγή μόνο στις τελευταίες 
τάξεις του δημοτικού σχολείου
Κατάκτηση της μητρικής γλώσσας
 

16% 

9% 

23% 
5% 

11% 
24% 

7.Εισαγωγή 
πρώιμης 
εκμάθησης μιας 
ξένης γλώσσας 

ΑΡΣΤΑΠΡ =

ΘΕΣΤΑΠΡ =
ΘΣΤΑΓΓΛ =
ΘΕΣΤΑΞΓ = 

Αρνητική στάση στην πρώιμη 
εκμάθηση ξένης γλώσσας
Θετική στάση στην πρώιμη 
εκμάθηση ξένης γλώσσας
Θετική στάση μόνο για την αγγλική 
γλώσσα
Θετική στάση στην πρώιμη 
εκμάθηση ξένης γλώσσας εκτός 
αγγλικής γλώσσας 

33% 
24% 
39% 

8% 
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8.Λόγοι πρώιμης 
εκμάθησης μιας 
ξένης γλώσσας 

ΚΑΤΗΛΕΞΓ=

ΑΒΕΚΜΞΓ= 

Κατάλληλη ηλικία για την 
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
Αβίαστη εκμάθηση μιας ξένης 
γλώσσας 

33% 

33% 

9.Προϋποθέσεις 
πρώιμης 
εκμάθησης μιας 
ξένης γλώσσας 

ΠΑΙΣΘΠΡΟ=
ΚΑΤΠΡΟΜ =
ΜΙΚΦΕΡΓ=
ΓΝΩΠΟΛΧ=
ΔΙΕΠΙΜΑ= 

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση
Κατάλληλες προσεγγίσεις για 
μικρούς μαθητές
Μικρός φόρτος εργασίας
Γνωριμία με τον πολιτισμό της 
χώρας
Διερεύνηση των επιδράσεων των 
μαθητών της πρώιμης εκμάθησης 

7% 
47% 
15% 
6% 

6%  

10.Απαιτούμενα 
προσόντα 
εκπαιδευτικών 
για τη διδασκαλία 
ξένης γλώσσας 
στη πρώιμη ηλικία 

ΑΞΙΔΡΠΑΙ= 
ΕΞΔΙΔΓΛ =
ΑΡΓΝΩΓΛ =
ΑΞΔΗΜΔΡΑ=
ΔΗΕΥΧΚΛΙ=
ΔΙΔΕΜΠΞΓ=
ΠΑΙΔΚΑΤ=
ΠΤΥΦΙΛΞ =
ΓΝΝΤΕΧΝ=
ΕΠΙΚΔΕΞ = 

Αξιοποίηση δραστηριοτήτων 
παιγνιώδους μορφής
Εξειδίκευση στη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση της γλώσσας-στόχο
Αξιοποίηση δημιουργικών 
δραστηριοτήτων
Δημιουργία ευχάριστου 
μαθησιακού κλίματος
Διδακτική εμπειρία στη ξένη 
γλώσσα
Παιδαγωγική κατάρτιση
Πτυχίο φιλόλογου ξένης γλώσσας 
Γνώση των νέων τεχνολογιών
Επικοινωνιακές δεξιότητες 

36% 
60% 
46% 
18% 
57% 
15% 
51% 
19% 
4% 

11%  

11.Δια βίου 
Μάθηση 

ΣΗΕΓΛΟΗΛ=
ΧΟΚΡΑΤΦΟ=
ΧΟΤΟΠΦΟ=
ΕΥΘΑΝΘΔΜ= 

ΕΚΣΥΝΕΠ=
ΔΥΝΕΥΡΠΡ= 

Σημασία εκμάθησης γλωσσών σε 
οποιαδήποτε  ηλικία 
Χορήγηση από κρατικούς φορείς
Χορήγηση από τοπικούς φορείς
Ευθύνη του ιδίου του ανθρώπου 
για τη δια βίου μάθηση
Εκμάθηση ξένων γλωσσών ως 
συνειδητή επιλογή
Δυνατότητα εκμάθησης μέσα από 
ευρωπαϊκά προγράμματα 

97% 
71%  
5% 

37% 
19% 

8% 
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3.3.3 Προβληματισμοί γύρω από τη διδασκαλία των ξένων γλωσ-
σών

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους 
αναφορικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η πλειοψηφία των συ-
νεντευξιαζόμενων (30 αναφορές) εντόπισε ελλείψεις ως προς την υλικοτε-
χνική υποδομή του σχολείου και αρκετοί εκπαιδευτικοί φάνηκαν να προ-
βληματίζονται σχετικά με τη μη αποτελεσματική υλοποίηση από το κρά-
τος της πολυγλωσσικής πολιτικής (23 αναφορές).

Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πρώιμη εκμάθηση 
των ξένων γλωσσών εστιάζοντας στις πιθανές δυσκολίες που δύναται να 
αντιμετωπίσουν οι μικροί μαθητές (31 αναφορές) και τη πιθανότητα τα μι-
κρά παιδιά να συγχέουν τη ξένη γλώσσα με τη μητρική τους (24 αναφορές).

Οι Βούλγαροι συνεντευξιαζόμενοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους 
για τις μεθόδους και προσεγγίσεις (χ2=6.453, df=1, p<0.05) και από την άλ-
λη πλευρά οι Έλληνες για το φόρτο μαθημάτων (χ2=5.844, df=1, p=<0.05) 
και την παραπαιδεία (χ2=5.364, df=1, p<0.05). Οι εκπαιδευτικοί με προϋ-
πηρεσία άνω των 6 ετών προβληματίστηκαν σχετικά με τον αποσπασμα-
τικό σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων(χ2=6.168, df=2, p<0.05). 

Πίνακας 3  Συχνότητες και ποσοστά του θεματικού Άξονα 
«Προβληματισμοί γύρω από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών»

Κατηγορίες Κωδικοί Ποσοστά 

12.Αναλυτικά 
προγράμματα 
και γλωσσικό 
υλικό 

ΑΣΧΕΔΑΠ =

ΚΑΤΜΕΘΠΡ=
ΜΗΕΥΕΑΠ =
ΜΗΚΣΧΕΓ =
ΕΛΥΛΙΤΕΧ= 

Αποσπασματικός σχεδιασμός 
Αναλυτικών Προγραμμάτων
Κατάλληλες μεθόδους και  
προσεγγίσεις
Μη ευέλικτα Αναλυτικά 
Προγράμματα
Μη κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια
Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

 
23% 
25% 
15% 
18% 
30%  
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13.Μαθητές 
και εκμάθηση 
ξένων γλωσσών 

ΑΔΑΠΥΛΟ =
ΠΙΔΥΑΜΑ =
ΠΕΡΕΛΓΛ =
ΜΕΓΦΟΡΜΑ=
ΠΑΡΠΑΡΝ= 

Αδυναμία αποτελεσματικής 
υλοποίησης από το κράτος
Πιθανές δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουν οι μαθητές
Περιθωριοποίηση της ελληνικής/
βουλγαρικής γλώσσας
Μεγάλος φόρτος μαθημάτων
Η παραπαιδεία ως αρνητικός 
παράγοντας 

23% 
15% 
12% 
18% 
12%  

14.Πρώιμη 
εκμάθηση 
της αγγλικής 
γλώσσας 

ΠΙΔΥΑΜΗ =
 
ΑΡΝΣΥΝΣΧ= 

ΣΥΓΧΜΗΓ =
ΔΥΕΚΕΛΛΓ= 

Πιθανές δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουν οι μαθητές σε 
τόσο μικρή ηλικία
Εμφάνιση αρνητικών 
συναισθημάτων απέναντι στο 
σχολικό περιβάλλον
Σύγχυση με μητρική γλώσσα από 
πλευράς μαθητών
Δυσκολίες στην εκμάθηση της 
ελληνικής/βουλγαρικής γλώσσας 

31% 
 

11% 
24% 

19%  

3.3.4 Προτάσεις για την πολύγλωσση εκπαίδευση

Ο συγκεκριμένος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τις προτάσεις των εκπαι-
δευτικών σχετικά με την πολύγλωσση εκπαίδευση στη χώρα τους και ειδι-
κότερα οι προτάσεις τους αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα, το γλωσ-
σικό υλικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το διδακτικό προσωπικό και την πε-
ραιτέρω επιμόρφωσή του, την σχέση οικογένειας- σχολείο, καθώς και τις 
προτάσεις τους για την εισαγωγή μιας δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση.

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών στρέφονται προς την αξιοποίηση σύγχρο-
νων μεθόδων και πρακτικών (47 αναφορές) με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 
όλων των δεξιοτήτων και ειδικότερα επικοινωνιακών και με τον ίδιο σχεδόν 
αριθμό αναφορών, 46 στο σύνολο, γίνονται προτάσεις για την αναδιαμόρφω-
ση του αναλυτικού προγράμματος καθιστώντας το πιο ‘ευέλικτο’ και ανοιχτό’.

Ένα σημαντικό τμήμα των συμμετεχόντων θεώρησε αναγκαία την έγκαι-
ρη στελέχωση με έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς για τη δι-
δασκαλία των ξένων γλωσσών (30 αναφορές) και την προτίμησή τους για 
μία διαρκή και συνεχιζόμενη επιμόρφωση (28 αναφορές).
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετική στάση για τις ήδη υπάρ-
χουσες γλώσσες (59 αναφορές) οι οποίες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη-
μα είναι η γερμανική και η γαλλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη ενώ στο βουλγα-
ρικό εκπαιδευτικό σύστημα εντάσσονται η αγγλική, η γερμανική, η γαλλική, η 
ισπανική, η ιταλική και η ρωσική γλώσσα ως δεύτερη ξένη με την προϋπόθεση 
να συμπληρώνεται ικανοποιητικός αριθμός μαθητών. Από την άλλη πλευρά, η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεώρησαν απαραίτητη την εισαγωγή ‘ισχυρών’ 
γλωσσών αποσκοπώντας είτε στην προώθηση της πολυγλωσσίας (20 αναφο-
ρές) είτε στην ανάπτυξη συνεργασίας κυρίως σε οικονομικό επίπεδο.

Τέλος, παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις καθώς οι 
Βούλγαροι συνεντευξιαζόμενοι πρότειναν την αύξηση των διδακτικών ωρών 
(60,9%) (χ2=4.026, df=1, p<0.05), τη σύσταση ολιγομελών τμημάτων για την εκ-
μάθηση των ξένων γλωσσών (78,9%) (χ2=7.862, df=1, p<0.05), την παροχή κι-
νήτρων στους εκπαιδευτικούς (100%) (χ2=12.360, df=1, p=0.000) όπως επίσης 
και τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση (75%) (χ2=9.722, df=1, p<0.05)

Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία λιγότερη των 5 ετών πρότειναν την αξι-
οποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών (70%). Οι συμμετέχοντες με τη 
περισσότερη διδακτική εμπειρία συνέστησαν τη σύσταση ολιγομελών τμη-
μάτων (63,2%)(χ2=9.011, df=2, p=<0.05) και τη διαρκή επιμόρφωση (60,7%) 
(χ2=11.407, df=2, p<0.05). 

Πίνακας 4 Συχνότητες και ποσοστά του θεματικού Άξονα ‘Προτάσεις
για την πολύγλωσση εκπαίδευση’

Κατηγορίες Κωδικοί Ποσοστά 

15.Προτάσεις για 
τα προγράμματα 
σπουδών και το 
γλωσσικό υλικό 

ΑΝΑΔΑΠΡ =
ΑΥΩΡΔΙΔ =
ΣΥΓΜΕΠΡ =
ΑΠΟΠΤΥΣΧ=
ΔΙΔΞΓΕΠΙ=

ΣΧΕΕΚΥΛΙ=
ΣΥΞΓΜΗΤ= 

Αναδιαμόρφωση Αναλυτικών 
Προγραμμάτων
Αύξηση ωρών διδασκαλίας
Σύγχρονες μέθοδοι και πρακτικές
Απόκτηση πτυχίων από το σχολείο
Διδασκαλία των ξένων γλωσσών 
ως επιλεγόμενο μάθημα 
Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού
Σύνδεση διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας με τη μητρική 

46% 
23% 
47% 
14%  

10% 
21% 
19%  
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16.Συνεργασία 
οικογένειας και 
σχολείου 

ΠΑΚΙΝΜΓ =
ΑΜΣΥΟΙΣΧ= 

Παροχή κινήτρων σε μαθητές και 
γονείς 
Αμφίδρομη συνεργασία 
οικογένειας και σχολείου 

9% 
8%  

17.Οργάνωση 
μαθήματος-
Υλικοτεχνική 
υποδομή 

ΒΕΛΥΛΜΕ= 

ΧΡΝΕΤΕΧΝ=
ΣΥΟΛΙΤΜ= 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής 
υποδομής και των μέσων 
διδασκαλίας
Χρήση των νέων τεχνολογιών
Σύσταση ολιγομελών τμημάτων 
για την εκμάθηση ΞΓ 

31% 
16% 
19%  

18.Στελέχωση 
εκπαιδευτικών 
ξένων γλωσσών 

ΕΓΚΣΤΕΞΕΙ=
ΠΡΟΠΡΚΙΝ =
ΠΡΣΥΝΕΚ =

ΣΥΜΕΥΠΡ =
ΑΔΙΞΓΕΞ =

ΠΑΚΙΕΚΠ= 

Έγκαιρη στελέχωση από 
εξειδικευμένους εκπ/κους 
Προώθηση των προγραμμάτων 
κινητικότητας
Προώθηση συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών του σχολείου
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα
Ανάληψη της διδασκαλίας των 
ξένων γλωσσών αποκλειστικά από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς
Παροχή κινήτρων στους 
εκπαιδευτικούς 

30% 
22% 

7% 
13% 

 
17% 
11%  

19.Η δεύτερη 
ξένη γλώσσα στην 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

ΕΙΣΑΛΒΑ =
ΕΙΣΡΩΣΙ =
ΕΙΣΒΟΥΛ=
ΕΙΣΠΟΙΓΛ=
 
ΕΙΣΙΤΑΛ=
ΕΙΣΙΣΠΑ =
ΘΕΣΤΥΠΑΓΛ=
ΕΙΜΗΕΥΓ=
ΕΙΑΑΛΛΓ= 

Εισαγωγή της αλβανικής γλώσσας
Εισαγωγή της ρωσικής γλώσσας
Εισαγωγή της βουλγαρικής 
γλώσσας
Εισαγωγή ποικιλίας ξένων 
γλωσσών στην
εκπαίδευση
Εισαγωγή της ιταλικής γλώσσας
Εισαγωγή της ισπανικής γλώσσας
Θετική στάση για τις ήδη 
υπάρχουσες γλώσσες
Εισαγωγή μη ευρωπαϊκών 
γλωσσών
Εισαγωγή άλλων γλωσσών 

5% 
22% 
4% 

 
27% 
9% 

13% 
59% 
14% 
8%  
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20.Λόγοι επιλογής 
συγκεκριμένης 
γλώσσας ως 
δεύτερης ξένης 

ΕΠΜΕΤΑΝ=
ΕΠΔΥΝΣΥΝ=
ΕΠΙΤΟΥΔΡ=

ΕΠΠΡΟΣΒΕ=
ΕΙΣΧΠΟΛΥ= 

Επιλογή γλώσσας λόγω ύπαρξης 
μεταναστών 
Επιλογή λόγω δυνατότητας 
συνεργασίας των χωρών
Επιλογή  λόγω διευκόλυνσης σε 
τουριστικές δραστηριότητες
Επιλογή για προσωπική βελτίωση
Εισαγωγή ‘ισχυρών’ γλωσσών για 
προώθηση πολυγλωσσίας 

8% 
14% 

10% 
17% 

20%  

21.Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

ΕΝΔΟΕΠΙ=
ΕΠΔΙΜΙΠ=

ΔΙΣΥΝΕΠΙ= 

Ενδοσχολική επιμόρφωση
Επιμόρφωση σε ζητήματα 
διδασκαλίας σε μικρά παιδιά
Διαρκής και συνεχιζόμενη 
επιμόρφωση 

6% 
21% 
28%  

4.0 ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν μια πρώτη χαρτογράφηση των απόψεων των εκ-
παιδευτικών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αναφορικά με ζητήματα πολυγλωσσίας 
και πολύγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και την πολύγλωσση εκπαίδευση. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών και των 
δύο χωρών απέναντι στην πολυγλωσσία και την χάραξη πολύγλωσσης εκπαι-
δευτικής πολιτικής, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να αναγνωρίζει τη 
σημαντικότητα της εκμάθησης δύο τουλάχιστον γλωσσών πέραν της μητρικής, 
και την αναγκαιότητα της πρώιμης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας (Γρίβα & 
Ηλιάδου, 2011. Griva & Chostelidou, 2013. Griva, Chostelidou & Panteli, 2013).

Σύμφωνα με το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, μέσα από την πο-
λυγλωσσία εξασφαλίζεται η αμοιβαία επικοινωνία, η κινητικότητα και η συνεργα-
σία των πολιτών, όπως επίσης και στην απόκτηση πολυπολιτισμικής ευαισθητο-
ποίησης και αλληλόδρασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα τέτοιο 
πολυγλωσσικό πλαίσιο, αναγνώρισαν τη χρήση της αγγλικής ως lingua franca 
και την ανάγκη εκμάθησής της για λόγους επικοινωνίας και μελλοντικού επαγ-
γελματικού προσανατολισμού (Crystal, 2003).

Επίσης, τονίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και των δύο χωρών η μη ισότι-
μη αντιμετώπιση των ολιγότερο ομιλούμενων γλωσσών, σε αντίθεση με τη θέ-
ση υπεροχής που κατέχουν οι ευρέως ομιλούμενες γλώσσες (Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, 2004. Τοκατλίδου, 1999, 2004). Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τους ίδιους 
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προβληματισμούς συμμερίσθηκαν οι εκπαιδευτικοί των δύο κρατών γύρω από 
ζητήματα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, ενώ ταύτιση καταγράφηκε και στις 
προτάσεις τους για τη βελτίωση της πολύγλωσσης εκπαίδευσης στις δύο χώρες.

Κλείνοντας, προτείνουμε σε επόμενη έρευνα να καταγραφούν οι οπτικές των 
εκπαιδευτικών των δύο χωρών σε μεγαλύτερο εύρος, αξιοποιώντας ταυτόχρονα 
διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία, όπως   ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, 
για να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των απόψεών τους.
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Οι τεχνικές δραματικής έντασης 
στη διδασκαλία λογοτεχνικού κειμένου: 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Γουτού Γουπατού1

Παπαδόπουλος Σίμος
Καραγιάννη Αγνή

ABSTRACT

In this project we take advantage of dramatic tension techniques/
conventions (O’ Toole, 1992) for teaching Alexandros Papadiamantis’s 
short story “Γουτού Γουπατού (Goutou Goupatou)”. We also highlight their 
contribution in teaching literature through implicating students in terms 
of drama and stage action in the myth-making world. 

Dramatic tension is caused by the limitations characters experience in their 
lives (Morgan & Saxton, 1987). Such limitations are: concealment, deception, 
misunderstanding, the masking of the real self, secrecy, space and time restrictions, 
prohibition of moving or changing, thwarted expectations, radical changes in life’ 
s circumstances, surprise, the unanticipated, the state of the unknown, dilemma, 
doubting capability, challenge from a more powerful one, threat, request, inner 
conflict, opposition, warning, suspense, difficulties in assigned work. 

The aforementioned short story was selected since it owns elements of 
dramatic tension and information in advance which give students the opportunity 
to make the most of techniques that contribute to inquiring about the characters’ 
life and the solution of problematic situations, by which the psychological as well 
as the pedagogical dimensions of short story are highlighted.  

For the purpose of analyzing and interpreting this short story we use qualitative 
content analysis as a research technique (Mason, 2003). We also make an overall 
approach to dramatic tension techniques through theatrical analysis. Finally, we 
define the categories of analysis and we present their results. 

  

1.  Η δημοσίευση αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΘΑΛΗΣ”, που έχει 
συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ- ΕΚΠΑ “Το 
Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία”.



1172

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

1.0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο εκπαιδευτικός του 21ου αι., που καλείται να υπηρετήσει ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα το οποίο, εκτός των άλλων, στοχεύει στις ίσες ευκαιρίες στη μά-
θηση, στην κατανόηση των ειδικών μαθησιακών δεξιοτήτων και στην απο-
δοχή της διαφορετικότητας, θα ήταν χρήσιμο, εάν δεν το έχει ήδη κάνει, 
να έρθει σε επαφή με μια απόπειρα του Παπαδιαμάντη, δύο αιώνες πριν, 
να προσεγγίσει το άλλο μέσα από ένα κείμενο γεμάτο ευαισθησία και αν-
θρωπιά, με στοιχεία ηθογραφίας και θεατρικότητας, έντονης ψυχογράφη-
σης και κριτικού ρεαλισμού: το διήγημα Γουτού Γουπατού. 

Το Γουτού Γουπατού έρχεται να μιλήσει, χωρίς προκαταλήψεις, αλλά και 
χωρίς να ωραιοποιεί την πραγματικότητα, για ένα παιδί με νοητική υστέ-
ρηση και μερική κινητική αναπηρία, που μέσα στην αφελή αθωότητά του 
εισπράττει τον αρνητισμό του περίγυρου, αλλά τελικά γίνεται ο ήρωας της 
παρέας των αδύναμων παιδιών, καθώς τολμά να αναμετρηθεί με τη συμ-
μορία της γειτονιάς. Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας επιλέγει 
να μιλήσει για τη διαφορετικότητα ανασύροντας ποικίλες τεχνικές έντασης, 
όπως είναι οι συνεχείς ανατροπές, οι περιορισμοί, οι αυτοαναιρέσεις. Αυτό 
αφενός εξυπηρετεί τη θεατρικότητα και τη δραματικότητα, αφετέρου ανα-
δεικνύεται ο θεματικός άξονας του μύθου, δηλαδή η πιθανότητα (αλλά και 
η δυνατότητα) να υπερισχύσει ο θεωρητικά αδύναμος έναντι του ισχυρού. 
Για παράδειγμα, κατά τη συμπλοκή των συμμοριών, που είναι ουσιαστικά η 
σκηνή της κορύφωσης της δράσης, ο ήρωας αρχικά ξυλοκοπείται, όπως θα 
ήταν αναμενόμενο, με βάση τουλάχιστον όσα είχαν προηγηθεί στην περι-

γραφή του σωματώδη ̓ νεγνωρισμένου ̓ ρχηγού τʼν μαγκʼν (ʼτο ̓ ψηλός, 
ʼσον καʼ ̓  Βράχος ̓ φʼ οʼ εʼχε τʼν θρόνον του, σγουρομάλλης, ̓ κτένιστος, 
ξεσκούφωτος, ξυπόλυτος, καʼ ̓ ποτρόπαιος),στη συνέχεια όμως, προς έκπλη-
ξη του αναγνωστικού κοινού, το αδύναμο-ανάπηρο χέρι του αγοριού απο-
δεικνύεται το δυνατό του σημείο, καθώς με αυτό ακινητοποιεί το λαιμό του 
αντιπάλου. Προκειμένου να γλιτώσει τον αρχηγό του από βέβαιο κίνδυνο 
πνιγμού, κάποιο από τα άτομα της συμμορίας, γνωρίζοντας τη βαθιά αγά-
πη του Μανολιού για το μοναδικό δικό του άνθρωπο, τη μάνα του, φωνά-

ζει ότι εκείνη πεθαίνει. Άλλωστε μόνον τʼν μητέρα του εʼχεν εʼς τʼν κόσμον. 
ʼκείνη τʼν ̓ πόνει, τʼν ̓ γάπα περιπαθʼς, καʼ αʼτʼς τʼν ̓ λάτρευεν. Αυτόμα-
τα, το αγόρι αφήνει ελεύθερο τον αντίπαλό του και η συμμορία εξαφανίζε-

ται. Ενώ όμως όλα τʼ παιδιʼ ̓ σαν ̓ περήφανα καʼ καμαρωμένα, γιατί ̓ ξʼλθον 
νικηταʼ ̓ πʼ τʼν ̓ γʼνα, ο Μανωλιός νιώθει ντροπιασμένος γιατί ̓ ττήθη ̓ πʼ 
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τʼ τέχνασμα τʼ παιδαριʼδες. Το διήγημα κλείνει με την παρηγορητική ρή-

ση του φίλου του: Καλύτερα ποʼ σʼ γέλασε, παρʼ νʼ σοʼ τό ̓ λεγε ̓ λήθεια!  

2.0 Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ

Το συγκεκριμένο διήγημα, που δημοσιεύτηκε στην Ακρόπολη το 18992, θα 
ήταν ίσως σκόπιμο να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα ενός ευρύτερου και 
εξίσου ιδιαίτερου θεματικού κύκλου, αυτό δηλαδή της τρίτης συγγραφι-
κής περιόδου του Παπαδιαμάντη στην οποία ανήκει. Αυτή η περίοδος έχει 
χαρακτηριστεί από λυρισμό και ένταση, με κεντρικούς ήρωες άτομα που 
ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παιδιά με δύσκολη 
παιδική ηλικία, όπως στο διήγημα Η Σταχομαζώχτρα (1899) που εκδόθηκε 
την ίδια χρονιά, παιδιά που υφίστανται κακομεταχείριση ελλείψει της μη-
τρικής στοργής, όπως η Παιδική Πασχαλιά (1891), το παιδί ως θύμα της οι-
κογενειακής κρίσης και των εξωσυζυγικών σχέσεων στο Πατέρα στο σπίτι 
(1895) ή ως θύμα αποκλεισμού στη Φωνή του Δράκου (1904), όπου η πιθα-
νή (και ίσως αβάσιμη) εκδοχή ότι ένα παιδί μπορεί να είναι νόθο, το καθι-
στά αυτόματα περίγελο και απορριπτέο από τους γύρω.3   

Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια του Σκιαθίτη συγγραφέα να φωτίσει τις 
διαφορετικές πτυχές της παιδικής ηλικίας και των συνθηκών ζωής των μι-
κρών του ηρώων, για τη σύγχρονη Παιδαγωγική το ενδιαφέρον στο Γουτού 
Γουπατού δεν είναι απλά η μυθοπλασία, αλλά ο βασικός θεματικός του άξο-
νας, δηλαδή η διαχείριση της διαφορετικότητας, που έτσι ή αλλιώς ως αντι-
κείμενο προβληματισμού αφορά όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλ-
λά σε κάθε κοινωνία ανθρώπων. Ο βασικός ήρωας του διηγήματος, παρό-
λο που εντάσσεται στο μικρόκοσμο ενός χωριού του 19ου αι., θα μπορού-
σε κάλλιστα να αποτελέσει τη φιγούρα ενός σύγχρονου παιδιού με ειδικές 
δεξιότητες, που δρα στο μικρόκοσμο ενός σύγχρονου σχολείου και έρχεται 
αντιμέτωπο τόσο με τον ευρύτερο περίγυρο όσο και με τις ‘συμμορίες’ των 
συνομηλίκων του, δεδομένου μάλιστα ότι στις μέρες παρατηρείται έξαρση 
φαινόμενων σχολικού εκφοβισμού και αποκλεισμού. Επομένως, η ιστορία 
του μικρού Μανωλιού θα μπορούσε να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών σήμε-

2. Δημοσιεύτηκε 1η Ιανουαρίου 1899: προφανώς η ημερομηνία δημοσίευσής του να σχετίζεται με τις 
αναφορές του κειμένου στη γιορτή του Χριστουγέννων και του Αη-Γιαννιού. Άλλωστε με αφορμή τη 
γιορτή του Αη-Γιαννιού και τη φράση του βασικού ήρωα «Πότε τἈ ΓουτοἈ, ΓουπατοἈ, μἈμ γατί», δηλαδή 
Πότε νἈ ἈρθἈ τοἈ ΧριστοἈ, τἈ ἈιβασιλειοἈ, νἈ φἈμε…», δόθηκε ο τίτλος στο διήγημα.
3. Σχετικά με το έργο του Παπαδιαμάντη βλ. Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελ., 1997, σσ. 144-162. Σχετικά με 
την προσέγγιση του άρρωστου παιδιού στη νεοελληνική λογοτεχνία βλ. Ρηγάτος, Γ., 1987, σσ. 207-221. 
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ρα, αλλά και να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και ένα βλέμμα 
ωριμότητας, κατανόησης και αποδοχής του διαφορετικού.   

Προς την ίδια παιδαγωγική κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιηθούν και 
τα στοιχεία δραματικής έντασης του συγκεκριμένου διηγήματος. Τις κειμε-
νικές αυτές τεχνικές δραματικής έντασης (O’Toole, 1992) μπορούμε να τις 
αναγνωρίσουμε, αρκεί να αφεθούμε στη ροή του ίδιου του κειμένου και να 
βιώσουμε τον παλμό της πλοκής, όχι τόσο με την έννοια της πολυπλοκότη-
τάς της (άλλωστε ο Παπαδιαμάντης έχει κατηγορηθεί για την ασθενή πλοκή 
των έργων του) (Πολίτου-Μαρμαρινού, 1997: 144), όσο με την έννοια της αί-
σθησης του απροσδόκητου, του μη αναμενόμενου, της αναμέτρησης άνι-
σων δυνάμεων, των κοινωνικών περιορισμών, που δυσχεραίνουν τη θέση 
των ηρώων ή, αντίθετα, των καταστάσεων που ενθαρρύνουν τα πρόσωπα 
προς τη δράση και κινούν τα νήματα της εξέλιξης των γεγονότων. Αυτά τα 
στοιχεία χρησιμοποιεί εν γένει ένας συγγραφέας αφηγηματικού ή θεατρι-
κού κειμένου για να διεγείρει την προσοχή του αναγνώστη/θεατή, αλλά και 
για να προσδώσει στο κείμενό του θεατρικότητα και ένταση. Κατ’ επέκταση, 
τα ίδια αυτά στοιχεία μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του μαθη-
τή-αναγνώστη και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να επισημανθούν μέ-
σα από τεχνικές ανίχνευσης προσώπων και καταστάσεων επιτελώντας ποι-
κίλους ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους. (Παπαδόπουλος, 2010a) 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της παρούσας παιδαγωγικής πρότασης, η επιλογή του 
Γουτού Γουπατού σχετίζεται με την υπόθεση εργασίας ότι η κατάλληλη επισή-
μανση των στοιχείων δραματικής έντασης του συγκεκριμένου διηγήματος, 
μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση, από μέρους των μαθητών, του άλλου, 
της ζωής των χαρακτήρων και στη λύση των προβληματικών καταστάσεων. 
Η παιδαγωγική στοχοθεσία της μεταγραφής του Γουτού Γουπατού σε δραματι-
κό-σκηνικό περιβάλλον, μέσω της αξιοποίησης αυτών των στοιχείων, εξυπη-
ρετεί, πέρα από την εξοικείωση των μαθητών με τη λογοτεχνική και αισθητική 
αξία των έργων του Παπαδιαμάντη, την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων, ειδι-
κά του κριτικού στοχασμού, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να αφουγκραστούν 
τις ενδόμυχες σκέψεις εκείνου που δε δύναται να πει ό,τι πραγματικά νιώθει, 
είτε γιατί το περιβάλλον δεν του το επιτρέπει, είτε γιατί, όπως στην περίπτωση 
του κεντρικού ήρωα, η νοητική του υστέρηση εγκλωβίζει τα θέλω του σε ένα 
αδύναμο σώμα και μυαλό. Το ζητούμενο άλλωστε της σύγχρονης διδακτικής 
μεθοδολογίας είναι η ενδυνάμωση της κριτικής και συγκριτικής σκέψης, η δη-
μιουργία αναλογιών, η πολυτροπική αναγνώριση του εαυτού μας, αλλά και η 
σφαιρική αντίληψη του κόσμου μας. (Παπαδόπουλος, 2010b) 

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανής ο λόγος για τον οποίο προτείνεται, 
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με αφορμή τα στοιχεία δραματικής έντασης, μια διαδραστική και λιγότερο 
κειμενοκεντρική προσέγγιση του Γουτού Γουπατού, όπου οι μαθητές καλού-
νται βιωματικά να ανιχνεύσουν πρόσωπα και πράγματα μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση της ομάδας (Παπαδόπουλος, 2010a· Morgan, & Saxton, 1987). 
Άλλωστε, η θεατρικότητα του ίδιου του κειμένου οδηγεί στην επιλογή αυ-
τής της διδακτικής πρακτικής, από τη στιγμή που ο Παπαδιαμάντης φαίνε-
ται να λειτουργεί περισσότερο ως σκηνοθέτης, παρά ως πεζογράφος. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η γραφή του έντεχνα καταδεικνύει τις προκαταλήψεις του 
περιβάλλοντος και των κοινωνικών κανόνων, το τυχαίο αλλά και το σκόπι-
μο, διαθέτει απροσδόκητες εξελίξεις, συγκρούσεις, προκλήσεις, ματαιώσεις 
στόχων, αλλά και επαναπροσδιορισμούς,  που επηρεάζουν τη δράση και 
ενδυναμώνουν την ένταση. Το ενδιαφέρον μάλιστα στο Γουτού Γουπατού 
είναι ότι, χωρίς στείρο ηθικοδιδακτισμό, μέσω της επικράτησης του δυνά-
μει αδύναμου έναντι του εν γένει ισχυρού, απομυθοποιείται η σωματική και 
νοητική αναπηρία ως αναπηρία κοινωνική. Ταυτόχρονα, επέρχεται, έστω 
και με περιορισμούς, η δικαίωση του κεντρικού ήρωα μέσα από ένα παιχνί-
δι κατάλληλα επιλεγμένων λέξεων, ζωντανών περιγραφών, θεατρικής οικο-
νομίας και πρόσφορων αφηγηματικών τεχνικών, που παραπέμπουν σε ένα 
περισσότερο σκηνικό-δραματικό περιβάλλον, παρά καθαρά αφηγηματικό. 

3.0 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ     

Λόγω της περιορισμένης έκτασης της παρούσας εργασίας, θα αναφερθού-
με επιλεκτικά σε ορισμένα χωρία του κειμένου, στα οποία διακρίνεται η 
δραματική ένταση και, συγκεκριμένα, στον πρόλογο, όπου δίνεται ο χώρος 
δράσης και η εξωτερική περιγραφή του κεντρικού προσώπου.   

Ο Παπαδιαμάντης επιλέγει να αρχίσει το κείμενό του επιστρατεύοντας 
δυναμικά ρήματα για να δηλώσει εξαρχής τη δεινή θέση του κεντρικού 
ήρωα μέσα στην κλειστή κοινωνία του χωριού και την αρνητική στάση 

των κατοίκων: Τʼν ̓ πετροβολοʼσαν οʼ μάγκες τʼς ̓ γορʼς, τʼν ̓ χλεύαζον τʼ 
κορίτσια τʼς γειτονιʼς, τʼν ̓ φοβοʼντο τʼ νήπια καʼ τʼ βρέφη. Πέρα από τη 
συναισθηματική φόρτιση των ρημάτων χλευάζω, φοβάμαι αλλά και πετρο-
βολώ (ειδικά η εικόνα της απομάκρυνσης ενός αθώου παιδιού με πέτρες εί-
ναι τουλάχιστον σκληρή), είναι εμφανής η πρόθεση του συγγραφέα να δη-
λώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ήρωας εξαιτίας της προκατάλη-
ψης, της αμάθειας ή της ημιμάθειας των μελών του κοινωνικού περίγυρου, 
δυσκολίες όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και η επικινδυνότη-
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τα μιας κατάστασης που την έλεγχαν οʼ μάγκες τʼς ̓ γορʼς. Η λέξη άλλωστε 
μάγκας ενέχει το στοιχείο της μηχανορραφίας, της αναίτιας εχθρότητας και 
βίας, της επιβολής ισχύος και ελέγχου, ώστε εκ των πραγμάτων ο Μανω-
λιός να φαίνεται θύμα αυτών των παιδιών.     

Το ευφυές βέβαια σε αυτόν τον πρόλογο είναι ότι ο συγγραφέας εσκεμ-
μένα αφήνει να πλανάται ένα μυστήριο, προς εξυπηρέτηση της δραματικής 
έντασης, σχετικά με το πλάσμα που προκαλούσε όλη αυτήν την αναστάτω-

ση των κατοίκων. Η φράση Τʼν ̓ λεγαν «ʼ Μανώλης τʼ Ταπόι», προϊδεάζει 
τον αναγνώστη για κάτι αξιοπερίεργο, ενώ η περιγραφή συνεχίζει ως εξής: 

Φόβος καʼ τρόμος ̓ κολλοʼσε τʼ ̓ κακα βρέφη εʼς τʼ ̓ κουσμα τοʼ ̓ νόματος 
τούτου. Πολύ σύντομα όμως ο συγγραφέας αποκαθιστά το αναίτιο κάθε φό-

βου, καθώς δηλώνει ότι ̓  νεολαία τοʼ χωρίου, οʼ θαμʼνες τʼν μαγαζειʼν 
καʼ τʼν καφενείων, δʼν ̓ παυαν ποτʼ νʼ τʼν πειράζουν: Εʼσʼ ̓ να χταπόδι, 
καημένε Μανωλιό· εʼσαι χταπόδι. Κʼ ̓ κεʼνος, μʼ τʼν γλʼσσάν του τʼν δεμένην 
διʼ γλωσσοδέτου μέχρι τʼς ρίζης τʼν ̓ δόντων, ̓ πήντα:Ναί, εʼμι ταπόι!… ̓ σʼ 
εʼσι ταπόι. (Ναί, εʼμαι χταπόδι. ̓ σʼ εʼσαι χταπόδι.) Και συνεχίζει να ξεδιπλώ-
νει το κουβάρι του μυστηρίου και να αποκαλύπτει την ταυτότητα αυτού 

του ιδιαίτερου παιδιού: ̓  δεξιʼς ποʼς ̓ σύρετο κατόπιν τοʼ ̓ ριστεροʼ, δʼν 
ʼκινεʼτο ̓ λευθέρως. ̓  δεξιʼ χεʼρ ̓ ν καʼ χονδρʼ καʼ δυσανάλογος, καʼ σχεδʼν 
παράλυτος φαινομένη…. ̓ θεώρει τʼν ̓ αυτόν του ̓ ς ̓ χρηστον. ̓ ξαιρουμένης 
τʼς γλώσσης τʼ ̓ μισυ τοʼ ̓ νθρώπου ̓ το ̓ γιές. Παρόλο που ο ήρωας χρησι-
μοποιεί μία ακατανόητη γλώσσα, αυτό που τελικά φαίνεται να δυσχεραί-
νει την επικοινωνία του με τους κατοίκους είναι η άρνηση των τελευταίων 
να δημιουργήσουν σχέσεις επαφής μαζί του, ώστε να διαφαίνονται για άλ-
λη μία φορά οι περιορισμοί του περιβάλλοντος που οδηγούν το αγόρι σε 

αυτοπεριορισμούς και σε χαμηλή αυτοεκτίμηση (ʼθεώρει τʼν ʼαυτόν του 
ʼς ʼχρηστον). Αντίθετα, όσοι ήθελαν να ανοίξουν έναν δίαυλο επικοινωνί-
ας με το αγόρι, έστω και σε επίπεδο αστεϊσμού, κρατούσαν αρνητική στά-
ση απέναντι στην ιδιαιτερότητά του.     

   Η σχέση βέβαια του Μανωλιού με την κλειστή κοινωνία, όπου ζει, φαί-
νεται να τον επηρεάζει, αλλά όχι καταλυτικά, καθώς ο ίδιος διακρίνεται από 
αφέλεια, αθωότητα και ξεγνοιασιά. Ο Παπαδιαμάντης τοποθετεί τον ήρωα 
σε ένα χώρο όχι στατικό, αλλά δυναμικό. Η απεικόνιση του χωριού, αλλά 
και των ανθρώπων του, αυτών των γραφικών τύπων που παρακολουθούν 
το Μανωλιό, τον απορρίπτουν ή τον πειράζουν, άλλοτε λόγω μικροπρε-
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πείας και άλλοτε χάριν αστεϊσμού, είναι ιδιαίτερα ζωντανή και δίνει την αί-
σθηση ενός σχεδόν θεατρικού σκηνικού. Η αναπαράσταση γενικά της ζωής 
των κατοίκων καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ειδικά η αναφορά στις 
γιορτές του Αγίου Νικολάου και Αγίου Σπυρίδωνα, διαθέτει τέτοια γλαφυ-
ρότητα που ο αναγνώστης νομίζει ότι οι Άγιοι έχουν σάρκα και οστά και εί-

ναι έτοιμοι να μιλήσουν. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά το απόσπασμα: ʼ 
ʼις Νικόλας εʼχεν ̓ σπρίσει ̓ δη τʼ γένεια του πρʼ ̓ μερʼν, καʼ ̓ τον ̓  σειρʼ 
τοʼ ̓ γίου Σπυρίδωνος νʼ ̓ σπρίσʼ τʼ ̓ δικά του· δʼν ̓ μενον πλέον εʼμʼ δώδεκα 
ʼμέραι ̓ ως τʼ Χριστούγεννα. Έτσι, οι συνήθεις μακροσκελείς περιγραφές του 
Παπαδιαμάντη δίνουν τη θέση τους σε μία αβίαστη αφήγηση, ακόμα και 
όταν πρόκειται για εγκιβωτισμένη αφήγηση, καθώς μέσα από αυτήν ερμη-
νεύονται καταστάσεις και συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα η παθολο-
γική αγάπη του Μανωλιού για τη μητέρα του (μία σχέση που στη συνέχεια 
της ιστορίας θα αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την τελική έκβα-
ση των γεγονότων) ή η παράλληλη ιστορία της ζωής του ηγεμόνα των μα-
γκών, η οποία φωτίζει τα αίτια της αντίδρασης αλλά και της επιθετικότητας 
αυτού του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης των χαρακτήρων, τα 
δρώντα πρόσωπα δίνουν την εντύπωση ότι βαραίνουν από ένα παρελθόν, 
που επηρεάζει καταλυτικά το παρόν και το μέλλον τους, ώστε ο αναγνώ-
στης-θεατής να επιθυμεί να τους δώσει δραματικό λόγο για να αφουγκρα-
στεί τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους ή για να δικαιολογήσει τις επιλογές 
τους.    

Πέρα όμως από την περιγραφή του χώρου, στον πρόλογο, ο ρεαλισμός 
του σκηνικού συναντά τη δραματική ένταση των καταστάσεων που εξελίσ-
σονται μέσα σε αυτό το σκηνικό, καθώς προοικονομούνται εμπόδια, επι-
κείμενες αντιπαραθέσεις, φοβίες. Για παράδειγμα, ένταση προκαλεί η περι-
γραφή των παιδικών συμμοριών, όπου η αφήγηση, με εμφανή βέβαια στοι-
χεία χιούμορ, παραπέμπει σε ένα σκηνικό που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη και 

προδιαθέτει ανάλογα τον αναγνώστη για την εξέλιξη: ʼλα τʼ παιδιʼ τοʼ 
χωρίου ̓ σαν διʼρημένα εʼς δύο μεγάλα πάνοπλα στρατόπεδα. Αʼ ̓ χθροπραξίαι 
ʼρχιζον ̓ πʼ τʼ φθινόπωρον, διήρκουν καθʼ ̓ λον τʼν χειμʼνα, ̓ ξηκολούθουν 
τʼν ̓ νοιξιν, καʼ δʼν ̓ παυον τʼ θέρος. Έτσι, ο αναγνώστης είναι προετοιμα-
σμένος για εξελίξεις με δυναμισμό και για αναμετρήσεις δυνάμεων.
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4.0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όλα τα παραπάνω σημεία του κειμένου και τα στοιχεία δραματικής έντα-
σης θα μπορούσαν να αναδειχθούν μέσω των θεατρικών τεχνικών. Για πα-
ράδειγμα, θα ήταν ενδιαφέρον παιδαγωγικά να εμψυχώσουμε τους μαθη-
τές στην αναπαράσταση διαδοχικών σκηνών του διηγήματος μέσω της τε-
χνικής της παγωμένης εικόνας: μία απόδοση της σκηνής όπου οι κάτοικοι 
περιγελούν το παιδί και ένα στιγμιότυπο της σκηνής της σύγκρουσης. Ο 
εμπλουτισμός αυτών των ακίνητων εικόνων με λόγο και κίνηση μέσω της 
δραματοποιημένης αφήγησης με στοιχεία αυτοσχεδιασμού θα ήταν μία 
χρήσιμη εμπειρία για τους συμμετέχοντες σε μία απόπειρα να βελτιώσουν 
τη θέση του βασικού ήρωα και να δώσουν εναλλακτική λύση στο πρόβλη-
μα. Επίσης, η καρέκλα των αποκαλύψεων θα μπορούσε να φέρει στο φως 
όσα νιώθουν τα βασικά πρόσωπα, ενώ η τεχνική της συλλογικής συνείδη-
σης θα φώτιζε ακόμη περισσότερο αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ψυ-
χής. (Παπαδόπουλος, 2010a)  

Και γίνεται λόγος για την ανίχνευση της ανθρώπινης ψυχής, γιατί το πε-
ζογραφικό έργο του Παπαδιαμάντη εν γένει διακρίνεται για τα έντονα ψυ-
χογραφικά του στοιχεία (Φαρίνου-Μαλαματάρη, 1987· Φαρίνου-Μαλαμα-
τάρη, 2005). Πέρα από τα λογοτεχνικά ρεύματα και τις αφηγηματικές τεχνι-
κές της εποχής του, ο Παπαδιαμάντης προσεγγίζει το υλικό του ως ρεαλι-
στής ηθογράφος, εξελίσσεται όμως σε νατουραλιστή ψυχογράφο, καθώς 
σκύβει με ευαισθησία πάνω από τα ζητήματα που απασχολούν τους ήρω-
ές του, ειδικά όταν αυτά προκύπτουν από εξωγενείς δεσμεύσεις. Για αυτόν 
ίσως το λόγο, εκτός από την ηθογραφική σκηνοθεσία, διακρίνεται συνο-
λικά στα έργα του η πρόθεσή του να ασκήσει έμμεση κριτική στα ήθη και 
στην ηθική των κλειστών κοινωνιών του 19ου αι., με παράλληλη διάθεση να 
μελετήσει την ανθρώπινη ψυχολογία και να αποκωδικοποιήσει τα κίνητρα 
των δράσεων και των επιλογών.4

Επομένως, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι η διερεύ-
νηση του Γουτού Γουπατού θα ήταν ελλιπής εάν δεν λάβουμε υπόψη τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά της παπαδιαμαντικής γραφής και αν, κατά τη δι-
δακτική διαδικασία, δεν τα επισημάνουμε με έμμεσο τρόπο στους μαθη-
4. Όλες αυτές οι τεχνικές επεξεργασίας του υλικού εντοπίζονται στα περισσότερα έργα του 
Παπαδιαμάντη. Αρκεί να θυμηθούμε τη βαθιά ψυχογραφημένη Φόνισσα, που οδηγείται στο 
απονενοημένο φονικό, στον πνιγμό των νεαρών κοριτσιών, για να τα απαλλάξει από το βαρύ φορτίο 
μιας προδιαγεγραμμένης σκληρής μοίρας, την οποία επωμίζονται μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν 
γυναίκες μέσα σε μια κοινωνία με φτώχεια, στερήσεις και αυστηρά οριοθετημένους ρόλους με βάση 
το φύλο. Βλ. σχετικά Λαμπροπούλου, Β., 1992, Οι γυναίκες στο έργο του Παπαδιαμάντη και το φύλλο, 
μια φεμινιστική προσέγγιση και ερμηνεία, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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τές, σε συνδυασμό με τα στοιχεία δραματικής έντασης. Αξίζει, για παρά-
δειγμα, να προσέξουμε, ότι ο Παπαδιαμάντης δεν περιορίζεται μόνο στο 
να περιγράψει απλά μία κατάσταση, αλλά προτίθεται να ψυχογραφήσει, 
να ανιχνεύσει, να εμβαθύνει και, εν τέλει, να δικαιώσει αυτό το ξεχωριστό 
παιδί. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα ήταν ίσως σκόπιμο να αναφέρουμε ότι 
στο Γουτού Γουπατού διακρίνεται, πέραν του ρεαλισμού, και μία ρομαντική 
διάθεση (και κατ’ ουσίαν βαθιά ανθρώπινη ματιά) στην απόδοση προσώ-
πων και πραγμάτων, ώστε το δύσμορφο, λόγω της ασθένειάς του, αγόρι 
να περιγράφεται με τρόπο διακριτικό: αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί και 
τα επίθετα που συνήθως επιστρατεύονται για να χαρακτηρίσουν ένα άτο-
μο με διαφορετικότητα5. Αυτό μάλιστα το στοιχείο στον τρόπο απόδοσης 
αλλά και διαχείρισης του άλλου στο διήγημα Γουτού Γουπατού οφείλουμε 
να το αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά, καθώς πρέπει να γίνει κατανοητό από 
τους μαθητές πόσο σημαντικά είναι η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γραμματάς, Θ. (επιμ.). (2010). Στη Χώρα του Τοτώρα. Αθήνα: Πατάκης.
Λαμπροπούλου, Β., (1992). Οι γυναίκες στο έργο του Παπαδιαμάντη και το 

φύλλο, μια φεμινιστική προσέγγιση και ερμηνεία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Morgan, N. & Saxton, J. (1987). Teaching Drama: A mind of many wonders. 
Portsmouth: Heinemann.

5.  Στο σημείο αυτό θα ήταν ίσως σκόπιμη η παρακάτω παρατήρηση: Η πρόθεση απομυθοποίησης 
της αρνητικής εικόνας ενός παιδιού με ειδικές δεξιότητες διακρίνεται και στην εικονογράφηση του 
διηγήματος στην έκδοση του 1999, όπου ο Ν. Ανδρικόπουλος επιλέγει εικονογραφικά να προσδώσει 
στο Μανωλιό τα αδρά χαρακτηριστικά ενός χαμογελαστού παιδιού, με μία θλιμμένη καλοσύνη στα 
μάτια ως προέκταση της καθαρότητας της άδολης και τραυματισμένης παιδικής του ψυχής, χωρίς 
η σωματική του ατέλεια να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αρμονική του συνύπαρξή με 
τα άλλα παιδιά, το αντίθετο μάλιστα: στο εξώφυλλο της συγκεκριμένης έκδοσης ο Μανωλιός με 
κόκκινα μαγουλάκια, πλατύ χαμόγελο και ευχάριστη διάθεση δείχνει με το αριστερό χεράκι του την 
δεξία, μακρύτερη πλευρά (‐ δεξι‐ χε‐ρ χονδρ‐ κα‐ δυσανάλογος, σχεδ‐ν παράλυτος φαινομένη),  και 
περιστοιχίζεται φιλικά από μία παρέα συνομηλίκων. Η επισήμανση δε της παραπάνω εικονογραφικής 
επιλογής γίνεται γιατί η απεικονιστική αναπαράσταση θεωρείται ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο 
στην προσπάθεια να αποτυπωθούν χωρία της κειμενικής γραφής, δεδομένου ότι μία εικόνα ισοδυναμεί 
με χίλιες λέξεις. Ειδικά, όταν απευθυνόμαστε σε αναγνωστικό κοινό ανηλίκων, συχνά κρίνεται σκόπιμο 
η εικονογράφηση να προδιαθέτει θετικά για τα χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα, να προοικονομεί 
την εξέλιξη της ιστορίας. Ίσως μάλιστα να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο πλαίσιο εργασίας σε 
δημοτικό σχολείο, με αφορμή τα άτομα με ειδικές δεξιότητες, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ζωγράφισαν 
στιγμιότυπα από το Γουτού Γουπατού υιοθετώντας τον τρόπο εικονογράφησης του Ανδρικόπουλου 
και επιδεικνύοντας ευαισθησία και ανθρωπιά. Βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος εικονογράφησης παιδικών 
βιβλίων επιδιώκει να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη με το να εκπλήσσει, να ανατρέπει το 
λογικό ή το αναμενόμενο. 
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Ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών στο μάθημα 
της γλώσσας στη Β/θμια Εκπ/ση

Μιχάλης Παππάς

ABSTRACT

The study hereby has been developed within a wider research, which is 
relevant to recording literature teachers’ views about literacy matters. It 
aims at recording the teaching practices employed at Secondary Education 
schools and the extent to which these teaching practices are connected to 
(critical) literacy development. The  basic methodology tool  employed to 
achieve this was the semi-structured interview of 33 teachers in the area of 
Kozani, having been preceded by a pilot research by three teachers. Tape-
transcritpion data were codified and categorised into personal report charts. 
The study concludes that the majority of teachers perceive text as a static 
linguistic entity and approach it communicatively, rather than critically. A 
large number of teachers believe in extra-curricular text survey/co-survey, 
have got a positive attitude towards co-operative group teaching and feel in 
need of individual training in critical language awareness in order to achieve 
language teaching goals and objectives.

1.0 ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ 

Η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί την τε-
λευταία δεκαετία στις χώρες του δυτικού κόσμου έχει δημιουργήσει ένα πε-
ριβάλλον, στο οποίο κυριαρχούν οι χαλαρές διαπροσωπικές και, γενικότερα, 
κοινωνικές σχέσεις, η εντατικοποίηση στον εργασιακό τομέα, η φιλελευθε-
ροποίηση της οικονομίας, η υπερπαραγωγή, ο βομβαρδισμός με νέες γνώ-
σεις και πληροφορίες, η τεχνολογική ανάπτυξη και η τυποποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου, προϋποθέσεις, οι οποίες δημιουργούν μια συνεχώς αυξα-
νόμενη απαίτηση για απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανό-
ηση και διαχείριση των κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων αλλά και για 
την κατανόηση του νέου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο καλείται να ζήσει 
ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο λόγος, προφορικός και γραπτός, που παράγεται 
από τα άτομα και επενδύει τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που λαμ-
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βάνουν χώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον κουβαλά μαζί του και όλα τα νο-
ήματα που παράγουν αυτές. Η κατανόηση, λοιπόν, του σύγχρονου περιβάλ-
λοντος περνά αναγκαστικά μέσα από την κατανόηση του λόγου που παρά-
γεται από τα υποκείμενα που συμμετέχουν σε αυτό (Χατζησαββίδης 2003).

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης 
βρίσκονται αντιμέτωπα με μια κοινωνική κατάσταση που για την προσέγ-
γιση και κατανόησή της απαιτούνται δεξιότητες συμβατές μ΄ αυτήν. Προ-
κειμένου να είναι παραγωγικότερα στην ιδιωτική, κοινωνική και επαγγελ-
ματική τους ζωή, θα πρέπει να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια όχι μό-
νο για την κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και των 
νοημάτων τους. Θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν τον απαραίτητο γραμ-
ματισμό. Αυτό δεν προϋποθέτει μόνο την απόκτηση της ικανότητας της 
ανάγνωσης και κατανόησης ενός οποιουδήποτε γραπτού κειμένου, αλλά 
και την απόκτηση ικανότητας ερμηνείας και κριτικής αντιμετώπισης κάθε 
τύπου λόγου αναπαραγωγής τους και προσαρμογής του σε διαφορετικές 
επικοινωνιακές συνθήκες.

Σε όλη την έρευνα του θεωρητικού χώρου της εκπαίδευσης για το γραμ-
ματισμό, αναπτύχθηκαν επιστημονικά ρεύματα, τα οποία διαφοροποιούνται 
στις κατευθύνσεις προσέγγισής του.  Ένα απ΄ αυτά έχει να κάνει με τις δεξι-
ότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν τα άτομα, προκειμένου να ανταπε-
ξέλθουν στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας και είναι γνωστός 
ως «λειτουργικός γραμματισμός». Σύμφωνα με τον λειτουργικό γραμματι-
σμό σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επίτευξη των κοινωνικών στόχων και 
η παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένα είδη γραμματισμού (Μητσικοπού-
λου, 2001). Ο «κριτικός γραμματισμός» δεν αρκείται μόνο στην ανάπτυξη 
του λειτουργικού γραμματισμού και τη λειτουργική χρήση των κυρίαρχων 
μορφών γραμματισμού, όπως οι Νέες Τεχνολογίες, αλλά προχωρεί πιο πέ-
ρα και επιχειρεί να προσθέσει την κριτική διάσταση στοχεύοντας στην ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης απέναντι σ΄ αυτές. Δίνεται έμφαση στην ανά-
πτυξη κοινωνικών στόχων, οι οποίοι υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως μέ-
ρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν αντιμετωπίζονται ως δεδομένοι.

Επιπροσθέτως, η διαφορά μεταξύ λειτουργικού και κριτικού γραμματι-
σμού έγκειται στην αντιμετώπιση της γλώσσας ως κοινωνικής διαδικασί-
ας και ως κοινωνικής πρακτικής (Baynham, 2002, 37-38).  O κριτικός γραμ-
ματισμός δίνει έμφαση στην ανάδειξη και στην κατανόηση του ρόλου που 
παίζει η γλώσσα στην κατασκευή, αναπαραγωγή και επιβολή μιας ιδεολο-
γικά διαμορφωμένης κοινωνικής πραγματικότητας (Χατζησαββίδης, 2011). 
Έτσι κάθε πολιτισμικό προϊόν (και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η λο-
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γοτεχνία), προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδε-
ολογικών, κοινωνικών (ΠΣ ΝΕ Γλώσσας, 2011, 7) και τεχνολογικών διεργα-
σιών, οι οποίες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού 
είναι – και πρέπει να είναι – διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες.

Σύμφωνα με τον (Kempe, 1993) ο κριτικός γραμματισμός αναφέρεται 
στην επίγνωση ότι η γλώσσα των κειμένων και οι απαντήσεις των αναγνω-
στών στα κείμενα είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Τα σχολικά κείμενα είναι 
ένα από τα μέσα για την καθιέρωση αυτού του δικαιώματος. Με άλλα λόγια 
η γλώσσα του συγγραφέα εμμέσως ή ρητά παράγει ορισμένες έννοιες που 
τείνουν να υποστηρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις και τους θεσμούς. Ομοί-
ως οι απαντήσεις των αναγνωστών στα κείμενα σχετίζονται με τις εμπει-
ρίες του παρελθόντος καθώς οι άνθρωποι ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο 
φύλο, φυλή, εθνικότητα, ηλικία και κοινωνική τάξη. Οι πρακτικές του κριτι-
κού γραμματισμού περιλαμβάνουν την ανάλυση των κειμένων για να ανα-
καλύψουν τις ιδέες που υπάρχουν σε αυτά, τη σχέση μεταξύ των κειμένων 
και την ευρύτερη κοινωνία στην οποία είναι ενσωματωμένα (Fairclough, 
1992). Ο κριτικός γραμματισμός έχει ως σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα 
στους αναγνώστες να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τα κείμενα και ακόμη 
να προσεγγίσουν τις διαφορετικές εκδοχές του κόσμου (Jongsma, 1991). 

Μόλις οι έφηβοι μαθητές αντιληφθούν ότι τα κείμενα χειραγωγούν και 
ότι οι δημιουργοί κειμένων αμφισβητούν κυρίαρχες έννοιες τότε μπορούν 
να γίνουν κριτικοί αναγνώστες και συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη ποικί-
λων τρόπων ανάγνωσης των κειμένων και του κόσμου. Στα προγράμμα-
τα γραμματισμού είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι έφηβοι, αυ-
τό που τους ωθεί να μαθαίνουν νέα πράγματα, να έχουν νέες εμπειρίες και 
να διαβάζουν τον κόσμο με έναν νέο τρόπο. Αυτά τα προγράμματα διαφέ-
ρουν από τις μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, διότι προτρέπουν τους εφή-
βους να επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από τα άμεσα περιβάλλοντα και 
τις εμπειρίες, και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη και αξιοποιούν τα προγε-
νέστερα βιώματα και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους.

Ο κριτικός γραμματισμός δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την κριτική σκέ-
ψη. Η κριτική σκέψη επικεντρώνεται στις απαιτήσεις, στις ερμηνείες και 
στις εφαρμογές του κριτικού γραμματισμού. Ο κριτικός γραμματισμός ξεκι-
νά από την παραδοχή ότι κάθε χρήση της γλώσσας εμφανίζεται σε κάποιο 
πλαίσιο που περιλαμβάνει σχέσεις εξουσίας. Έτσι η γλώσσα είναι μια μορ-
φή πολιτικής. Όλα τα κείμενα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Επειδή οι σκο-
ποί του συγγραφέα είναι σπάνια διαφανείς, οι αναγνώστες πρέπει να ανα-
πτύξουν και να ασκήσουν τις κριτικές τους ικανότητες προκειμένου να φιλ-
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τράρουν και να καταλάβουν τις ιδέες και τα νοήματα των κειμένων. Οι μα-
θητές πρέπει να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανακάλυψη 
των πραγματικών σκοπών της γλώσσας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για 
να μπορούν να κατανοήσουν την πραγματική σημασία. Οι υποστηρικτές 
του κριτικού γραμματισμού θεωρούν ότι οι πρακτικές του είναι κατάλληλες 
όχι μόνο για τα μαθήματα της φιλοσοφίας στο κολέγιο, αλλά και για όλους 
τους αναγνώστες ακόμα και ανήκουν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τέλος, ο κριτικός γραμματισμός δίνει τη δυνατότητα στους έφηβους 
να διερευνήσουν πως οι ταυτότητες φύλου, όπως ορίζονται από τη γλώσ-
σα των κειμένων και στη συνέχεια πως οι κατασκευές φύλου επηρεάζουν 
τις ερμηνείες των κειμένων. Παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οι έφηβοι μπο-
ρούν να εξερευνήσουν τη γλώσσα που κατασκευάζει και διατηρεί τις κυρί-
αρχες πρακτικές των δυο φύλων. Καθιστά ορατές τις εφηβικές επιλογές για 
τη δημιουργία έμφυλων ταυτοτήτων. Ειδικά οι δραστηριότητες του κριτι-
κού γραμματισμού είναι απαραίτητες όταν οι αναγνώστες συνειδητοποι-
ήσουν πως τα κείμενα κατασκευάζουν ταυτότητες φύλου με στερεότυπο 
τρόπο (Gilbert, 1997).

Οι δραστηριότητες του κριτικού γραμματισμού μπορούν να διδάξουν 
στους αναγνώστες πως θα αντισταθούν στη «δύναμη του γραπτού λό-
γου» “the power of print”  και να μη δέχονται με απλό τρόπο όσα διαβά-
ζουν (Janks, 1993).

2.0 Η ΕΡΕΥΝΑ

2.1 Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των πρακτικών που χρησιμοποιούν 
οι φιλόλογοι στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας.

2.2 Περιγραφή δείγματος 

Συμμετείχαν 33 φιλόλογοι οι οποίοι υπηρετούσαν σε Γυμνάσια και Λύκεια 
της Κοζάνης. Οι γυναίκες ήταν 27 (81,82%) και οι άντρες 6 (18,18%). Η ηλι-
κία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν, 13 (39,39%) μεταξύ 41-45 ετών, 
10 (30,3%) μεταξύ 46-50 ετών, 8 (24,24%) μεταξύ 35-40 ετών και 2 (6,06%) 
άνω των 50 ετών. Η υπηρεσία των 15 (45,45%) κυμαινόταν μεταξύ των 11-
20 ετών, των 10 (30,3%) μεταξύ 21-30 ετών και 8 (24,24%) μεταξύ των 1-10 
ετών. 23 (69,70%) ήταν με το βασικό τους πτυχίο, ενώ 10 (30,3%) είχαν με-
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ταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα). 19 (57,58%) 
υπηρετούσαν σε Λύκειο και 14 (42,42%) σε Γυμνάσιο. Τέλος 23 (69,7%) από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν είχαν παρακολουθήσει την επιμόρ-
φωση Β’ επιπέδου για τη χρήση των ΝΤ στη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων σε αντίθεση με 10 (30,3%) από το σύνολο, οι οποίοι είχαν πα-
ρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

2.3 Εργαλεία της έρευνας

Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών ήταν 
η ημιδομημένη συνέντευξη με τους φιλολόγους.

2.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών επιλέχθηκε η μεθοδο-
λογική προσέγγιση της έρευνας με πρωτόκολλα συνεντεύξεων. Στο πλαί-
σιο του σχεδιασμού της έρευνας, καθορίστηκε το δείγμα των εκπαιδευτι-
κών και έπειτα επελέγη η μέθοδος συλλογής των δεδομένων και της στα-
τιστικής ανάλυσης.

Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 3 φιλολόγων εκ των οποίων οι 2 
ήταν άντρες και η 1 γυναίκα. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας των φιλο-
λόγων. Αφού διασφαλίσθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, έπειτα πραγματο-
ποιήθηκε η συνέντευξη ξεχωριστά με κάθε φιλόλογο στον χώρο του σχο-
λείου. Μεγάλος μέρος των συνεντεύξεων μαγνητοφωνήθηκε, έπειτα έγι-
νε η απομαγνητοφώνησή του και κατόπιν καταγράφτηκαν οι απαντήσεις 
των φιλολόγων. 

3.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

3.1 Ανάλυση Δεδομένων

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύ-
ξεις ακολούθησε την εξής διαδικασία: μετά τη λήψη και απομαγνητοφώνη-
ση των συνεντεύξεων έγινε η κωδικοποίηση των δεδομένων. Εντοπίστη-
καν χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν οι κα-
τάλληλοι κωδικοί, οι οποίοι φέρουν λειτουργικούς ορισμούς. Από την ποι-
οτική ανάλυση δεδομένων προέκυψαν τριάντα ένας (31) κωδικοί, οι οποί-
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οι ομαδοποιήθηκαν σε έξι (6) κατηγορίες.
Αρχικά οι συνεντευξιαζόμενοι επιχείρησαν να δώσουν έναν εννοιολο-

γικό προσδιορισμό του κειμένου, συζήτησαν για την εξέταση και συνεξέ-
ταση κειμένων παράλληλα με το σχολικό εγχειρίδιο, σχολίασαν τη μέθοδο 
της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους 
οποίους επιτυγχάνουν την καλλιέργεια της κριτικής και γλωσσικής επίγνω-
σης, και τέλος εξέφρασαν την άποψή τους για γλωσσικό μάθημα σε σχέση 
με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (17 αναφορές) το κείμενο προσ-
διορίζεται ως λόγος, προφορικός ή/και γραπτός, με νόημα σκοπό και θέμα. 
Έτσι η εκπαιδευτικός η εκπαιδευτικός 12 θα πει ότι το κείμενο είναι  «Προφο-
ρικός και γραπτός λόγος με κάποιον στόχο». Μικρότερος αριθμός εκπαιδευτι-
κών (11 αναφορές) θεωρεί το κείμενο ως έναν λόγο πολυτροπικό, ο οποίος 
σχετίζεται με την καθημερινότητα  «Οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά μας, γύρω 
μας, μπορεί να είναι προφορικό, γραπτό, οπτικό,…» (εκπαιδευτικός 30). Έχου-
με μία αναφορά στην οποία το κείμενο προσδιορίζεται ως σύνολο σημείων 
ιδεολογικά φορτισμένων «Σύνολο γλωσσικών σημείων ιδεολογικά φορτισμέ-
νων και τοποθετημένων με τρόπο που ακολουθεί κανόνες» (εκπαιδευτικός 28), 
μία αναφορά ως μέσο εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικός 7) και μια 
ως συσχετισμό με το σημαίνον και το σημαινόμενο (εκπαιδευτικός 9). 

Η εξέταση και συνεξέταση κειμένων παράλληλα με το σχολικό εγχειρίδιο 
εμφανίζεται ως πρακτική στο σύνολο των συνεντευξιαζομένων. Στη συντρι-
πτική πλειοψηφία (29 αναφορές) τα κείμενα αυτά αντλούνται με κριτήριο την 
εκπαιδευτική διαδικασία (αντικείμενο επεξεργασίας, θέμα, χρόνος κ.α.) «…
όσο για τα κριτήρια έχουν να κάνουν με τους στόχους του μαθήματος και τη θεμα-
τική ενότητα» (εκπαιδευτικός 13). Ελάχιστοι είναι αυτοί (2 αναφορές) οι οποίοι 
αντλούν τα κείμενα με κριτήριο την προσωπική τους εκτίμηση και αντίστοι-
χα (2 αναφορές) αντλούν τα κείμενα με κριτήριο την έγκριση του Υπουργεί-
ου Παιδείας και σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Στο σύνο-
λό τους οι εκπαιδευτικοί αντλούν τα κείμενά τους από εξωσχολικό υλικό και 
το διαδίκτυο «Από τις εφημερίδες, τα περιοδικά, άλλα βιβλία, διαδίκτυο» (εκπαι-
δευτικός 6). Για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς (18 αναφορές) τα κεί-
μενα προς επεξεργασία δε συναποφασίζονται με τους μαθητές, σε αντίθεση 
με τους υπόλοιπους (15 αναφορές), από τους οποίους οι εννέα συναποφα-
σίζουν το θέμα που θα συζητηθεί και όχι το ίδιο το κείμενο.

Η μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής μάθησης συζητήθηκε στο πλαίσιο 
στάσης που μπορεί να έχει κάθε εκπαιδευτικός, της εφαρμογής της ή όχι 
και σχολιάστηκαν τα αποτελέσματά της. Έτσι λοιπόν η πλειοψηφία των εκ-
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παιδευτικών (26 αναφορές) δήλωσε ότι έχει θετική στάση. Από τους υπό-
λοιπους, οι τρεις δήλωσαν ουδέτερη στάση «Δεν είναι και η πανάκεια» (εκ-
παιδευτικός 23), ενώ δύο δήλωσαν τον αρνητισμό τους σ΄ αυτήν. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (29 αναφορές) εφάρμοσε την ομαδο-
συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, σε αντίθεση με μια μικρή μειοψηφία (4 
αναφορές). Από όσους εφάρμοσαν την μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής δι-
δασκαλίας, το μεγαλύτερο μέρος (24 αναφορές), τη βρήκε θετική λόγω της 
συνεργασίας και της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών «Σαφώς είχαμε 
καλύτερη συμμετοχή των μαθητών με καλύτερα αποτελέσματα στην παραγω-
γή λόγου, ενεργοποιήθηκαν περισσότεροι μαθητές, τους δόθηκε η δυνατότη-
τα να έχουν κάποιο διακριτό ρόλο μέσα στην ομάδα και να αναλάβουν κάποιο 
ρόλο όσοι είχαν περισσότερες δεξιότητες – ικανότητες απ΄ τους άλλους» (εκ-
παιδευτικός 1), ο ίδιος αναφέρθηκε στη δυνατότητα εξέτασης περισσοτέ-
ρων κειμένων «Νομίζω τελικά ότι προσπελάσαμε περισσότερα κείμενα» (εκ-
παιδευτικός 1), και μια εκπαιδευτικός είχε αρνητική στάση επειδή αντιλή-
φθηκε ότι «…δουλεύουν μόνο δύο άτομα και τα άλλα χαζεύουν» (εκπαιδευ-
τικός 10). Δεν ήταν λίγοι (15 αναφορές) αυτοί, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή της ομαδοσυνεργα-
τικής διδασκαλίας κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου «Το πρόβλημα [στην 
εφαρμογή] είναι μέχρι που να συνηθίσουμε αυτόν τον τρόπο αλλά και ο χρό-
νος, ο οποίος ποτέ δεν είναι αρκετός λόγω του όγκου της ύλης» (εκπαιδευτι-
κός 3), ενώ δύο αναφορές εντοπίζουν το πρόβλημα της εφαρμογής στην 
απώλεια της ενότητας του μαθησιακού αντικειμένου «Κατ΄ αυτόν τον τρό-
πο όμως χάνουμε την ενότητα» (εκπαιδευτικός 1). 

Μια ακόμη κατηγορία που προέκυψε από τη συζήτηση, σχετίζεται με την 
καλλιέργεια της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και μεταγνώσης, της οποίας 
η διαπίστωση γίνεται πρώτ΄ απ΄ όλα με γραπτή ή/και προφορική εξεταστι-
κή διαδικασία (33 αναφορές), «Με διαγωνίσματα, τεστ, εφαρμογή και ασκή-
σεις. Έλεγχος μέσα στην τάξη με προφορική εξέταση» (εκπαιδευτικός 10), «Με 
ερωτήσεις κυρίως ανοικτού τύπου και συχνά κριτήρια αξιολόγησης» (εκπαι-
δευτικός 33). Το ένα τρίτο από αυτούς (11 αναφορές) για να πετύχει το σκο-
πό του, εντάσσει και τη διδασκαλία ποικίλων κειμένων διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας «Με επεξεργασία ποικίλων και διαφορετικών κειμένων, διαφορετικούς 
συγγραφείς ή διαφορετικά θέματα…» (εκπαιδευτικός 12), «Με τη μελέτη και 
ανάλυση περισσότερων κειμένων» (εκπαιδευτικός 31). Περίπου ο ίδιος αριθ-
μός εκπαιδευτικών (10 αναφορές) θεωρεί ότι χρειάζεται κι η συγκριτική με-
λέτη κειμένων.  Ακόμη μικρότερος αριθμός των συμμετεχόντων (7 αναφο-
ρές) θεωρεί ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τον κατάλληλο διάλο-
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γο και συζήτηση «Προφορική εξέταση, με πολύ κουβέντα και συζήτηση» (εκ-
παιδευτικός 11). Λιγότεροι (5 αναφορές) θεωρούν ότι η εφαρμογή κάποιου 
μοντέλου μάθησης μπορεί να βοηθήσει σ΄  αυτήν την κατεύθυνση «…σε 
καμία περίπτωση δε θα το πετύχαινα με τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία» (εκ-
παιδευτικός 7), και ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών (5 αναφορές) με αλληλο-
διόρθωση – ετεροαξιολόγηση των γραπτών κειμένων από τους μαθητές 
«… να ακούσει ο ένας το κείμενο του άλλου ή να το διορθώσει…» (εκπαιδευ-
τικός 2). Τέλος ένας εκπαιδευτικός θεωρεί ότι στην καλλιέργεια τη κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης συμβάλλει η μελέτη μορφοσυντακτικών φαινομένων.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών τηρεί θετική στάση για τη σύνδεση του 
γλωσσικού μαθήματος με τα άλλα αντικείμενα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟ-ΓΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΛΟΣΚ= Πολυτροπικός λόγος συνδεδεμένος 
με την καθημερινότητα. 11

ΠΓΛΣΚΘ= Προφορικός ή γραπτός λόγος με  
νόημα, σκοπό και θέμα 19

ΜΕΚΔΙ= Μέσο εκπαιδευτικής διαδικασίας 1

ΣΚΣΗΣΗ= Συσχετισμός κειμένου με το 
σημαίνον και το σημαινόμενο 1

ΣΥΣΗΙΦ= Σύνολο σημείων ιδεολογικά 
φορτισμένων 1

ΕΞΕΤΑΣΗ – 
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧ. 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

ΣΥΚΕΣΕ= Συνεξέταση κειμένων εκτός 
σχολικού εγχειριδίου 33

ΑΚΡΕΚΔΙ= Άντληση με κριτήριο την 
εκπαιδευτική διαδικασία 29

ΑΚΡΠΡΕΕΚ= Άντληση με κριτήριο την 
προσωπική εκτίμηση του/της εκπαιδευτικού 2

ΑΚΡΕΓΥΠ= Άντληση με κριτήριο την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας 2

ΑΝΕΥΔΙ= Άντληση από σχολικό, εξωσχολικό 
υλικό και διαδίκτυο 33

ΣΥΚΕΠΜ= Συναπόφαση κειμένων προς 
επεξεργασία με τους μαθητές 15

ΜΣΥΚΕΠΜ= Μη συναπόφαση κειμένων προς 
επεξεργασία με τους μαθητές 18

ΣΥΜΘΕΟΚ= Συναπόφαση με τους μαθητές 
τους θέματος προς επεξεργασία και όχι των 
κειμένων

9
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ομαδοσυ-νεργατική 
μάθηση

ΘΕΣΤΟΜ= Θετική στάση στην 
ομαδοσυνεργατική μάθηση 26

ΜΘΕΣΤΟΜ= Μη θετική στάση στην 
ομαδοσυνεργατική μάθηση 2

ΟΥΣΤΟΜ= Ουδέτερη στάση στην 
ομαδοσυνεργατική μάθηση 3

ΕΟΜΔΜΤ= Εφαρμογή της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης στην τάξη 28

ΜΗΕΦΣΥΜΑ= Μη εφαρμογή συνεργατικής 
μάθησης 4

ΣΕΝΣΥΜΑ= Συνεργασία και ενεργητική 
συμμετοχή μαθητών 24

ΔΕΞΠΕΚΕΙ= Δυνατότητα εξέτασης 
περισσότερων κειμένων 1

ΜΘΕΤΑΠ= Μη θετικά αποτελέσματα από 
την εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης στην τάξη

1

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΕΝΜΑΜΣΟ= Απώλεια ενότητας του 
μαθησιακού αντικειμένου μέσα από τη 
συνεργασία σε ομάδες

2

ΕΧΡΕΞ = Έλλειψη  χρόνου και εξοικείωσης. 15

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΠΚΔΔ= Διδασκαλία ποικίλων κειμένων 
διαβαθμισμένης δυσκολίας 11

ΣΥΜΕΚΕΙ= Συγκριτική μελέτη κειμένων 10

ΜΜΣΦ= Μελέτη μορφοσυντακτικών 
φαινομένων 1

ΕΔΜΜΔ= Εφαρμογή διαφόρων μοντέλων 
μάθησης και διδασκαλίας 5

ΔΙΑΣΥΖ= Διάλογος και συζήτηση 7

ΓΡΠΡΕΞΕΡ= Γραπτή και προφορική 
εξεταστική διαδικασία, εργασίες 33

ΑΛΓΡΚΜ= Αλληλοδιόρθωση – 
ετεροαξιολόγηση των γραπτών κειμένων 
από τους μαθητές

5

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΘΕΣΣΓΜΑΑ= Θετική στάση για τη σύνδεση 
γλωσσικού μαθήματος με άλλα αντικείμενα 33

Πίνακας 1
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4.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αναφορικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του κειμένου η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών προσεγγίζει το κείμενο ως στατική γλωσσική οντότητα, 
ως προϊόν διαδικασίας γραφής του οποίου ο κύκλος ζωής ολοκληρώνεται 
από τη στιγμή που απομακρύνεται από τα χέρια του συγγραφέα. Αντίθετα, 
η μειοψηφία το προσεγγίζει πιο δυναμικά, ως λόγο πολυτροπικό  που συν-
δέεται με την καθημερινότητα και κατ΄ επέκταση ως μια διαδικασία παρα-
γωγής μέσα σε συμφραζόμενα, καταστασιακά, πολιτισμικά, γνωσιακά. Η έλ-
λειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων και απουσία ενασχόλησης με ζητή-
ματα γραμματισμού συμβάλλει περισσότερο στην επικοινωνιακή κυρίως 
προσέγγιση του κειμένου και λιγότερο στη διασύνδεσή του με το κοινω-
νικοπολιτισμικό πλαίσιο, έτσι ώστε τα νοήματα που δομούνται να βρίσκο-
νται υπό συνεχή διαπραγμάτευση και να προσεγγίζονται κριτικά. Το παρα-
πάνω ενισχύεται  ακόμα περισσότερο με τις απαντήσεις που δίνονται στο 
ερώτημα για το πώς αντιλαμβάνονται το κείμενο ως κοινωνική πρακτική

Το σύνολο των ερωτώμενων εκπαιδευτικών έκρινε ορθή την εξέταση ή 
συνεξέταση κειμένων εκτός σχολικού εγχειριδίου, αντλώντας μάλιστα υλι-
κό από διάφορα εξωσχολικά έντυπα αλλά και πολύ συχνά από το διαδί-
κτυο. Και αυτό αιτιολογείται και είναι σύμφωνο με το Π.Σ. για τη διδασκα-
λία της ΝΕ Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο (2011). Το περιεχό-
μενο του μαθήματος της διδασκαλίας της γλώσσας είναι από τη φύση του 
ευρύτατο, γιατί περιλαμβάνει εκ των πραγμάτων δυνάμει όλα τα προφορι-
κά, γραπτά, υβριδικά, ψηφιακά και πολυτροπικά κείμενα που έχουν παρα-
χθεί ή πρόκειται να παραχθούν όχι μόνο εκτός σχολικού χώρου αλλά και 
εντός του σχολικού χώρου…. Τα δε κριτήρια άντλησης των κειμένων σχε-
τίζονται κυρίως με την εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν να κάνουν κυρί-
ως με το θέμα, το χρόνο, τη δυνατότητα επεξεργασίας, τη συγκριτική μελέ-
τη κ.α.. Η πρακτική αυτή συμφωνεί με προγενέστερες έρευνες, όπως αυτή 
των Bean & Mori (2003), η οποία έδειξε πως η  μελέτη συμπληρωματικών 
κειμένων μπορεί να οδηγήσει σε συζήτηση με διαφορετική οπτική απ΄ αυ-
τή του συγγραφέα και του Moni (2003) που υποστήριξε την ανάγνωση μυ-
θιστορημάτων για την τόνωση των συζητήσεων σε κοινωνικές συγκρού-
σεις και σε εφηβικά προβλήματα. Υπάρχει όμως κάποια απόσταση από τις 
πρακτικές διδασκαλίας του κριτικού γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο 
προτείνονται τρόποι επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων (ανάγνωσης και 
γραφής) που δίνουν έμφαση στο πώς λειτουργούν σε σχέση με την κοινω-
νική πραγματικότητα, τι ιδεολογικές θέσεις μεταδίδουν, τι υπονοούν κλπ.. 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποφασίζει από μόνη της το κείμε-
νο προς επεξεργασία μέσα στην τάξη χωρίς να λάβει υπόψη της τη γνώμη 
των μαθητών εν αντιθέσει με τη μειοψηφία, η οποία συναποφασίζει τα κεί-
μενα και ένα μικρότερο μέρος αυτών οι οποίοι συναποφασίζουν τη θεμα-
τολογία των κειμένων και όχι τα ίδια τα κείμενα. Η πρακτική αυτή της πλει-
οψηφίας αντιτίθεται εν μέρει στις μεθοδολογικές αρχές του ΠΣ για τη δι-
δασκαλία της ΝΕ Γλώσσας και Λογοτεχνίας (2011, σ16), οι οποίες εξαίρουν 
την αξιοποίηση διαφόρων στοιχείων από την εμπειρία των μαθητών και 
των μαθητριών, προσκομίζοντας στην τάξη και δικό τους υλικό, εφόσον εί-
ναι κατάλληλο για διδασκαλία. Παράλληλα, προγενέστερες έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι η επιλογή του θέματος από τους μαθητές αναδεικνύεται ως 
προσφιλής πρακτική του κριτικού γραμματισμού. Σύμφωνα με τον Bahram 
(2006) πραγματοποιηθήκαν 264 έρευνες από το 1999 ως το 2003 οι οποίες 
διερεύνησαν πρακτικές του κριτικού γραμματισμού σε σχολεία της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που υποστήριζαν τη θεωρία 
του κριτικού γραμματισμού. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση οργανώνει τις 
πρακτικές σε 6 ευρείες κατηγορίες βάσει των δραστηριοτήτων και των ερ-
γασιών των μαθητών: 1) συμπληρωματικά αναγνώσματα κειμένων 2) ανά-
γνωση πολλών κειμένων 3) ανάγνωση από μια διαφορετική προοπτική 4) 
διαβάζοντας από μια άλλη άποψη 5) επιλογή του θέματος από τους μαθη-
τές 6) λαμβάνοντας κοινωνική δράση (Hobbs R. & Frost R., 2003). 

Ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ομαδοσυνεργατι-
κή μάθηση, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία τους τάσσεται θετικά  υπέρ αυ-
τής, παρ΄ όλη τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με την έλλειψη χρόνου.  Με-
τά την εφαρμογή της μάλιστα στην τάξη, τονίζει την παιδαγωγική αξία και 
τα οφέλη της μεθόδου, όπως η εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των 
μαθητών, η ομαδικότητα της εργασίας μέσα από ένα πνεύμα αμοιβαιότη-
τας το οποίο τους απελευθερώνει από το φόβο της προσωπικής αστοχίας, 
ενώ παράλληλα τους μυεί στη συνεργασία που αποτελεί μια από τις ουσι-
ωδέστερες αρετές. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν μια σειρά από μελέτες 
όπως αυτή των Jonhnson & Jonhnson (1992) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 
οι συνεργατικές μέθοδοι καταλήγουν σε υψηλότερη επίδοση και μεγαλύ-
τερη παραγωγικότητα  και συνεργατικές προσπάθειες σε μεγαλύτερη δια-
προσωπική έλξη, περισσότερη κοινωνική υποστήριξη και σε μεγαλύτερη 
αυτοεκτίμηση και ψυχική υγεία. Σύμφωνα με τις πρακτικές διδασκαλίας του 
κριτικού γραμματισμού ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά συγκροτούν μία κοι-
νότητα που κατανοεί και παράγει κείμενα μέσα από το διάλογο που ανα-
πτύσσεται μεταξύ τους και μεταξύ κειμένων που αναφέρονται στο ίδιο θέ-
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μα (π.χ. περιβάλλον), με παρεμφερή ή και αντίθετα νοήματα.  
Αντίστοιχα, το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι πεπεισμένο ότι όχι μό-

νο υπάρχει άμεση σχέση του γλωσσικού μαθήματος με τα άλλα αντικείμε-
να, αλλά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή κατανόηση των νοη-
μάτων των υπολοίπων αντικειμένων.

Σχετικά με την κριτική γλωσσική επίγνωση και τη μεταγνώση η πλειο-
ψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι επιτυγχάνεται με γραπτή και προφο-
ρική εξέταση, ενώ λιγότεροι θεωρούν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη 
συγκριτική μελέτη διαφόρων κειμενικών ειδών είτε διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας. Το τελευταίο συνάδει με το μοντέλο του κριτικού γραμματισμού 
των Luke & Freebody, σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε κειμενικό είδος χωρίς να περιορίζονται 
στα σχολικά κείμενα με απλουστευμένη εργασία. Έρευνα, η οποία διεξή-
χθη από τον Foss (2002), απέδειξε πως μέσα από συγκριτική μελέτη, οι μα-
θητές μπορούν να διερευνήσουν πως ο ίδιος ο αναγνώστης θα μπορούσε 
να προσεγγίσει ένα κείμενο από διαφορετικές ταυτότητες με βάση τη φυ-
λή, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, τη γλώσσα και τη θρησκεία. Μια 
άλλη πρακτική περιλαμβάνει την ανάλυση του κειμένου χρησιμοποιώντας 
τη λειτουργική γραμματική (Unsworth. 1999, Williams, 2001) ή λεξικές ταξι-
νομήσεις (Young, 2000).  Οι  απαντήσεις που δόθηκαν τόσο σχετικά με τον 
τρόπο που επιδιώκεται η καλλιέργεια της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, 
όσο και σχετικά με την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη δε-
ξιότητα της κατανόησης του γραπτού και προφορικού λόγου,  εστιάζουν 
περισσότερο στη γενικότερη διαδικασία και όχι στο είδος της διαδικασίας. 
Στο κατά πόσο δηλαδή, τα κείμενα που εξετάζονται, ενέχεται η διάσταση 
της κριτικής διερεύνησης ως φορέων στάσεων αξιών και ιδεολογίας δηλα-
δή ως μηχανισμών διαμόρφωσης κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών. 
Επισημαίνεται ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα άκουσαν 
για πρώτη φορά τον όρο κριτική γλωσσική επίγνωση.
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Το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι στην τάξη.
Μια συνεχής και αέναη πρόκληση 

για έμμεση μάθηση

Μαρία Πετκανοπούλου

ABSTRACT

This presentation suggests the use of boardgames in school as a useful 
educational method that supports and enriches a creative learning 
environment, where imagination is connected with knowledge through 
a game, developing at the same time many mental and social abilities, 
collaboration, planning, creative skills, where knowledge is achieved with 
an easy and pleasant way and the use of tests is meaningless, where at 
last the phrase of J. Huizinga“ let my play be my learning and my learning 
be my play” will find its best place. Although a boardgame is designed to 
offer entertainment, it can very well support the whole learning procedure. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα «δικά μας παιχνίδια» ήταν ο χαρακτηρισμός που έκλεινε μέσα του αγά-
πη, ενθουσιασμό, περηφάνια, φροντίδα και έγνοια για τρία αυτοσχέδια  επι-
τραπέζια παιχνίδια που φτιάχτηκαν από τους μαθητές μου πριν 7 χρόνια   
στο 4ο Νηπιαγωγείο Συκεών. Ήταν έκπληξη  το πρωτόγνωρο πάθος τους για 
αυτά. Για κανένα έτοιμο παιχνίδι του εμπορίου, δεν είχα ακούσει ποτέ αυ-
τόν τον χαρακτηρισμό, για κανένα παιχνίδι δεν διέκρινα τέτοιο πάθος στο 
παίξιμό του. Στα επόμενα χρόνια, η έκπληξη έγινε συνήθεια και η συνήθεια 
μανία να σχεδιάζουμε και να παίζουμε τα δικά μας επιτραπέζια παιχνίδια, 
που αποτέλεσαν  το υλικό της παιχνιδοθήκης της τάξης η οποία λειτούρ-
γησε και ως δανειστική παιχνιδοθήκη.

Όλα τα θέματα που εντάσσονται στον οδηγό σπουδών του νηπιαγωγεί-
ου, όλα τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδέες και 
στάσεις ζωής, όπως ο εθελοντισμός, η προστασία περιβάλλοντος και η φιλο-
ζωία, αποτελούν πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό  αυτοσχέδιων επιτραπέ-
ζιων παιχνιδιών στην τάξη του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.
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2.0 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί ανά τους αιώνες, αναγνωρίζοντας την εξαιρετικά 
σημαντική θέση και σημασία του παιχνιδιού στην υγιή ανάπτυξη και πρό-
οδο του παιδιού προσπάθησαν να το ορίσουν, να το ερμηνεύσουν και να 
το περιγράψουν. Αν όμως ακολουθήσουμε τον άλλο δρόμο της ψυχής και 
προηγηθεί μια νοητή επιστροφή στην παιδική ηλικία, τότε που το παιχνίδι 
έδινε νόημα και αξία στη ζωή μας και, ήταν η μοναδική ασχολία που θέλαμε 
όλη την ημέρα, καθώς, η ευχαρίστηση που μας προσέφερε δεν μπορούσε 
να συγκριθεί με καμιά άλλη τότε που ευχόμασταν η ζωή μας να ήταν μόνο 
παιχνίδι, η κατανόηση των ορισμών γίνεται βαθύτερη. Για τον  Πλάτωνα: « 
Ότι δεν έχει ούτε χρησιμότητα, ούτε αλήθεια, ούτε μορφή, ούτε είναι όμως ως 
προς τα αποτελέσματά του βλαβερό, μπορεί κάλλιστα να κριθεί με το κριτήριο 
της χάριτος που ενέχει και με την ηδονή που παρέχει. Μια τέτοια ηδονή, η οποία 
δεν ενέχει αξιόλογο καλό ή κακό, είναι το παιχνίδι, η παιδιά» (Πλάτων  Νόμοι, 
667d-e). Από την άποψη του παιδιού αυτό σημαίνει ότι «Το παιχνίδι είναι 
μια δραστηριότητα, κατευθυνόμενη από το παιδί το «νόημα» της οποίας έχει 
σημασία για το ίδιο και όχι η κατάληξή της» (Kostelnik, Soderman & Whiren, 
1993). Και από μια μερικότερη οπτική που βλέπει την αναπτυξιακή λογική: 
«Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά καλύπτουν 
όλες τις αναπτυξιακές τους ανάγκες» (Μaxim, 1989). «Το παιχνίδι είναι αυτή 
η συναρπαστική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν υγιή παιδιά με εν-
θουσιασμό και ανεμελιά» (Scales et al.,1991). Μπορούμε να προσεγγίσου-
με τη γενίκευση του ΧΑΟΥΖΙΝΧΑ «Το παιχνίδι είναι μια ελεύθερη δραστηρι-
ότητα, που στέκεται αρκετά συνειδητά  έξω από την κανονική ζωή ως μη σο-
βαρή αλλά που απορροφά τον παίκτη έντονα και απόλυτα. Μια δραστηριότη-
τα που δεν συνδέεται με κανένα υλικό συμφέρον και κανένα κέρδος δεν μπο-
ρεί να αποκτηθεί από αυτήν. Προχωρά με τα δικά της όρια του χρόνου και του 
τόπου, σύμφωνα με σταθερούς κανόνες και μεθοδευμένο τρόπο» (Huizinga, 
Homo Ludens, 1955)

Στο δοκίμιο του, Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη, ο Lev Vygotsky 
(1978), χαρακτηρίζει το παιδικό παιχνίδι σε μια κονστρουκτουβιστική πο-
λιτισμική προοπτική σαν μια δραστηριότητα που είναι (α) επιθυμητή από 
το παιδί, (β) περιλαμβάνει πάντα μια φανταστική κατάσταση, και (γ) περι-
λαμβάνει πάντα τους κανόνες  που είναι στο μυαλό των παικτών και μπο-
ρεί ή δεν μπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων. (Vygotsky L. ,1978). 
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3.0 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Πώς αντιμετωπίζεται το παιχνίδι από τους ενήλικες που έρχονται σε επα-
φή με το παιδί; Φαίνεται  σαν μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, χαμένος 
χρόνος και τρόπος να περάσει την ώρα του, ή μήπως αναγνωρίζουν ότι εί-
ναι μια διαδικασία, ευχάριστη και συγχρόνως παιδαγωγική, πολύ σπουδαία  
για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού; Το παιχνίδι μοιάζει μια εναλλα-
γή ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και το «είναι» και οι παιδαγωγοί οφείλουν να 
διεισδύσουν μέσα από το φαίνεσθαι στην ουσία της παιγνιώδους πράξης.  

Η υιοθέτηση και σύσταση αναλυτικών προγραμμάτων βασισμένων στο 
παιχνίδι από Διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση 
των μικρών παιδιών φανερώνει την αναγνώριση της παιδαγωγικής αξίας 
του με  ενδεικτική αναφορά στις Οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης για την Εκ-
παίδευση των Μικρών Παιδιών (NAEYC & NAECS/SDE, 1991) που υποστηρί-
ζουν ότι προκειμένου τα προγράμματα να διακρίνονται για την υψηλή τους 
ποιότητα, απαιτείται ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον 
το οποίο θα ενισχύει τη φυσική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 
των μικρών παιδιών, με το παιχνίδι να αποτελεί μια ουσιώδη συνιστώσα 
των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών. 

Από τη συστηματική παρατήρηση των παιδιών μέσα στο παιχνίδι αντι-
λαμβανόμαστε ότι τα παιδιά ενισχύουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, 
την έκφραση και την επικοινωνία και, έτσι δομούν την εικόνα για τον εαυ-
τό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Ο ρόλος του είναι ουσιώδης στη νοη-
τική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών γιατί ενσωματώνει γνωστικά, συ-
ναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα, παρέχει το νόημα για την πρόσλη-
ψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, εμπειριών, ικανοτήτων και 
γνώσεων και διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπει-
ρίες, δραστηριότητες και ιδέες, επιτρέποντας  τα παιδιά να δομούν νοήμα-
τα από τις εμπειρίες τους (Deborah Plummer, 2009).

4.0 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Τα παιδιά όταν φθάσουν στο Νηπιαγωγείο βρίσκονται πια στην ηλικία  που 
μπορούν να παίξουν παιχνίδια κανόνων. Ίσως αυτά τα παιχνίδια να είναι και 
τα πιο δημοφιλή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, στο πλαίσιο  των 
οποίων αναπτύσσονται οι κοινωνικές τους δεξιότητες, που είναι προϋπό-
θεση για την ακολουθία συγκεκριμένων οδηγιών, αποδοχή των κανόνων 
του παιχνιδιού, την τήρηση τους, την πιστή εφαρμογή τους ως εγγύηση 
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της ολοκλήρωσης του παιχνιδιού και της απόλαυσης της ομορφιάς του. Οι 
επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να συ-
νεργαστούν και να παίξουν ομαδικά παιχνίδια με κανόνες (Piaget, 1962). 
Προοδευτικά το παιδί από την ηλικία των τεσσάρων ετών αρχίζει να παίζει 
παιχνίδια κανόνων που είναι τα παιχνίδια του κοινωνικοποιημένου ανθρώ-
που, η δραστηριότητα που δίνει ξεχωριστό χρώμα στην ομαδική ζωή και τη 
σφραγίζει με τις ποικίλες μορφές της.  Ο ανταγωνισμός για τη νίκη σε ένα 
παιχνίδι κανόνων δεν δημιουργεί αντιπάλους, αλλά πρόσκαιρους ανταγω-
νιστές χωρίς να εμποδίζει ή να διαταράσσει τις φιλίες των παιδιών γιατί ο 
ανταγωνισμός είναι περιστασιακός.  (Κρασανάκης, 1987)

Χωρίς να παραγνωρίζεται η σπουδαιότητα όλων των υπολοίπων παι-
χνιδιών για την ανάπτυξη των παιδιών, θα επικεντρώσουμε την προσοχή 
μας σε μια υποκατηγορία των παιχνιδιών κανόνων τα αυτοσχέδια επιτρα-
πέζια παιχνίδια.

5.0 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Όταν πάμε να μυήσουμε τα παιδιά στο παίξιμο των επιτραπέζιων παιχνι-
διών η επιθυμία και η λαχτάρα τους, μάς ξαφνιάζει. Μέσα τους λες και βρί-
σκουμε το αρχέγονο ένστικτο του «παίζειν», αυτό που σαν πάθος οδήγη-
σε τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια να διασκεδάζουν παίζοντας 
επιτραπέζια παιχνίδια. Αυτό το πάθος, το νιώθουμε βλέποντας τα πρόσω-
πα των παικτών σε πολλές παραστάσεις (συνήθως σε ζωγραφισμένους αμ-
φορείς). Η αρχαία Αίγυπτος, μας έχει κληροδοτήσει το Senet και το Mehen 
από το 3000 π.χ. που μοιάζουν με σημερινά παιχνίδια, η Ουρ της  Μεσοπο-
ταμίας, το «Βασιλικό παιχνίδι της Ουρ» 2600π.χ., το βασιλικό «Παιχνίδι της 
Κνωσού» από τα παλαιότερα και ομορφότερα παιχνίδια στον κόσμο που 
ανακαλύφθηκε στα ερείπια του ανακτόρου  στην Κνωσό και χρονολογεί-
ται από το 1600 π.Χ. Στους αρχαίους ναούς βρίσκουμε λαξευμένους στην 
πέτρα άβακες για παιχνίδια δεξιοτεχνίας (τρόπας) και πεσσείας (εννεάδας 
και διαγραμμισμού), δηλαδή στρατηγικής, που παίζονταν με πεσσούς (πιό-
νια). Κάπου στο διάβα των αιώνων χάθηκε η συνήθεια να παίζουμε επιτρα-
πέζια στους ναούς, μάς έμεινε όμως η ευχαρίστηση (Πετκανοπούλου Μ., 
2014) για αυτά  τα παιχνίδια που παίζονται πάνω σε κάποια επιφάνεια, με 
δύο ή περισσότερα άτομα με κύριο σκοπό τη διασκέδαση, αλλά και σε άλ-
λες περιπτώσεις την αποκόμιση γνώσεων και τη νοητική άσκηση. Ο αντα-
γωνισμός και η ευγενής άμιλλα μεταξύ των παικτών είναι σημαντικό στοι-
χείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. 
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6.0 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Η άρνηση των μαθητών να σταματήσουν το παιχνίδι και να ασχοληθούν με 
τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του σχολείου, ακόμη και όταν αυ-
τές είναι πολύ ελκυστικά προετοιμασμένες, πάντα θα γεμίζει αμηχανία τον 
εκπαιδευτικό που πρώτος κατανοεί καλύτερα τη  σπουδαιότητα του παι-
χνιδιού για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και την ευχαρίστηση που  
εκείνο νιώθει όταν παίζει. Ο κάθε εκπαιδευτικός, μέσα στην τάξη με τους 
μαθητές του, θα πρέπει να βιώσει τη δύσκολη  αλλά πολύ γοητευτική δι-
αδικασία του επαναπροσδιορισμού και του επανακαθορισμού του ρόλου 
του, ανανεώνοντας τις διδακτικές πρακτικές του. Έτσι θα συμπορεύεται με 
τους μαθητές του απολαμβάνοντας και καθοδηγώντας τους στο γοητευτι-
κό ταξίδι της οικοδόμησης της γνώσης. Αν υιοθετήσει το παιχνίδι που είναι 
η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη (Feeney, Christensen, 
& Moravcil, 1996) έχει ένα σπουδαίο σύμμαχο  στην προσπάθειά του.

Μια καινούρια σχολική πραγματικότητα θα ζήσουν οι μαθητές καθώς  
θα τους συναρπάσει, ο σχεδιασμός και η δημιουργία αυτοσχέδιων επιτρα-
πέζιων παιχνιδιών, που αποτελούν ένα πλαίσιο εργασίας και το μέσο με το 
οποίο τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα (Hart et al., 1997). Η ενεργός εμπλο-
κή τους στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάζοντας καινούργια ή τροποποι-
ώντας κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια σε εκπαιδευτικά, ενισχύει τη θετι-
κή στάση τους απέναντι στη μάθηση ( Dodge & Colker, 1998) και, τονώνει 
την ανάπτυξη της εφευρετικότητας, της φαντασίας και τη δημιουργικότη-
τα. (Prendice et al., 2003). Έμπνευση και ιδέες για τη σχεδίαση και τη δημι-
ουργία αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην τάξη μας προσφέρουν 
όχι μόνο οι καθημερινές δραστηριότητες που συνδέονται με τις γνωστι-
κές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος 
και  της Δημιουργίας -Έκφρασης όπως αυτές προβλέπονται στο Διαθεμα-
τικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο, 
αλλά και τα κείμενα της Παιδικής Λογοτεχνίας, στάσεις και συμπεριφορές 
στη ζωή, τα αθλήματα, αλλά και   όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδά-
σκονται στο δημοτικό, τα μαθηματικά, η γλώσσα, η ιστορία και η γεωγρα-
φία. Αξιοποιώντας υλικά που προορισμός τους θα ήταν η ανακύκλωση, οι 
μαθητές δημιουργούν τα μέρη του παιχνιδιού, τα πιόνια και τα ζάρια. Στη 
συνέχεια ορίζουν ή συνδιαμορφώνουν τους κανόνες μαζί με τους συμμα-
θητές τους και κατασκευάζουν τα παιχνίδια εκφράζοντας με έναν τελείως 
ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο τη δημιουργικότητα  και τη φαντασία τους. 
Τέλος παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, οικοδομώντας  σταδιακά τη γνώση 
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όπως υποστήριξε ο Piaget μέσα από τη δική τους δραστηριότητα (Βαρνά-
βα - Σκούρα, 1991). Καμιά δραστηριότητα μέσα στο σχολείο δεν δίνει στα 
παιδιά  τόσες πολλές ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν και να εμπλακούν 
τόσο πολύτροπα, τόσο δυναμικά, τόσο δημιουργικά, τόσο ομαδοσυνεργατι-
κά και τόσο παιχνιδιάρικα όσο η δημιουργία και το παίξιμο των αυτοσχέδι-
ων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην τάξη. Η «επιτυχημένη εκπαίδευση δεν είναι 
μόνο η σχεδίαση ενός σχολικού προγράμματος αλλά είναι περισσότερο η δημι-
ουργία μίας κουλτούρας» (Fleming, Merrell & Tymms, 2004). Μια διαφορετι-
κή κουλτούρα λοιπόν θα χαρακτηρίζει  ένα σχολείο όπου βασικό διδακτικό 
εργαλείο θα είναι το παιχνίδι, το οποίο σε όλες τις ηλικίες χαρακτηρίζεται 
από απόλαυση και διασκέδαση και προάγει μία θετική και αισιόδοξη στά-
ση προς τη ζωή και τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης (Moyles, 1989).

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης πλούσιο σε ερεθίσματα θα με-
τατρέπονται οι αίθουσες διδασκαλίας που θα ομοιάζουν περισσότερο με 
εργαστήρια και χώρους παιχνιδιού ταυτόχρονα, όπου οι μαθητές θα ανα-
καλύπτουν και θα κατακτούν τη γνώση με βιωματικό τρόπο μέσα από τα 
δικά τους αυτοσχέδια παιχνίδια. Σίγουρα δε θα είναι μια τάξη όπως έχου-
με συνηθίσει να βλέπουμε στα δημοτικά σχολεία αλλά θα είναι «Ένα σημα-
ντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό ενός χώρου 
παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι να πα-
ρέχουμε ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να καλλιεργούν τις υπάρχουσες δεξιότητές 
τους, να αναπτύσσουν καινούργιες αλλά και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβα-
σης καθημερινά σε κατασκευαστικό - δημιουργικό παιχνίδι» (Hanline, 1999)

Τα αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια σχεδιάζονται και δημιουργούνται 
από τα παιδιά ομαδοσυνεργατικά, με υλικά ανακυκλώσιμα που φροντίζουν 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να υπάρχουν στις τάξεις, χαρτόνια, διάφο-
ρα υλικά, κόλλες μπογιές, ψαλίδια, με θέμα τις γνώσεις και τις έννοιες  που 
έχουν διδαχθεί σε διάφορους τομείς. Η εργασία σε ομάδες για τη δημιουρ-
γία αυτοσχέδιων παιχνιδιών, ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και την προ-
φορική έκφραση, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή δη-
μιουργικών ιδεών και απόψεων, την αποδοχή μιας επικρατούσας ιδέας κά-
ποιου άλλου μέλους της ομάδας, την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρα-
σης και της δημιουργικότητας. Η ενσωμάτωση όλων αυτών των συμπερι-
φορών είναι το κλειδί για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και  ένα απο-
τελεσματικό όχημα για τη γνώση ταυτόχρονα με τη δημιουργικότητα που 
προσδιορίζεται ως ένα είδος σκέψης που παράγει αποτελέσματα πρωτότυ-
πα, μοναδικά, χρήσιμα για το άτομο και την κοινωνία. Ένας τρόπος επίλυ-
σης προβλήματος για το οποίο υπάρχουν πολλές λύσεις από τις οποίες το 
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άτομο επιλέγει την καινοτόμο, τη μοναδική εκείνη που ανοίγει νέες προο-
πτικές. (Rogers & Sawyer, 1988, Τριλιανός, 2002).

Στην πορεία της δημιουργίας των παιχνιδιών η ενθάρρυνση και η υπο-
στήριξη του εκπαιδευτικού βοηθάει τα παιδιά για να  πραγματοποιήσουν 
δραστηριότητες λίγο πιο προωθημένες από αυτές που θα μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν χωρίς βοήθεια (Vygotsky, 1997, Αυγητίδου, 2001)

Και αφού τελειώσει η φάση της δημιουργίας του παιχνιδιού, που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα  παιχνίδι πριν το παιχνίδι τότε έρχεται η 
ώρα του παιχνιδιού με χαρά και έξαψη, και την προσδοκία της νίκης. Το κα-
θημερινό παίξιμο βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, ενισχύει  
τη γλωσσική τους ανάπτυξη, τη φαντασία, την ικανότητα σκέψης και αντί-
ληψης (Fromberg & Gullo, 1992). Η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτή-
των μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια, εκπληρώνεται σε μια κατάσταση 
που συναρπάζει το παιδί ενώ προσπαθεί για τη νίκη.  Το παιδί νιώθει περή-
φανο για τον εαυτό του όταν μαθαίνει κάτι καινούργιο με ευχάριστο τρό-
πο, ενώ συγχρόνως  μαθηματικές έννοιες, γλωσσικές δεξιότητες και  γνώ-
σεις  δομούνται  μέσα του. Εκτός από τη γνώση το παιδί  ρυθμίζει τις κοινω-
νικές του δεξιότητες ενώ παίζει, επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του, αφού  
είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τους κανόνες του παιχνιδιού και συγ-
χρόνως ελέγχει τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του. Τα παιχνίδια 
αυτά έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοελέγχου 
και ρύθμισης της συμπεριφοράς των παιδιών. (Salmina &Tihanova, 2011).

Η δημιουργία  μια ατμόσφαιρας που ευνοεί το παιχνίδι στην τάξη, η πα-
ροχή κατάλληλων υλικών, η διαχείριση του χρόνου, η διευθέτηση των ομά-
δων, η οργάνωση της τάξης για την αποθήκευση των παιχνιδιών και τη λει-
τουργική χρήση των υλικών, η οργάνωση των ομάδων, η συνεργασία με τις 
ομάδες για τη δημιουργία παιχνιδιών και το παίξιμό τους καθημερινά κατά 
τη διάρκεια όλων των ωρών διδασκαλίας, είναι ορισμένες από τις αλλαγές 
που θα πρέπει να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός, για την ένταξη του αυτοσχέ-
διου επιτραπέζιου παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Ο εκπαιδευ-
τικός μέσα στην τάξη λειτουργεί  είτε ως παράλληλος παίκτης είτε ως συμπαί-
κτης. Στην πρώτη περίπτωση τοποθετεί τον εαυτό του πίσω από το παιδί, δια-
μορφώνει συμπεριφορές στο παιχνίδι χωρίς να το κατευθύνει   αλλά βοηθώντας 
τα να το επεκτείνουν με νέα υλικά και δραστηριότητες. Στη δεύτερη περίπτωση 
παίζει μαζί τους, ενθαρρύνοντάς τα και εμπλουτίζοντας το παιχνίδι τους. Σε κά-
θε περίπτωση η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στο παιχνίδι των παιδιών στέλ-
νει μηνύματα προς τα παιδιά για την αξία του παιχνιδιού και της σχέσης του με 
αυτό» (Wood & Attfield, 2005). Σύμφωνα με τους Wood & Attfield (Ντολιο-
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πούλου, Γουργιώτου, 2008) «μια αξιολόγηση βασισμένη στο παιχνίδι βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ξεκάθαρες απόψεις για τη σημασία του 
παιχνιδιού ως βασικού μέρους του προγράμματος, να αναγνωρίζουν τη βασι-
κή σχέση μεταξύ μάθησης και παιχνιδιού, να αποδέχονται τις δραστηριότητες 
που αναδύονται μέσα από το παιχνίδι των παιδιών ως μέρος του προγράμμα-
τος, να επιλέγουν δραστηριότητες ανάλογες με τις ικανότητες και τα ενδιαφέ-
ροντα των παιδιών και να κατανοούν τη σημασία της αλληλεπίδρασης εκπαι-
δευτικού - παιδιού στο παιχνίδι.

Και ο δάσκαλος κρύβει ένα παιδί μέσα του αλλά ένα παιδί που ενώ αφή-
νεται στο παιχνίδι,  μελετά τις κινήσεις των μαθητών του για να τους γνω-
ρίσει καλύτερα. Την ώρα που το παιδί παίζει, με την αγωνία να κερδίσει, το 
μόνο που δεν θα κάνει ποτέ είναι να συμπεριφερθεί επιτηδευμένα. Έτσι οι 
μαθητές παρουσιάζονται μπροστά στον εκπαιδευτικό σαν ένα ανοιχτό βι-
βλίο για να τους διαβάσει. Οι γνώσεις που πήραν από μια ενότητα, ο τρό-
πος που χειρίζονται τη γλώσσα, η μαθηματική τους σκέψη, η συμπεριφορά 
τους, τα χαρίσματα τους, η  συναισθηματική τους ωριμότητα, οι κοινωνικές 
τους δεξιότητες, όλα μπροστά του, οδηγός στον καθορισμό των παιδαγω-
γικών του στόχων. Αν καταφέρει να τους αλλάξει και την οπτική στην ήττα 
για να απολαύσουν το παιχνίδι και ότι αυτό έχει να τους προσφέρει τότε, 
«η φαντασία θα αναλάβει να συνδέσει τη γνώση με το παιχνίδι. Το παιχνίδι   θα  
παρασύρει το παιδί με τη θέληση του στη γνώση». (Πετκανοπούλου Μ., 2014)

7.0 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μετά από τις ανωτέρω θεωρητικές οριοθετήσεις, θα επιχειρήσω με βάση 
την εμπειρία μου από την κατασκευή και την εφαρμογή στην προσχολική 
τάξη, αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών να δείξω ορισμένα δείγματα 
αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών. Είναι παιχνίδια που δημιουργήθη-
καν μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου μου, για τις δικές μας διδακτικές ανά-
γκες και παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για τις διδακτικές ανάγκες του δη-
μοτικού σχολείου και έχουν παιχθεί σε πολλές τάξεις δημόσιων και ιδιωτι-
κών σχολείων. Τα παρακάτω παιχνίδια αποτελούν μέρος του υλικού του βι-
βλίου, το οποίο χωρίζεται σε ομάδες παιχνιδιών, με τίτλο « Παίζουμε; 99+1 
Αυτοσχέδια Επιτραπέζια Παιχνίδια» (Πετκανοπούλου Μ., 2014) 
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7.1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Η ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΜΑΣ

Πόσο όμορφη είναι και ας είναι ζωγραφισμένη σε ένα χαρτί περιτυλίγματος. 
Κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου εργασίας για τα ρούχα,  η επιθυμία να 

φτιαχτεί το παιχνίδι ήταν τόσο έντονη που δεν προετοιμάσαμε ούτε μια 
σωστή βάση…

7.2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΜΕΜΟΡΥ ΦΥΛΛΩΝ

Το φθινόπωρο τα παιδιά έφεραν πάρα πολλά φύλλα στην τάξη… Με 
ένα μέμορυ απολαύσαμε καλύτερα την ομορφιά τους…
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7.3 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ένα παιχνίδι γρήγορης αντίληψης, καλής γνώσης και ταύτισης της γραφι-
κής με αριθμητική αναπαράσταση των κλασμάτων. Ποιος παίκτης θα κερ-
δίσει περισσότερες κάρτες; 

7.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΦΡΑΦΙΑΣ 

Όταν ένα μπλοκ ακουαρέλας γίνεται βάση παιχνιδιού

Μαρία Πετκανοπούλου
Το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι στην τάξη. Μια συνεχής και αέναη πρόκληση …



1204

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

7.5 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
7.5.1 ΚΑΜΠΙΑ ΜΟΥ ΓΙΝΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ… 

Ακόμη πιο μαγικός ο κύκλος της ζωής της πεταλούδας με το βιβλίο «ΜΙΑ 
ΚΑΜΠΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΗ» του Eric Carle.

7.5.2 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος των Πολιτιστικών Θεμάτων «Τα ζώα στην 
Τέχνη», μετά την ανάγνωση του  παραμυθιού «Ο μικρός ζωγράφος των βρά-
χων», τα παιδιά ζωγράφισαν τις δικές τους βραχογραφίες.
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7.5.3 Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ

Από το βιβλίο του Μαξ Βέλθουις «Ο βάτραχος και ο ξένος»

7.6 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΜΕ ΤΕΝΝΙΣ…

Με τους κανονισμούς του πραγματικού παιχνιδιού!
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7.7 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΗ;   

Όλη η Γεωγραφία της Ελλάδας σε ένα παιχνίδι…..

7.8 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Με μια Αθηναϊκή Τριήρη, παιχνίδι οι Περσικοί Πόλεμοι… 
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7.9 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το παιχνίδι  στρατηγικής HEX μπορεί να γίνει παιχνίδι ιστορίας.

7.10 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ

Η δική μας τράπουλα
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7.11 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΕ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ.

Προσομοίωση αναρρίχησης… 

7.12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑ-
ΝΤΙ ΣΤΑ ΖΩΑ

Ο αδέσποτος
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7.13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ.
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΣΧΗΜΑΤΟΧΩΡΑ

Όταν η ιδέα του εθελοντισμού συναντάει τα μαθηματικά…

8.0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο 
παιχνίδι ως μια εκπαιδευτική πρακτική  που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα 
να προσεγγίσουν με εναλλακτικό τρόπο τη γνώση. Στην προσπάθεια αυτή δεν 
πρέπει να αγνοήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών που έπαιξαν στις τάξεις 
τους με τους μαθητές τους  όλα τα παιχνίδια του βιβλίου  ή έφτιαξαν δικά τους 
αυτοσχέδια παιχνίδια. Οι απόψεις τους συγκλίνουν στο ότι τα παιχνίδια αυτά 
δημιουργούν φιλική ατμόσφαιρα στην τάξη, διοχετεύουν την ενέργεια των παι-
διών στη διαδικασία της εκπαίδευσης χωρίς να παρεκκλίνουν από τον κύριο 
στόχο που είναι η μάθηση. Προσφέρουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή 
ο οποίος μέσω των επιδόσεων των μαθητών του αντιλαμβάνεται το γνωστικό 
τους επίπεδο, έτσι ώστε και το πιο δύσκολο μαθησιακό υλικό να αντιμετωπί-
ζεται σαν μέρος του παιχνιδιού και να λειτουργεί σαν γέφυρα του θέματος με 
το μαθητή. Επίσης τα παιχνίδια προάγουν την ομαδική συνεργασία, φέρνουν 
σε επαφή τους παίκτες μεταξύ τους, δείχνοντας τους κανόνες και τους ρόλους 
για να μπορέσουν να αποδώσουν σαν ομάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δη-
μιουργούνται ισχυροί δεσμοί και φιλίες μεταξύ των μαθητών και να αποκτούν 
κοινωνικές δεξιότητες που είναι η καλύτερη προετοιμασία για την αληθινή ζωή.

Γιατί τελικά και η αληθινή ζωή τι είναι; Ένα  παιχνίδι και ας μάθουμε στο σχο-
λείο με ένα επιτραπέζιο να το παίζουμε καλά.
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Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας με την αρωγή γονέων

Χριστιάνα Πιερουλλή Πισιήα

ABSTRACT

The paper presents the development process of encouraging Primary school 
children in Cyprus to enjoy/love reading literary books as an introduction 
to the Innovation Model of Fullan (1991). This school application aims the 
initiation of children in reading literature books/texts, effortlessly and in a 
pleasant manner. With the condition of supportive leadership and through 
the process of importing innovation, teachers cooperated, reconsidered and 
achieved self-concept, self-understanding and self-reform of their teaching 
practice. Parents were employed in the pedagogical process, something that 
is not demanded by the educational system of Cyprus. Finally, it seemed that 
the assistance of parents improved learning outcomes regarding the growth 
of children's love of reading books, at the same time teachers developed 
and worked/operated as a "learning community".

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχολείο ως ανοικτό και κοινωνικό σύστημα δέχεται επιδράσεις από το εσω-
τερικό και εξωτερικό του περιβάλλον με αποτέλεσμα να ωθείται στην υιοθέ-
τηση αλλαγών/καινοτομιών. Το σχολείο ακολουθεί τα κελεύσματα του διε-
θνούς εκπαιδευτικού λόγου: (α) αναζήτηση ποιότητας και αποτελεσματικό-
τητας, (β) αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και (γ) διαμόρφωση «εσωτερικής εκ-
παιδευτικής πολιτικής» (OECD, 2008). Με άλλα λόγια προβαίνει στην «αυτο-
χθονοποίηση» (Ζμας, 2007:32) του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου. Στην ου-
σία, το σχολείο καλείται να προβαίνει στην ανάπτυξη προσωπικού και στην 
προώθηση καινοτομιών, καθώς συν-διαμορφώνει το «σενάριο του μέλλο-
ντος» (Everard & Morris, 1999:281) στο ιδιαίτερο συγκείμενό του, με στόχο 
τη βελτίωση. Κάτι τέτοιο δύναται να επιτευχθεί με «επικοινωνία, επικοινωνία, 
επικοινωνία» (Barber & Fullan, 2007:2) και επιδέξιους διοικητικούς χειρισμούς 
(παρώθηση, αυτο-αξιολόγηση, συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, κτλ). Σε μια 
τέτοια στόχευση, η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στις διαδικασίες 
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μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης είναι σημαντική. 
Ως εκ τούτου, προκρίνεται όπως, η κάθε σχολική μονάδα ανιχνεύει τις 

ιδιαιτερότητες της και προβαίνει σε εισαγωγή αλλαγών/καινοτομιών, για 
αναβάθμιση και βελτίωση ποικιλοτρόπως (ΜacBeath et al, 2005). Ταυτόχρο-
να, η ηγεσία κάθε σχολείου δύναται να προάγει την αλληλοϋποστήριξη και 
συν-αντίληψη με στόχο την αλλαγή και το μετασχηματισμό μιας και « … οι 
οργανισμοί μάθησης δομούν τις γνώσεις τους μέσα στο δικό τους πλαίσιο 
λειτουργίας και μέσα από τους αστάθμητους παράγοντες με τους οποίους 
έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά» (ΜacBeath, 2001:36). 

Στη βάση των πιο πάνω, η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εισαγω-
γή καινοτομίας σε δημοτικό σχολείο της Κύπρου, με θέμα «ανάπτυξη της 
φιλαναγνωσίας με αρωγή γονέων», στο πλαίσιο διαμόρφωσης εσωτερικής 
πολιτικής του συγκεκριμένου σχολείου.

1.1. Αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομίας για ανάπτυξη φιλαναγνω-
σίας στην εκπαίδευση 

Κύρια στόχευση των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι η διαπαιδαγώγηση 
χρηστών εν δυνάμει πολιτών για την κοινωνία του μέλλοντος. Ως εκ τού-
του, η προσεκτική φροντίδα των εκπαιδευτικών συστημάτων και ειδικό-
τερα των σχολικών μονάδων στην ανάπτυξη της ρυθμιστικής διάστασης 
του εκπαιδευτικού λόγου (ηθικοκοινωνικός λόγος) προβάλλει ως αδήριτη 
ανάγκη, επειδή στις μέρες μας δίνεται όλο και πιο εστιασμένη έμφαση στη 
διδακτική διάσταση του λόγου (παροχή ποικίλων δεξιοτήτων στους διδα-
σκομένους), έτσι όπως ο εκπαιδευτικός λόγος ορίζεται από τον Bernstein 
(Bernstein, 2000 στο Μούτσιος, 2004). 

Ταυτόχρονα, ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος και αποστολή να ενδιατρί-
ψουμε στην ειδοποιό διαφορά του κάθε παιδιού, να συνδυάσουμε την κα-
τάκτηση της προβλεπόμενης για την ηλικία του επιστημονικής γνώσης οι-
κοδομώντας, ταυτόχρονα, γέφυρες συναίρεσης των πανανθρώπινων αξι-
ών με το επιστημονικό πνεύμα. 

Στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της επιστημονικής 
γνώσης και της ανάπτυξης πανανθρώπινων αξιών, στον αγώνα για καλλι-
έργεια του «νου» και της «ψυχής» των μαθητών/-τριών, προκρίνεται η δι-
δασκαλία της Λογοτεχνίας. Η Λογοτεχνία, ως ουμανιστική επιστήμη, ανα-
πτύσσει τη φιλοσοφική διάσταση του ανθρώπου, «το ήθος, τις ιδέες και το 
χαρακτήρα του ατόμου», καθώς συμβάλλει στην αυτονόμηση, μετασχημα-
τισμό, απελευθέρωση και εξανθρωπισμό του ατόμου. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της εν λόγω καινοτομίας τροχοδρομείται 
ως μια προσπάθεια αντιστάθμισης του γνωσιοκεντρικού προσανατολισμού 
της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας με την ανάγνωση ποιοτικών λογο-
τεχνημάτων από τα παιδιά για πνευματική καλλιέργεια και γαλούχηση με 
πανανθρώπινες αξίες. Στη διαδικασία ανάπτυξης και μύησης των παιδιών 
στη φιλαναγνωσία επιχειρείται η ενεργός εμπλοκή των γονιών. Η όλη προ-
σπάθεια κινείται στο τρίγωνο «Γονείς-Μαθητές-Εκπαιδευτικός: τη δύναμη 
των τριών» (Coleman, 1998). 

2.0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2.1. Ορισμός της καινοτομίας «ανάπτυξη φιλαναγνωσίας» 

Η ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ως η προ-
σπάθεια μύησης των παιδιών στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων/βι-
βλίων. Δηλαδή, η ενασχόληση των παιδιών με τη Λογοτεχνία ποικιλοτρό-
πως, είτε πρόκειται για ανάγνωση βιβλίων, ακρόαση ηχογραφημένων λο-
γοτεχνημάτων, παρακολούθηση ζωντανών αφηγήσεων, εικονογράφηση 
λογοτεχνικών κειμένων, κτλ, με την αρωγή των γονιών. 

 
2.2. Σκοποί εισαγωγής καινοτομίας στο συγκεκριμένο σχολείο

Πρώτιστος σκοπός της εισαγωγής είναι να μετασχηματίσει τις πρακτικές 
των μαθητών/-τριών, των εκπαιδευτικών και των γονιών απέναντι στη φι-
λαναγνωσία και φιλοδοξεί να θεμελιώσει θετικές στάσεις για αξιοποίηση 
ποιοτικών αναγνωσμάτων δια βίου. Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη/επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών στο ζήτημα της φιλαναγνωσίας.

Δεύτερον, η ενεργός συμμετοχή όλων των συμβαλλομένων στη δια-
δικασία εισαγωγής της καινοτομίας, η σύμπνοια, η δέσμευση και η κοινή 
εστίαση προσβλέπουν στον ευρύτερο μετασχηματισμό της κουλτούρας 
του οργανισμού σε «κουλτούρα της παρέας» (Πασιαρδής, 2004:154), έτσι 
ώστε η μονάδα να γίνει μια «κοινότητα αλληλομανθανόντων» (Πασιαρδής, 
2008α), να αναπτύξει κουλτούρα αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού για 
συνεχή αυτοβελτίωση.

Ειδικότερα, η σχολική αυτή εφαρμογή εστιάζει στην αλλαγή των πρακτι-
κών των εκπαιδευτικών και στη μεταξύ τους συνεργασία για να αλλάξουν 
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (Harris, 2008· 2010), οι οποίοι κάνουν τη διαφορά 
στη ζωή των παιδιών, μέσω της εκπαίδευσης που τους παρέχουν (Harris, 
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2008). Παράλληλα, έχοντας κατά νου πως «οι επαγγελματίες μαθαίνουν 
από άλλους επαγγελματίες» (Ηarris, 2008:134) και πως ένας οργανισμός εί-
θισται να προσβλέπει στην αειφορία (Fullan, 2007), η εισαγωγή της εν λό-
γω καινοτομίας αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης κουλτούρας συνεργα-
σίας ομοτίμων, άρα και «επαγγελματικής κοινότητας» (Lambert, 1998:27).  

2.3. Τυπολογία εκπαιδευτικής καινοτομίας

Η εν λόγω καινοτομία μπορεί να χαρακτηριστεί ως παιδαγωγική δραστη-
ριότητα επειδή σχετίζεται με παιδαγωγικά θέματα, ως οργανωτική,  επειδή 
διαφοροποιεί την οργάνωση της τάξης/σχολείου ως προς τον τρόπο προ-
σέγγισης της φιλαναγνωσίας και της αρωγής γονέων. Η καινοτομία έχει θε-
ματικό περιεχόμενο, έτσι όπως εξηγήθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1. Ως μέ-
θοδος μύησης των παιδιών στη φιλαναγνωσία ακολουθείται η διαθεματι-
κή προσέγγιση επειδή η επίτευξη ενός τέτοιου μεγαλεπήβολου μετασχη-
ματιστικού στόχου απαιτεί μόνιμη διαθεματική στόχευση, άοκνη και ατέρ-
μονη προσπάθεια. Πρόσθετα, η καινοτομία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
άτυπη δραστηριότητα επειδή χρόνος βιβλιοθήκης δεν υπάρχει στο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα της ομάδας στόχου (παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύ-
πρου). Η αξιολόγηση της διαδικασίας εισαγωγής γίνεται με συζήτηση για 
το αναγνωσμένο βιβλίο, οργάνωση και παρουσίαση δημιουργικών εργα-
σιών, κτλ. Επίσης, με συζητήσεις και ερωτηματολόγια, τα οποία συμπλη-
ρώνουν γονείς και εκπαιδευτικοί αναλύοντας και αξιολογώντας τη διαδι-
κασία και τ’ αποτελέσματα της εισαγωγής καινοτομίας. Ως πρωτοβουλία εί-
ναι bottom-up  διαδικασία, γιατί ξεκινά από ένα μέλος του προσωπικού ή/
και τη σχολική μονάδα.

2.4. Πέντε βασικές συνιστώσες 

Η εμπλοκή/αρωγή γονέων στη διαδικασία ανάπτυξης φιλαναγνωσίας είναι 
κάτι καινούργιο για τη σχολική μονάδα. Η εισαγωγή της καινοτομίας καθι-
στά τους γονείς συνεργάτες, συνοδοιπόρους και υποστηρικτές της παιδα-
γωγικής διαδικασίας. Δεν είναι πια απλοί προμηθευτές της μονάδας. Η και-
νοτομία ως προϊόν φαίνεται στο γεγονός ότι τα παιδιά διαβάζουν βιβλία με 
τους γονείς. Η καινοτομία ως αλλαγή χαρακτηρίζεται ως ορατή, εκούσια, 
σκόπιμη, συνειδητή και αποφασιστική, χρήσιμη και πρακτική και ως στο-
χοθεσία διαφαίνεται στην επιδίωξη αλλαγής των πρακτικών και των στάσε-
ων των παιδιών απέναντι στη Λογοτεχνία. Τέλος, ως διαδικασία έχει προ-
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οπτική τη μύηση των παιδιών στη φιλαναγνωσία δια βίου. Δηλαδή, η ανά-
γνωση λογοτεχνημάτων να γίνει στάση ζωής.

3.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η καινοτομία οργανώνεται στη βάση του Μοντέλου του Φούλαν (Fullan, 
1991) σε συνδυασμό με τις παραμέτρους Morrison (Morrison, 1993), οι οποί-
ες παράμετροι/πρακτικές φαίνονται στον Πίνακα 1. Κατά την πρώτη σχολι-
κή χρονιά, η εισαγωγή υλοποιείται σε ένα τμήμα του σχολείου. Τις επόμενες 
σχολικές χρονιές, επιχειρείται διάχυση και σε άλλα τμήματα. 

3.1. Συγκείμενο-Καινοτομικότητα σχολείου

Το δημοτικό σχολείο στο οποίο εφαρμόστηκε η καινοτομία είναι δυναμι-
κότητας 250 μαθητών και 22 εκπαιδευτικών, εκ των οποίων οι τρεις είναι 
επισκέπτες. 

Ο διευθυντής της μονάδας διοικεί το σχολείο χωρίς να κατευθύνει ιδι-
αίτερα τους/τις εκπαιδευτικούς, ενώ υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό το έρ-
γο τους. Είναι τυπικός διεκπεραιωτής, δημοκρατικός, ευγενικός, διακριτι-
κός στους χειρισμούς του προσωπικού, διαθέτει παιδαγωγικό και διοικητι-
κό τακτ και χειρίζεται τον/την καθένα/κάθε μια με τις ιδιαιτερότητές του/
της. Είναι δεκτικός στην εισαγωγή καινοτομιών όταν τις εισαγάγουν οι εκ-
παιδευτικοί στις τάξεις τους, χωρίς, ωστόσο, να παρακινεί ή να επιβάλλει 
την εισαγωγή τους στη μονάδα. Η δεκτικότητα του διευθυντή και η υπο-
στηριχτική ηγετική συμπεριφορά λειτουργούν ως καταλύτες στην επιτυ-
χία της συγκεκριμένης καινοτόμου προσπάθειας, στο βαθμό που αυτή ει-
σάγεται στο σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται άοκνα εφαρμόζοντας το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα χωρίς να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους ή να έχουν ιδιαίτερη 
επαγγελματική οικειότητα. Δε χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα καινοτόμοι 
επαγγελματίες, επειδή δεν είναι όλοι/-ες δεκτικοί/-ες στην εισαγωγή καινο-
τομιών είτε πρόκειται για top-down είτε για bottom-up διαδικασίες. Ωστό-
σο, μια πολύ μικρή μερίδα εκπαιδευτικών προωθεί καινοτομίες σε επίπε-
δο τάξης, οι οποίες παραμένουν σε τέτοιο επίπεδο, χωρίς να διαχέονται 
στον οργανισμό, λόγω έλλειψης δεκτικότητας από το υπόλοιπο προσωπι-
κό. Όταν η εισαγωγή καινοτομιών γίνεται σε επίπεδο τάξης, δεν αλλάζει τη 
δομή ούτε το στιλ του οργανισμού και δεν το διαφοροποιεί. 

Στη μονάδα επικρατεί θετικό κλίμα «αποστασιοποίησης» (Πασιαρδής, 
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2004:166), δηλαδή οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ειλικρινείς και ανιδιοτελείς. 
Πρόσθετα, φαίνεται να υπάρχει ισχυρή κουλτούρα, η οποία έχει αναπτυ-
χθεί τα τελευταία πέντε χρόνια υπό τον ίδιο διευθυντή και τη μονιμότητα 
του προσωπικού σε μεγάλο ποσοστό. Ταυτόχρονα, λειτουργούν υποκουλ-
τούρες, οι οποίες αναπτύσσονται στις υποομάδες των εκπαιδευτικών που 
είτε είναι χρόνια στην υπηρεσία και συνεργάστηκαν κατά καιρούς σε διά-
φορα σχολεία είτε γνωρίζονται μεταξύ τους σε προσωπικό ή/και οικογε-
νειακό επίπεδο. Παράλληλα, το σχολείο διατηρεί αγαστή συνεργασία με 
το Σύνδεσμο Γονέων, τους διάφορους φορείς/συνεργάτες και είναι σχετικά 
ανοιχτό στην ευρύτερη κοινότητα και κοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα ει-
κάζεται πως, η συγκεκριμένη σχολική μονάδα δε χαρακτηρίζεται από και-
νοτομικότητα ούτε μπορεί να χαρακτηριστεί ως «οργανισμός που μαθαί-
νει» (Learning Organization). 

3.2. Πώς ξεκινά καινοτομία

Η εν λόγω καινοτομία ξεκινά ως ανάγκη από ένα μέλος του διδακτικού προ-
σωπικού. Αναδύεται ως πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της αρνητικής 
στάσης των παιδιών στην ενασχόλησή τους με την ανάγνωση λογοτεχνη-
μάτων. Δεν επιβάλλεται. Αρχικά, επηρεάζει μόνο το ένα τμήμα της Ε΄ τά-
ξης και δεν προτίθεται να διαφοροποιήσει τη μονάδα ως σύνολο, άρα δεν 
τίθεται θέμα εύρους, ιδιαίτερης προσοχής και αναστάτωσης. Ως εκ τούτου, 
δε διαφάνηκε σύγκρουση με τις ισχύουσες πρακτικές. Στη συνέχεια και κα-
τά τις επόμενες σχολικές χρονιές, η καινοτομία διαχέεται στο σχολείο, με 
σχετική επιτυχία. 

3.3. Σημασία εισαγωγής καινοτομίας για εκπαιδευτικούς

Η εισαγωγή της καινοτομίας έχει πρακτικό χαρακτήρα, αφού προβληματίζει 
για ισχύουσες διδακτικές πρακτικές και τείνει να βελτιώσει. Επιδιώκει τη χει-
ραφέτηση από το κατεστημένο. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της διακριτι-
κής τους ευχέρειας, απελευθερώνονται από τα στεγανά, τολμούν συμμετοχή 
στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιμορφώνονται. Κά-
θε εκπαιδευτικός έχει ευκαιρία αναστοχασμού, καθώς μπορεί να δει κριτικά 
την εκπαιδευτική του πρακτική (Χατζηπαναγιώτου, 2006) και να λειτουργή-
σει με «χειραφετικό διαφέρον» (Carr και Kemmis, 2002) για να τη βελτιώσει. 
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3.4. Μοντέλο εισαγωγής Fullan

Ως γνωστό, το Μοντέλο εισαγωγής καινοτομιών του Fullan (1991) ακολου-
θεί τρία στάδια:

α. Το στάδιο της Εισαγωγής καινοτομίας ή/και Υιοθέτησης αλλαγής 
(initiation), κατά το οποίο συντελείται η διαδικασία της απόφασης για εισα-
γωγή καινοτομίας. Πρόσθετα, γίνεται η καταγραφή και εκτίμηση της πραγ-
ματικότητας στον εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς εντοπίζεται η ανάγκη 
για αλλαγή/καινοτομία και σχεδιάζεται η εφαρμογή της.

β. Το στάδιο της Εφαρμογής (implementation) κατά το οποίο  η καινο-
τομία εφαρμόζεται στον οργανισμό και παρακολουθείται η πρόοδος υλο-
ποίησης του σχεδιασμού. Κατά το στάδιο αυτό, οι άνθρωποι στον οργανι-
σμό επιμορφώνονται, καθώς μπαίνουν σε μια διαδικασία μάθησης για να 
υποστηρίξουν την εφαρμογή καινοτομίας. Ταυτόχρονα, πολλοί διαδραστι-
κοί παράγοντες δυνατό να δημιουργήσουν περίπλοκες καταστάσεις. Τέ-
τοιοι παράγοντες είναι: Εξωτερικοί παράγοντες όπως η κυβέρνηση, ο συν-
δικαλισμός, κτλ, τα Χαρακτηριστικά του σχολείου (διευθυντής, εκπαιδευτι-
κοί, γονείς, κτλ) και τα Χαρακτηριστικά της ίδιας της αλλαγής/καινοτομίας.

γ. Το στάδιο της Εγκαθίδρυσης, το συνεχές (continuation), κατά το 
οποίο, η επιτυχημένη εφαρμογή των δύο προηγούμενων σταδίων/φάσε-
ων συνεχίζει να λειτουργεί στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Με άλλα λόγια, 
είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας στο σύστημα του εκπαιδευτικού ορ-
γανισμού, έτσι που η καινοτομία δε θεωρείται πια κάτι καινούργιο.

3.4.1. Στάδια εφαρμογής καινοτομίας Μοντέλου Fullan και πα-
ράμετροι/πρακτικές που προκρίνονται από Morrison 

Η ανάπτυξη φιλαναγνωσίας με την αρωγή γονέων στο συγκεκριμένο δημο-
τικό σχολείο σχεδιάζεται σύμφωνα με το Μοντέλο του Fullan σε συνδυασμό 
με τις πρακτικές, τις οποίες προκρίνει ο Morrison, έτσι ώστε το κάθε στάδιο 
του μοντέλου εισαγωγής οργανώνεται και υλοποιείται όσο γίνεται καλύτερα. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ορθολογικός σχεδιασμός και προγραμ-
ματισμός της εν λόγω εισαγωγής καινοτομίας, στο πλαίσιο του συγκειμέ-
νου και στη βάση της θεωρίας. Η όλη διαδικασία σχεδιάζεται με σαφήνεια 
και ακρίβεια: Τι πρέπει να γίνει, ποιος ο ρόλος του/της καθενός/κάθε μιας, 
εντοπίζονται οι παράγοντες, οι οποίοι δυσχεραίνουν ή/και υποστηρίζουν, 
οι πιθανοί πόροι, οι  στρατηγικές, οι οποίες θα ακολουθηθούν έτσι ώστε 
να επέλθει η αλλαγή, οι ηγετικοί ρόλοι που δυνατό να αναπτυχθούν και τα 
κριτήρια αξιολόγησης για κάθε στάδιο, έτσι που η μετάβαση από το ένα 
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στάδιο στο άλλο να γίνεται με σχετική άνεση. Ο εν λόγω σχεδιασμός υπο-
στηρίζει σθεναρά την υλοποίηση της εισαγωγής καινοτομίας. Ταυτόχρονα, 
υπάρχει ευελιξία του σχεδιασμού και συνεχής αναπροσαρμογή τόσο στην 
απρόβλεπτη ανθρώπινη φύση των συμβαλλομένων όσο και στη φύση της 
ίδιας της καινοτομίας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παράμετροι/πρα-
κτικές σε σχέση με τα στάδια του Μοντέλου.

Πίνακας 1: Στάδια Μοντέλου Fullan και παράμετροι Morrison

Εισαγωγή Εφαρμογή Εγκαθίδρυση

Τι πρέπει να γίνει (Tasks to be 
accomplished) 

Ρόλοι συμμετεχόντωνΠοιος κάνει 
τι (Roles/tasks of participants)

Παράγοντες που διευκολύνουν
(Facilitating factors)

Παράγοντες που δυσχεραίνουν 
(Inhibiting factors)

Στρατηγικές για αλλαγή (Change 
strategies)

Υποστήριξη – Πόροι (Support 
required )

Ρόλοι ηγεσίας/Σε ποιους 
ανατίθεται τι Τρόπος χειρισμού 
(Leadership roles/tasks)

Κριτήρια αξιολόγησης κάθε 
φάσης (Evaluation criteria)

3.4.2.0. Υλοποίηση σχεδιασμού
3.4.2.1. Εισαγωγή/Υιοθέτηση 
(Αρχή σχολικής χρονιάς – Σεπτέμβριος και Οκτώβριος)

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η προβληματική κατάσταση σε σχέση με 
το ζήτημα της φιλαναγνωσίας εντοπίζεται και λαμβάνεται απόφαση εισαγω-
γής της καινοτομίας. Κρίνεται ότι η καινοτομία δένει με το συγκείμενο της/του 
τάξης/σχολείου. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται η έφεση των γονιών για υποστήρι-
ξη της εν λόγω εισαγωγής, η δέσμευση της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών 
και η σθεναρή υποστήριξη από την ηγεσία του οργανισμού. Υπάρχει ενεργο-
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ποίηση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων του σχολείου, καθώς επιτυγ-
χάνεται σύνδεση της στόχευσης με την καθημερινή λειτουργία και τις ανάγκες 
της τάξης/σχολείου (Fullan, 1991· Πασιαρδής, 2008). Πρόσθετα, το θετικό κλίμα 
«αποστασιοποίησης»,  δεν αφήνει περιθώρια ανάδυσης αντιστάσεων, παρό-
λο που, οι οργανισμοί είναι πεισματικά συντηρητικοί και αγωνίζονται με όλες 
τους τις δυνάμεις για να παραμείνουν ως έχουν (Everard και Morris, 1996) και 
στη περίπτωση αλλαγής, πιθανό να υπάρξει αντίσταση. 

Στο στάδιο αυτό γίνεται SWOT ανάλυση, δηλαδή μελέτη εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, 
καταγράφονται οι δεξιότητες (strengths) και αδυναμίες (weaknesses), που 
αναφέρονται στο εσωτερικό περιβάλλον και οι ευκαιρίες (opportunities) 
και απειλές (threats) που αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον του ορ-
γανισμού και αφορούν στην εισαγωγή της καινοτόμου προσπάθειας (Κων-
σταντίου, 2001· 2005). Η ανάλυση SWOT βοηθά στη συνειδητοποίηση της 
παρούσας κατάστασης στον οργανισμό και μπορεί να αποτελέσει εφαλτή-
ριο για ορθότερη λήψη απόφασης τροχοδρόμησης αλλαγών. Προκρίνει τη 
συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία λήψης  απόφασης, καθώς δη-
μιουργεί δέσμευση για δράση και εκκολάπτει ευνοϊκό κλίμα για εποικοδο-
μητική συμμετοχή στη διαδικασία αλλαγής (Πασιαρδής, 2008).

3.4.2.2. Εφαρμογή (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) 
Κατά το στάδιο της εφαρμογής, γίνεται επιμόρφωση και ενδελεχής ενημέ-
ρωση όλων των συμβαλλομένων, ειδικά των γονιών. Υπάρχει εκτενής πλη-
ροφόρηση για κάθε στάδιο και κάθε λεπτομέρεια, η οποία ανησυχεί τον κα-
θένα/την κάθε μια. Οι γονείς ενημερώνονται για τον τρόπο και το βαθμό 
εμπλοκής τους (Πίνακας 2). Επίσης, ενημερώνεται ο Σύνδεσμος Γονέων και η 
Σχολική Εφορεία, οι οποίοι εξασφαλίζουν τους απαραίτητους οικονομικούς 
πόρους (εξωτερικοί παράγοντες). Τα χαρακτηριστικά του σχολείου και η φύ-
ση της καινοτομίας υποστηρίζουν την εισαγωγή της στο εν λόγω σχολείο.

Ειδικότερα κατά το στάδιο αυτό, σε πρώτη φάση, είτε στην τάξη είτε στο 
σπίτι τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να αξιοποιήσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο 
με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, ανάλογα με τις προσωπικές τους δυ-
νατότητες. Πιο συγκεκριμένα, στη φάση της επιλογής και ανάγνωσης του 
λογοτεχνήματος τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν ως εξής: 

α. Τρόποι ανάγνωσης/προσέγγισης βιβλίου
•	 Τα παιδιά επιλέγουν λογοτεχνικό βιβλίο από τη βιβλιοθήκη της τάξης ή/και 

από αλλού, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του το καθένα. 
•	 Το κάθε παιδί διαβάζει με τους προσωπικούς του ρυθμούς και αυ-
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τό γίνεται αποδεκτό και σεβαστό. Η ανάγνωση γίνεται στο σπίτι ή 
στο σχολείο.

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει μεγαλόφωνα ένα λογοτεχνικό βιβλίο, 
αποσπασματικά, σε καθημερινή βάση (πχ κάθε πρωί για ένα πεντά-
λεπτο/δεκάλεπτο).

•	 Κάποιες μέρες, ο/η εκπαιδευτικός αποφεύγει να δώσει κατ’ οίκον ερ-
γασία και ενθαρρύνει τα παιδιά να διαβάσουν λογοτεχνικό βιβλίο. 

•	 Αν τα παιδιά στην τάξη μελετούν κοινό λογοτεχνικό βιβλίο, μπορεί 
να γίνει ανάγνωση με αφηγητή στα αφηγηματικά χωρία (τα παιδιά 
εναλλάξ) και με διάλογο των ηρώων στον ευθύ λόγο.

•	 Σε μια γωνιά της τάξης υπάρχει χαλί με μαξιλαράκια. Όταν ένα παι-
δί τελειώνει την εργασία του, μπορεί να ηρεμίσει, να χαλαρώσει δια-
βάζοντας το λογοτεχνικό βιβλίο του εκεί.

•	 Παιδιά και εκπαιδευτικός κάθονται σε κύκλο και διαβάζουν κοινό 
λογοτεχνικό βιβλίο μεγαλόφωνα διαδοχικά.

Πίνακας 2: Δραστηριότητες με εμπλοκή γονέων

Δραστηριότητες με τους γονείς

•	 Γονιός και παιδί κάθονται αγκαλιά και διαβάζουν μεγαλόφωνα εναλλάξ 
τις σελίδες του βιβλίου 

•	 Ο γονιός διαβάζει και το παιδί ακούει
•	 Ο γονιός διαβάζει τα αφηγηματικά χωρία και το παιδί τους διαλόγους 

(εύκολα, ελκυστικά μέρη του βιβλίου)
•	 Παιδί και ευρύτερη οικογένεια διαβάζουν μαζί το ίδιο ή διαφορετικά 

βιβλία ταυτόχρονα (πχ αντί να δουν τηλεόραση μαζί, διαβάσουν)
•	 Ορίζεται συγκεκριμένη ώρα της μέρας για ανάγνωση λογοτεχνικού 

βιβλίου για να γίνει συνήθεια στο παιδί 
•	 Γονιός και παιδί συζητούν τα αναγνωσθέντα οποιαδήποτε στιγμή (στο 

ταξίδι, ενώ φροντίζουν τον κήπο, το κατοικίδιο, κτλ)
•	 Ο γονιός ενθαρρύνει το παιδί με διάφορους τρόπους. Παρέχει κίνητρα 

και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη φιλαναγνωσίας στο 
παιδί. Ενδείκνυται η θετική ενίσχυση. 

•	 Οι γονείς στην τάξη ενσωματώνονται στις ομάδες των παιδιών και 
συνεργάζονται μαζί τους

•	 Φιλοξενία συγγραφέων στο σχολείο και επικοινωνία μαζί τους
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Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν την ανάγνωση, επιλέγουν τρόπους αξι-
οποίησης και παρουσίασης λογοτεχνικού βιβλίου από σχετικό κατάλογο 
εργασιών βιβλιοπαρουσίασης (Πίνακας 3) και εργάζονται σε ατομικό ή/και 
ομαδικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, δίνεται συγκεκριμένη μέρα και ώρα δι-
δακτικού χρόνου για να γραφτεί η περίληψη του βιβλίου, σε πρώτη φάση.  
Ο/Η εκπαιδευτικός, αφού έχει διδάξει τις τεχνικές συγγραφής σύντομης και 
περιεκτικής περίληψης προηγουμένως, υποστηρίζει το κάθε παιδί σε ατομι-
κή βάση. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνονται και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες 
αναφέρονται στο βιβλίο. Όταν τα παιδιά τις ολοκληρώσουν, σελιδώνουν, 
γράφουν περιεχόμενα, ετοιμάζουν εξώφυλλο και δένουν την εργασία τους 
σε σπιράλ. Στην περίπτωση που τα παιδιά επεξεργάζονται κοινό λογοτεχνι-
κό βιβλίο, εργάζονται στις ομάδες τους στην τάξη, με παρόμοιους τρόπους.  

Πίνακας 3: Κατάλογος προτεινόμενων εργασιών για βιβλιοπαρουσίαση

Ο μαγικός κόσμος του βιβλίου (οδηγίες για τα παιδιά)
Αφού ολοκληρώσεις την ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου, μπορείς 
να επιλέξεις και να ασχοληθείς με όποιες από τις πιο κάτω εργασίες 
επιθυμείς

Προτεινόμενες εργασίες 
•	 Διηγούμαι με δικά μου λόγια την υπόθεση του βιβλίου
•	 Δίνω ένα δικό μου τέλος στην υπόθεση του βιβλίου
•	 Περιγράφω μια σκηνή που μου έχει κάνει εντύπωση
•	 Περιγράφω έναν ήρωα του βιβλίου, ο οποίος μου άρεσε ιδιαίτερα 

και υποστηρίζω την επιλογή μου
•	 Γράφω ένα δικό μου διάλογο μεταξύ δύο ηρώων του παραμυθιού 
•	 Φαντάζομαι ότι είμαι ένας ήρωας του βιβλίου και αφηγούμαι τις 

περιπέτειές μου
•	 Εικονογραφώ τις κυριότερες σκηνές/φάσεις του λογοτεχνικού έργου
•	 Ετοιμάζω κόμικ σχετικά με σκηνές ή φάσεις του βιβλίου, οι οποίες 

με εντυπωσίασαν
•	 Ετοιμάζω διαφήμιση για το βιβλίο
•	 Γράφω ένα γράμμα στον αγαπημένο μου ήρωα (από το βιβλίο) 
•	 Φτιάχνω ακροστιχίδα ή μεσοστιχίδα ή δημιουργώ κρυπτόλεξο 

σχετικά με το βιβλίο, χρησιμοποιώντας «κλειδιά» από την 
υπόθεση του βιβλίου
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3.4.2.3. Εγκαθίδρυση/Συνεχές 
(Ιανουάριος-Ιούνιος, Επόμενες σχολικές χρονιές) 

Κατά το στάδιο της εγκαθίδρυσης, η καινοτομία ενσωματώνεται στη «ρου-
τίνα» του εκπαιδευτικού οργανισμού, γίνεται μέρος της παιδαγωγικής δια-
δικασίας. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει δέσμευση για εστίαση και 
συνεχή δράση για εγκαθίδρυση της καινοτομίας λόγω της ενεργού συμ-
μετοχής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι νιώθουν δική τους την καινοτομία. 
Ταυτόχρονα, τα ένθερμα παιδιά και οι πρόθυμοι γονείς δημιουργούν προσ-
δοκίες για επιτυχία, καθώς συμβάλλουν στη συνεχή στόχευση και εγκαθί-
δρυση της καινοτομίας υπό την υποστηρικτική ηγεσία και το ασφαλές κλί-
μα που επικρατεί.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια εισαγωγής καινοτομίας παραπέμπει στο 
γεγονός ότι οι πιο πολλές bottom-up καινοτομίες ξεκινούν από έναν/μια 
εκπαιδευτικό και οι ηγέτες είθισται να ενισχύουν τον/την εκπαιδευτικό για 
να πετύχει η εισαγωγή. Σε συνέχεια μια επιτυχημένης μεμονωμένης εισαγω-
γής, δυνατό η ηγεσία να ενθαρρύνει τη διάχυσή της στον οργανισμό. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σε παιδιά του δη-
μοτικού με την αρωγή γονέων εισάγεται ως καινοτομία και σε άλλες τάξεις 
του εν λόγω σχολείου, κατά τις επόμενες σχολικές χρονιές. Ακολουθείται 
το ίδιο μοντέλο σε συνδυασμό με τις πρακτικές Morrison. 

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας εισαγωγής, οι εκπαιδευτικοί της 
σχολικής μονάδας αλληλοϋποστηρίζονται, αναστοχάζονται, πετυχαίνουν 
αυτοαντίληψη, αυτο-κατανόηση, προβαίνουν σε αναμόρφωση των διδα-
κτικών τους πρακτικών. Η μεταξύ των εκπαιδευτικών συνεργασία και αλ-
ληλεπίδραση λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για βελτίωση τόσο των ατό-
μων όσο και του οργανισμού. Στη μονάδα αναπτύσσεται κουλτούρα συνερ-
γασίας ομοτίμων και επαγγελματική κοινότητα μάθησης. 

4.0. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εν λόγω σχολική εφαρμογή αναδεικνύει τη δυναμική, η οποία δυνατό 
να αναπτυχθεί, όταν εκπαιδευτικοί, μαθητές/-τριες και γονείς πιστέψουν 
στη «δύναμη των τριών» (Coleman, 1998), δεσμευτούν, εστιάσουν, συμπο-
ρευτούν και δράσουν. Με ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό τα πρώ-
τα θετικά αποτελέσματα της καινοτομίας είναι ορατά και λειτουργούν πα-
ρακινητικά. 

Η μόνιμη παροχή κινήτρων, η εξασφάλιση πόρων, η ορθολογική επο-
πτεία και η υποστήριξη από τη διεύθυνση σε όλα τα στάδια εφαρμογής εί-
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ναι απαραίτητες. Τότε, η bottom-up διαδικασία ενισχύεται κάθε στιγμή και 
προχωρεί δυναμικά. Μια ιδέα υλοποιείται και τότε, γεννιέται μια άλλη, πιο 
ευφάνταστη και πιο ελκυστική, ίσως και πιο αποτελεσματική. Κι όλ’ αυτά, 
υπό έναν ηγέτη «ορατό και διαθέσιμο» (Everard & Morris, 1999:296), ο οποί-
ος κατανοεί τη διαδικασία της αλλαγής (Barber & Fullan, 2007· Fullan, 2002) 
και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το ηθικό των συμβαλλομένων αναπτερώνεται 
και οι συμμετέχοντες/-ουσες δύναται να κινούνται σε επίπεδο εσωτερίκευ-
σης της αλλαγής (Arroba & James, 1987) και «αυτοπραγμάτωσης», σύμφω-
να με τη θεωρία κινήτρων του Maslow (Πασιαρδής, 2004:67) για καλύτερα 
αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, όλοι νιώθουν «δική τους» την καινοτομία και 
η ενεργός συμμετοχή εξασφαλίζεται. Η γλύκα και η χαρά της «συνέργειας» 
(Harris και Lambert, 2003) ικανοποιεί και παρακινεί, παρόλη τη συναισθη-
ματική διακύμανση των ατόμων κατά την αλλαγή. Υπό αυτά τα δεδομένα, 
διαφαίνεται η αλλαγή των πρακτικών των συμβαλλομένων, ο μετασχημα-
τισμός της σχολικής μονάδας, καθώς η αρωγή των γονέων φαίνεται να βελ-
τιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά στην ανάπτυξη φιλανα-
γνωσίας στα συγκεκριμένα παιδιά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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«Στιγμές της Τοπικής μας Ιστορίας: 
Τα δημόσια γλυπτά της Φλώρινας μιλούν για 

την Ιστορία». Μια πρόταση για τη διδασκαλία 
της Τοπικής Ιστορίας στην Α/θμια Εκπαίδευση

Κωνσταντίνος Σεχίδης
Κώστας Κασβίκης

Ανδρέας Π. Ανδρέου

ABSTRACT 

Teaching local history is an important aspect of historical education, serving 
either as a tool for specifying aspects of general history at a local level or 
as a method of historical inquiry that contributes to students’ cognitive 
skills and to the development of their historical literacy. Every single place 
has a rich history with a teaching potential in order to facilitate students to 
explore and understand aspects of their local history. The town of Florina, for 
example, includes, among other multiple records of its past, a great number 
of public monuments with the form of historical sculptures which enable 
students to pose their own historical questions and to engage in personal 
interpretations of their local past. Based on the above considerations, the 
Experimental School of Florina, in collaboration with the Laboratory of Local 
History of the University of Western Macedonia, materialized a local history 
project with 4th grade Primary School students who recorded, studied and 
presented 21 public sculptures located in Florina. The majority of these 
artifacts covers modern and contemporary history and emphasizes the 
people and events of the Macedonian Struggle. The students evaluated 
their participation very positively, mainly the process of investigating and 
documenting public monuments, and stressed the contribution of the 
project to the wider understanding of their local past.    

1.0 Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της 
ιστορικής εκπαίδευσης, είτε ως εργαλείο αισθητοποίησης και συγκεκριμε-
νοποίησης της γενικής ιστορίας, είτε ως μέθοδος ιστορικής αναζήτησης και 
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έρευνας που συμβάλει στην ανάπτυξη νοητικών και ψυχοκινητικών δεξι-
οτήτων και προωθεί την ιστορική εγγραματοσύνη των μαθητών. Για πολ-
λά χρόνια η μελέτη της τοπικής ιστορίας παρέμενε στο περιθώριο της εκ-
παίδευσης, αναλαμβάνοντας, στην καλύτερη περίπτωση, να υπογραμμί-
σει τη συμβολή του τόπου στην εθνική ιστορία, στο βαθμό που η σχολική 
ιστορία έθετε - και θέτει - ως προτεραιότητα τη συστηματική ενασχόληση 
με τη γενική ιστορία.

Τις τελευταίες δεκαετίες όμως διαπιστώνεται μια σταδιακή αλλαγή τό-
σο στις αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσο και στην επίση-
μη εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με τη διδασκαλία της τοπικής ιστο-
ρίας, η οποία γίνεται αρκετά εμφανής στο πρόσφατο Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ) και στο σχετικό εκπαιδευτι-
κό υλικό (Κασβίκης, υ.δ.). Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι ανεξάρτητες από την 
επιστημονική συζήτηση που έχει αναπτυχθεί για τη διδακτική αξιοποίηση 
του τοπικού ιστορικού αποθέματος, σύμφωνα με την οποία η τοπική ιστο-
ρία δεν θεωρείται ένα διακριτό είδος αλλά περισσότερο ως μέθοδος που 
θα συμβάλλει ώστε τα παιδιά να συσχετίσουν και να νοηματοδοτήσουν το 
δικό τους παρόν με αυτό της περιοχής τους και θα αναδείξει τις πολύπλο-
κες, αλλά όχι υπάλληλες, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της γενικής ιστορί-
ας με την ιστορία του τόπου (Βαϊνά, 1997, Βλαχού, 2006, Λεοντσίνης, 1996, 
Λεοντσίνης, 2003, Λεοντσίνης και Ρεπούση, 2001, Ρεπούση, 2000).

Στην περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η ενασχόληση με την 
τοπική ιστορία προτείνεται για τις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού 
(Δ΄, Ε΄, Στ΄) με τη διάθεση πέντε διδακτικών ωρών για την υλοποίηση σχε-
τικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στο ΑΠΣ της Ιστορίας διατυπώνο-
νται κοινοί στόχοι για αυτές τις τρεις τάξεις που αφορούν τόσο σε ζητήμα-
τα περιεχομένου της τοπικής ιστορίας όσο και μεθοδολογικών προσεγγί-
σεων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2003: 188, 197, 202-203, 210). Το εν χρήσει εκπαιδευ-
τικό υλικό της ιστορίας κινείται, επίσης, σε αυτήν thn κατεύθυνση. Οδηγί-
ες για την αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας παρέχονται στα βιβλία για το 
δάσκαλο της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης, όχι όμως και στην περίπτωση του νέου βι-
βλίου της Στ΄ τάξης (της συγγραφικής ομάδας του Ι. Κολιόπουλου), δηλα-
δή σε πλήρη αντίθεση με το προκάτοχο και αποσυρθέν σχολικό εγχειρίδιο 
για την ίδια τάξη της  συγγραφικής ομάδας της Μ. Ρεπούση, το οποίο εναρ-
μονιζόταν απόλυτα με τις απαιτήσεις του ΑΠΣ Ιστορίας. Επιπλέον, παρατη-
ρείται ότι οι παραπάνω προδιαγραφές δεν βρίσκουν ουσιαστική εφαρμο-
γή σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και στα αντίστοιχα τετράδια ερ-
γασιών των τεσσάρων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, και καθόλου στο 
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πρόσφατο σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ Τάξης, δημιουργώντας έτσι ρωγμές 
σε μια συνολική απόπειρα για την αξιοποίηση της ιστορικότητας του τόπου 
στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας (Κασβίκης, υ.δ.).

Παράλληλα με αυτές τις θεσμικές αλλαγές φαίνεται ότι αρχίζουν να  δια-
φοροποιούνται οι στάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά 
με τη διδακτική αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας (Ανδρέου και Κασβίκης, 
2014, Ιερεμιάδου, 2008, Κασβίκης υ.δ.). Με βάση την υπάρχουσα έρευνα οι 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων που τους παρέχει το πιο πρόσφατα διδακτικό υλικό της ιστορίας, 
ενώ σε μικρότερο βαθμό οι δάσκαλοι επιχειρούν συστηματικότερες από-
πειρες διερεύνησης της τοπικότητας με τους μαθητές τους. Οι λόγοι σχετί-
ζονται με μια σειρά από παράγοντες που αφορούν στην δομή του ελληνι-
κού εκπαιδευτικού συστήματος, στις παθογένειες και τους περιορισμούς της 
ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευ-
σης των εκπαιδευτικών για σχετικά ζητήματα αλλά και στις ενστερνισμένες 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες πτυχές της τοπικής ιστο-
ρίας και τη σημασία τους. Το τελευταίο σχετίζεται με την ίδια τη φύση της 
τοπικής ιστορίας και τα ιδεολογικά ζητήματα που αναδεικνύονται από την 
μελέτη του εκάστοτε τοπικού ιστορικού αποθέματος. Για παράδειγμα, οι εκ-
παιδευτικοί της Φλώρινας κατά την επιλογή των υπό διαπραγμάτευση το-
πικών ιστορικών θεμάτων εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για ζητή-
ματα που αναφέρονται στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτισμικών ταυτο-
τήτων, αντιθετικών προς τη συλλογική εθνική ταυτότητα, αλλά και για ζη-
τήματα ταμπού (Ανδρέου και Κασβίκης, 2014, Kasvikis and Andreou, 2013). 

2.0 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία που αν προσεγγισθεί διδακτικά μπο-
ρεί να συμβάλλει ώστε τα παιδιά να διερευνήσουν πτυχές της τοπικότητας, 
αθέατες στο πλαίσιο της γενικής ιστορίας, και να διαμορφώσουν άποψη για 
το παρόν, μέσα από τη συνειδητοποίηση της σχέσης παρόντος – παρελθό-
ντος με αφορμή τη μελέτη του τοπικού ιστορικού αποθέματος που επιβι-
ώνει στο σήμερα. Αυτό το απόθεμα περιλαμβάνει πολλαπλές ιστορικές εγ-
γραφές, υλικές και άυλες, ορατές και αόρατες, αναγνωρισμένες και θεσμο-
θετημένες στη συλλογική μνήμη ή αποσιωπημένες και απωθημένες, άλλο-
τε ερευνημένες από την επίσημη ιστορία και άλλοτε όχι, άλλες που αφο-
ρούν και εναρμονίζονται με τη γενική – εθνική ιστορία και άλλες που απο-
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κλίνουν και υπογραμμίζουν αποκλειστικά την τοπική ιδιαιτερότητα. Κάθε 
τόπος αποτυπώνει στον ιστορικό χρόνο τα ίχνη της ανθρώπινης εμπειρίας. 
Η Φλώρινα κάθε άλλο παρά εξαίρεση συνιστά, καθώς, από τις πρώτες προ-
ϊστορικές εγκαταστάσεις ως τις καθοριστικές γι’ αυτήν εξελίξεις του 20ου 
αιώνα, αποτυπώνει στη συλλογική μνήμη αλλά και στο ιστορικό τοπίο την 
ανθρώπινη δράση. 

Μια χαρακτηριστική περίπτωση συνδήλωσης αυτής της ιστορικής εμπει-
ρίας στο χώρο και στο χρόνο είναι καθημερινά εμφανής, αλλά και αόρατη, 
στο πεδίο της δημόσιας γλυπτικής της πόλης. Κατά κάποιο τρόπο η Φλώρι-
να θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως η πόλη των δημόσιων γλυπτών, 
αφού ένας σημαντικός «πληθυσμός αγαλμάτων» (Ανδρέου και Βαμβακίδου, 
2006), ο οποίος πλέον υπερβαίνει συνολικά τα τριάντα εγγράφεται στο ση-
μερινό αστικό της τοπίο. Αυτοί οι δημόσιοι τόποι μνήμης παρουσιάζουν ει-
δικό ενδιαφέρον για τη μελέτη του παρελθόντος αλλά και για την κατανόη-
ση της δημόσιας χρήσης της ιστορίας, καθώς συνιστούν μια εμπρόθετη από-
πειρα μνημονικής επιτέλεσης. Σύμφωνα με το J. Le Goff, τα ηρώα, όπως και 
τα νεκροταφεία των πεσόντων, συνιστούν «μνημειακούς τόπους της συλλο-
γικής μνήμης» (Λε Γκόφ, 1998: 140). Πρόκειται δηλαδή για κατασκευασμέ-
νους τόπους, ποικίλης μορφής (αγάλματα - ανδριάντες, προτομές, γλυπτι-
κές-μνημειακές κατασκευές, ηρώα, πάρκα μνήμης), όπου η ιστορία συνα-
ντά την ατομική ή τη συλλογική μνήμη. Οι συγκεκριμένοι μνημονικοί τόποι 
χαρακτηρίζονται από σημαντική δυναμική, η οποία πηγάζει από την αισθη-
τική, το design, το μέγεθος, το κόστος κατασκευής, τη θέση ή την παλαιό-
τητά τους και υπόκεινται σε πολλαπλές πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις 
(Carrier, 2005, Τσιάρα, 2004). Για την ιστορία και τη διδακτική της ανήκουν 
στις πηγές του τοπίου (Αναγνώστου, 2011, Μαυροσκούφης, 2005:147-148, 
Ρεπούση, 2004) και χαρακτηρίζονται από σημαντικές εκπαιδευτικές ποιό-
τητες που σχετίζονται με τα στοιχεία της ορατότητας, της υλικότητας και 
της προσβασιμότητας (Κασβίκης και Ανδρέου, 2008: 127). 

Πιο συγκεκριμένα από την σκοπιά της διδακτικής της ιστορίας οι πάσης 
φύσης μνημονικοί τόποι και ιδιαίτερα τα δημόσια γλυπτά εμπεριέχουν ση-
μαντικό πληροφοριακό φορτίο, μνημονικές αξίες και διδακτικές δυνατότη-
τες τόσο για τη σχολική ιστορία όσο και για την υλοποίηση ενός προγράμ-
ματος τοπικής ιστορίας, παρέχοντας δεδομένα που πηγάζουν με βάση τα 
διαφορετικά κριτήρια ανάλυσης τους. Αυτά αφορούν στον χαρακτήρα ή το 
είδος τους (ανδριάντας/άγαλμα, προτομή, ηρώο, σύνθεση), στα φυσικά χα-
ρακτηριστικά τους (μέγεθος - κλίμακα, υλικό κατασκευής: πέτρα, μάρμαρο, 
χαλκός, γυαλί, πηλός, φθορές-συνθήματα), στη θέση-κίνηση για τα μνημει-
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ακά αγάλματα (μετωπική, στατική, συμμετρική ελεύθερη, εν-κινήσει), στα 
χαρακτηριστικά του προσώπου ενός αγάλματος ή μιας προτομής (έκφρα-
ση - ανατομία, ενδυμασία, λεπτομέρειες), στη χρονολόγηση (επιγραφές, βι-
βλιογραφία), στον καλλιτέχνη / δημιουργό (ανώνυμος, επώνυμος, βιογρα-
φικά), στη λειτουργία τους (ιστορική, διακοσμητική, πολιτική, θρησκευτι-
κή, κοινωνική, μνημονική, με βάση την επιγραφή που ενδεχομένως φέρει 
ή άλλες παρεμβάσεις), στην αισθητική τους (έκφραση – στυλ, ακαδημαϊκό-
τητα, ρεαλισμός, αφαίρεση, καλλιτεχνική αποτίμηση), στη σχέση του μνη-
μείου με το θεατή (φυσικοί και οπτικοί όροι, κλίμακα, αρχιτεκτονική δια-
μόρφωση του χώρου, πρόσβαση, γωνία θέασης και απόσταση), στον στό-
χο του μνημείου (μνήμη, ιστορία, διαμαρτυρία, αισθητική), στη θέση του 
μνημείου (τυχαία, μαζί με άλλα δημόσια μνημεία, στη θέση του ιστορικού 
γεγονότος, η σχέση του με οδωνύμια και πλατείες, μετακινήσεις), στην ερ-
μηνεία των δημόσιων γλυπτών (πρόθεση και μήνυμα δημιουργίας, ιστορι-
κό πλαίσιο δημιουργίας του, βιογραφία και «κοινωνική ζωή», σχέση με την 
κοινωνία, οι προσλήψεις του στο παρελθόν και στο παρόν) (Μαυροσκού-
φης, 2005: 147-158). 

3.0 ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΙ-
ΚΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Με αφορμή τους παραπάνω προβληματισμούς επιχειρήσαμε την υλοποί-
ηση ενός προγράμματος τοπικής ιστορίας με στόχο τη διερεύνηση των εκ-
παιδευτικών δυνατοτήτων της δημόσιας γλυπτικής της πόλης της Φλώρι-
νας. Το πρόγραμμα «Στιγμές της Τοπικής μας Ιστορίας: Τα δημόσια γλυ-
πτά της Φλώρινας μιλούν για την Ιστορία» υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό 
έτος 2013-14 από το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν 23 μαθητές και μα-
θήτριες της Δ΄ Τάξης, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, οι οποίες κατέγρα-
ψαν και παρουσίασαν 21 δημόσια γλυπτά (ανδριάντες και μνημεία). Τα έρ-
γα που καταγράφηκαν και μελετήθηκαν καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
της δημόσιας γλυπτικής της πόλης της Φλώρινας.

Τα τεχνουργήματα παρουσιάζουν μεμονωμένα ιστορικά πρόσωπα ή 
ομάδες, την ιστορική τους δράση αλλά και ιδέες που χρονολογικά αναφέ-
ρονται στην περίοδο της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας (Αν-
δρέου και Βαμβακίδου, 2006: 105). Έμφαση δόθηκε στα πρόσωπα και τα 
γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα και του Εμφυλίου Πολέμου. Τα δημόσια 
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γλυπτά που ερευνήθηκαν από τους μαθητές με βάση το χρόνο ανέγερσης6 
είναι τα ακόλουθα: 1. Στέφανος Γρηγορίου (1960),  2. Αντώνιος Ζώης (1960), 3. 
Ιωάννης Καραβίτης (1960), 4. Λάκης Πύρζας (1961), 5. Μακεδονομάχος Κώτ-
τας (1961), 6. Καπετάν Σούλιος (1962), 7. Πέτρος Χρήστου (1962), 8. Νικόλα-
ος Παπαδόπουλος (1962), 9. Η Γυναίκα της Βεύης (1964), 10. Θνήσκων πολε-
μιστής (1971), 11. Χαράλαμπος Καστρισιανάκης (1975), 12. Ιωάννης Ιωαννί-
δης (1976), 13. Παύλος Τσάμης (1981), 14. Οι Επτά Ήρωες (1990), 15. Δημή-
τρης Μακρής (1993), 16. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1996), 17. Κα-
πετάν Κώττας (2001), 18) Γεώργιος Μόδης (2012), 19. Ιων Δραγούμης (2012), 
20. Άγαλμα Ελευθερίας (2012), 21. Ελευθέριος Βενιζέλος (2012).

Στόχοι του όλου εγχειρήματος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα 
από την μελέτη της δημόσιας γλυπτικής:

•	 να γνωρίσουν την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία του 
τόπου τους,

•	 να εξασκηθούν στην επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών 
ιστορικών πηγών: γραπτές, εικονιστικές, μεταπηγές (ψηφιοποιημέ-
νες), οπτικοακουστικές, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, χάρτες,

•	 να εξερευνήσουν πτυχές του μακεδονικού αγώνα στην περιοχή τους,
•	 να πληροφορηθούν για την στρατιωτική δράση συγκεκριμένων μα-

κεδονομάχων,
•	 να κατανοήσουν σημαντικές ιστορικές έννοιες σχετικές με το θέμα: 

μακεδονικός αγώνας, εμφύλιος, αντάρτικο σώμα, κλέφτικη παρά-
δοση, προπαγάνδα, γλυπτό, ανδριάντας, προτομή,

•	 να εκτιμήσουν την αξία της δημόσιας γλυπτικής ως πηγής ιστορικής 
πληροφόρησης και να εξοικειωθούν με την έρευνά της, 

•	 να ασκηθούν σε ερευνητικές τεχνικές, 
•	 να ευαισθητοποιηθούν για ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και
•	 να αποτιμήσουν την αισθητική πλευρά της δημόσιας γλυπτικής.

4.0 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Εισαγωγή – προετοιμασία για έρευνα.

Τα δημόσια γλυπτά αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα έργων τέχνης. Υπάρ-
χουν στις πλατείες, στα πάρκα, σε κάθε είδους δημόσιους χώρους. Τα συ-

6. Η χρονολογία ανέγερσης είναι με βάση το Αρχείο Μνημείων Μακεδονίας, του Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα.
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ναντούμε καθημερινά στις διαδρομές μας μέσα στην πόλη, τα χρησιμοποι-
ούμε ως σημεία συνάντησης, συνάθροισης ή ως τόπους δημόσιων τελετών, 
ενώ άλλες φορές η παρουσία τους περνά απαρατήρητη. Με ποια κριτήρια 
επιλέγονται τα θέματά τους και ο χώρος όπου τοποθετούνται; Τι ιστορίες 
έχουν να μας αφηγηθούν για πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος; Με 
βάση αυτούς τους προβληματισμούς έγινε στην τάξη μια συζήτηση με σκο-
πό την ανάδειξη ενός κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος. Μέσα από την 
σύνθεση των απόψεων των παιδιών διαμορφώθηκε το ιστορικό ερώτημα: 
«Τι γνωρίζουμε για τα δημόσια γλυπτά (μνημεία) που βρίσκονται στην πό-
λη της Φλώρινας;» 

4.2. Κινητοποίηση για διερεύνηση.

Το παραπάνω κεντρικό ιστορικό ερώτημα ανέδειξε νέα ερωτήματα για τη 
σχολική ομάδα: Τι είδους γλυπτά θα περίμενε λοιπόν κανείς να βρει τοπο-
θετημένα στη Φλώρινα; Ποια είναι η σχέση τους με την πόλη μας; Τι θέλει 
να «θυμάται», να τιμά, να επιδεικνύει η Φλώρινα μέσα από τα δημόσια γλυ-
πτά μνημεία που τοποθέτησε στους δρόμους και τις πλατείες της; Με αυτόν 
τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός που οδήγησε στην υλο-
ποίηση μιας έρευνας στα γλυπτά της πόλης της Φλώρινας, με το σκεπτικό 
ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζοντας καλύτερα τη δημόσια γλυπτι-
κή θα γνωρίσουν καλύτερα και τον χώρο που ζουν. Για το σκοπό οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες δημιούργησαν ομάδες και προβληματίστηκαν για τα 
ερευνητικά τους βήματα:

•	 Τι μπορούμε να ερευνήσουμε; (θέματα, γεγονότα, ιστορικά πρόσω-
πα, ζητήματα)

•	 Που μπορούμε να τα εντοπίσουμε;  (βιβλιογραφία, αρχεία, φωτο-
γραφίες, διαδίκτυο)

•	 Με ποιο τρόπο; (ατομική – ομαδική έρευνα, καταγραφή, τεκμηρί-
ωση)

4.3. Ερευνητική δραστηριοποίηση των μαθητών / τριών

4.3.1. Πρώτη διερεύνηση της δημόσιας γλυπτικής με χρήση ΤΠΕ
Οι μαθητές / τριες εντόπισαν αρχικά τα δημόσια γλυπτά στους δρόμους και 
τις πλατείες της πόλης, με τη βοήθεια του διαδικτύου και με τη χρήση του  
Google Earth. Στη συνέχεια έκαναν μια χαρτογράφηση, έναν οδικό χάρτη  
των μνημειακών τόπων της πόλης.  
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4.3.2.Κατασκευή φύλλου παρατήρησης.
Με στόχο την επιτόπια έρευνα της δημόσιας γλυπτικής, οι μαθητές με συγκεκρι-
μένα κριτήρια7 κατασκεύασαν ένα φύλλο παρατήρησης: την Καρτέλα του Μνημεί-
ου. Τα στοιχεία που επέλεξαν να περιλάβουν σ’ αυτήν αφορούσαν τον τόπο όπου 
βρίσκεται το μνημείο, το είδος, τον καλλιτέχνη, το υλικό και την χρονολογία κατα-
σκευής του και τέλος την υφιστάμενη κατάσταση του. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
•	   Α/ ΤΟΠΟΣ (που βρίσκεται): Νέο Πάρκο Φλώρινας
•	   Β/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ... ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Προτομή   

Ανδριάντα          X Καπετάν Κώττας, Μακεδονομάχος

Ηρώο 

Μνημείο 

•	   Γ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Δημήτρης Καλαμάρας 

 ΥΛΙΚΟ: Χαλκός 
 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: 1961
•	   Δ/ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
 ΝΑΙ     ΟΧΙ
•	   Ε/ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ;
 ΝΑΙ     ΟΧΙ

4.3.3. Επιτόπια έρευνα των γλυπτών
Η επιτόπια παρατήρηση και έρευνα για τη συγκέντρωση του δημόσιου 
οπτικού υλικού στηρίχθηκε στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Οι ομά-
δες εργασίας της τάξης σε εβδομαδιαία βάση – κατά την διάρκεια της Ευέ-
λικτης Ζώνης – προχώρησαν στην τεκμηρίωση και φωτογράφηση των δη-
μόσιων μνημείων, με βάση την χαρτογράφηση που προηγήθηκε. Παράλ-
ληλα έγινε καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας του κάθε τεχνουργήμα-
τος στην Καρτέλα του Μνημείου.
7. Για τη δημιουργία της Καρτέλας Μνημείου χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει  το 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για την δημιουργία του Αρχείου Μνημείων Μακεδονίας. 
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Επιτόπια καταγραφή μνημείων.

4.3.4. Έρευνα πηγών.
Σε δεύτερη φάση, μετά την επιτόπια έρευνα, το υλικό που συγκεντρώθηκε 
παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην ολομέλεια της τάξης. Στην συνέχεια 
τα στοιχεία και οι πληροφορίες καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στους υπολο-
γιστές κατά την διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής. Αποφασίστη-
κε η αναζήτηση ιστορικών μαρτυρίων για την τεκμηρίωση των δημόσιων 
γλυπτών με βάση τη βιβλιογραφία στη σχολική και στην οικογενειακή βι-
βλιοθήκη, σε βιβλιοθήκες της πόλης, σε αρχειακές συλλογές, τοπικές εφη-
μερίδες και στο διαδίκτυο. Τα παιδιά ερεύνησαν και συγκέντρωσαν ιστο-
ρικές πληροφορίες για τα πρόσωπα που απεικονίζουν τα τεχνουργήματα, 
τη βιογραφία των μακεδονομάχων αγωνιστών, των πολιτικών προσωπικο-
τήτων και τα σχετικά με αυτούς ιστορικά γεγονότα.

4.4. Διατύπωση συμπερασμάτων – παραγωγή υλικού – παρουσίαση 
αποτελεσμάτων

Κάθε ομάδα ξεχωριστά παρουσίαζε στην τάξη το αποτέλεσμα της εργασί-
ας της για το ερευνητικό υποθέμα που είχε αναλάβει. Η παρουσίαση περι-
λάμβανε το οπτικό υλικό του δημόσιου μνημείου (φωτογραφίες), την καρ-
τέλα του τεχνουργήματος με όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και τέλος 
το ιστορικό υλικό (ιστορικά δεδομένα και βιογραφικά στοιχεία). Μέσα από 
την συζήτηση και τον προβληματισμό που ακολουθούσε την κάθε παρουσί-
αση, τα παιδιά μπόρεσαν να προσεγγίσουν στιγμές από την πολιτική, κοινω-
νική και οικονομική ιστορία του τόπου τους, πτυχές του μακεδονικού αγώ-
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να στην περιοχή της Φλώρινας, να πληροφορηθούν για την στρατιωτική 
δράση συγκεκριμένων μακεδονομάχων, να κατανοήσουν σημαντικές ιστο-
ρικές έννοιες όπως μακεδονικός αγώνας, εμφύλιος, γενοκτονία. Παράλλη-
λα τα παιδιά εκτίμησαν την αξία της δημόσιας γλυπτικής ως πηγής ιστορι-
κής πληροφόρησης και ευαισθητοποιήθηκαν σε ζητήματα διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων το υλι-
κό που συγκεντρώθηκε από όλες τις ομάδες οδήγησε στην παραγωγή ενός 
σύγχρονου ψηφιακού οπτικού υλικού (CD-Rom), το οποίο παρουσιάστηκε 
στις εκδηλώσεις του σχολείου με τη  λήξη του σχολικού έτους.

5.0 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τοπικής ιστορίας αξιολογήθηκε μέσα από μια 
δομημένη συζήτηση στην οποία συμμετείχε η ολομέλεια της τάξης με στό-
χο να διερευνηθούν οι απόψεις των παιδιών για τα χαρακτηριστικά του προ-
γράμματος (θέμα, δομή, διάρκεια, φάσεις), το περιεχόμενό του, την εμπει-
ρία τους από τη συμμετοχή, τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν και το ιστο-
ρικό νόημα που σχημάτισαν για όψεις της τοπικής ιστορίας. Πολλές από τις 
απαντήσεις των παιδιών εναρμονίζονται με την ευρύτερη συζήτηση για τη 
σημασία της τοπικής ιστορίας στην κατανόηση του παρελθόντος. Για πα-
ράδειγμα στην αξιολόγηση αναδείχθηκε από τα παιδιά το στοιχείο της βι-
ωματικότητας, το οποίο είναι έντονο στην περίπτωση της μελέτης της το-
πικής ιστορίας αλλά και καθοριστικό ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν 
άποψη για το παρόν τους αλλά και για την ιστορική εξέλιξη που έχει συντε-
λεστεί σε τοπικό επίπεδο (Λεοντσίνης, 2003: 30). Η βιωματικότητα αλλά και 
η έξοδος από τη σχολική τάξη φάνηκε ότι ικανοποίησε ιδιαίτερα τα παιδιά.

Από το σύνολο των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά την υλοποί-
ηση του προγράμματος, η πιο ενδιαφέρουσα, σύμφωνα με τις απόψεις που 
εξέφρασαν οι περισσότεροι μαθητές, ήταν αυτή που αφορούσε το στάδιο 
της παρατήρησης, φωτογράφισης και επιτόπιας καταγραφής των μνημείων 
της πόλης:  «Μου άρεσε πολύ που βγαίναμε έξω, μελετούσαμε και φωτογραφί-
ζαμε τα αγάλματα Το να βγεις έξω και να ασχοληθείς με κάτι σημαντικό όπως 
η ιστορία του τόπου μας είναι υπέροχο». Παράλληλα και η ίδια η ερευνητική 
διαδικασία φαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα, αφού σε αντίθεση με το 
σχολικό «εγκλεισμό», τα παιδιά έγιναν τα ίδια παραγωγοί της γνώσης: «Βρί-
σκαμε στοιχεία για τον ήρωα του αγάλματος, μάθαμε να  ψάχνουμε  πληροφο-
ρίες, τις συγκεντρώναμε  και τις μεταφέραμε στον υπολογιστή».

Μεγάλο μέρος των σχολίων των παιδιών κάλυψε ο Μακεδονικός Αγώ-
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νας αφού η πλειοψηφία των δημόσιων γλυπτών αφορά το συγκεκριμένο 
ιστορικό γεγονός: «Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί μάθαμε πολλά πράγματα για 
τον Μακεδονικό Αγώνα, για πολλούς μακεδονομάχους οπλαρχηγούς,  τη δρά-
ση τους, την καταγωγή τους και πως όλοι αυτοί θυσιάστηκαν για την ελευθε-
ρία του τόπου  μας». Σημαντική είναι και η αναφορά των παιδιών στην αξία 
της δημόσιας γλυπτικής από αισθητικής πλευράς αλλά και ως πηγής ιστο-
ρικής πληροφόρησης: «Μάθαμε για τα αγάλματα της πόλης μου που οι περισ-
σότεροι τα προσπερνούν χωρίς να δείχνουν σημασία. Ποια αγάλματα και ποια 
μνημεία έχει η πόλη μας, πώς να τα ξεχωρίζω, τα ονόματα τους. Τα περισσότε-
ρα  από αυτά ήταν σπουδαίων ανδρών για την ιστορία της πόλης μας. Πήρα-
με πληροφορίες  γι’ αυτούς και μάθαμε σημαντικά στοιχεία για τη ζωή τους». 
Οι μαθητές, με την κατανόηση και ερμηνεία του τοπικού ιστορικού αποθέ-
ματος φαίνεται ότι  συνειδητοποίησαν ότι το παρόν είναι αποτέλεσμα της 
ανθρώπινης δράσης στο παρελθόν. Άλλωστε με τη μελέτη της ιστορικής 
πραγματικότητας το άτομο αποκτά επίγνωση της ιστορικότητάς του, ότι 
δηλαδή το παρελθόν είναι κάτι που το αφορά (Ιωάννου, 2006: 219-220).

Τέλος, το όλο εγχείρημα χαρακτηρίστηκε ως πολύ ενδιαφέρον από το 
σύνολο των παιδιών που έλαβαν μέρος. Επιπλέον οι μαθητές εκτίμησαν ότι 
η όλη προσπάθεια, σε γενικές γραμμές, απέβλεπε στην ανάδειξη της αξίας 
της ομαδικής εργασίας και στην εξάλειψη του συναγωνισμού: «Ήταν πολύ 
ενδιαφέρον γιατί συνεργαστήκαμε όλοι μαζί. «Μου άρεσε που ψάχναμε, που 
δουλέψαμε όλοι μαζί και βγήκε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα». 
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Σκοπός, μεθοδολογία και αποτελέσματα 
εκπαιδευτικής έρευνας για τη σχέση Φυσικής 

και Παιδικής Λογοτεχνίας

Χριστίνα Σπανού

ABSTRACT

In this research a learning environment has been designed and implemented 
in order to learn pupils concepts related to sound, that combined 
selected tales from trade and a fairy tale created by an expert combined 
with experiments done by pupils. The researcher investigated the initial 
perceptions of children on the sound and found that most of them are 
similar to those reported in the bibliography. A comparison of student 
performances before and after the intervention and the comparison with 
the corresponding performances for students who were taught by the 
usual practice of teaching, demonstrated the effectiveness of the proposed 
learning environment. Interviews with the students and the teacher showed 
identified evidence of the effectiveness of tales promoting cognitive goals 
but also configuring a more positive attitude of the students towards the 
subject of Physics.

1.0 ΟΦΕΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο μύθος και γενικότερα η αφήγηση χρησιμοποιούμενη ως διδακτικό εργα-
λείο έχει ευεργετικά οφέλη (Κανατσούλη, 2002). Οι μαθητές μέσα από οικείες 
παραστάσεις και σύμβολα αποκτούν μια πιο ομαλή πρόσβαση από την κοι-
νωνική πραγματικότητα σε εκείνη της σχολικής γνώσης. Ενισχύεται η ανά-
πτυξη θετικών στάσεων απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες από την επαφή 
των παιδιών με αυτές από μικρή ηλικία και επιτυγχάνεται το συναισθημα-
τικό δέσιμο των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα με αποτέλεσμα να 
προωθείται η ενεργοποίηση και συμμετοχή τους σε διδακτικές δραστηριό-
τητες. Χρησιμοποιώντας μεταφορικούς και αναλογικούς συλλογισμούς δη-
μιουργούνται δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του οικείου και του αγνώστου 
χώρου γνώσης που μελετάται, επιτυγχάνοντας τη νοητική ενεργοποίηση 
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παιδιών με τη διερεύνηση και κατασκευή νέων γνωστικών σχημάτων. Ταυ-
τόχρονα, διαμορφώνεται  τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο εμπλου-
τίζει τις εμπειρίες των μαθητών. Με έντονα τα στοιχεία του μυστηρίου και 
θαυμασμού οι μαθητές προωθούνται στη διερεύνηση δυσνόητων εννοι-
ών και φαινομένων, στην αναζήτηση της γνώσης, μέσω της υιοθέτησης της 
ποικιλομορφίας και της πολυσημίας των μέσων που αξιοποιούνται (Χατζη-
γεωργίου, 2001). Προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμο-
ποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους και να τις αναθεω-
ρήσουν αν τυχόν είναι λανθασμένες, καθώς επίσης και να συνεργαστούν 
μεταξύ τους, βοηθώντας το ένα το άλλο, τόσο κατά την επεξεργασία του 
κειμένου όσο και στη διεκπεραίωση των πειραμάτων. Τέλος, η επέκταση 
του γλωσσικού και φυσικού τους γραμματισμού μέσα από ερωτήσεις και 
υποθέσεις, η ανάκληση λέξεων και εννοιών μέσα από δραστηριότητες για 
το παραμύθι αλλά και η εφαρμογή των νέων γνώσεών τους σε προβλήμα-
τα καθημερινής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, η αφήγηση του μύθου που επιλέχθηκε έχει σκοπό να 
προσανατολίσει τους μαθητές στο κεφάλαιο του ήχου, αφού παρουσιάζε-
ται με τέτοιο τρόπο που στόχο έχει να εμπλέξει συναισθηματικά οι μαθη-
τές και να γνωρίσουν τις έννοιες και τα φαινόμενα του ήχου με ευχάριστο 
τρόπο. Να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τη μελέτη της έν-
νοιας του ήχου, ξεπερνώντας τα στερεοτυπικά πλαίσια διδασκαλίας, προ-
σανατολίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών στους εκπαιδευτικούς σκο-
πούς (Κολοκοτρώνης & Σολομωνίδου, 2002). Μελετάται με παραστατικό-
τητα η έννοια του ήχου με παραδείγματα από την καθημερινότητα, κάνο-
ντας πιο εύκολα την εμπέδωση δυσνόητων εννοιών και λέξεων και δίνεται 
η δυνατότητα μη γραμμικής παρουσίασης των θεμάτων που αφορούν την 
έννοια του ήχου. Αξιοποιεί και το συνδυασμό και άλλων εποπτικών μέσων 
και διαδικτυακών πηγών, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία με υψηλά επίπε-
δα πληροφορίας (Σολομωνίδου, 2003) και προσεγγίζοντας διαθεματικά και 
άλλες επιστήμες όπως Ιατρική και τέχνες όπως η Μουσική. Ενισχύει, παράλ-
ληλα, τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και 
τις εφαρμογές της,  εξοικειώνοντάς τους με την επιστημονική ορολογία η 
οποία καταγράφεται σε κάθε μάθημα. Τέλος, οι μαθητές κινητοποιούνται 
ώστε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάλογες των ηρώων του παρα-
μυθιού και σε πειράματα για την εμπέδωση των εννοιών του ήχου.

Παράλληλα, κατά την αφήγηση του μύθου γίνονται κατάλληλες ερωτή-
σεις για την επεξεργασία των φαινομένων του ήχου που παρουσιάζονται 
στην ιστορία, καλλιεργώντας τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθη-
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τών. Σκοπός είναι μέσα από την αφήγηση του μύθου και την αναδιατύπω-
σή του να αναδειχθούν οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για το φαινό-
μενο του ήχου μέσα από την ερμηνεία του, με τελικό σκοπό την ανατρο-
πή και αναθεώρησή τους. Επιδιώκεται η εξοικείωσή τους με τη διαδικασία 
της δημιουργικής ανάγνωσης του μύθου που θα οδηγήσει στην κατανόη-
σή του, με τον εντοπισμό και την αναγνώριση των εννοιών και φαινομένων 
του ήχου που περιέχει. 

 Κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις για την προσπάθεια συγγραφής του 
μύθου είναι πως η δημιουργία ενός μύθου στοχεύει να παροτρύνει τους μα-
θητές να μελετήσουν κάποιες έννοιες του μικρόκοσμου και του μακρόκο-
σμου. Γίνεται μέριμνα ώστε να είναι ένας συναρπαστικός και λογοτεχνικά 
ενδιαφέρον μύθος αλλά ταυτόχρονα σύμφωνος και συμβατός με τις απαι-
τήσεις της έννοιας του ήχου στη Φυσική. Μέσα από αυτόν προσεγγίζονται 
οι θεωρίες της φυσικής με παιγνιώδη τρόπο και η αυθόρμητη σύνδεση των 
φυσικών επιστημών με την καθημερινή  μας ζωή. Οι μαθητές εμπλέκονται 
συναισθηματικά και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που υπηρετούν διδα-
κτικούς στόχους, καθώς οι χαρακτήρες και οι σχέσεις μεταξύ τους εξελίσ-
σονται συνεχώς και επιλύονται οι δυσκολίες. Τέλος, επιδιώκεται η προώθη-
ση της διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών –ιστορία, ιατρική, μουσική- 
για να την ανάδειξη του πολύμορφου χαρακτήρα των φυσικών επιστημών.

2.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Φάσεις Έρευνας

Η έρευνα που διεξήχθη αποτελείται από τρία στάδια-φάσεις. Το πρώτο στά-
διο είναι αυτό της σχεδίασης το μήνα Νοέμβριο 2013, όπου έγινε η επιλογή 
του δείγματος, επιλέχθηκαν τα παραμύθια και τα πειράματα που θα πραγ-
ματοποιούνταν, συγγράφηκε η ιστορία «Η δύναμη του ήχου!», τα ερωτη-
ματολόγια γνώσεων πριν και μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης, 
των κατασκευών και των βίντεο που θα παρακολουθούσαν οι μαθητές αλλά 
και τα φυλλάδια-ασκήσεις για το σπίτι. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή 
των αποσπασμάτων των παραμυθιών και των κειμένων που αξιοποιήθηκαν 
κατά τη διδακτική παρέμβαση έγινε με βάση τα κριτήρια συγγραφής παιδι-
κής λογοτεχνίας με στόχο τη διδασκαλία εννοιών της φυσικής με εύληπτο 
τρόπο που ανέφερα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το δεύτερο στάδιο-φά-
ση είναι η παρουσία μου στο σχολείο, αρχικά με τη διερεύνηση των αρχι-
κών γνώσεων των μαθητών για τις έννοιες του ήχου, με τις διδασκαλίες στη 
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συνέχεια και με την αποτίμηση τέλος του προγράμματος τόσο με τα ερω-
τηματολόγια γνώσης, όσο και με συνεντεύξεις από μαθητές και τη δασκά-
λα που ήταν παρατηρήτρια κατά τη διδακτική παρέμβαση. Τέλος, το τρίτο 
στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης των δεδομένων που συλλέχθηκαν από 
την έρευνα, τα οποία επεξεργάστηκαν, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν με 
βάση τους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί. Η παρουσία μου στο σχο-
λείο ήταν εμφανής τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο 2013.

2.2 Σχεδίαση διδακτικής παρέμβασης

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η διαδοχή της είναι σύμφωνη με τις κα-
τευθύνσεις του εποικοδομητικού μοντέλου (έξι φάσεις), που παρουσιάστη-
κε στην εισαγωγή για τη διδακτική των φυσικών επιστημών (Κουμαράς, 
1989). Οι δύο αξιοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (πρώ-
τη φάση-ανάδειξη των ιδεών των μαθητών), μία για την κατασκευή μου-
σικών οργάνων, μία για την ανάγνωση του παραμυθιού «Ο Μικρός Κάστο-
ρας και η Ηχώ», μία για την προβολή βίντεο και τη χρήση του προσομοιώ-
ματος του αυτιού (δεύτερη- τρίτη φάση-δοκιμασία των απόψεων των μα-
θητών) και στις οκτώ αναλύθηκαν τα φαινόμενα του ήχου σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα. Οι μαθητές συμμετείχαν στις λογοτεχνικές δραστη-
ριότητες και στα πειράματα που λάμβαναν χώρα έπειτα. Στόχος των διδα-
σκαλιών  ήταν η αισθητική απόλαυση των παιδιών από την αφήγηση των 
παραμυθιών ώστε να ενεργοποιηθεί η επιθυμία τους για δημιουργικότητα 
και ενασχόληση με δραστηριότητες τόσο λογοτεχνικού όσο και φυσικού 
περιεχομένου για την ολιστική οικοδόμηση της γνώσης.

Μέσα από τις αφηγήσεις των παραμυθιών στόχος ήταν η ανάδειξη εκεί-
νων των σημείων των αποσπασμάτων που «έκρυβαν» τις έννοιες και τα φαι-
νόμενα του ήχου ώστε μέσα από τη δημιουργική τους φαντασία να τις συλ-
λάβουν πιο εύκολα (τέταρτη φάση-εισαγωγή του επιστημονικού προτύπου). 
Μέσα από το φύλλο με ερωτήσεις για την ιστορία, οι μαθητές καταγράφουν 
τις απόψεις τους για την ιστορία και το περιεχόμενό της, τη μετατρέπουν 
κάνοντας υποθέσεις και αλλάζοντάς τη γράφοντας στο τέλος τη δικιά τους 
ιστορία αποδίδοντας την προσωπική χροιά τους στην ιστορία και επιδίδο-
νται σε καλλιτεχνική έκφραση, ζωγραφίζοντας μια σκηνή από την ιστορία. 

Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε η ανάγνωση των παραμυ-
θιών μέσω της αισθητικής ικανοποίησης που παρείχαν τα παραμύθια, ήταν 
το σκαλοπάτι για τη μετέπειτα εισαγωγή στις έννοιες της φυσικής και τη συμ-
μετοχή των μαθητών σε πειράματα επίδειξης, όπου εξέθεταν τις υποθέσεις 
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τους για το εκάστοτε φαινόμενο και ήλεγχαν την αξιοπιστία τους μέσα από 
αυτά (πέμπτη φάση-εφαρμογή του επιστημονικού προτύπου). Έκαναν διά-
λογο με την ομάδα τους, παράθεταν επιχειρήματα, αξιολογούσαν προτά-
σεις συμμαθητών τους και αναθεωρούσαν (έκτη φάση-σύγκριση αρχικών 
απόψεων των μαθητών και του επιστημονικού προτύπου). 

Μία ώρα συμπλήρωση ερωτηματολογίων (αρχικές γνώσεις) 
(ανάδειξη των ιδεών των μαθητών)

Οκτώ ώρες ανάλυση φαινομένων ήχου με βάση το αναλυτικό 
πρόγραμμα με παραμύθια και πειράματα

Μία ώρα κατασκευή μουσικών οργάνων

Μία ώρα ανάγνωση παραμυθιού «Ο Μικρός Κάστορας και η 
Ηχώ»

Μία ώρα
προβολή εκπαιδευτικών βίντεο και χρήση 
προσομοιώματος αυτιού (δοκιμασία των απόψεων των 
μαθητών)

Μία ώρα συμπλήρωση ερωτηματολογίων (τελικές γνώσεις)

3.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η προσέγγιση της λογοτεχνίας στο δημοτικό συνιστά μια κοινή αναγνωστι-
κή περιπέτεια μεταξύ του παιδιού και του δασκάλου. Ο μαθητής του δημο-
τικού είναι ένας ιδιότυπος αναγνώστης, είναι ακροατής, θεατής και άμεσος 
αναγνώστης, από τη στιγμή που στην ηλικία των 10-11 ετών (Έ δημοτικού), 
θα γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει. Η επαφή των μαθητών με την λογο-
τεχνία ενισχύει την οικοδόμηση και σύνθεση νοημάτων που με την πάρο-
δο του χρόνου και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά αλλάζουν και αυτά (Κανα-
τσούλη, 2002). Στόχος της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι η δημιουργία συγκι-
νησιακού περιβάλλοντος μέσα από την αισθητική των λογοτεχνικών κειμέ-
νων και έμμεσα με τον τρόπο αυτό να διοχετεύσει γνώσεις (Γιάκος, 1989). 
Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ανάλογες προϋποθέ-
σεις ώστε να περιηγηθούν οι μαθητές στον κόσμο της φαντασίας, της ανα-
κάλυψης και δημιουργίας, της χαράς. 

Το δημοτικό οφείλει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα μέσα που διαθέ-
τει για την μύηση των μαθητών στον κόσμο αυτό. Η αναγνωστική ικανότη-
τα των παιδιών αναπτύσσεται τα πρώτα χρόνια της ζωής μας υποστηρίζει ο 
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Καλλέργης (όπως αναφέρεται από τη Κανατσούλη, 2002) και η πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση επομένως συνιστά τον κατάλληλο χώρο για να τεθούν οι 
βάσεις ώστε να γίνει το παιδί αποδέκτης ουσιωδών πραγμάτων. Μέσα από 
την επαφή τους με βιβλία, καλλιεργείται έμμεσα και με ευχάριστο τρόπο ο 
προφορικός τους λόγος και ασκείται το γλωσσικό τους αισθητήριο γνωρί-
ζοντας και άλλες μορφές και χρήσεις του καθημερινού λόγου (Ήγκλετον, 
1989). Παράλληλα, εκτός από τον εμπλουτισμό των αναγνωστικών εμπειρι-
ών των μαθητών, διαμορφώνεται και θετική στάση τους απέναντι στο διά-
βασμα με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο (Γιαννικοπούλου, 1998). Επι-
πλέον, είναι πολύ σημαντική η διαμόρφωση τέτοιου περιβάλλοντος που 
να διευκολύνουν τους μαθητές να διηγούνται προσωπικά βιώματα και να 
αφηγούνται ιστορίες. Γεγονότα που σχετίζονται με προσωπικά βιώματα και 
είναι καταγεγραμμένα σε βιβλία αντικατοπτρίζουν την κοινωνική εμπειρία 
και με τον τρόπο αυτό ο μαθητής συμμετέχοντας σε συλλογική εργασία κα-
θίσταται ικανός να κατακτήσει την κοινωνική κατασκευή της εμπειρίας. Οι 
μαθητές παράλληλα με την αφήγηση και την ανάλυση των κειμένων μπο-
ρούν να ασχοληθούν και με δραστηριότητες που αφορούν τη γλώσσα, τη 
δημιουργική σκέψη, τη φαντασία, την εφευρετικότητά τους, οι οποίες εκτός 
από ψυχαγωγία προσφέρουν διέξοδο στη δημιουργική έκφραση και τον 
αυθορμητισμό μέσα σε ένα περιβάλλον συντροφικότητας και συνοχής. 

Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να συνδεθεί με θέατρο, 
ζωγραφική, μουσική προεκτείνοντας τις εκφραστικές δυνατότητες του κει-
μένου και ενισχύοντας την πολυσημία του. Παράλληλα, όμως, πολλά λογο-
τεχνικά βιβλία προσφέρουν ευκαιρίες όχι μόνο για τη γλωσσική καλλιέρ-
γεια αλλά και το χώρο των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών, του πε-
ριβάλλοντος, καθώς η λογοτεχνία αποτελεί πηγή ανεξάντλητων θεμάτων 
(Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2001). Η ανάγνωση λογοτεχνικών κει-
μένων από τον εκπαιδευτικό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και σχε-
διασμό δημιουργικών δραστηριοτήτων με στόχο την έκφραση βιωματικών 
εμπειριών των παιδιών. Προωθείται με τον τρόπο αυτό η διαθεματικότη-
τα και παρέχονται δυνατότητες διερευνητικής και ανακαλυπτικής προσέγ-
γισης της γνώσης, προτάσσοντας αρχικά την συγκινησιακή και αισθητική 
απόλαυση που προσφέρει η λογοτεχνία για την αξιοποίηση των κειμένων 
για παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους. Προσφέρονται ευκαιρίες για 
εμπλοκή μέσω της λογοτεχνίας με άλλα επιστημονικά πεδία που οδηγούν 
στη σφαιρική και ολιστική θεώρηση του θέματος. Τα βιώματα των παιδιών 
«συγκρούονται» με γνώσεις και δεξιότητες άλλων διδακτικών περιοχών. Η 
παραπάνω πρόταση αποτελεί ένα ενδεδειγμένο μέσο διδασκαλίας καθώς 
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προκαλεί στα παιδιά ερωτηματικά και τα ωθεί να τα ανακαλύψουν (Γιαννι-
κοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2001).

Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, επιδιώχθηκε η διερεύνηση των 
αρχικών προυπαρχουσών ιδεών των μαθητών για το φαινόμενο του ήχου, 
η παραγωγή και η διδακτική εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και εναλλα-
κτικής διδακτικής παρέμβασης, με στόχο το μετασχηματισμό των ιδεών αυ-
τών και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Παρακάτω παρουσιά-
ζονται ένα ένα τα ερευνητικά ερωτήματα και συνοπτικά το κατά πόσο ικα-
νοποιήθηκαν μέσα από τη διδακτική παρέμβαση που διεξήχθη. 

«Υπάρχει συμφωνία στις αρχικές ιδέες των μαθητών για την έννοια του ήχου 
και σε εκείνες που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία;»  

Όπως διαπιστώθηκε από το αρχικό ερωτηματολόγιο γνώσεων σχετι-
κά με τις ιδέες των μαθητών για το φαινόμενο του ήχου, στην πλειοψηφία 
τους οι απόψεις των μαθητών βρίσκονται σε συμφωνία με τις πρώιμες ιδέ-
ες μαθητών που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία. Ωστόσο παρατηρήθη-
καν ορισμένες διαφορές. Συγκεκριμένα, 

α) όσο αφορά στη διάδοση του ήχου καταγράφηκε η άποψη ότι «στα 
αέρια και τα στερεά ο ήχος διαδίδεται με την ίδια ταχύτητα». Είναι πιθανό 
σε προηγούμενα ερωτηματολόγια η διατύπωση της ερώτησης να ωθούσε 
τα παιδιά να επιλέξουν ένα από τα δύο μέσα. 

β) όσο αφορά στην απορρόφηση του ήχου καταγράφηκε η άποψη ότι 
«ότι η ηρεμία οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον». 
Είναι πιθανό οι εμπειρίες των παιδιών σε σχέση με το πλαίσιο του ερωτή-
ματος (χιονισμένο τοπίο) να διευκόλυνε το να απαντήσουν τα παιδιά στη 
βάση των εμπειριών τους μάλλον (απουσία πηγών ήχου)  παρά των ιδιο-
τήτων του ήχου.

 «Η σχεδίαση του περιβάλλοντος που προτείνεται για τη διδασκαλία της 
ενότητας του ήχου επέφερε αλλαγές στις γνώσεις των μαθητών/τριων για το 
φαινόμενο;»

Κατά τη διδακτική πράξη αξιοποιήθηκε παιδική λογοτεχνία για την εισα-
γωγή στην έννοια και τα φαινόμενα του ήχου. Η ανάγνωση ιστοριών συνδύ-
ασε την αφήγηση με την πειραματική ενασχόληση των αντίστοιχων φαινο-
μένων που εντοπίζονταν στα κείμενα. Από τα αποτελέσματα των φύλλων με 
τις ασκήσεις για το σπίτι όσο και από το τελικό ερωτηματολόγιο γνώσεων, 

Χριστίνα Σπανού
Σκοπός, μεθοδολογία και αποτελέσματα εκπαιδευτικής έρευνας για τη σχέση Φυσικής και …



1247

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στις απόψεις που έχουν 
σχηματίσει τα παιδιά για την έννοια του ήχου. Συγκεκριμένα συγκρίνοντας 
τα τεστ πριν και μετά την παρέμβαση έχουμε τα αποτελέσματα του πίνακα 1.

Πίνακας 1: Επίδοση των μαθητών της Π.Ο. πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ο. ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (στην παρένθεση οι συχνότητες ορθών απ.)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ             ΟΧΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Ερώτηση 1: 
Εισαγωγή- φυσικοί 
και τεχνητοί ήχοι

                                                                  Χ(100% σε 100%)

Ερώτηση 2: Πώς 
παράγεται ο ήχος X (13%  σε 73%)

Ερώτηση 3: Πώς 
διαδίδεται ο ήχος X (47%  σε 93%)

Ερώτηση 4: 
Απορρόφηση του 
ήχου 

Χ (27% σε 87%)

Ερώτηση 5: 
Ανάκλαση του 
ήχου 

Χ (13% σε 60%)

Ερώτηση 6: 
Ηχορρύπανση X (7%  σε 87%)

Ερώτηση 7: 
Ηχοπροστασία Χ (60% σε 100%)

Ερώτηση 8: 
Διάδοση στο κενό X (13% σε 93%)

Πίνακας 2: Επιδόσεις μαθητών Π.Ο. και Ο.Ε. μετά τη διδασκαλία του κεφαλαίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ο. ΚΑΙ ΤΗΣ 
Ο.Ε. (στην παρένθεση οι συχνότητες ορθών απαντήσεων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ             ΟΧΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Ερώτηση 1: 
Εισαγωγή- φυσικοί 
και τεχνητοί ήχοι

X (100% Π.Ο.  94% Ο.Ε.)
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Ερώτηση 2: Πώς 
παράγεται ο ήχος X  (73% Π.Ο.    13% Ο.Ε.)

Ερώτηση 3: Πώς 
διαδίδεται ο ήχος X  (93% Π.Ο.     44% Ο.Ε.)

Ερώτηση 4: 
Απορρόφηση του 
ήχου 

                                                                X (87% Π.Ο. 44% Ο.Ε.)

Ερώτηση 5: 
Ανάκλαση του 
ήχου 

X  (60% Π.Ο.   50% Ο.Ε.)

Ερώτηση 6: 
Ηχορρύπανση  X (87% Π.Ο.     31% Ο.Ε.)

Ερώτηση 7: 
Ηχοπροστασία                                                              X (100% Π.Ο. 81% Ο.Ε.)

Ερώτηση 8: 
Διάδοση στο κενό X  (93% Π.Ο.     44% Ο.Ε.)

Τέλος και στις συνεντεύξεις τους οι ίδιοι οι μαθητές εκφράζουν τη δι-
κή τους αίσθηση ότι έμαθαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο περιβάλ-
λον μάθησης.

Πρόσθετες ενδείξεις της μαθησιακής αποτελεσματικότητας του περι-
βάλλοντος προκύπτουν από τη συνέντευξη της δασκάλας και τις παρατη-
ρήσεις της ερευνήτριας. Οι μαθητές στις εισαγωγικές ερωτήσεις διατύπω-
ναν ερωτήσεις κατανόησης και τις επιστημονικές υποθέσεις τους, συμμε-
τέχοντας σε διάλογο, ακούγοντας απόψεις που διέφεραν κάποιες φορές 
από τις δικιές τους, ενώ πολύ πρόθυμα αναλάμβαναν πρωτοβουλία να τις 
ελέγξουν πειραματικά και να καταλήξουν όλοι μαζί σε ένα αποτέλεσμα. Το 
γεγονός ότι σε μερικά σημεία κατά τη διάρκεια πειραμάτων ή συζήτησης 
έκαναν συχνά αναφορές στα σημεία όπου τα φαινόμενα παρουσιάζονταν 
στα παραμύθια, δηλώνει ότι μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα φαινόμενα 
του ήχου κάθε φορά στις αντίστοιχες σκηνές των παραμυθιών. Συνέδεαν, 
δηλαδή, αρκετές φορές τη γνώση που αργότερα αφομοίωναν με επεισό-
δια των παραμυθιών, αποδεικνύοντας ότι είχαν κατανοήσει και την ιστορία 
αλλά και τα σημεία στα οποία προβαλλόταν κάποιο φαινόμενο του ήχου.  
Συγκεκριμένα, γίνονται αναφορές από τα παιδιά σε τέσσερις ενότητες τους 
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κεφαλαίου, τόσο κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων όσο και κατά τη συζήτη-
ση στο μάθημα, στα φαινόμενα  της παραγωγής, ανάκλασης- απορρόφη-
σης, ηχορρύπανσης-ηχοπροστασίας και στην ενότητα που αφορά το αυτί. 

 «Ποια είναι η στάση των παιδιών απέναντι στη πιθανότητα να διδαχθούν 
ξανά με τον ίδιο τρόπο;»

Άξιο προσοχής είναι το ότι αρκετά παιδιά στις συνεντεύξεις σημείωσαν 
πώς τους άρεσε που δεν υπήρχε θεωρία να αποστηθίσουν στο σπίτι και ότι 
μάθαιναν παίζοντας μέσα από τα πειράματα, πιο εύκολα και πρακτικά εφαρ-
μόζοντας τη φυσική στην καθημερινότητά τους. Αξιοσημείωτη είναι ακόμη 
η διαπίστωση, από τις συνεντεύξεις, ότι θα ήθελαν να διδαχθούν και άλλη 
έννοια της φυσικής με τον ίδιο τρόπο.  Επιπλέον αξιολόγησαν τη συμμετο-
χή τους στο περιβάλλον ως θετική. 

Οι παρατηρήσεις της δασκάλας όσο και της ερευνήτριας δείχνουν ότι  
δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία φόβου ή άγχους, αντίθετα ενεργοποιήθηκε 
η συμμετοχή και η αντίδρασή τους στα ερεθίσματα του διαφορετικού τρό-
που διδασκαλίας

Δεν θα ήταν περίεργο αν οι μαθητές έδειχναν μεγαλύτερη προτίμηση 
στα παραμύθια ή ήθελαν περισσότερα πειράματα. Ωστόσο δεν εμφανίζο-
νται δύο διαφορετικοί πληθυσμοί μαθητών-εκείνοι δηλαδή που προτιμούν 
περισσότερο πειράματα και εκείνοι που προτιμούν παραμύθια. Σε ερώτη-
ση στο τελικό ερωτηματολόγιο γνώσεων για το ποια είναι η γνώμη τους για 
τη διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος, όλοι οι μα-
θητές σημείωσαν ότι τους άρεσαν τόσο τα πειράματα όσο και τα παραμύ-
θια, μέσα από τα οποία γνώρισαν το φαινόμενο του ήχου. 

Και πιθανόν, ακριβώς εδώ, στο μεταίχμιο των δύο κόσμων, όπου ο κό-
σμος της αλήθειας συγκρούεται και ισορροπεί με τον κόσμο της φαντασί-
ας και η κατανόηση του πραγματικού οδηγεί στην απόλαυση του φαντα-
στικού, ίσως εδώ να βρίσκεται η χρυσή τομή στην προσέγγιση λογοτεχνί-
ας και φυσικής. Ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα 
για συζητήσεις και καλλιέργεια προβληματισμού και η κατάλληλη επιλο-
γή του είναι σημαντική ενέργεια για να εμπνεύσει και να προκαλέσει τους 
μαθητές να παρέμβουν δημιουργικά στο κείμενο. Θα πρέπει επομένως η 
επιλογή των βιβλίων που συνδυάζουν στοιχεία λογοτεχνίας και επιστημο-
νικής γνώσης να γίνει με προσοχή ώστε να είναι ανάλογα του εσωτερικού 
κόσμου, των αναγκών και των αγωνιών των μικρών αναγνωστών. Η συγ-
γραφή τέτοιων κειμένων, απαιτεί την επιστημονική κατάρτιση του συγγρα-
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φέα σε θέματα διδακτικής της φυσικής και επαρκή γνώση του γνωστικού 
αντικειμένου για το οποίο προορίζεται. Παράλληλα, απαιτείται σεβασμός 
και ευαισθησία στην ψυχολογία, την προσωπικότητα και τις ανάγκες των 
μικρών αναγνωστών.

Ωστόσο, η δυναμική του δείγματος, παράλληλα, και ο ικανοποιητικός 
χρόνος που δαπανήθηκε για την εφαρμογή της έρευνας επηρέασαν τα απο-
τελέσματά της. Ο μικρός αριθμός του δείγματος, επομένως, δεν επιτρέπει 
τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στο πληθυσμό συνολικά και είναι απα-
ραίτητη η εφαρμογή της έρευνας σε μεγαλύτερα δείγματα μαθητών για πε-
ρισσότερο ασφαλή αποτελέσματα. Τα οφέλη που προέκυψαν από τον ερευ-
νητή θεωρούνται σημαντικά, καθώς του δόθηκε η δυνατότητα-πρόκληση 
δοκιμής μιας εναλλακτικής διδακτικής παρέμβασης και βελτίωση της σχέ-
σης του με την Παιδαγωγική.
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Αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών 
σε ένα διαθεματικό πρότζεκτ 
πολυπολιτισμικής αφύπνισης

Μαρία Τατσιώκα
Κυριακή Αμαραντίδου

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

ABSTRACT

This paper presents a cross-thematic project which was implemented in 
the 6th grade of Model Experimental Primary School in Florina. It aimed at 
the simultaneous development of a content-subject, the foreign language 
enhancement, as well as the boost of students’ multicultural awareness. 
The teaching procedure was based on the use of Folk stories (Story-Based 
Learning), as well as on the use of games (Game–Based Context) and it 
was combined with the Content and Language Integrated Learning – CLIL 
approach. This combination provides motivation and a cognitive basis for 
language acquisition, only if it enhances the interest and frames the learning 
process. Moreover, it offers the possibility to the students to expand their 
cognitive skills and use a wide range of specific vocabulary. For this purpose, 
eight Folk stories from the following Mediterranean and Balkan countries: 
Bulgaria, Romania, FYROM, Serbia, Turkey, Albania, Italy and Cyprus, were 
chosen.

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν άρθρο περιγράφει την υλοποίηση ενός Σχεδίου Εργασίας από 
μαθητές/τριες Στ’ τάξης, σύμφωνα με το οποίο ο λαϊκός πολιτισμός, ως πε-
δίο συνάντησης των πολιτισμών, δημιουργεί -μέσω της χρήσης της αγγλι-
κής γλώσσας- τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επικοινωνία και συμβάλλει 
αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία σε ένα πολυπολιτισμικό σχο-
λείο. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από παραμύθια, λαϊκές ιστορίες, παιχνίδι, ήθη 
και έθιμα, πολιτισμικά μνημεία, λαϊκά δρώμενα, ενδυμασία των ανθρώπων, 
γιορτές στον κύκλο του χρόνου, παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακά φα-
γητά και άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητας που είναι κοινές ανάμεσα 
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στους λαούς και έχουν καταγραφεί σε πολλές ανθρωπολογικές και λαο-
γραφικές μελέτες, διαμορφώνονται θετικές κοινωνικές στάσεις και προά-
γεται η ανοχή απέναντι στην ετερότητα και η πολυπολιτισμική επικοινωνία.

1.1. Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου CLIL

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, λόγω της παγκοσμιοποίησης, δημι-
ουργήθηκαν όλο και μεγαλύτερες γλωσσικές απαιτήσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Οι κάτοικοι της σημερινής Ευρώπης επιδίωξαν να αυξήσουν 
την ευρωπαϊκή συνοχή και ανταγωνιστικότητα σε ένα πλαίσιο παγκόσμι-
ας ανάπτυξης (Mehisto, Marsh & Frigols, 2008: 10-11). Δόθηκε, λοιπόν, ιδι-
αίτερη έμφαση -παράλληλα με την καθιέρωση της αγγλικής γλώσσας ως 
lingua franca- στην προώθηση μιας ευρύτερης γλωσσικής και πολιτισμι-
κής ποικιλομορφίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνί-
ας ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες με διαφορετικό γλωσσικό και πολι-
τισμικό υπόβαθρο, την ελεύθερη κινητικότητα και την αμεσότερη και στε-
νότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 
14-15). Ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία επίτευξης του στόχου αυ-
τού θεωρήθηκε η παροχή περισσότερων και αποτελεσματικότερων ευ-
καιριών εκμάθησης γλωσσών για τους νέους εκπαιδευόμενους πολίτες. Το 
2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκελώνη ζήτησε «να αναληφθεί πε-
ραιτέρω δράση για να προωθηθεί η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων, 
ιδίως με τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή 
ηλικία» και το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα σχέδιο δρά-
σης για την εκμάθηση γλωσσών και την επίτευξη της γλωσσικής πολυμορ-
φίας, στο οποίο η μέθοδος CLIL αναφέρεται ως μια από τις καινοτόμες με-
θόδους για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
(European Commission, 2004).

Ο όρος CLIL (Content and Language Integrated Learning) χρησιμοποι-
είται από το 1996 και σημαίνει την ενσωμάτωση της διδασκαλίας του πε-
ριεχομένου ενός γνωστικού αντικειμένου (πχ. γεωγραφία, φυσική, ιστο-
ρία κλπ) με τη διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας. Η δεύτερη/ξένη γλώσ-
σα (στο εξής Γ2) αποτελεί ένα εργαλείο για τη διδασκαλία του περιεχομέ-
νου του γνωστικού αντικειμένου (Pokrivčáková, 2010: 7-11), ωστόσο, δίνε-
ται έμφαση τόσο στη διδασκαλία της γλώσσας όσο και στην εκμάθηση του 
περιεχομένου, καθώς θεωρούνται αναπόσπαστες συνιστώσες ενός ενιαί-
ου συνόλου. Άλλωστε, η μέθοδος έχει οριστεί ως «Η διδασκαλία μέσα από 
τη δεύτερη/ξένη γλώσσα» και όχι ως «Η διδασκαλία της δεύτερης/ξένης 
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γλώσσας» (Marsh, 2002· Coyle, Hood & Marsh, 2010: 1).
Τα βασικά χαρακτηριστικά της CLIL είναι: α) πολλαπλή εστίαση, β) ασφα-

λές και πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον, γ) αυθεντικότητα, δ) ενεργή μά-
θηση και ε) διαδικασία σκαλωσιάς (scaffolding) (Mehisto, Marsh & Frigols, 
2008). Πρόκειται για μια θεματοκεντρική μορφή διδασκαλίας, όπου η εκ-
μάθηση της γλώσσας-στόχου οργανώνεται γύρω από μια θεματολογία που 
εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των παιδιών (Moon, 2000). Βασίζεται ουσιαστι-
κά στη γλωσσική πρόσκτηση και όχι στην καταναγκαστική μάθηση, ενώ 
η γραμματική διδάσκεται μέσα από μια ασυνείδητη διαδικασία, καθώς οι 
μαθητές κατανοούν τα μηνύματα στη Γ2. Η γλώσσα που διδάσκεται μέσα 
από τη μέθοδο αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε περιστάσεις 
της πραγματικής ζωής, ενώ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνια-
κή χρήση της γλώσσας και όχι τόσο στη γραμματικοσυντακτική ορθότητα. 
Επειδή ακριβώς η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί σημαντικό στοι-
χείο της μάθησης με βάση την CLIL, ενδείκνυται η εργασία σε ζεύγη και σε 
ομάδες (Mehisto, Marsh & Frigols, 2008).

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η προσέγγιση είναι πολυδιάστα-
τα και σχετίζονται με τη γλωσσική, πολιτισμική, μαθησιακή και γνωσιολο-
γική ανάπτυξη των μαθητών. Μια αυτονόητη πτυχή της CLIL είναι η γλωσ-
σική. Η προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας του 
μαθητή, καθώς και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που επιτυγ-
χάνονται μέσω των τεχνικών εκμάθησης που εφαρμόζονται κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος. Οι μαθητές αποκτούν καλύτερη επίγνωση τόσο της 
μητρικής όσο και της Γ2, αφού εμβαθύνουν, πολύ συχνά μέσω σύγκρισης, 
στους μηχανισμούς λειτουργίας και των δύο γλωσσικών συστημάτων (Sanz, 
2000). Τέλος, οι μαθητές, αφενός, αναπτύσσουν πολυγλωσσικά ενδιαφέρο-
ντα και στάσεις και, αφετέρου, εκτιμούν την αξία των άλλων γλωσσών, κα-
θώς και της σημασίας τού να γνωρίζει κανείς πολλές γλώσσες. Ως προς την 
πολιτισμική της συνεισφορά, η CLIL προωθεί τη διαπολιτισμική γνώση και 
κατανόηση ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και 
προάγει την ανάπτυξη διαπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Είναι 
ευνόητο πως όταν διαμεσολαβούμε γλωσσικά, επιτελούμε παράλληλα και 
πράξεις διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με την Hajer (2000), υπάρχει μια κοινή ανησυχία τόσο στους 
γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς, για το αν η αποκλειστική χρήση της 
μητρικής γλώσσας θα έφερνε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από ό,τι 
η χρήση της Γ2. Ωστόσο, σχετική έρευνα της Hajer κατέδειξε πως οι μαθη-
τές που διδάσκονταν το περιεχόμενο μέσω της μεθόδου CLIL ξεπέρασαν 
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κάθε προσδοκία σε σύγκριση με αυτούς που δεν αξιοποίησαν τη μέθοδο. 
Αυτό αποδίδεται στο ότι μέσω της CLIL παρέχονται ευκαιρίες μελέτης του 
αντικειμένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, λόγω των διαφορετικών δο-
μών των διαφόρων γλωσσών με τις οποίες ο μαθητής καλείται να επεξερ-
γαστεί τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες όμως διατυπώνονται διαφορετικά 
από ό,τι στη μητρική του γλώσσα. Επιπλέον, η CLIL μπορεί να παρέχει πρό-
σβαση σε διεθνή ορολογία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμε-
νο, όπως και πρόσβαση σε περισσότερες πηγές μάθησης. Τέλος, μέσω των 
εναλλακτικών και πολλαπλών τεχνικών διδασκαλίας οι οποίες επιστρατεύ-
ονται, η CLIL προσφέρει ευκαιρίες μελέτης του αντικειμένου με ποικίλους 
τρόπους, όπως με εργασίες/πρότζεκτ, ομαδικές έρευνες και πειράματα.

Με τη μετατροπή, λοιπόν, των πληροφοριών από τον έναν τρόπο ανα-
παράστασης (πχ. κείμενο) σε έναν άλλο (χάρτες, διαγράμματα, εικόνες), κα-
θώς και με δεδομένη τη διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας, η CLIL λαμ-
βάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες των μαθητών, τα διαφορετικά στυλ μά-
θησής τους αλλά και τις πολλαπλές ευφυΐες τους, εμπλουτίζοντας ταυτό-
χρονα τις ατομικές στρατηγικές μάθησής τους (Meyer, 2009). Παράλληλα, 
η προσέγγιση αυτή τονώνει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών, 
λόγω της διαφοροποιημένης και πρωτοποριακής μεθοδολογίας την οποία 
ακολουθεί, και προσδίδει σκοπό στην εκμάθηση ξένων γλωσσών με το να 
μη μετατοπίζει χρονικά τη χρήση της γλώσσας σε ένα υποθετικό μέλλον, 
αλλά αντίθετα προάγοντας την ικανοποίηση που νιώθει ο μαθητής από την 
άμεση αξιοποίηση των γνώσεων του.

1.2. Διδακτική αξιοποίηση των ιστοριών

Για τα παιδιά η διήγηση παραμυθιών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δρα-
στηριότητα της καθημερινής τους ζωής. Πέρα από την ψυχαγωγική λειτουρ-
γία του, το παραμύθι λειτουργεί ως δεξαμενή άντλησης πληροφοριών για 
τους άλλους πολιτισμούς. Η γνώση του τρόπου ζωής ανθρώπων που ανή-
κουν σε άλλους λαούς, διευκολύνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τις 
πολιτισμικές διαφορές ως αποτέλεσμα διαφορετικού πολιτισμικού και κοι-
νωνικού πλαισίου, γεγονός που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυ-
ξη της διαπολιτισμικής συνείδησης. Επίσης, το παραμύθι επηρεάζει τη συ-
ναισθηματική τους στάση και τις προθέσεις τους για θετική δράση απένα-
ντι στις άλλες εθνότητες, γιατί δημιουργεί συναισθήματα συμπάθειας και 
μέθεξης. Οι δυνατότητες της φαντασίας τους αναπτύσσονται, με αποτέλε-
σμα να ταυτίζονται ευκολότερα με τους ήρωες άλλων πολιτισμών και απο-
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κτούν μεγαλύτερη ικανότητα ενσυναίσθησης και κατανόησης του κόσμου 
(Μούσιου, 2001-02). 

Ακόμη, έρευνες κατέδειξαν ότι τα παιδιά που ήταν εξοικειωμένα με τη 
λογοτεχνία και τα παραμύθια, είχαν περισσότερο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο 
τόσο στη μητρική όσο και στις ξένες γλώσσες. Τα παραμύθια -μέσω των 
επαναλήψεων που τα χαρακτηρίζουν σε λέξεις, φράσεις και εκφράσεις- 
βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν πληρέστερα την καθημερινή χρήση 
της ξένης γλώσσας καθώς και τους κανόνες που τη διέπουν, είτε γραμματι-
κούς είτε συντακτικούς (Chang, 2009: 96). Η αφήγηση παραμυθιών διευρύ-
νει τις προσληπτικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων στην εκμάθηση της 
Γ2, αφού τους επιτρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατανοή-
σουν και να χρησιμοποιήσουν λέξεις και μορφοσυντακτικές δομές που δεν 
είχαν προηγουμένως διδαχθεί. Μια ακόμη ωφέλεια από τη διδακτική αξιο-
ποίηση των παραμυθιών μέσα στην τάξη είναι το γεγονός ότι ανοίγουν δρό-
μους σκέψης, φαντασίας και δράσης, ευαισθητοποιώντας και αναδεικνύ-
οντας το ανεξάντλητο πεδίο της δημιουργικότητάς τους (Μούσιου, 2001-
02). Το παραμύθι είναι το πιο κατάλληλο είδος για την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, γιατί καλλιεργεί τη φαντασία, την προσοχή, τη γλωσσική έκ-
φραση, την κριτική σκέψη, κοινωνικοποιεί και ηθικοποιεί το παιδί, το μα-
θαίνει να ακούει και, τέλος, το μαθαίνει να επικοινωνεί και με άλλους πολι-
τισμούς, οι οποίοι κατά βάση είναι όμοιοι, αφού διαμορφώθηκαν από λα-
ούς που πέρασαν από τα ίδια στάδια, μολονότι είχαν διαφορετικές πολιτι-
σμικές ταυτότητες (Μερακλής, 2001). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμ-
φωνα με έρευνα της Collins (2010), τα παιδιά που άκουγαν παραμύθια εμ-
φάνιζαν βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν 
είχαν την ίδια εμπειρία.

Η μάθηση που συντελείται μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες συνα-
φείς με το περιεχόμενο του παραμυθιού διαδραματίζει αποφασιστικό ρό-
λο στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού (Αυδίκος, 
1999). Εντούτοις, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν και είναι ιδιαίτερα δια-
σκεδαστικό για τα παιδιά να ακούν παραμύθια σε μια ξένη γλώσσα, πρόκει-
ται για μια ιδιαίτερα απαιτητική ενασχόληση και ενδέχεται να προκύψουν 
κάποιες δυσκολίες. Μια από αυτές είναι ότι αρχικά οι μαθητές ενδεχομένως 
να μην κατανοούν την ιστορία, με αποτέλεσμα να βαριούνται και να δια-
κόπτουν την παρακολούθηση. Επομένως, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για 
ανεύρεση ή κατασκευή παραμυθιών που, αφενός, θα είναι όσο το δυνατόν 
πιο κατανοητά και προσαρμοσμένα στις δυνατότητες τής εκάστοτε ηλικίας 
και, αφετέρου, θα είναι διασκεδαστικά (Chang, 2009: 98).
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1.3. Εκπαιδευτικό πλαίσιο που αξιοποιεί το παιχνίδι

Βασική δραστηριότητα της καθημερινότητας των μικρών παιδιών, εκτός 
από τη διήγηση και ανάγνωση παραμυθιών που προαναφέρθηκε, αποτελεί 
και το παιχνίδι. Ο ίδιος ο Piaget στην προσπάθειά του να μελετήσει το παι-
χνίδι και την αλληλεπίδραση του παιδιού με αυτό, υιοθετεί την αντίληψη ότι 
τα παιδιά μέσα από μια εσωτερική διαδικασία αυτορρύθμισης καταφέρνουν 
να υπακούν στους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς αυτό τα προσφέρει μια 
αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και πεποίθησης ότι είναι ενεργά μέλη 
μιας ομάδας που τα αποδέχεται (Thomlinson & Masuhara, 2009: 646-647).

Προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση του παιχνιδιού στην ανά-
πτυξη των ατόμων, θα πρέπει να αναφερθούμε στην τυπολογία των παι-
χνιδιών, καθώς ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν, 
μεταβάλλεται και το είδος του παιχνιδιού. Έτσι, λοιπόν, έχουμε το σιωπηλό 
παιχνίδι, στο οποίο το παιδί αντιδρά περισσότερο με τις αισθησιοκινητικές 
του ικανότητες, κυρίως παρατηρώντας και αντιδρώντας απέναντι σε εικό-
νες, το παιχνίδι κατασκευών, όπου το παιδί δημιουργεί με τα χέρια του, το 
κοινωνικό παιχνίδι, στο οποίο εμπλέκονται περισσότερα άτομα και περιλαμ-
βάνονται ομαδικά παιχνίδια (Hays, 2005). Επίσης, έχουμε το κινητικό παιχνί-
δι, στο οποίο τα παιδιά ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν στη 
σωματική άσκηση και κίνηση, το παιχνίδι με κανόνες, που αφορά στη σύνδε-
ση του παιδιού με την κοινωνία και την κατανόηση του ότι υπάρχουν ορι-
σμένες δομές στην κοινωνία στις οποίες οφείλει να υπακούει, τα παιχνίδια 
πνευματικής ικανότητας, στα οποία το παιδί εξασκεί τον νου και καλείται να 
επιλύσει προβλήματα. Ακόμη, έχουμε τα γλωσσικά παιχνίδια, στα οποία το 
παιδί αναπτύσσει τη γλώσσα του, είτε τη μητρική είτε μια ξένη, το δημιουρ-
γικό παιχνίδι, στο οποίο παίρνει μέρος σε πολλές δραστηριότητες όπως ζω-
γραφική, χορό, επίλυση γρίφων, αλλά και τα παιχνίδια ρόλων, όπου το παι-
δί ουσιαστικά αναλαμβάνει να ενσαρκώσει έναν ρόλο που ενδεχομένως 
να συναντήσει στην ενήλικη ζωή του (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 104-111).

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία αποδεικνύεται όλο και περισσότερο η συμ-
βολή του κινητικού παιχνιδιού στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σύμ-
φωνα με σχετικές έρευνες, τα παιδιά που έρχονται σε επαφή για πρώτη φο-
ρά με μια ξένη γλώσσα εμφανίζουν βελτιωμένες επιδόσεις στην εκμάθη-
σή της όταν η διδασκαλία συνδυάζεται με το κινητικό παιχνίδι. Ένα από τα 
βασικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον τους, καθώς 
σπάει η καθημερινή ρουτίνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ελαττώνεται 
το άγχος και τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα και ουσιαστι-
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κότερα μεταξύ τους (Δερβίσης, 1998· Kagan, 1995· Καψάλης, 1996· Κυρια-
ζή, 2011· Cummins, 1992: 281-286). Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι το παιχνίδι 
συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη επικοινωνία, καθώς οι μαθητές μέσω 
αυτού μαθαίνουν να χειρίζονται αυθόρμητα τη γλώσσα και έτσι αναπτύσ-
σουν το λεξιλόγιό τους καθώς και τη σύνταξη και γραμματική τής Γ2. Ακό-
μη, αναδεικνύεται το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, που βοηθά τα παιδιά να 
ενταχθούν στην ομάδα και να κατανοήσουν τη σημασία και την αξία της 
συμμετοχής σε αυτήν (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 124-125).

Οι μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν και να μάθουν την ξένη γλώσ-
σα, πρέπει να βρίσκονται σε ένα ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον χω-
ρίς επιτηδευμένο ανταγωνισμό και άγχος, κάτι που προσφέρει το παιχνίδι. 
Έρευνα που διεξήχθη από τη Shu-Yun (2005) σε μαθητές που μάθαιναν τα 
γερμανικά ως ξένη γλώσσα, επιβεβαίωσε τη βελτίωση των επιδόσεών τους 
στη γραμματική μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, οι 
Tomlinson και Masuhara (2009) τόνισαν ιδιαίτερα τη θετική επίδραση των 
κινητικών παιχνιδιών στην εκμάθηση της Γ2 και κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι όταν ο νους και το σώμα εμπλέκονται ενεργά στη διδακτική δια-
δικασία, ενισχύεται η μνήμη. Από όλα αυτά αποδεικνύεται η χρησιμότητα 
του παιχνιδιού στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, καθώς και 
η συμβολή της κίνησης τόσο στη σωματική όσο και στη γλωσσική ανάπτυ-
ξη των παιδιών (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 125-126).

2.0. ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του συγκεκριμένου πρότζεκτ είναι η δημιουργία ενός διαπολιτι-
σμικού πλαισίου επικοινωνίας μέσω της ενοποιημένης/ενιαίας διδασκαλί-
ας τόσο του πολιτισμού και της παράδοσης οκτώ μεσογειακών και βαλκα-
νικών γειτονικών χωρών της Ελλάδας, όσο και μιας δεύτερης/ξένης γλώσ-
σας -στην περίπτωσή μας της αγγλικής-, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη δι-
δασκαλία και της Γ2 και του γνωστικού αντικειμένου, όπου το ένα θα λει-
τουργεί ως μέσο για την εκμάθηση του άλλου και αντίστροφα.

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στην ενίσχυση των γλωσ-
σικών, γνωστικών, κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και της πολυπολιτισμικής 
αφύπνισης των μαθητών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με τέ-
τοιον τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ανακυκλώσουν και να πα-
γιώσουν το νέο λεξιλόγιο μέσα από μια ενεργή και ενδιαφέρουσα διαδικα-
σία-εμπειρία. Με την ανάγνωση των κειμένων από τον διδάσκοντα αλλά 
και την παρακολούθηση διαφόρων βίντεο στη γλώσσα-στόχο, μπόρεσαν 
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οι μαθητές να εξασκήσουν τις ακουστικές τους δεξιότητες ως προς την κα-
τανόηση ενός κειμένου στην αγγλική γλώσσα. Όσο εξοικειώνονταν με τη 
διαδικασία, πρόβαιναν οι ίδιοι στην ανάγνωση των κειμένων, καλλιεργώ-
ντας περαιτέρω την αναγνωστική τους δεξιότητα. Με τη δημιουργία ενός 
φυσικού πλαισίου επικοινωνίας αλλά και μέσα από αυθεντικές δραστηριό-
τητες έγινε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η λεκτική και η εξωλεκτική επικοι-
νωνία μεταξύ των μαθητών. Μέσα από τα κείμενα που επιλέχθηκαν, τους 
δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ένα νέο εξειδικευμένο λεξιλό-
γιο, με στόχο προς το τέλος των συναντήσεών μας να χρησιμοποιούν την 
αγγλική γλώσσα και για την παραγωγή γραπτού λόγου.

Μέσα από τη διεξαγωγή του προγράμματος οι μαθητές είχαν τη δυνα-
τότητα σε ένα πρώτο επίπεδο να γνωρίσουν την παράδοση, τον πολιτισμό 
και τα γεωγραφικά στοιχεία των γειτονικών χωρών της Ελλάδας και, σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα 
στα πολιτισμικά στοιχεία και στον γλωσσικό κώδικα της χώρας τους με τα 
αντίστοιχα των γειτονικών χωρών. Μέσω της εικονογράφησης που συνό-
δευε την παρουσίαση κάθε ιστορίας, οι μαθητές καλλιέργησαν τον εικονι-
κό γραμματισμό, ανέπτυξαν φιλαναγνωστικές τάσεις και αύξησαν τις μνη-
μονικές τους στρατηγικές. Ένας άλλος βασικός στόχος ήταν να διακρίνουν 
ποιες από τις λειτουργίες του Propp παρατηρούνται στη δράση των πρω-
ταγωνιστών της ιστορίας και ποιες όχι.

Γνωρίζοντας οι μαθητές τα χαρακτηριστικά των λαών που βρίσκονται 
γύρω από την Ελλάδα καλλιέργησαν μια θετική στάση και αντίληψη απέ-
ναντι στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα. Αντιλήφθηκαν την αλληλε-
πίδραση των πολιτισμών εστιάζοντας στα κοινά τους γνωρίσματα και καλ-
λιέργησαν μια διαπολιτισμική συνείδηση-ταυτότητα. Πέρα από τα κοινά 
γνωρίσματα ανάμεσα στους λαούς, υπήρξε και μια εστίαση στα ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά των γειτονικών χωρών, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιή-
σουν την αξία και τη δύναμη της πολιτισμικής ποικιλίας.

Τέλος, το πρόγραμμα αυτό στόχευε στο να αναπτύξουν οι μαθητές 
-εμπλεκόμενοι σε πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις- ειδικές δεξιότητες, 
όπως φιλικές σχέσεις με τους γύρω τους, αποδοχή, συμπάθεια, ενσυναίσθη-
ση. Στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας οι μαθητές κατάφερναν να καθορί-
ζουν τους στόχους και να ξεπερνούν τα εμπόδια. Βασικός στόχος στην ανά-
πτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές στο να 
δρουν αποτελεσματικά στα πλαίσια της ομάδας, αναλαμβάνοντας ρόλους 
και υπακούοντας σε κανόνες που οι ίδιοι είχαν ορίσει.
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3.0. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1. Συμμετέχοντες

Στο Σχέδιο Εργασίας πήραν μέρος οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης του Πρό-
τυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Φλώρινας, καθώς και η δα-
σκάλα της τάξης κ. Αμαραντίδου Κική, της οποίας η συμβολή και βοήθεια 
στη διεξαγωγή του πρότζεκτ υπήρξε ουσιαστική. Από τα 23 παιδιά της τά-
ξης, τα 16 ήταν αγόρια (περίπου το 70%) και μόλις τα 7 κορίτσια. Η κατανο-
μή αυτή των μαθητών με βάση το φύλο λήφθηκε υπόψη τόσο στον σχεδια-
σμό όσο και στη διαδικασία υλοποίησης του πρότζεκτ. Το υψηλό ποσοστό 
των αγοριών στην τάξη απαιτούσε έναν πιο προσεκτικό χειρισμό στον χω-
ρισμό των ομάδων, αλλά και μια επισταμένη διαδικασία επιλογής του υλι-
κού και των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να είναι άμεσα συνδεδεμένες με 
τα ενδιαφέροντά τους.

3.2. Επιλογή λαϊκών παραμυθιών

Η επιλογή των παραμυθιών έγινε σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια επιλο-
γής, τα οποία καταρχάς αφορούσαν στη γλωσσική απλότητα, έτσι ώστε 
ακόμη και μη επαρκείς χρήστες της γλώσσας να είναι σε θέση να τα κα-
τανοήσουν. Επιπλέον, τα παραμύθια χαρακτηρίζονταν και από το στοι-
χείο που ενδείκνυται να υπάρχει στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, 
δηλαδή την επανάληψη των λεγόμενων μοτίβων–αφηγηματικών επει-
σοδίων. Την επανάληψη αυτή συνόδευαν οι επαναλήψεις των γλωσσι-
κών δομών, πράγμα που καθιστούσε ευκολότερη την εσωτερίκευση του 
γλωσσικού προτύπου, τη σύλληψη των μορφοσυντακτικών δομών αλλά 
και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Στην επιλογή των παραμυθιών ση-
μαντικό ρόλο έπαιξε, ακόμη, η μικρή τους έκταση προκειμένου να εξυ-
πηρετηθεί η οικονομία του χρόνου. Ωστόσο, όσα παραμύθια είχαν μέγε-
θος μεγαλύτερο, διασκευάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στα χρονι-
κά μας περιθώρια. Επίσης, ο συμβολικός χαρακτήρας όλων των παραμυ-
θιών έκανε εφικτή την πρόσληψη διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών και 
ηθικών μηνυμάτων, ακόμα και από μη επαρκείς χρήστες της γλώσσας.

Η διακειμενικότητα επιτρέπει να ανακαλύψουμε κοινά στοιχεία στα 
παραμύθια, όπως οι ομοιότητες στην κειμενική δομή και η ύπαρξη υπερ-
κειμενικών δομών, για παράδειγμα η δομή της αφήγησης που παρου-
σιάζεται με παρόμοιο τρόπο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς (Hatch, 
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1992). Κάποια από τα παραμύθια, όπως αυτό της Ρουμανίας με τίτλο 
«Salt in dishes», επιλέχθηκαν σκόπιμα γιατί εντοπίστηκαν στην πλοκή 
τους πολλά κοινά στοιχεία με αντίστοιχα ελληνικά παραμύθια, εν προ-
κειμένω το «Ο βασιλιάς και το αλάτι». Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας 
ιστορίας, να εντοπίσουν κοινά στοιχεία και διαφορές και να διαπιστώ-
σουν με ποιον τρόπο οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν επηρεάσει το πε-
ριεχόμενο της ιστορίας.

Άλλο πολύ σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των παραμυθιών απο-
τέλεσε η ύπαρξη των αφηγηματικών χαρακτηριστικών του παραμυθιού 
καθώς και η ύπαρξη των λειτουργιών του Propp. Τέλος, η λιτή και καλό-
γουστη εικονογράφηση αποτέλεσε επιβοηθητικό στοιχείο για την κα-
τανόηση του περιεχομένου.

3.3. Επιλογή δραστηριοτήτων

Ένα επίσης σημαντικό εργαλείο μάθησης που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διεξαγωγή του πρότζεκτ ήταν το παιχνίδι. Καταρχάς επιλέχθηκε μια ευ-
ρεία τυπολογία παιχνιδιών, με συγκεκριμένη τη συνεισφορά τού καθενός 
στη διδακτική διαδικασία. Αρχικά τα παιχνίδια κατασκευών επέτρεπαν 
στα παιδιά να πειραματιστούν με τα αντικείμενα και τα υλικά, να βρουν 
συνδυασμούς του τι ταιριάζει και τι όχι στην κατασκευή, ενώ παράλλη-
λα συνέβαλαν στη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και του συντονι-
σμού ματιού-χεριού. Σύμφωνα με τους Boucher & Amery (2009), τα παι-
διά που ασχολούνται με επιτυχία με τις κατασκευές φαίνεται ότι χειρίζο-
νται με μεγαλύτερη ευκολία λέξεις, ιδέες και έννοιες. Αξιοποιήθηκε, επί-
σης, το δημιουργικό παιχνίδι, που όξυνε τη φαντασία και ανέπτυσσε την 
ευρηματικότητα, την ευστροφία και την πρωτοτυπία τους. Την αγαπημέ-
νη κατηγορία παιχνιδιού των μαθητών, σύμφωνα με τον μετέλεγχο, απο-
τέλεσε το κινητικό παιχνίδι. Τα παιχνίδια αυτά συμβάλλουν καίρια τόσο 
στην ανάπτυξη αδρών κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών όσο και στον 
γενικό συντονισμό μυϊκού και νευρικού συστήματος (Shore, 1997). Επι-
πλέον, οργανώθηκαν παιχνίδια παντομίμας, που συνέβαλαν στην ενερ-
γοποίηση της φαντασίας των παιδιών και στην ενίσχυση της παρατηρη-
τικότητας, και αποτέλεσαν σημαντική πηγή ενθουσιασμού και διασκέ-
δασης (Hays, 2005). Σε προτεραιότητα τέθηκε η ύπαρξη παιχνιδιών επι-
κοινωνιακού τύπου, προκειμένου να προωθηθεί η αυθόρμητη χρήση της 
γλώσσας-στόχου από τους μαθητές. Έτσι λοιπόν οργανώθηκαν παιχνίδια 
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πληροφοριακού κενού και παιχνίδια εικασίας, που εστίαζαν στη μετάδο-
ση της πληροφορίας και όχι στην εξάσκηση σε συγκεκριμένες γραμμα-
τικές ή συντακτικές δομές. Τέλος, κατασκευάστηκαν -με ορισμένες πα-
ραλλαγές ειδικά για την περίπτωση- κάποια επιτραπέζια παιχνίδια, που 
εστιάζονταν στη γλώσσα. Σε αυτά οι μαθητές κατά ομάδες είχαν την ευ-
καιρία τραβώντας μια κάρτα, που ενέπλεκε κάθε φορά και άλλον πρω-
ταγωνιστή/τόπο/λειτουργία του Propp, να συνθέσουν, αξιοποιώντας τη 
δημιουργική τους σκέψη, τη δική τους ιστορία τμηματικά.

Η σύνθεση ιστοριών στα αρχικά στάδια σε ομαδικό επίπεδο, βοήθη-
σε τα παιδιά να κατακτήσουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της γρα-
φής στη γλώσσα-στόχο. Τα παιδιά με αυτού του τύπου τις δραστηριότη-
τες είχαν την ευκαιρία να πειραματίζονται με τη γλώσσα, να εκφράζουν 
τα συναισθήματά τους και να αναπτύσσουν ευελιξία στον τρόπο σκέ-
ψης. Χρησιμοποιώντας νέες λέξεις και συνδυασμούς λέξεων που έμα-
θαν από τις λαϊκές ιστορίες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή κατά τις συ-
ναντήσεις μας, εξέφρασαν ιδέες, έννοιες, και φανταστικές ιστορίες μέ-
σα σε ένα ασφαλές περιβάλλον που δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν 
τα ίδια τα παιδιά.
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Το Μουσείο Προφορικής Ιστορίας 
ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας 

στο πλαίσιο των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. και 
των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Μαρίνα Τζακώστα

ABSTRACT 

Dialectal variants of Greek are aspects of the standard language. In the 
present paper we present the goals of the Digital Museum of Greek Oral 
History (DiMuGOHi) as well as the ways through which the DiMuGOHi can 
cover the needs in the teaching of dialectal variants in the Greek educational 
system given that dialectal teaching is promoted by the Greek analytical 
curricula. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι νεοελληνικές διάλεκτοι γειτνιάζουν τυπολογικά με την Κοινή Νεοελληνι-
κή. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτι-
κό Πρόγραμμα Σπουδών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2003α) στο εξής 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.) και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(2003β) προάγουν την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας κατά τη διαδι-
κασία της γλωσσικής διδασκαλίας. Ωστόσο, η διδασκαλία των διαλεκτικών ποι-
κιλιών της ελληνικής, παρόλο που η πρώτη μπορεί να διευκολύνει την ένταξη 
της Κοινής Νεοελληνικής και των διαλέκτων σε ένα δίκτυο τυπολογικά γειτνια-
ζόντων γλωσσικών συστημάτων, απουσιάζει από την ελληνική πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. Τσιπλάκου & Χατζηιωάννου, 2010, Τζακώ-
στα, 2014, Τζακώστα και συν., 2014, Τζακώστα & συν. 2015.).     

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τους στόχους του Ψηφιακού 
Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας (στο εξής ψηΜοΠΙ) ως εργαλεί-
ου γλωσσικής διδασκαλίας, γενικότερα, και διδασκαλίας των ελληνικών δια-
λεκτικών ποικιλιών, ειδικότερα. Το βασικό συστατικό της φιλοσοφίας σχεδι-
ασμού και κατασκευής του ψηΜοΠΙ είναι ότι μουσείο απευθύνεται τόσο σε 
μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές της γλώσσας. Όλες αυτές 
οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μουσείο ανάλογα με τις διδα-
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κτικές ανάγκες και τους στόχους τους. Παράλληλα, θα συσχετίσουμε τους 
στόχους του ψηΜοΠΙ με τους βασικούς άξονες και εκπαιδευτικούς και μα-
θησιακούς στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για την πρωτοβάθμια (2003α) και 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2003β) και του Νέου Προγράμματος Σπου-
δών (2011) (στο εξής Ν.Π.Σ.) όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας και 
θα διερευνήσουμε το βαθμό στον οποίο η φιλοσοφία του ΨηΜοΠΙ συνά-
δει με τις αρχές των παραπάνω αναλυτικών προγραμμάτων. Ευελπιστούμε 
ότι το ΨηΜοΠΙ και ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το μουσείο θα 
συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με έμμεσους και άμεσους τρό-
πους. Αφενός, θα δείξουμε πώς το μουσείο συμβάλλει στην ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών σχετικά με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των διαλέκτων. 
Αφετέρου, το ψηΜοΠΙ, μέσω της θεμάτων συζήτησης που αναπτύσσονται 
στα διαλεκτικά δεδομένα, αναδεικνύει θεματικές που αφορούν τη διδα-
σκαλία των κοινωνικών επιστημών, τη γεωγραφία και την τοπική ιστορία.   

2.0 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΨΗΜΟΠΙ

Σύμφωνα με τον Thompson (2000: 23) η προφορική ιστορία δημιουργείται ‘γύ-
ρω’ από τους ανθρώπους και γενικώς διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπου-
με την ιστορία. Η προφορική ιστορία καθορίζεται από τον κοινωνικό της χαρα-
κτήρα και την άμεση επίδραση που μπορεί να ασκήσει η πρώτη στην κοινωνι-
κή ζωή Η προφορική ιστορία αντλεί θέματα από την οικογενειακή και κοινωνι-
κή ζωή καθώς και την τοπική και πολιτική ιστορία  (βλ. Τζακώστα και συν. υπό 
2015, για περαιτέρω συζήτηση και εκτεταμένες βιβλιογραφικές παραπομπές). 

H βασική πηγή πληροφοριών για την προφορική ιστορία είναι η συνέντευξη. 
Οι συνεντεύξεις συνιστούν κατά βάση μια συζήτηση ανάμεσα στον συνεντευ-
ξιαστή και τον συνεντευξιαζόμενο. Το κύριο, ωστόσο, πλεονέκτημά τους είναι 
ότι παρέχουν στον συνεντευξιαζόμενο τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθε-
ρα τις απόψεις τους και τη στάση τους για τη ζωή. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα 
είναι ότι οι συνεντεύξεις προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών της 
ερευνητικής ομάδας. Συνεπώς, η γνώση δεν είναι η μοναδική ή η κύρια δεξιό-
τητα η οποία απαιτείται για την πρόσβαση στις ιστορικές πηγές και τη διερεύνη-
σή τους (βλ. ενδεικτικά, Guest και συν, 2013, Janesick, 2010, Kvale & Brinkmann, 
2009, Leavy, 2011, Weiss, 1994). Η ανάγκη διατήρησης της προφορικής ιστο-
ρίας και της παράδοσης έχει οδηγήσει στη δημιουργία μουσείων προφορικής 
ιστορίας στην Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού.1 

1.  Μερικά αντιπροσωπευτικά μουσεία προφορικής ιστορίας σε Ελλάδα και εωτερικό είναι τα
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Επί του παρόντος, η ανάγκη διατήρησης των νεοελληνικών διαλέκτων 
και της ενσωμάτωσής τους στη γλωσσική διδασκαλία ενέπνευσε τη δημι-
ουργία του ψΨηΜοΠΙ. Με άλλα λόγια, το ΨηΜοΠΙ έχει ως βασικό στόχο να 
συμπληρώσει το κενό της γλωσσικής διδασκαλίας όσον αφορά τις νεοελ-
ληνικές διαλέκτους και να φέρει στο προσκήνιο τόσο τις νεοελληνικές δι-
αλέκτους αλλά και γενικότερα τις λοιπές γλωσσικές ποικιλίες της ελληνι-
κής.2 Το ΨηΜοΠΙ επίσης στοχεύει να ικανοποιήσει την ανάγκη αποθήκευ-
σης οπτικοακουστικών αρχείων με τρόπο ώστε τα τελευταία να είναι δυνα-
τόν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και, αφετέρου, να προσφέρει κί-
νητρα για την εμπλοκή των μαθητών στη γλωσσική διδασκαλία.  

Το μουσείο έχει τη μορφή ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία διατίθε-
ται το διαλεκτικό υλικό. Ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό του ΨηΜοΠΙ είναι 
ότι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή, επεξεργασία και αρχει-
οθέτηση του διαλεκτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα σώματα δι-
αλεκτικών δεδομένων έχουν συλλεχθεί από τους μαθητές του δημοτικού 
σχολείου και του Γυμνασίου του Φουρφουρά, ενός χωριού που βρίσκεται 
στους πρόποδες του Ψηλορείτη στο Νομό Ρεθύμνου της Κρήτης, με τη μορ-
φή συνεντεύξεων οι οποίες όμως κατευθύνονται σε συγκεκριμένα θέματα. 
Το συλλεγμένο διαλεκτικό υλικό καταρχάς προέρχεται από την κρητική δι-
άλεκτο, πιο συγκεκριμένα, από ιδιώματα της Δυτικής Κρήτης, ωστόσο, το 
μουσείο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώσει δεδομέ-
να από τις μείζονες ελληνικές διαλεκτικές περιοχές.

Τα διαλεκτικά δεδομένα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στη διδα-
σκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων και των διαλεκτικών ποικιλιών. Σε κα-
θαρά γλωσσολογικό επίπεδο, το ΨηΜοΠΙ αναμένεται να αναδείξει την τυ-
πολογική συγγένεια της Κοινής Νεοελληνικής και των διαλέκτων καθώς και 
να εξάρει την διερεύνηση της τοπικής ιστορίας. Το μουσείο απευθύνεται τό-
σο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς και ερευνητές της γλώσσας. Η πλατφόρμα του ΨηΜο-
ΠΙ αναπτύσσεται με τρόπο που να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραπά-
νω ομάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών και ερευνητών. 

Στην αρχική σελίδα του Μουσείου, εμφανίζεται ένας χάρτης της Ελλά-
δας και του ευρύτερου χώρου στον οποίο μιλιούνται οι νεοελληνικές διά-

http://www.bostonkids.org/, http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=377, http://dornsife.usc.edu/vhi/, http://www.
ohmuseum.ca/explore.htm, http://www.moma.org/learn/resources/archives/oralhistory#aohi, http://www.
museumoflondon.org.uk/Collections-Research/About-the-collections/History-and-archaeology-collections/
Life-stories-oral-history.htm, http://www.nationalww2museum.org/see-hear/collections/oral-histories 
2. Το ΨηΜοΠΙ δημιουργήθηκε με την οικονομική στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. 
Λάτση. 
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λεκτοι και οι διαλεκτικές ποικιλίες. Επιλέγοντας κάποια από τις διαλεκτικές 
περιοχές του χάρτη του μουσείου, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα πρό-
σβασης στα αρχειοθετημένα διαλεκτικά δεδομένα της περιοχής. Στο κε-
ντρικό μενού, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης, πρώτον, στις 
προτεινόμενες γλωσσικές δραστηριότητες, έντυπες και διαδραστικές, οι 
οποίες συνίστανται σε ασκήσεις αφομοίωσης και εμπέδωσης του διαλεκτι-
κού υλικού, δεύτερον, σε θεωρητικές αναλύσεις που αφορούν στα γραμ-
ματικά φαινόμενα της διαλέκτου, τρίτον, σε στατιστικές αναλύσεις που κα-
ταγράφουν τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων στο διαλεκτικό υλικό, τέ-
ταρτον, βιβλιογραφικές λίστες σχετικές με διάφορα θέματα που άπτονται 
της διδασκαλίας των γλωσσικών ποικιλιών, όπως είναι η εκπαιδευτική αξι-
ολόγηση, η διδακτική της γλώσσας, η μεθοδολογία της έρευνας. Τέλος, δί-
νονται χρήσιμοι ιστότοποι οι οποίοι αφορούν μουσεία και ενώσεις προφο-
ρικής ιστορίας, άλλες εργασίες πάνω στις διαλέκτους καθώς και την μεθο-
δολογία της έρευνας της προφορικής ιστορίας. Ο τρόπος σχεδιασμού του 
ΨηΜοΠΙ δίνει τη δυνατότητα άμεσης και ενεργούς συμμετοχής των μαθη-
τών στην διδακτική διαδικασία εφόσον οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν 
στην επιλογή των ενοτήτων τις οποίες οι ίδιοι θα ήθελα να διδαχθούν βά-
σει των μαθησιακών ή άλλων ενδιαφερόντων τους. 

Τα θέματα τα οποία γίνονται αντικείμενο πραγμάτευσης στα διαλεκτικά 
δεδομένα αφορούν α) τη ζωή στο σχολείο, β) ιστορίες από την καθημερι-
νή ζωή, γ) γεγονότα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Γερμανική Κατο-
χή, δ) τα ταξίδια και τα μέσα μεταφοράς, ε) το γάμο και την οικογένεια, στ) 
έθιμα και κοινωνικούς δεσμούς, ζ) τον ρουχισμό και την κατασκευή του, η) 
τα παιχνίδια των παιδιών, θ) την πολιτική με εξέχοντα τα θέματα από την 
χούντα και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα την εποχή που διενερ-
γούνταν οι συνεντεύξεις. Όπως ήδη αναφέρθηκε όταν ολοκληρωθεί η κα-
τασκευή του ΨηΜοΠΙ το μουσείο θα φιλοξενεί διαλεκτικά δεδομένα από 
όλες τις νεοελληνικές διαλέκτους.  

3.0 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ. (2003) ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2011) ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΗΜΟΠΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙ-
ΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στην παρούσα ενότητα θα διερευνήσουμε τη θέση που κατέχουν οι διάλε-
κτοι και άλλες γλωσσικές ποικιλίες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. (2003α, β) και το 
Ν.Π.Σ. (2011) καθώς και τους τρόπους με τους οποίους το ΨηΜοΠΙ θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας.
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Θεμελιώδης στόχος του νηπιαγωγείου κατά το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. είναι «… 
να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά 
και κοινωνικά…» (2003α: 586). Ειδικά όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη, 
η επικρατούσα άποψη είναι  ότι το Πρόγραμμα Σπουδών οφείλει να στηρί-
ζει την πολιτισμική ταυτότητα και τη γλώσσα όλων των παιδιών. Τα παραπά-
νω σε συνάρτηση με την ανάγκη για προσαρμογή του Προγράμματος στις 
ανάγκες, τις ικανότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την 
προώθηση της αλληλεπίδρασης παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών, την εν-
θάρρυνση της πρόσβασης σε ποικίλες πηγές γνώσης και τη χρήση της τε-
χνολογίας όπου αυτό είναι εφικτό (2003α: 586) αναδεικνύουν το ρόλο που 
μπορεί να παίξει το ψηΜοΠΙ για τη γλωσσική διδασκαλία.

Όσον αφορά το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, στόχος του Δ.Ε.Π.Π.
Σ.-Α.Π.Σ. είναι η «ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με 
επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δη-
μιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενερ-
γά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους» (2003β: 14). Πιο συγκεκρι-
μένα, η γλώσσα θεωρείται το κατεξοχήν σύστημα επικοινωνίας και φορέ-
ας πολιτισμού που προάγει την δημιουργική και κριτική σκέψη γι’ αυτό και 
«… γίνεται αντικείμενο μελέτης τόσο ως αφηρημένο σύστημα σχέσεων όσο 
και ως λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες» (2003β: 14). 
Θεωρείται επίσης ότι « … τα κείμενα της λογοτεχνίας, παρέχουν διάφορες 
οπτικές και ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθη-
τών για τον κόσμο, διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους, ευνοούν 
την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της ανεκτικότητας» 
(2003: 14). Τέλος, το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. «… λαμβάνει υπόψη τόσο τη συγχρο-
νική όσο και τη διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυ-
τή θεωρείται στοιχείο εθνικής ταυτότητας, φορέας μακραίωνης πολιτισμι-
κής παράδοσης και γραμματολογίας …» και «στους στόχους του Προγράμ-
ματος αξιοποιείται ο ετερογενής χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας, με 
τις κοινωνικές, γεωγραφικές και υφολογικές παραλλαγές της» (2003β: 14). 

Πιο συγκεκριμένα για το γυμνάσιο, οι μαθητές καλούνται «να συνειδη-
τοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή 
… να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία 
της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να 
κατανοούν και να αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των 
παραπάνω στοιχείων … να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της 
οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως 
τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών» (2003β: 47). Οι παραπά-
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νω, λοιπόν, αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. οι οποίες ισχύουν τόσο για την πρω-
τοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς να το δηλώνουν 
ρητώς, υπονοούν ότι η διδασκαλία των γλωσσικών ποικιλιών είτε γεωγρα-
φικών είτε κοινωνικών εμπίπτει μέσα στους στόχους το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.

Από την άλλη πλευρά, η θεμελιώδης αντίληψη που διαπνέει το Ν.Π.Σ. 
(2011) για το νηπιαγωγείο είναι ότι το Πρόγραμμα Σπουδών και ο εκπαιδευ-
τικός λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλένδετα με στόχο τη δημιουρ-
γία του καλύτερου δυνατού μαθησιακού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου « … προτείνονται τρόποι με τους οποίους ο εκπαιδευ-
τικός μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της κάθε μαθησι-
ακής περιοχής (Οδηγός εκπαιδευτικού, 2011: 9, βλ. και Ν.ΠΣ. 2011γ: 8, για 
σχετική συζήτηση). Το Ν.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο διέπεται από δέκα βασι-
κές παιδαγωγικές αρχές που αφορούν τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυ-
ξη του παιδιού και τη στάση του παιδιού προς τη μάθηση (Οδηγός εκπαι-
δευτικού 2011: 12-25, Ν.ΠΣ. 2011γ: 7-8). 

Ειδικά όσον αφορά την απόκτηση της γνώσης, η τελευταία «οικοδομεί-
ται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλ-
λον. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της γνώσης λαμβάνεται υπόψη στους στό-
χους και στη μεθοδολογία του μαθησιακού προγράμματος» (Οδηγός εκπαι-
δευτικού 2011: 15, Ν.ΠΣ. 2011γ: 8). Επιπλέον, «η συνεργασία με την οικο-
γένεια και η σύνδεση με την κοινότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 
και την μάθηση των παιδιών» (Οδηγός του εκπαιδευτικού 2011: 18, Ν.ΠΣ. 
2011γ: 8). Το Ν.Π.Σ., όπως και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., υπογραμμίζει τον ρόλο 
του παιχνιδιού κατά τη διαδικασία της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού 
(Οδηγούς εκπαιδευτικού 2011: 17, Ν.ΠΣ.: 2011γ: 8). 

Στο επίπεδο της διδακτικής μεθοδολογίας για το νηπιαγωγείο, το Ν.Π.Σ. 
προωθεί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σύμφωνα με την οποία οι εκπαι-
δευτικοί προσεγγίζουν τη γνώση δίνοντας προτεραιότητα στην ετοιμότη-
τα των μαθητών για γνώση και στα ενδιαφέροντά τους (2011δ: 220). Ειδι-
κά όσον αφορά την ανάπτυξη της γλώσσας, η απόκτηση της γλωσσικής 
γνώσης πρέπει να εξυπηρετεί την προσωπική και κοινωνική ζωή των μα-
θητών. Αυτό εμπίπτει στις αρχές του κριτικού γραμματισμού ο οποίος λει-
τουργεί ως ένα πλέγμα «ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διερ-
γασιών» (2011δ: 203).  

Στο νηπιαγωγείο, λοιπόν, και πάντοτε μέσα από παιγνιώδεις δραστηρι-
ότητες, το παιδί καλείται να εξοικειωθεί με δομικά/ γραμματικά χαρακτη-
ριστικά της γλώσσας ώστε, αφενός, να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη 
γλώσσας με τρόπο ή τρόπους οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στην εκάστο-
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τε περίσταση επικοινωνίας και, αφετέρου, να έχει τη δυνατότητα να κατα-
νοεί, ερμηνεύει και αποτιμά με κριτικό τρόπο κείμενα διαφορετικών ειδών  
(2011δ: 203-204). 

Στο δημοτικό, το Ν.Π.Σ. υιοθετεί επίσης τις αρχές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας χωρίς να καταργεί τις κλασικές ή παραδοσιακές αρχές γλωσσι-
κής διδασκαλίας με στόχο την ισότητα και ισονομία των πολιτών. Όπως και 
για το νηπιαγωγείο, η γλώσσα θεωρείται όχι μόνο εργαλείο επικοινωνίας, 
αλλά και τρόπος διαμόρφωσης της προσωπικής και κοινωνικής ζωής των 
μαθητών (2011α: 7-8). Κατά συνέπεια, οι μαθητές θα πρέπει να καλλιεργή-
σουν και τις κριτικές δεξιότητες «… που θα τους επιτρέψουν να αξιολογούν 
την πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική διάσταση της γλώσσας και το ρόλο 
της στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας» (2011α: 
9). Για πρώτη φορά δηλώνεται ρητώς ως στόχος το να κατανοήσουν οι μα-
θητές ότι «… η νέα ελληνική, όπως και κάθε ζωντανή γλώσσα, χαρακτηρί-
ζεται από γεωγραφική και κοινωνική ποικιλότητα, η οποία χρησιμοποιεί-
ται από τους/ τις χρήστες της για την κωδικοποίηση κοινωνικών και πολι-
τισμικών νοημάτων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δημιουργι-
κά την ποικιλότητα και να αποτιμούν τον κοινωνικοπολιτισμικό της ρόλο» 
και «… να αξιοποιούν ως μέρος του γλωσσικού τους κεφαλαίου την προϋ-
πάρχουσα ή αναδυόμενη γνώση διαλέκτων, κοινωνικών ποικιλιών ή και άλ-
λων γλωσσών από τις τοπικές τους κοινότητες και να τις αντιπαραβάλλουν 
συστηματικά και κριτικά με την πρότυπη ποικιλία» (2011α: 9). Ανάλογες εί-
ναι και οι αρχές της διδασκαλίας της γλώσσας για το γυμνάσιο (2011β: 6-8).

Όπως σημειώσαμε στο κεφάλαιο 2, οι θεμελιώδεις στόχοι που διαπνέουν 
το ΨηΜοΠΙ είναι, πρώτον, η χρήση του Μουσείου ως εργαλείου για τη διά-
δοση, διατήρηση, καλλιέργεια και τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέ-
κτων και, δεύτερον, η εμπλοκή των μαθητών τόσο στη σύσταση του Μου-
σείου όσο και στην οργάνωση των διδακτικών ενοτήτων που αφορούν τη 
διδασκαλία των διαλέκτων και την επιλογή των διδακτέων ενοτήτων ανά-
λογα με τα μαθησιακά ενδιαφέροντα των μαθητών. Παράλληλα, η χρήση 
και η εξοικείωση με διαλεκτικά (ηχητικά) αρχεία τα οποία συνιστούν επίσης 
κείμενα εναρμονίζεται με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού ως μοντέ-
λου γλωσσικής διδασκαλίας. Βάσει των παραπάνω, η φιλοσοφία του Ψη-
ΜοΠΙ βρίσκεται σε σύμπνοια με τη φιλοσοφία του Ν.Π.Σ. σύμφωνα με το 
οποίο οι διδακτέες δραστηριότητες μπορούν να προκύπτουν από τις δρά-
σεις των παιδιών, από τις διδακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών ή ακό-
μη και από την επιλογή των δραστηριοτήτων από κοινού από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς (Οδηγός εκπαιδευτικού για το νηπιαγωγείο 2011). Λιγότερο 
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σαφής, ωστόσο υπαρκτή, είναι η σχέση του ΨηΜοΠΙ με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 
(2003α, β). Το μουσείο προάγει την καλλιέργεια των διαλέκτων και διαλεκτι-
κών ποικιλιών της ελληνικής με τρόπο ο οποίος επιτρέπει στον μαθητή να 
αυτενεργήσει και να διερευνήσει τα διαλεκτικά ηχητικά αρχεία στο βαθμό 
και με το ρυθμό που εκείνος επιθυμεί. Επιπλέον, η χρήση διαλεκτικών δε-
δομένων στη διδασκαλία προωθεί την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του 
λεξιλογίου των μαθητών οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές είτε διαλέκτων 
είτε της Κοινής Νεοελληνικής. Ταυτοχρόνως, το μουσείο ως ένα νέο εργα-
λείο διδασκαλίας της γλώσσας εξυπηρετεί και προάγει την εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη. Τέλος, η χρήση της πλατφόρ-
μας του ΨηΜοΠΙ βοηθά την εξάσκηση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες 
καθώς η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ηλεκτρονικών βιβλιο-
θηκών, των προσωπικών ιστοσελίδων και των ιστολογίων, των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών που φιλοξενούν λογι-
σμικά και δραστηριότητες αποτελούν μια ψηφιακού τύπου χρήση και διδα-
σκαλία της γλώσσας απαιτούμενη από το Ν.Π.Σ. (2011γ, δ). Συνοψίζοντας, 
το ΨηΜοΠΙ ικανοποιεί τις θεμελιώδεις αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (2033α, 
β), αλλά εναρμονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις παιδαγωγικές αρχές, τη 
διδακτική μεθοδολογία και γενικότερα τη φιλοσοφία που διέπει το Ν.Π.Σ. 

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να συζητήσει τις βασικές αρχές του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για την πρωτοβάθμια (2003α) και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (2003β) και του Ν.ΠΣ. (2011) όσον αφορά τη γλωσσική διδασκαλία 
και ειδικότερα τη διδασκαλία των γλωσσικών ποικιλιών και των διαλέκτων 
και να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο το ΨηΜοΠΙ συνιστά εργαλείο συ-
σχετιστικής διδασκαλίας της Κοινής Νεοελληνικής και των νεοελληνικών 
διαλέκτων.

Η θεώρηση των προγραμμάτων σπουδών κατέδειξε ότι τόσο το Δ.Ε.Π.Π.
Σ.-Α.Π.Σ. (2003α, β) όσο και το Ν.Π.Σ. (2011) προάγουν την καλλιέργεια των 
γλωσσικών ποικιλιών και ειδικά των γεωγραφικών ποικιλιών, το μεν Δ.Ε.Π.Π.
Σ.-Α.Π.Σ. περισσότερο έμμεσα, ενώ το Ν.Π.Σ ρητώς. Η αναγνώριση, κατανό-
ηση και καλλιέργεια των νεοελληνικών διαλέκτων γίνεται μέσα στο πλαίσιο 
κριτικού γραμματισμού και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που ανα-
δεικνύουν την διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Ελπίζουμε ότι η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του ΨηΜο-
ΠΙ κατέδειξε το γεγονός ότι ένα μουσείο προφορικής ιστορίας μπορεί να 
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συμβάλλει στην αναγνώριση και την κατανόηση των γλωσσ(ολογ)ικών χα-
ρακτηριστικών των διαλέκτων, τη δομική γειτνίαση των τελευταίων με την 
Κοινή Νεοελληνική, τη συσχετιστική διδασκαλία των διαλέκτων και την Κοι-
νής Νεοελληνικής καθώς και τη διατήρηση και διάδοση της τοπικής, εθνι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την άλλη μεριά, η χρήση των διαλε-
κτικών δεδομένων στη διδασκαλία προωθεί την ανάπτυξη και τον εμπλου-
τισμό του λεξιλογίου των μαθητών οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές είτε δι-
αλέκτων είτε της Κοινής Νεοελληνικής. 
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Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στο πλαίσιο της διδακτικής μεθόδου project 

Βασιλική Τζίκα
Σταυρούλα Καλδή

ABSTRACT

The present study aims to examine the effectiveness of the implementation 
of differentiated instruction within a project about diversity and emotions. 
A mixed method research design was applied in 18 pupils in order to 
investigate pupils’ achievement of learning goals, their active participation, 
and their opinions about emotions and diversity. The differentiation 
was applied according to Multiple Intelligence types. The research tools 
included (a) an opinion pre- post- test about diversity and emotions, (b) a 
questionnaire for finding pupils’ strong types of Multiple Intelligences, (c) a 
systematic observation in order to examine pupils’ active participation and 
their opinions’ development and (d) fieldnotes. Data analysis indicated that 
the level of active participation increased, learning goals were achieved, 
while most pupils’ opinions changed to be more positive. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί τη σύζευξη της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας και της διδακτικής μεθόδου project, γεγονός που συναντάται σπάνια 
στην εκπαιδευτική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εφαρμο-
γή και αξιολόγηση ενός project με αρχές της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας για τα συναισθήματα και τη διαφορετικότητα σε μαθητές Γ’ Δημοτι-
κού Σχολείου του Βόλου.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης μελέτης βασίζεται στη θε-
ωρία του εποικοδομισμού και στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
του Gardner, θεωρίες που υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
και τη διδακτική μέθοδο project. Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό που κατα-
σκευάστηκε συνάδει με τις αρχές της βιωματικής μάθησης, τη διαθεματι-
κότητα, τη συνεργασία και τον κεντρικός ρόλος του μαθητή στη μαθησι-
ακή διαδικασία. 
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Θεωρείται γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον ίδιο 
τρόπο και κάθε μαθητής έχει το δικό του γνωστικό υπόβαθρο, τις δικές του 
εμπειρίες και επιρροές από το οικογενειακό και πολιτισμικό του περιβάλ-
λον, τα δικά του ενδιαφέροντα και κλίσεις (Παντελιάδου, 2008). 

Με βάση προηγούμενες έρευνες αλλά και την σχολική πραγματικότη-
τα, είναι γνωστό πως για να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέ-
σματα για τον κάθε μαθητή, η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιείται, όταν 
είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλί-
ας  αλλά να έχει επίσης βιωματικό και διαθεματικό χαρακτήρα με τη χρήση 
της διδακτικής μεθόδου project (Baumgartner, Lipowski & Rush, ό.π. αναφ. 
στο Rock et al., 2008). 

Το θέμα του project που υλοποιήθηκε είναι «τα συναισθήματα και η δια-
φορετικότητα», πτυχές της σχολικής γνώσης που δεν ορίζονται ή δεν διδά-
σκονται άμεσα αλλά είναι απαραίτητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του μαθητή. Σε γενικές γραμμές, γίνονται προσπάθειες στα σχο-
λεία για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των 
μαθητών (Elias et al., 1997, όπ. αναφ. στο Χατζηχρήστου, 2011) άλλοτε συστη-
ματικά και άλλοτε όχι. Τα συναισθήματα είναι παράγοντες που παρεμβαίνουν 
στη μαθησιακή διαδικασία και ανάλογα με το είδος και την έντασή τους μπο-
ρούν να την καταστήσουν καλύτερη ή χειρότερη. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
η μάθηση, η μνήμη και η ψυχική υγεία των μαθητών επηρεάζονται σε μεγά-
λο βαθμό από τα συναισθήματα (Schutz & DeCuir, 2002). Ιδιαίτερα το ενδια-
φέρον του κάθε μαθητή για κάποιο γνωστικό πεδίο ή δραστηριότητα μπο-
ρεί να επηρεαστεί από τα συναισθήματά του (Ainley, Corrigan & Richardson, 
2005, όπ. αναφ. στο Χατζηχρήστου, 2011· Krapp, 2005).

Αντίστοιχα, λόγω των σύγχρονων πολυπολτιτισμικών κοινωνιών, έρευ-
νες για την αποδοχή της διαφορετικότητας θεωρούνται αναγκαίες. Στην 
ελληνική σχολική πραγματικότητα γίνονται προσπάθειες ευαισθητοποίη-
σης των μαθητών για την αποδοχή της διαφορετικότητας μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ( Γκόβαρης, 2005), αναφο-
ρών του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και προτάσεων ευαισθητο-
ποίησης των μαθητών στη διαφορετικότητα (βλ. Τριλίβα, Αναγνωστοπού-
λου και Χατζηνικολάου, 2008).

Η διεθνής κι ελληνική βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι η ενσυναισθημα-
τική αγωγή πρέπει να είναι συστηματική  και όχι τυχαία (Kremer & Dietzen, 
1991· Totikidis & Prilleltensky, 2006 όπ.αναφ. στο Τριλίβα, Αναγνωστοπού-
λου και Χατζηνικολάου, 2008). Η αγωγή για την ανάπτυξη της ενσυναίσθη-
σης ακολουθεί κάποιες αρχές (Τριλίβα, Αναγνωστοπούλου και Χατζηνι-
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κολάου, 2008). Συγκεκριμένα, τα βήματα προσέγγισης ακολουθούν αρχι-
κά την εστίαση στα συναισθήματα του κάθε μαθητή και μετά στων άλλων, 
μετά την επικέντρωση στις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των μαθη-
τών, στη συνέχεια ένα παιχνίδι ρόλων για να κατανοήσουν τις διαφορετι-
κές οπτικές ενός θέματος, έκθεση σε ερεθίσματα που διεγείρουν τα συναι-
σθήματα των μαθητών και τέλος την αναγνώριση και αποδοχή θετικών χα-
ρακτηριστικών που  έχουν όλοι οι άνθρωποι. 

Στο project που εφαρμόστηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ερεθίσματα για 
να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη διαφορετικότητα με το δικό τους ξε-
χωριστό τρόπο εφαρμόζοντας αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
Στο συγκεκριμένο project όμως, δίνεται έμφαση στη διαφορετικότητα με-
ταξύ των μελών της τάξης και των ανθρώπων που περιβάλλουν καθημε-
ρινά τους μαθητές έχοντας ως στόχο τη συνειδητοποίηση και την αποδο-
χή της διαφορετικότητας και την υγιή σύναψη φιλιών και σχέσεων εντός 
και εκτός σχολείου. Επομένως, πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργα-
σίας αποτελεί η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας με την οποία έρ-
χονται καθημερινά σε επαφή ώστε να την αντιληφθούν ως μια κατάσταση 
που την «αντιμετωπίζουν» στην καθημερινότητά τους.

2.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1 Η θεωρία του εποικοδομισμού και η θεωρία της πολλαπλής νοη-
μοσύνης

Η θεωρία του εποικοδομισμού τονίζει τον ενεργό ρόλο του μαθητή στη μα-
θησιακή διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και το πραγματικό νόημα που 
αποκτά η γνώση για τον ίδιο. Ο εποικοδομισμός υποστηρίζει πως η γνώ-
ση είναι υποκειμενική γιατί δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι που να έχουν βι-
ώσει τις ίδιες εμπειρίες ή στο ίδιο ακριβώς περιβάλλον (Elliot, 2008:340). 

Η μαθησιακή ετοιμότητα διαφέρει από μαθητή σε μαθητή γι’ αυτό και 
ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να 
προσαρμόζει τις δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότη-
τες του κάθε μαθητή ενώ ο μαθητής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαδι-
κασία της κατάκτησης της νέας γνώσης οικοδομώντας την στις ήδη υπάρ-
χουσες γνωστικές δομές του.

Αντίστοιχα, η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner βασίζε-
ται στη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και στη σημαντική επίδραση 
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που αυτός δέχεται από το περιβάλλον του (Gardner, 1993· Feldman, 2009).
Οι τύποι νοημοσύνης σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία είναι οι ακό-

λουθοι: η γλωσσική, η λογικομαθηματική, η μουσική , η χωρική, η σωματο-
κιναισθητική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική, η φυσική/νατουραλιστι-
κή και η υπαρξιακή νοημοσύνη.

Αυτό που φανερώνει η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης είναι πως ο 
μαθητής οικοδομεί τη γνώση χρησιμοποιώντας κάποιο συνδυασμό αυτών 
των ειδών νοημοσύνης, ο οποίος είναι μοναδικός και διαφορετικός. Σε αυ-
τόν τον συνδυασμό βασίζονται και κάποιες αρχές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός που την εφαρμόζει παρέχει στους μαθητές 
ερεθίσματα ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό τους 
υπόβαθρο για να μπορέσουν οι ίδιοι να εμπλακούν ενεργά με το δικό τους 
τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία. Η διαφοροποίηση μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί είτε με βάση τους δυνατούς τύπους νοημοσύνης είτε τους αδύνα-
τους του κάθε μαθητή ανάλογα με τον διδακτικό στόχο. Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, η διαφοροποίηση δεν συνιστά μια προκαθορισμένη δράση αλλά 
μια δυναμική και παιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης, λαμβάνοντας υπό-
ψη τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή.

2.2 Σύζευξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της διδακτικής 
μεθόδου project

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η διδακτική μέθοδος project έχουν με-
ρικά κοινά χαρακτηριστικά. Και οι δύο έχουν στο επίκεντρό τους το μαθη-
τή: η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρεί το μαθητή ως μια διαφορετική 
προσωπικότητα και η διδακτική μέθοδος project ως ισότιμο και ισάξιο μέ-
λος μιας ομάδας. Τα θέματα ενός project πηγάζουν από τη διαφορετικό-
τητα του κάθε μαθητή (ιδέες, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ, γνωστικό 
επίπεδο) και αυτά λαμβάνονται υπόψη για να διαμορφωθεί και να εφαρ-
μοστεί μια διαφοροποιημένη διδασκαλία. Επίσης, το Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα Σπουδών αποτελεί κοινό σημείο της διαφοροποίησης και της διδακτι-
κής μεθόδου project. Όμως, ενώ υπάρχει ευελιξία και ελευθερία απόψεων 
και στις δύο διδακτικές προσεγγίσεις συνήθως στη διαφοροποιημένη δι-
δασκαλία ο εκπαιδευτικός παίρνει τις αποφάσεις σχετικά με τους τομείς της 
διαφοροποίησης ενώ στη διδακτική μέθοδο project από κοινού ο εκπαι-
δευτικός και οι μαθητές αποφασίζουν το θέμα και τις δράσεις.

Σύμφωνα με τον Miller (2012) «η διδακτική μέθοδος project δανείζει τις 
τεχνικές της στη διαφοροποιημένη διδασκαλία». 
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3.0 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα είχε ως σκοπό την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλί-
ας με τη χρήση της διδακτικής μεθόδου project, εγχείρημα που σπάνια συ-
ναντάται στα ερευνητικά δεδομένα της χώρας μας (Καλδή, 2013: 405- 415). 

Το δείγμα αποτέλεσαν 18 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Δημοτικού ενός 
κεντρικού σχολείου του Βόλου (Ν= 18, 9 αγόρια και 9 κορίτσια).

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. Ποια είναι η εξέλιξη της μαθησιακής συμπεριφοράς των μαθητών (με 
βάση την εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης) της Γ’ τά-
ξης του Δημοτικού σχολείου κατά την υλοποίηση ενός project με θέμα 
τη διαφορετικότητα και τα συναισθήματα ως προς:
•	 Την κατάκτηση των διδακτικών στόχων;
•	 Την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών;
2. Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στις απόψεις των μαθητών Γ’ τάξης Δη-

μοτικού Σχολείου σχετικά με τη διαφορετικότητα και την έκφραση συναι-
σθημάτων μετά την εφαρμογή ενός project σε σύνδεση με τη θεωρία πολ-
λαπλής νοημοσύνης;

Η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί το μοντέλο των μεικτών μεθόδων 
έρευνας, συνδυάζοντας ποιοτικά αλλά και ποσοτικά δεδομένα. Αυτός ο συν-
δυασμός των μεθόδων παρουσιάστηκε από τον Denzin (1978 , όπ. ανάφ. 
στο Σαραφίδου, 2011) ως μέση λύση μεταξύ της ποιοτικής και της ποσοτι-
κής έρευνας και για να τον χαρακτηρίσει, χρησιμοποίησε τον όρο «τριγω-
νοποίηση» (Σαραφίδου, 2011). 

Η Morse (1991, όπ.αναφ. στο Σαραφίδου, 2011) υποστηρίζει ότι στο σχε-
διασμό, ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ονομάζεται «με-
θοδολογική τριγωνοποίηση» και αυτή μπορεί να είναι είτε «συγχρονική» εί-
τε «ακολουθιακή». Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε η συγχρονική τρι-
γωνοποίηση χρησιμοποιώντας σχεδόν σε όλα τα στάδια της έρευνας και 
ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται ταυτόχρονα κατά 
τη διάρκεια των διδασκαλιών και αναλύονται με συμπληρωματικό τρόπο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι «τριγωνοποίησης» σύμφωνα με τον Patton 
(1990, όπ.αναφ. στο Σαραφίδου, 2011). Η παρούσα έρευνα τριγωνοποιεί 
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα με σκοπό «την αντιστοίχιση, την επιβε-
βαίωση ή την σύγκλιση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων» για την αύ-
ξηση της εγκυρότητας (Σαραφίδου, 2011).

Στην έρευνα αυτή υπάρχουν αναπόφευκτα μερικοί περιορισμοί. Αρχι-
κά, το δείγμα της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί μικρό και το χρονικό διά-
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στημα στο οποίο διεξήχθη θα μπορούσε να επεκταθεί, γεγονότα που δεν 
ήταν εφικτό να ξεπεραστούν λόγω των δυσκολιών να βρεθούν περισσότε-
ρες τάξεις που θα εφαρμοζόταν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

3.1 Εργαλεία συλλογής δεδομένων

1. Άτυπη δοκιμασία 
Πριν την έναρξη των διδασκαλιών χορηγήθηκε στους μαθητές μια άτυπη 
δοκιμασία η οποία διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγξει σε ποιο 
βαθμό είχαν κατακτήσει οι συγκεκριμένοι μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιό-
τητες που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τους 
μαθητές της Γ΄ Δημοτικού στη Γλώσσα. Αυτό συνέβη γιατί μια δραστηριό-
τητα του διαφοροποιημένου project θα γινόταν με βάση τα γνωστικά επί-
πεδα και όχι τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. Ειδικότερα, η άτυπη 
δοκιμασία περιείχε ασκήσεις αποκωδικοποίησης, αναγνωστικής κατανόη-
σης, ορθογραφίας, γραμματικής και γραπτής έκφρασης. Τα αποτελέσματα 
της άτυπης δοκιμασίας έδειξαν το διαχωρισμό των ομάδων των μαθητών 
σύμφωνα με το γνωστικό τους επίπεδο. 

2. Ερωτηματολόγιο 
Στο πλαίσιο της έρευνας δόθηκαν στους μαθητές δύο ερωτηματολόγια. Το 
πρώτο ερωτηματολόγιο αφορούσε τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης 
και ανακτήθηκε από το www.businessball.com και μεταφράστηκε από την 
ομάδα ερευνητών. Συμπληρώθηκε πριν από την έναρξη των διδασκαλιών 
για να γίνει ο κατάλληλος διαχωρισμός των ομάδων με βάση τους τύπους 
πολλαπλής νοημοσύνης. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο εξέταζε τις απόψεις των μαθητών για τα 
συναισθήματα και τη διαφορετικότητα και αποτελούνταν από ερωτήσεις 
σχετικά με τις αντιλήψεις και τις ιδέες τους, τη συμπεριφορά τους, την προ-
σωπική ιδέα για τον εαυτό τους, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. 
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι αυτοσχέδιο και περιελάμβανε ερω-
τήσεις σχετικές με τις θεματικές ενότητες που θα επεξεργάζονταν στην 
εφαρμογή του project και δόθηκε πριν από την έναρξη των διδασκαλιών 
του project (pre-test) και δύο εβδομάδες μετά το τέλος της εφαρμογής του 
(post-test), για να διερευνηθούν πιθανές αλλαγές στις απόψεις των μαθητών.

3. Δομημένη παρατήρηση 
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των διδασκαλιών πραγματοποιήθηκε σε τρεις 
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χρονικές στιγμές (αρχή- μέση- τέλος) η παρατήρηση της μαθησιακής πορεί-
ας των μαθητών κατά τη διάρκεια μελέτης του project ώστε να καταγραφεί 
η μαθησιακή εξέλιξη ως προς την επίτευξη των διδακτικών στόχων, το μα-
θητικό ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.

Στους μαθητές δόθηκαν φάκελοι όπου εκεί θα τοποθετούσαν το υλικό 
με το οποίο ασχολούνταν στα πλαίσια του project. Όταν τελείωσαν οι διδα-
σκαλίες, το υλικό αυτό και το αξιολογήθηκε σύμφωνα με τους άξονες πα-
ρατήρησης που είχαν χρησιμοποιηθεί για την παρατήρηση στην τάξη. Τα 
φύλλα παρατήρησης δημιουργήθηκαν από τις ερευνήτριες σύμφωνα με τα 
ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν. 

Ειδικότερα, η παρατήρηση για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορού-
σε δύο άξονες: την ενεργητική συμμετοχή και την κατάκτηση των διδακτι-
κών στόχων. Για να διερευνηθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, δό-
θηκε έμφαση σε ποιο βαθμό συμμετείχε στη μαθησιακή διαδικασία ο κάθε 
μαθητής, αν συμμετείχε με προθυμία για να πει τη γνώμη του, και αν έκα-
νε ερωτήσεις για διευκρινίσεις ή απορίες. 

Σχετικά με τον δεύτερο άξονα (κατάκτηση διδακτικών στόχων) παρατη-
ρήθηκε ο βαθμός ανταπόκρισης του μαθητή στον κάθε διδακτικό στόχο, η 
προσπάθειά του ή όχι για ανταπόκριση και αν ανταποκρίνεται στον διδα-
κτικό στόχο μόνος του, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού ή των συμμαθη-
τών του. Οι δύο αυτοί άξονες βαθμολογήθηκαν με πεντάβαθμη κλίμακα.

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την εξέλιξη των απόψεων 
των μαθητών για την έκφραση συνιασθημάτων και τη διαφορετικότητα. 
Πριν την έναρξη των διδασκαλιών, δόθηκε στους μαθητές ερωτηματολό-
γιο για τα συναισθήματα και τη διαφορετικότητα και αυτό αποτέλεσε ταυ-
τόχρονα τη βάση της παρατήρησης της εξέλιξης του κάθε μαθητή σχετι-
κά με τα θέματα που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια των 
διδασκαλιών, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση με βάση μια πε-
ντάβαθμη κλίμακα που έλεγχε αν οι απόψεις των μαθητών άλλαζαν ή πα-
ράμεναν σταθερές σε ικανοποιητικό βαθμό, αν οι μαθητές άλλαζαν μερι-
κές απόψεις ενώ οι υπόλοιπες που είχαν ήταν σωστές εξαρχής ή λάθος και 
άλλαζαν ελάχιστα ή καθόλου τις λανθασμένες τους απόψεις. Δύο εβδομά-
δες μετά το τέλος των διδασκαλιών χορηγήθηκε ξανά το αρχικό ερωτημα-
τολόγιο για να διαπιστωθούν πιθανές αλλαγές στις απόψεις των μαθητών 
σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων και τη διαφορετικότητα.

4. Άτυπη συμμετοχική παρατήρηση
Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια για κάθε ημέρα διδασκαλίας διατηρούσε ένα 
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ημερολόγιο προσωπικών της εντυπώσεων. Αυτό πραγματοποιήθηκε για να 
αποτελέσει ένα βοηθητικό στοιχείο στις αξιολογήσεις και στις παρατηρή-
σεις που έλαβαν χώρα. Τα στοιχεία του ημερολογίου περιελάμβαναν επι-
πλέον στοιχεία σχετικά με τους άξονες παρατήρησης, εντυπώσεις και συ-
ναισθήματα των μαθητών αλλά και της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας σχετι-
κά με τις δραστηριότητες, τις ιδέες και τις απόψεις των μαθητών αλλά και 
για τη διαφοροποίηση που γινόταν.

Συνοπτικά, το project που υλοποιήθηκε με αρχές της διαφοροποιημέ-
νης διδασκαλίας παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Η τρίτη στήλη του πίνακα 
αφορά την ευέλικτη ομαδοποίηση των μαθητών σύμφωνα με κάποιους τύ-
πους πολλαπλής νοημοσύνης (γλωσσικό, σωματοκιναισθητικό, χωροαντι-
ληπτικό) ή τη διαφοροποίηση βάσει των γνωστικών επιπέδων ή των μα-
θητικών ενδιαφερόντων. 

Πίνακας 1. Διάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Μαθητικές 
δραστηριότητες

Οργάνωση μαθητών / 
Διαφοροποίηση

Εισαγωγή
1η: «Ψάχνοντας τον 
κρυμμένο θησαυρό του 
project”

Ολομέλεια

Α’ Μέρος: 
Συναισθήματα

Α.1 Αναγνώριση 
Συναισθημάτων

2η:«Ποιο συναίσθημα 
είναι;»

Διαφοροποίηση βάσει 
των πολλαπλών τύπων 
νοημοσύνης (γλωσσικό, 
σωματοκιναισθητικό, 
χωροαντιληπτικό)

3η: «Κάθε συναίσθημα 
και μια ιστορία» Κύκλος *

4η: «Παρόμοια 
συναισθήματα»

Διαφοροποίηση 
βάσει των γνωστικών 
επιπέδων

5η: «Τα συναισθήματα 
μπερδεύτηκαν» 

Σύνθετη διδασκαλία           
(Cohen, 1994)

Α.2 Αποδοχή 
συναισθημάτων και 
έκφραση

6η: «Πώς θα 
αισθανόσουν αν…» Κύκλος *
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Α.3 Διαχείριση 
και έκφραση 
συναισθημάτων

7η: «Μάντεψε το 
συναίσθημα» Κύκλος *

8η: «Εκφράζω τα 
συναισθήματά μου» Ολομέλεια και ζευγάρια

Α.4 Μπαίνω στη 
θέση του άλλου, 
‘ενσυναίσθηση’

9η: «Ενσυναίσθηση.. Η 
μαγική λέξη» Κύκλος*

10η: «Φανταστείτε ότι 
πρόκειται για εσάς» Κύκλος *

11η: «Η μυστική 
συνταγή της 
ενσυναίσθησης»

Διαχωρισμός σε ομάδες 
μικτής ικανότητας και 
διαφοροποίηση βάσει 
των πολλαπλών τύπων 
νοημοσύνης (γλωσσικό, 
σωματοκιναισθητικό, 
χωροαντιληπτικό, 
διαπροσωπικό και 
ενδοπροσωπικό)

12η: «Ο ήλιος της 
ενσυναίσθησης» ή 
«Τα λουλούδια της 
ενσυναίσθησης»

Διαφοροποίηση 
βάσει μαθητικών 
ενδιαφερόντων

13η: «Πόσο με 
καταλαβαίνεις» Ολομέλεια

Α’ Τελικό προϊόν 14η

Διαφοροποίηση 
βάσει πολλαπλών 
τύπων νοημοσύνης 
(γλωσσικός, 
χωροαντιληπτικός, 
σωματικιναισθητικός)

Β’ Μέρος: 
Διαφορετικότητα

Εισαγωγή 1η: «Ο Μαυρούλης» Ολομέλεια

Β.1 Αναγνώριση 
ομοιοτήτων και 
διαφορών

2η: «Μοιάζουμε;» Παιχνίδι στην ολομέλεια

3η: «Τα αστέρια» Ολομέλεια και ατομική 
εργασία
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Β.2 Αποδοχή εαυτού 4η: «Το καταπληκτικό 
μου όνομα» 

Ολομέλεια και ατομική 
εργασία

Β.3 Αποδοχή από τους 
άλλους

5η: «Το χέρι που έχει 
πολλά να πει»

Ολομέλεια και ατομική 
εργασία

Β.4 Αποδοχή 
διαφορετικότητας

6η: «Το χωριό των 
μαρκαδόρων»

Διαχωρισμός σε ομάδες 
μικτής ικανότητας και 
κύκλος *

7η: «Άραγε είμαι 
καλύτερος, χειρότερος 
ή απλά διαφορετικός;» 

Κύκλος *

Β’ Τελικό προϊόν 8η 

Διαφοροποίηση βάσει 
πολλαπλών τύπων 
νοημοσύνης (γλωσσικό, 
σωματοκιναισθητικό, 
χωροαντιληπτικό, 
λογικομαθηματικό)
και μαθητικών 
ενδιαφερόντων

*Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός/ ερευνήτρια κάθονταν όλοι μαζί σε σχη-
ματισμένο κύκλο χρησιμοποιώντας στρώματα γυμναστηρίου.

4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα αποτελείται από δύο άξονες, την 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και την κατάκτηση των διδακτικών 
στόχων.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (Mean Rank- Friedman Test)

Αρχή Μέση Τέλος

Α’ Άξονας

Ενεργητική Συμμετοχή 1,36 1,67 2,97

Β’ Άξονας

Κατάκτηση Διδακτικού Στόχου 1,89 1,64 2,47

Πίνακας 2. Μέσοι όροι στις τρεις χρονικές στιγμές μέτρησης των αξόνων της 
ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών και της κατάκτησης διδακτικών στόχων.
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Τα αποτελέσματα με τη χρήση του κριτηρίου Friedman δείχνουν ότι 
υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέσων όρων στις τρεις χρονικές στιγμές μέ-
τρησης των δυο αξόνων παρατήρησης. Πιο συγκεκριμένα, για τον πρώ-
το άξονα η διαφορά αυτή είναι αυξανόμενη (αρχή:1,36, μέση:1,67, τέλος: 
2,97. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,000 < 0,05, 
df=2), άρα παρατηρείται μεταβολή της ενεργητικής συμμετοχής των μα-
θητών κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών καθώς αυξάνεται μετά την έναρ-
ξη του project.

Για τον δεύτερο άξονα βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική δια-
φορά (p= 0,013< 0,05, df=2), άρα και εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
οι μαθητές κατακτούν επαρκώς τους διδακτικούς στόχους. Αξιοσημείωτο 
στο δεύτερο άξονα είναι το γεγονός ότι ενώ η τιμή του μέσου όρου στην αρ-
χή ήταν 1,89, στη μέση πέφτει στο 1,64 αλλα΄στο τέλος αυξήθηκε στο 2,47.

4.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει τις απόψεις των μαθητών για τα 
συναισθήματα και τη διαφορετικότητα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
σε τρεις χρονικές στιγμές (αρχή- μέση- τέλος) αλλά και με βάση την ανάλυ-
ση του ερωτηματολογίου (pre- post-test) που είχε δοθεί πριν από την έναρ-
ξη και μετά τη λήξη των διδασκαλιών. 

Χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Wilcoxon για τον έλεγχο pre- post-test 
του ερωτηματολογίου και το κριτήριο Friedman για τον έλεγχο της διαφο-
ράς των μέσων όρων μεταξύ των τριών χρονικών στιγμών (αρχή- μέση- τέ-
λος) της συστηματικής παρατήρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος για το αρχικό ερωτηματολόγιο είχε την 
τιμή 1,67 ενώ για το τελικό 1,89 και βρίσκοντας στατιστικά σημαντική δια-
φορά (p= 0,046< 0,05), φαίνεται ότι υπήρξαν αλλαγές στις απόψεις των μα-
θητών σχετικές με τα συναισθήματα και τη διαφορετικότητα. 

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού τεστ Friedman 
για τις τρεις χρονικές στιγμές, συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την στα-
τιστική ανάλυση, ο μέσος όρος στην αρχή ήταν 1,31, έπειτα 1,89, φτάνο-
ντας το 2,81 στο τέλος (p= 0,000< 0,05, df= 2) έχοντας στατιστικά σημα-
ντικό αποτέλεσμα που φανερώνει ότι παρατηρούνται αλλαγές στις από-
ψεις των μαθητών.

Σχετικά με τα αποτελέσματα από την άτυπη συμμετοχική παρατήρηση 
φαίνεται ότι οι μαθητές ήταν πιο θετικοί αναφορικά με τα θέματα έκφρα-
σης και αναγνώρισης των συναισθημάτων και της διαφορετικότητας. Ξε-
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κίνησε φιλία μεταξύ κάποιων αγοριών και κοριτσιών, οι μαθητές δε σχολί-
αζαν αρνητικά και συνεργάστηκαν με συμμαθητές τους που δυσκολεύο-
νταν στο μάθημα ή προέρχονταν από διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπό-
βαθρο και ήθελαν όλοι να συμμετέχουν στο μάθημα.  

5.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα έρευνα συνδύασε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη διδα-
κτική μέθοδο project με βάση τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης, ενώ 
το θέμα του project ήταν «τα συναισθήματα και η διαφορετικότητα». Συ-
νήθως, οι πτυχές της συγκεκριμένης εργασίας εξετάζονται ξεχωριστά στο 
ερευνητικό σκηνικό ενώ λίγες και πρόσφατες είναι οι προσπάθειες σύζευ-
ξής τους (Καλδή, 2013).

Σχετικά με την εξέλιξη της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών φάνηκε 
ότι οι μαθητές αύξησαν τη συμμετοχή τους σημαντικά μετά τη μέση εφαρ-
μογής του project. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στα νέα δεδομένα διδασκα-
λίας που ήρθαν σε επαφή οι μαθητές για πρώτη φορά και η αρχή να απο-
τέλεσε πιθανόν την εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδολογία εργασίας. 

Ως προς την κατάκτηση των διδακτικών στόχων τα αποτελέσματα έδει-
ξαν μικρή πτώση από την αρχή των διδασκαλιών ως τη μέση και σημαντι-
κή αύξηση από τη μέση ως το τέλος. Μια πιθανή ερμηνεία είναι το γεγονός 
ότι οι διδακτικοί στόχοι ήταν άλλοτε διαφορετικοί για κάθε μαθητή ανάλο-
γα με το δυνατό τύπο νοημοσύνης του και άλλοτε ίδιοι για όλη την τάξη. 
Για παράδειγμα, στα τελικά προϊόντα για τη διαφορετικότητα είχαν ως κοι-
νό διδακτικό στόχο όλοι να εμπεδώσουν και να επεκτείνουν αυτά που έμα-
θαν για τη διαφορετικότητα αλλά υπήρχαν και εξειδικευμένοι στόχοι ανά-
λογα με την ομάδα στην οποία ανήκαν οι μαθητές (θεατρική- κιναισθητι-
κή, γλωσσική, χωροαντιληπτική). Αντιθέτως σε δραστηριότητες που γίνο-
νταν στην ολομέλεια της τάξης και όχι σε ομάδες είχαν όλοι τους να κατα-
κτήσουν τους ίδιους διδακτικούς στόχους. Επιπλέον, η κατάκτηση των δι-
δακτικών στόχων εξαρτιόταν και από την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε θέματα συναισθημάτων και διαφορετικότητας καθώς στην αρχή οι δι-
δακτικοί στόχοι αφορούσαν κυρίως την αναγνώριση, την αποδοχή, την έκ-
φραση των συναισθημάτων, στη μέση την διαχείριση των συναισθημάτων 
και την ενσυναίσθηση και στο τέλος για την αναγνώριση και αποδοχή της 
διαφορετικότητας

Αυτό συνδέεται με τα αποτελέσματα του δεύτερου ερευνητικού ερω-
τήματος που μελετούσε πιθανές αλλαγές στις απόψεις των μαθητών για τη 
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διαφορετικότητα και την έκφραση συναισθημάτων. Στο ερωτηματολόγιο 
που τους είχε δοθεί, φάνηκε μια μικρή θετική αλλαγή ενώ ο μέσος όρος των 
απόψεων των μαθητών που διατυπώνονταν κατά τη διάρκεια της διδασκα-
λίας όπως προέκυψε από την τυπική δομημένη παρατήρηση αυξανόταν 
από την αρχή προς το τέλος στις τρεις χρονικές στιγμές, γεγονός που επι-
βεβαιώνεται και από την άτυπη συμμετοχική παρατήρηση της εκπαιδευτι-
κού/ερευνήτριας σύμφωνα με την οποία παρατηρούνται κάποιες αλλαγές 
στις απόψεις των μαθητών. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 
συγκεκριμένο project συνέβαλε στην ενίσχυση θετικών απόψεων των μα-
θητών της έρευνας για τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και την έκ-
φραση συναισθημάτων. 

Μια γενική εκτίμηση από την διεξαγωγή αυτών των διδασκαλιών αλλά 
και από τα ερευνητικά αποτελέσματα, είναι πως οι μαθητές αρέσκονται κυ-
ρίως όταν ασχολούνται με θέματα που τους ενδιαφέρουν αλλά και με τρό-
πο προσιτό σε αυτούς για να μπορέσουν να κατακτήσουν αποτελεσματικό-
τερα τους διδακτικούς στόχους, γεγονός που τεκμηριώνεται από την έρευ-
να της Βαλιαντή (2013) για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και των Kaldi, 
Filippatou & Govaris (2010) για τη διδακτική μέθοδο project. 

Εν κατακλείδι, είναι ολοφάνερο πως οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδα-
σκαλίας, όπως είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η διδακτική μέθο-
δος project μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην μαθησιακή εξέλιξη των 
μαθητών και βοηθήσουν τον κάθε μαθητή οικοδομήσει τη νέα γνώση με 
νόημα για αυτόν και να διαμορφώσει την μοναδική του προσωπικότητα.

Μπορεί επομένως να θεωρηθεί  αναγκαία όχι μόνο η ουσιαστική ενη-
μέρωση των εκπαιδευτικών μέσω σεμιναρίων ή ειδικών για τις δυνατότη-
τες και τα ευεργετικά μαθησιακά αποτελέσματα αυτών των δύο καινοτό-
μων διδακτικών προσεγγίσεων αλλά και η ενθάρρυνση και υποστήριξή 
τους για εφαρμογή τους στη σχολική τάξη σε μεγαλύτερο βαθμό και εύρος.
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Ο Κριτικός Στοχασμός στη Διδακτική 
και Μαθησιακή Διαδικασία

Αγγελική Τρομπούκη, 
Ευαγγελία Ανάργυρη Τζανή

ABSTRACT

This proposition refers to the important subject of critical reflection. It 
pertains namely the momentousness of critical reflection’s implementation 
to the development of the teacher’s professional role. The central categories 
where the particular topic belongs is “School Pedagogy” and “Teaching 
Methodology”, as it associates with the way of teaching which is oriented to 
educational perceptions and trends. The main purpose of this proposition 
is to present the structural components of critical reflection, which leads 
to the attainment of effective teaching and also aims to a deeper goal for 
the students, that is to achieve a social and personal change by enabling 
them to correspond with the complex demands of the future and forming 
them to dynamic and ingenious personalities.

1.0 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Η παιδεία υπήρξε ανέκαθεν βασικός παράγοντας ανάπτυξης των κοινωνι-
ών και εξέλιξης των ανθρώπων. Οι μεταβολές του ύστερου νεωτερισμού, 
της κατάστασης δηλαδή που διαμορφώθηκε από τη δεκαετία του 1970 και 
έπειτα ως αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, είναι εμ-
φανείς τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας όσο και στο επίπεδο της σχολικής 
εκπαίδευσης. Η αποδυνάμωση του κρατισμού, και η αναγωγή όλων των 
μέσων παραγωγής, εξουσίας και επιρροής σε μία υπερεθνική, παγκόσμια 
κλίμακα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των διαστάσεων της σύγ-
χρονης πραγματικότητας. Ο τρόπος ύπαρξης των κοινωνιών αλλά και του 
ίδιου του ανθρώπου απομακρύνεται από τις σταθερές, σίγουρες  βάσεις 
και αποκτά τα χαρακτηριστικά του εφήμερου και του αβέβαιου. Καθώς οι 
βεβαιότητες και τα σταθερά πλαίσια της πρώιμης νεωτερικότητας αποδυ-
ναμώνονται ραγδαία, η σχέση του σχολείου και της γνώσης μεταβάλλεται. 

Τα στερεότυπα που αφορούν στη μάθηση και την παιδεία ανατρέπονται 
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εκ θεμελίων. Οι έτοιμες γνώσεις, που αποκτώνται μέσω της  μηχανιστικής 
αποστήθισης δεν ανταποκρίνονται πλέον στο σύγχρονο τεχνολογικό και 
απαιτητικό σε επίπεδο δεξιοτήτων πλαίσιο, καθώς το άτομο οφείλει όχι να 
αναπαράγει την γνώση, αλλά να αναπτύσσει λύσεις σε οποιονδήποτε προ-
βληματισμό κληθεί να αντεπεξέλθει. Από την άλλη, η πολιτική-πατριωτική 
διάσταση του σχολείου, με την εξιδανίκευση της δικής μας εθνότητας και 
τη δαιμονοποίηση του ξένου και του διαφορετικού, έρχεται σε αντίφαση 
με την καθημερινότητα, όπου το «διαφορετικό» εθνικά και όχι μόνο, είναι 
όλο και περισσότερο παρόν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Κρίσιμης 
σημασίας είναι το πέρασμα από την παθητική μετάδοση γνώσεων στη βιω-
ματική μάθηση, κατά την οποία υπάρχει  συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στους μαθητές αλλά και στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Ο τελευταίος 
οφείλει να εγκαταλείψει την καθ’ έδρας διδασκαλία και να συμμετέχει ενερ-
γά στην προσπάθεια ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και της αναστοχαστι-
κότητας των μαθητών. Οι δύο αυτές δεξιότητες είναι απαραίτητες, ώστε η 
εξέλιξη του ατόμου από μαθητή-ανήλικο σε πολίτη-ενήλικο να ανταποκρί-
νεται στο σημερινό τρόπο ύπαρξης, στα πλαίσια του οποίου πρέπει συνε-
χώς να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές για ένα 
μεγάλο φάσμα ζητημάτων, από τη διαμόρφωση των διατροφικών του συ-
νηθειών μέχρι και τις πολιτικές ή θρησκευτικές του προσεγγίσεις.

Παρά την ύπαρξη των παραπάνω κοινά αποδεκτών θέσεων, στην πρά-
ξη η εκπαίδευση είναι ακόμα συνδεδεμένη με τις πρακτικές της νεωτερι-
κής παράδοσης. Καταλυτικός παράγοντας σε αυτήν την κατάσταση είναι 
η αβεβαιότητα που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές 
η παιδεία και η εκπαίδευση σήμερα. Η σύγχυση αυτή συνδέεται άμεσα με 
την αδυναμία για σαφή διάκριση ή κατανόηση των δομικών στοιχείων της 
κοινωνικής πραγματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι βασικοί αποδέκτες 
της δομικής αστάθειας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εκπαίδευση. Οι τε-
λευταίοι, ειδικά στον χώρο της Ελλάδας, φαίνεται να αισθάνονται αρκετά 
ανασφαλείς σχετικά με την πρακτική τους, η οποία δεν ακολουθεί τα σύγ-
χρονα πρότυπα που διδάσκονται κατά τη φοίτησή τους στο πανεπιστή-
μιο. Επιπλέον, πολλοί εξ αυτών δε συνειδητοποιούν την κοινωνική και πο-
λιτική διάσταση της εκπαίδευσης και την προσεγγίζουν τεχνοκρατικά. Βά-
σει ερευνών, η οπτική που αναπτύσσουν οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί της 
χώρας μας σχετικά με την εκπαίδευση είναι εξαιρετικά περιορισμένη, κα-
θώς θεωρούν πως το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης είναι σταθερό, δε-
δομένο και αδιαμφισβήτητο (Τσάφος, 2012). Προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης και 
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κατ’ επέκταση στην κοινωνία, είναι ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην ανά-
πτυξη του αυτοπροσδιορισμού και της αυτονομίας του ατόμου. Οι δεξιό-
τητες αυτές οφείλουν να κατακτηθούν πρώτα από τους εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να συνειδητοποιούν το πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσονται καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις νοητικές και 
αντιληπτικές τους ικανότητες σε σχέση με αυτό. Έτσι, θα είναι σε θέση να 
παρέχουν στους μαθητές τις βάσεις για την χειραφέτηση τους και τη δημι-
ουργία μιας αυτόνομης και αυτοδύναμης ζωής (Στρίκου & Ζαρίφης, 2009).

2.0 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Μέσα στο σύγχρονο, ασαφές και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποκτά ολοένα και περισσότερες 
αντιφάσεις. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εντονότερη η τάση, η ποιότητα του 
έργου των εκπαιδευτικών να κρίνεται με όρους προσδιορισμένους στην 
παραγωγικότητα, τις επιδόσεις, την εξειδίκευση και την ανταγωνιστικότη-
τα. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών συνδέονταν ανέκαθεν, με την προσπάθεια 
για ολόπλευρη (πνευματική και ηθική) ανάπτυξη των μαθητών, σύμφωνα 
με πανανθρώπινα κριτήρια, σήμερα όμως φαίνεται να εξυπηρετεί τα συμ-
φέροντα της αγοράς, με τη «μεταλαμπάδευση» στείρων πληροφοριών και 
δεξιοτήτων, που έχει σαν αποτέλεσμα την άμβλυνση του πνεύματος και 
της κριτικής σκέψης των μαθητών. Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει 
το σχολείο τα χαρακτηριστικά ενός θεσμού που απελευθερώνει πνευματι-
κά τους μετέχοντές του και τους βοηθά να δημιουργήσουν στέρεες βάσεις 
για τη ζωή τους, είναι η στελέχωσή του με εκπαιδευτικούς διανοούμενους 
και κριτικά στοχαζόμενους. Σήμερα πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί, και μάλι-
στα οι περισσότεροι εξ αυτών νέοι, που θεωρούν πως οι εκπαιδευτικές δο-
μές είναι παγιωμένες και ανεπηρέαστες από τη δική τους δράση. Η κατά-
σταση αυτή είναι αποτέλεσμα των πεποιθήσεων που σχηματίζουν οι εκπαι-
δευτικοί από την εποχή που οι ίδιοι ήταν μαθητές στο σχολείο, καθώς και 
αργότερα κατά τη συναναστροφή τους με άλλους ανθρώπους, την εμπει-
ρία τους στα σχολικά ιδρύματα, μέχρι και στα χρόνια της επαγγελματικής 
τους καριέρας (Eby & Bayles Martin, 2000). Ως εκ τούτου, δε συνειδητοποι-
ούν το εύρος του ρόλου που έχουν επιφορτιστεί και καταλήγουν να είναι 
απλοί διεκπεραιωτές αποφάσεων και εφαρμοστές πρακτικών, που άλλοι 
έχουν λάβει και σχεδιάσει για αυτούς, ενώ οι ίδιοι τις ενστερνίζονται άκρι-
τα ως δεδομένες, μέσα σε ένα πνεύμα μεμψιμοιρίας. Η ανάγκη, οι εκπαιδευ-
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τικοί να πάρουν θέση απέναντι στις κυρίαρχες δυνάμεις, που τους θέλουν 
άβουλους και «θύματα της μοίρας» και να αρχίσουν στοχάζονται κριτικά 
πάνω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στη δράση τους, είναι επιτακτική. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικά με την 
έννοια του κριτικού στοχασμού, ως το ανώτερο επίπεδο στοχασμού (Van 
Manen, 1977), κατά το οποίο το άτομο είναι ικανό να κατανοεί σε βάθος 
κάθε έννοια, σε σχέση με το πλαίσιο που τον απασχολεί, μέσα από τη γνώ-
ση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού υποβάθρου, που συνετέλεσε 
στη διαμόρφωσή της. Ο John Dewey (1933) ήταν από τους πρώτους που 
προσέγγισε την έννοια του κριτικού στοχασμού ως ο στοχασμός, ο οποίος 
αντιστέκεται στην αποδοχή των συμβατικών πεποιθήσεων και ο οποίος πε-
ριλαμβάνει «την ενεργή, επίμονη και προσεκτική εξέταση κάθε πεποίθησης ή 
υποτιθέμενης μορφής γνώσης υπό το φως των θεμελίων στα οποία βασίζεται 
και των συνεπειών που τείνει να επιφέρει» (Dewey, 1993: 9). Η εφαρμογή του 
κριτικού στοχασμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στηρίζεται σε δύο βα-
σικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην κριτική διερεύνηση των εκ-
παιδευτικών περιστάσεων σε ένα ευρύτερο επίπεδο, από τον εκπαιδευτικό 
και ο δεύτερος στην κριτική ανάλυση των προσωπικών του επιλογών (Μα-
τσαγγούρας, 1999). Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν καλείται αφενός να συνειδη-
τοποιήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν, διαμορφώνουν ή στρεβλώ-
νουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και αφετέρου να πραγματοποι-
ήσει μία βαθύτερη αναζήτηση στο «εγώ» του (Larrivee, 2000). Αν θέλαμε 
να δώσουμε μία συνοπτική περιγραφή ενός κριτικά στοχαζόμενου εκπαι-
δευτικού, θα λέγαμε πως είναι αυτός που συσχετίζει τις ηθικές και πολιτι-
κές του ανησυχίες με την επαγγελματική του πορεία, δέχεται κριτική από 
τους άλλους και κάνει αυτοαξιολόγηση επιδιώκοντας την αυτοπραγμάτω-
ση (self-actualization), με αποτέλεσμα να αποκτά ικανότητες διαχείρισης 
κάθε περίστασης και να εξετάζει υποθέσεις, που μέχρι πρότινος αγνοού-
σε (Taggart, 2005). 

2.1 Κριτικοστοχαστική ανάλυση των πεποιθήσεων και των παιδαγω-
γικών δράσεων του εκπαιδευτικού

Η βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών περιστάσεων απαιτεί από τον 
εκπαιδευτικό, άσκηση στον κριτικό στοχασμό. Προκειμένου ο εκπαιδευτι-
κός να μπορεί να εξετάζει το περιβάλλον του με ορθό και σαφή τρόπο, πρέ-
πει προηγουμένως να έχει υποβάλλει τον εαυτό του στην διαδικασία αυ-
τή. Αυτό που καλείται ουσιαστικά να κάνει, είναι μία αναθεώρηση της ατο-

Αγγελική Τρομπούκη, Ευαγγελία-Ανάργυρη Τζανή
Ο κριτικός στοχασμός στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία



1295

μικότητάς του, δηλαδή του εσωτερικού του κόσμου (Δολιώτη & Ζαρίφης, 
2009). Η διαμόρφωση της ατομικότητας του εκπαιδευτικού, στηρίζεται σε 
πεποιθήσεις και άξιες, οι οποίες, πολλές φορές έχουν γίνει αποδεκτές από 
τον ίδιο στο παρελθόν, χωρίς προβληματισμό (Mezirow, 1990). Αυτές οι 
πεποιθήσεις σχηματίζουν το σύστημα, με βάση το οποίο ένα άτομο αντι-
λαμβάνεται, σκέφτεται και πράττει. Η κριτικοστοχαστική ανάλυση έγκει-
ται στην αντικειμενική εξέταση αυτού του συστήματος, με βασική επιδί-
ωξη την αναδόμηση των παραγόντων είτε προσωπικών, είτε κοινωνικών 
που το διαμόρφωσαν.

Οι εσωτερικευμένες πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις εκ-
παιδευτικές περιστάσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιρροής των 
μαθητών (Lee, 2001). Κατά τον Brookfield (1995), ο εκπαιδευτικός αρχίζει 
να έχει εικόνα για τη διδασκαλία ήδη από τις εμπειρίες του ως εκπαιδευό-
μενος. Αυτές οι εμπειρίες είναι ριζωμένες μέσα του και επηρεάζουν σε με-
γάλο βαθμό και για μεγάλο διάστημα τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη δι-
δακτική διαδικασία (Brookfield, 1995, όπ. αν. στο Ζαρίφης, 2008). Ένα κα-
λό σημείο εκκίνησης λοιπόν, για την αποκάλυψη και ανασυγκρότηση των 
λανθανουσών πεποιθήσεων είναι η αναδρομή σε αυτά τα βιώματα. Προ-
κειμένου να επανακτήσει την ακεραιότητά του, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
είναι διατεθειμένος να αμφισβητήσει ιδέες και νοητικές δομές, τις οποί-
ες θεωρεί ως αντικειμενικές απεικονίσεις της πραγματικότητας. Το γεγο-
νός αυτό καθιστά τον εντοπισμό τους μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, 
καθώς πρέπει να αποκηρυχτεί η «κοινή λογική» και να υιοθετηθεί μία σκε-
πτικιστική θεώρηση της πραγματικότητας. Εκτός αυτού, η απόρριψη των 
λανθασμένων δομών, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τη βάση της σκέ-
ψης και δράσης του εκπαιδευτικού, συνεπάγεται την ανασυγκρότηση ολό-
κληρης της πραγματικότητας και του πλαισίου, στο όποιο εντάσσεται, αλλά 
και της σχέσης του με τους μαθητές του (Παληός, 2003, όπ. αν. στο Κουλα-
ουζίδης, χχ). Η εξέλιξη αυτή βάζει τον εκπαιδευτικό σε μία κατάσταση φό-
βου και αβεβαιότητας για το άγνωστο, με αποτέλεσμα συχνά η διαδικασία 
αυτή να απορρίπτεται και ο εκπαιδευτικός να επιστρέφει σε πάγιες οδούς. 

Η παράλειψη διερεύνησης των πεποιθήσεων και των εκπαιδευτικών 
δράσεων, σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει επίγνωση της ευθύνης του 
ρόλου του και παραβλέπει τις συνέπειες που μπορεί να έχει η πρακτική του 
πάνω στους μαθητές. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει επίσης, ο κίνδυνος 
οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να κα-
ταχρώνται από τον πρώτο και η διδασκαλία να μη διαπνέεται από τις δη-
μοκρατικές αξίες της ισότητας και της δικαιοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί που 
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έχουν συνειδητοποιήσει ποια είναι η θέση τους μέσα στη σχολική ζωή, ξέ-
ρουν πως η επιρροή που ασκούν, θα ήταν αφελές να ενδυθεί με την έννοια 
της ουδετερότητας (Fook & Gardner, 2007). Για το λόγο αυτό, είναι καίριας 
σημασίας να μην εθελοτυφλούν όσον αφορά στην πολιτική διάσταση του 
ρόλου τους. Όσο και αν υποστηρίζεται, πως η πολιτική δεν έχει θέση στην  
σχολική τάξη, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Διότι ο εκπαιδευτικός, 
μέσα από τον ενθαρρυντικό ή αποθαρρυντικό τρόπο που ανταποκρίνεται 
στους μαθητές, τα συστήματα επιβράβευσης και αξιολόγησης που χρη-
σιμοποιεί και τον βαθμό, στον οποίο δείχνει ενδιαφέρον για τις ανησυχί-
ες των μαθητών του, διαμορφώνει μία πολιτική κουλτούρα και έναν ηθικό 
κώδικα (Brookfield, 1995). 

Συνοπτικά, κατά την εφαρμογή του κριτικού στοχασμού, το ενδιαφέρον 
του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στην ηθική και πολιτική διάσταση του 
ρόλου του, η οποία ανασυγκροτείται συνεχώς ανάλογα με τα κοινωνικά και 
πολιτικά συγκείμενα. Για το λόγο αυτό, δεν εφησυχάζει ποτέ, αντιθέτως θέ-
τει συνεχώς τον εαυτό του υπό εξέταση, καθώς καθημερινά προστίθενται 
στο δυναμικό του νέες εμπειρίες. Σκοπός του είναι να βασίζεται στις αξί-
ες που ο ίδιος, μέσω της κριτικοστοχαστικής ανάλυσης, έχει ενστερνιστεί 
και πάνω σε αυτή τη στέρεα βάση να διατελεί το έργο του, το οποίο θα εί-
ναι απαλλαγμένο από χειραγωγήσεις και στρεβλωτικά μηνύματα. Τέτοιου 
είδους εκπαιδευτικοί δύνανται να οικοδομούν σταθερές και εποικοδομη-
τικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές τους, προάγοντας την πάτα-
ξη των κοινωνικών αδικιών και την επικράτηση της ουσιαστικής και απε-
λευθερωτικής μάθησης. 

2.2 Κριτικοστοχαστική διερεύνηση των εκπαιδευτικών περιστάσεων
 

Η σχολική ζωή δεν είναι ανεξάρτητη και δε λαμβάνει μέρος στο «κενό», αντι-
θέτως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστι-
κά δρώμενα (Brookfield, 1995). Δεδομένης της αναπαραγωγικής διαδικασί-
ας στο επίπεδο των κυρίαρχων αξιών και δεξιοτήτων, ο θεσμός της εκπαί-
δευσης γίνεται συχνά αντιληπτός ως αμετάβλητος, αυτονόητος και αδιαμ-
φισβήτητος. Στην πραγματικότητα, η εκπαίδευση, όντας κοινωνικός κατά 
κύριο λόγο θεσμός, αποτελεί μία πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία καθο-
ρίζει αναλόγως και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Στα πλαίσια αυτού του ρό-
λου, η κυρίαρχη ιδεολογία επιβάλλεται και νομιμοποιείται μέσα από πολ-
λές εκπαιδευτικές διαδικασίες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός πρέπει να απο-
δεχθεί και να εφαρμόσει κατά στο έργο του. Η κοινωνική καταξίωση του 
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εκπαιδευτικού προκύπτει από το βαθμό στον οποίο ενσωματώνει στη δι-
δασκαλία του, τις αξίες και τις συμπεριφορές, που θεωρούνται αξιόλογες 
από τις κυρίαρχες κοινωνικές δομές και ομάδες. Καθίσταται, έτσι, ένας ση-
μαντικός παράγοντας στη συντήρηση των εξουσιαστικών δυνάμεων, γεγο-
νός που είναι εμφανές μέσα από την κοινωνική θέση που κατείχε τις περα-
σμένες δεκαετίες, αν όχι και σήμερα, ιδιαίτερα στις μικροαστικές και αγρο-
τικές κοινωνίες.

Η εκπαίδευση αντανακλά, με αδιαμφισβήτητο τρόπο την κοινωνία και 
τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Κατά συνέπεια, οι δυνάμεις που είναι 
παρούσες στην κοινωνία είναι παρούσες και στη σχολική τάξη και η εξου-
σία τους εισχωρεί και καθορίζει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Brookfield, 
1995). Πολλοί στοχαστές μάλιστα, επισημαίνουν πως η εκπαίδευση είναι 
ένα μέσο χρησιμοποιούμενο για τη διατήρηση και τη νομιμοποίηση της κυ-
ρίαρχης εξουσίας (Μωυσιάδης, 2009). Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν για 
τον κάθε εκπαιδευτικό πρόκληση, καθώς οφείλει να είναι πλήρως συνειδη-
τοποιημένος σχετικά με τον βαθμό, στον οποίο γίνεται η εφαρμογή ιδεών 
άλλων στη διδασκαλία του. Η άποψη πως οι καθορισμένες από τους ειδι-
κούς της εκπαίδευσης νόρμες είναι η μοναδική ορθή οδός, σημαίνει πως 
σαν εκπαιδευτικοί βασιζόμαστε για τις δικές μας επιλογές σε άλλους. Βέ-
βαια, η συγκατάβαση με τα πλαίσια που τίθενται για τον εκπαιδευτικό από 
τρίτους, ενδεχομένως, να προσφέρουν αρχικά μία φαινομενική σαφήνεια 
και τάξη, στοιχεία επιθυμητά και βολικά για τον πρώτο. Ωστόσο, αναπόφευ-
κτα θα συμβεί κάποιο σημαντικό, μη προκαθορισμένο περιστατικό, κατά το 
οποίο ο εκπαιδευτικός θα αισθανθεί χαμένος, μόνος και απογοητευμένος 
(Brookfield, 1995). Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους βιώματα, 
δεν πρέπει να αποδέχεται τις καταστάσεις ως προκαθορισμένες αξίες. Με 
εργαλείο την αμφισβήτηση, την οποία εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα της δι-
δακτικομαθησιακής διαδικασίας, από τη διερεύνηση των μαθησιακών ανα-
γκών μέχρι και την αξιολόγηση, πρέπει να δημιουργεί τα δικά του νοηματι-
κά και ερμηνευτικά σχήματα (Mc Whinney & Markos, 2003 όπ. αν. στο Δο-
λιώτη & Ζαρίφης, 2009) και να ηγείται έναντι των ποδηγετουσών ιδεολογι-
ών. Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός κινείται πέρα από τα παραδοσιακά μονοπά-
τια της εκπαίδευσης και οι αποφάσεις του βασίζονται σε βαθιά κατανόηση 
των πραγμάτων και υπευθυνότητα (Walkington, Christensen & Kock, 2001). 

Η κριτικοστοχαστική στάση του εκπαιδευτικού συνιστά ένα σημαντι-
κό παράγοντα για την επίτευξη όχι μόνο της ατομικής χειραφέτησης, αλλά 
και της κοινωνικής αλλαγής. Να σημειωθεί ωστόσο, πως προαπαιτούμενο 
οποιασδήποτε κοινωνικής αλλαγής, είναι το πέρασμα από τη θεωρία στην 
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πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υπερβούν την εξή-
γηση του κόσμου και να παρέμβουν δυναμικά και ριζοσπαστικά, μέσω της 
πρακτικής του. Ο Μασέντο πάνω σε αυτή τη θέση υποστήριξε πως «…Οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να οικειοποιηθούν μια κριτική γλώσσα και να καταγγείλουν 
την υποκρισία, τις κοινωνικές αδικίες και την αθλιότητα στην οποία ζουν πολ-
λοί άνθρωποι. Πρέπει να κατανοούν ότι τα σχολεία ενσωματώνουν τόσο την 
κυρίαρχη ιδεολογία όσο και τη δυνατότητα αντίστασης και πάλης και ότι πρέ-
πει να τα υπερασπιστούμε ως μια θεμελιώδη αρχή που αποσκοπεί στην προε-
τοιμασία των μαθητών, ώστε να αποκτήσουν την υπευθυνότητα που θα τους 
επιτρέψει να διευρύνουν τους ορίζοντες της δημοκρατίας αλλά και τη κριτική 
ικανότητα των πολιτών» (Mασέντο 2002: 43). 

3.0 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙ-
ΚΟΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η στάση ενός ατόμου, που αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τα φίλτρα 
του κριτικού στοχασμού, δεν δύναται να είναι απομακρυσμένη από την ανά-
ληψη δράσης. Η κριτικοστοχαστική φιλοσοφία έγκειται στη δημιουργία μί-
ας ισχυρής θεωρητικής βάσης, πάνω στην οποία ο εκπαιδευτικός θα σχε-
διάσει και θα στηρίξει τις πράξεις του. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, αυτό 
που επιδιώκει ένας κριτικά στοχαζόμενος εκπαιδευτικός αδρομερώς, είναι 
οι μαθητές να αντιληφθούν το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
ζουν, να γίνουν ικανοί να συνδέουν τη γνώση, τους προβληματισμούς τους 
και τις εμπειρίες τους με ευρύτερες καταστάσεις και να μη μένουν προσκολ-
λημένοι στα στοιχεία που είναι αποδεκτά από το κοινωνικό και εκπαιδευ-
τικό κατεστημένο (Βουγιούκας, 2011). Ο κριτικός στοχασμός είναι συμβα-
τός με την ανακάλυψη της μάθησης μέσα από τις αυθόρμητες παρατηρή-
σεις των μαθητών, χωρίς να μπαίνουν περιορισμοί και όρια από τον διαμε-
σολαβητή εκπαιδευτικό. Έτσι, προκύπτει η ουσιαστική μάθηση έναντι της 
μάθησης «ρουτίνας», που δεν αντιπαρέρχεται, αλλά γίνεται θεμέλιο για τον 
μαθητή προκειμένου να μπορεί, όταν είναι απαραίτητο, να αλλάζει τις ιδέ-
ες του, τη στάση του και την προσωπικότητά του προς την επιθυμητή για 
τον ίδιο κατεύθυνση.  Για τους Merriam & Heuer η μάθηση «ρουτίνας» πε-
ριλαμβάνει τη στείρα απομνημόνευση και την άκριτη ανάπτυξη από τους 
μαθητές δεξιοτήτων και άλλων τύπων μάθησης (Merriam & Heuer, 1996, 
όπ. αν. στο Παρθένη & Ζαρίφης, 2007).

Η ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής του κριτικού στοχασμού στην τά-
ξη, με την αναφορά συγκεκριμένων στόχων και αποτελεσμάτων δεν είναι 

Αγγελική Τρομπούκη, Ευαγγελία-Ανάργυρη Τζανή
Ο κριτικός στοχασμός στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία



1299

μία εύκολη υπόθεση. Και αυτό, γιατί δεν πρόκειται για την εφαρμογή έτοι-
μων συνταγών, αλλά για έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος δημιουργεί τα θεμέ-
λια για την ελεύθερη και άνευ όρων εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Επομένως, 
η επιλογή της μορφής και των συγκεκριμένων σκοπών, που θα έχει η δρά-
ση του εκάστοτε εκπαιδευτικού, είναι θεμιτό να επαφίεται στον ίδιο. Καθέ-
νας από αυτούς, στοχαζόμενος κριτικά έχει επίγνωση των ιδιαίτερων μα-
θησιακών αναγκών και προχωρά στο σχεδιασμό της διδακτικομαθησια-
κής διαδικασίας ανάλογα με την κρίση του, η οποία στηρίζεται στις αναδε-
δειγμένες από τον ίδιο, πτυχές των διδακτέων αντικειμένων και την αξιο-
λόγηση των μαθητών. Ο όρος «διδακτέων» δε χρησιμοποιείται τυχαία, αλ-
λά αναφέρεται στο γεγονός της μηδαμινής συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
στον καθορισμό των διδακτικών αντικειμένων. Είναι γεγονός πως ο κύρι-
ος ρυθμιστής των εκπαιδευτικών διαδικασιών σήμερα, είναι το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό που δεν είναι και τόσο προφανές, είναι το γε-
γονός πως την εκπόνησή του αναλαμβάνουν άτομα, τα οποία ουδεμία σχέ-
ση έχουν με την πραγματικότητα της σχολικής τάξης.  Κοινό στοιχείο, κατά 
την εξέλιξη μιας διδακτικομαθησιακής διαδικασίας, πρέπει να αποτελούν 
οι απώτεροι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την κοινωνία, 
τους μαθητές τους και τους ίδιους. Ενδεικτικά, ένας κριτικά στοχαζόμενος 
εκπαιδευτικός οφείλει να επιδιώκει:

•	 Σε σχέση με τον εαυτό του: να αυξήσει τη δεκτικότητα για μάθηση και 
αλλαγή, να αποβάλλει την ιδιότητα της αναμφισβήτητης αυθεντί-
ας, να κατανοεί τους άλλους, να εντοπίζει και επιλύει προβλήματα.

•	 Σε σχέση με τους μαθητές: να μεταδώσει το πνεύμα του κριτικού στο-
χασμού, την αμφισβήτηση και τη δυνατότητα ελέγχου της εξουσίας, 
να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν, να τους βο-
ηθά να ανακαλύπτουν τα αίτια των αναγκών τους, να εντοπίζει τους 
λόγους για τους οποίους δεν κατανοούν κάτι, να τους βοηθήσει να 
μετασχηματίζουν τη γνώση σε εφαρμογή, να εντοπίζει προβλήμα-
τα και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις, να παίρνει συνειδητο-
ποιημένες αποφάσεις για το πώς και το πότε να δράσει σύμφωνα με 
τις νέες πεποιθήσεις του.

•	 Σε σχέση με την κοινωνία: να προάγει το διάλογο, να αναδείξει την 
αμφισβήτηση και τον προβληματισμό, ως ιδανικό τρόπο διατήρη-
σης του δημοκρατικού θεσμού, και κατ’ επέκταση να βοηθήσει στη 
μελλοντική δημιουργία μιας κοινότητας κριτικά στοχαζόμενων αν-
θρώπων (Μωυσιάδης, 2009, σ.216)
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Η επιδίωξη για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί πολύ χρόνο και 
υπομονή από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ενώ είναι προφανές πως δεν 
είναι εύκολα πραγματοποιήσιμοι. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς πως ακό-
μη και στα πλαίσια μίας απλής σχολικής μέρας, η οποιαδήποτε αλλαγή εν-
δέχεται να διαταράξει την ασφάλεια της ρουτίνας και να προκαλέσει την 
αναστάτωση των κατεστημένων γραφειοκρατικών ισορροπιών. Στο πλαί-
σιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, οι εκπαιδευτικοί να μην «απομονώνονται» 
άλλα να προσπαθούν μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με άλλους 
συναδέλφους να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας κοινότητας, μέ-
σα από την οποία θα προωθούνται διαδικασίες κοινωνικής αντίστασης μέ-
σω συλλογικοτήτων, παρεμβάσεις ανατροπών αλλά και λύσεις μέσω της 
κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες.

4.0 ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

Η κριτικοστοχαστική θεώρηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας οδη-
γεί αναπόφευκτα σε μία σειρά διαπιστώσεων, οι οποίες κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου, θέτοντας ορισμένα σημεία προς άμεση επίλυση. Είναι 
πλέον προφανές πως η οικονομική κρίση, αποτελεί το επιφαινόμενο μίας 
βαθύτερης δομικής κρίσης της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της εκπαίδευ-
σης, με τη συνεχή χειραγώγηση του λαού και την όξυνση των αδικιών και 
των ανισοτήτων. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, μην έχοντας υπερβεί τα στε-
νά όρια της επαγγελματικής κατάρτισης, απέχει παρασάγγας από τις επιδι-
ώξεις για ένα επιθυμητό σχολείο, που θα επιδιώκει τη χειραφέτηση και την 
ανεξαρτησία του πνεύματος, τον δημοκρατικό τρόπο οργάνωσης και λει-
τουργίας του και κυρίως την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των ατό-
μων, με σκοπό να στοχάζονται και να αναστοχάζονται ώστε να έχουν ενερ-
γό στάση απέναντι στα κοινωνικά δρώμενα (Τσιάμη, 2013). Η προσέγγιση 
μίας τέτοιου τύπου εκπαίδευσης, επαφίεται στην ενεργό δράση των εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι οφείλουν να διεκδικήσουν το δικαίωμα να είναι οι ίδιοι 
δημιουργοί του έργου τους και να πάψουν να αδρανούν. Ένα πλαίσιο εκπαί-
δευσης, το οποίο εμπνέει το σεβασμό όλων των πολιτικών και κοινωνικών 
δομών, είναι ανοιχτό στη ζωή και υποστηρίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
προσεγγίζεται μόνο από ελεύθερους και αυτοδύναμους εκπαιδευτικούς.

  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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Οι αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό 
και τα μαθησιακά αποτελέσματα μετά 

από την εκτέλεση πραγματικών 
και εικονικών πειραμάτων

Μαρία Τσαγγοπούλου

ABSTRACT

This paper presents and analyses the results of a study which deals with the 
concepts of electricity and that of the simple electric circuit. The aim of the 
study is: a) to detect alternative ideas of the students who are in classes 4, 5 
and 6 of Primary School but also b) to determine whether there has been a 
change in the way students perceive and understand these concepts after 
a series of real and simulative experiments have been conducted (use of 
the simulative software Circuit Construction Kit). From the analysis of the 
data, for which the statistic packet SPSS was used, we find that both the 
real and simulative experiments yield equal results.

KEywoRdS: alternative ideas, experiments, ICT, electricity, electric circuit 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα παιδιά αναπτυσσόμενα στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, προ-
σέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με μία σειρά διαμορφωμένων ιδε-
ών για τον κόσμο που τα περιβάλλει. Οι ιδέες αυτές αποτελούν ένα σύνο-
λο γνώσεων που προέρχονται από πολυσύνθετες άτυπες διαδικασίες μά-
θησης μέσα στην οικογένεια, στον κύκλο των συνομηλίκων ή αντλούνται 
από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Πολλές φορές οι αντιλήψεις των παι-
διών δεν συνδέονται καθόλου με την επιστημονική γνώση και, ειδικά στο 
αντικείμενο της Φυσικής, συχνά είναι αντίθετες με αυτό που η ίδια η επι-
στήμη ορίζει και δέχεται.

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι πρώτες αυτές ιδέες συχνά αναφέρονται ως 
εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, παρανοήσεις ή εσφαλμένες αντιλήψεις, 
προϋπάρχουσες ιδέες, επιστήμη των παιδιών ή νοητικά μοντέλα.

Οι αντιλήψεις είναι ο πρωταρχικός δεσμός που μπορεί να έχει το παιδί με 
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τη νέα γνώση, είναι το προσωπικό μοντέλο για του οποίου την εξέλιξη πρέ-
πει να φροντίσουμε. Δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε για έναν απλό λόγο: 
αν αγνοήσουμε τις αντιλήψεις, αυτές δεν εξαφανίζονται, απλώς απωθούνται.

Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει τις ιδέες αυτές και 
να συντελέσει τη γνωστική σύγκρουση, προκειμένου να επέλθει η εννοιολογι-
κή αλλαγή προς την επιστημονική γνώση. Κυρίαρχο μέσο για να επιτευχθεί κά-
τι τέτοιο είναι το πείραμα (Κώτσης, 2001β:236). Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 
του πειράματος ο μαθητής διευκολύνεται να τροποποιήσει ή να οικοδομήσει 
εκ νέου τις εναλλακτικές (ή προϋπάρχουσες) ιδέες του για έννοιες της Φυσι-
κής προς μια επιστημονική αντίληψη των εννοιών αυτών (Κώτσης, 2001α: 223). 

Κάθε μαθητής οφείλει να ενεργήσει για να ανακαλύψει τη γνώση των 
Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), να εμπλακεί, να παρατηρήσει, να προβληματι-
στεί και να αλληλεπιδράσει με διάφορα εργαστηριακά υλικά. Ο εκπαιδευ-
τικός δεν προσφέρει έτοιμη τη γνώση, αλλά σχεδιάζει καταστάσεις διερεύ-
νησης ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στην πραγματοποίηση πει-
ραμάτων και να κατανοούν μέσα από τον ίδιο τον πειραματισμό τον φυσι-
κό κόσμο που τους περιβάλλει.

2.0 Η ΕΡΕΥΝΑ

2.1 Ο σκοπός και τα διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αναδειχθούν αρχικά οι ιδέες που 
αναπτύσσουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου για τον ηλεκτρισμό και 
το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Ειδικότερα, εξετάζουμε την ύπαρξη εναλλα-
κτικών ιδεών και ελέγχουμε κατά πόσο διαφέρουν οι κατανομές των απα-
ντήσεων των μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Επιπρόσθετα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει τα μα-
θησιακά αποτελέσματα των μαθητών που εκτελούν πραγματικά και εικο-
νικά πειράματα σχετικά με την έννοια του ηλεκτρισμού και του απλού ηλε-
κτρικού κυκλώματος. Επιδιώκεται, δηλαδή, να συγκριθεί η διδακτική απο-
τελεσματικότητα των εικονικών και πραγματικών πειραμάτων Φυσικής. 

Τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής:                   
α) Έχουν διαμορφώσει οι μαθητές προϋπάρχουσες ιδέες για τον ηλεκτρι-
σμό πριν ακόμη διδαχθούν το φαινόμενο αυτό; β) Το εικονικό ή πραγμα-
τικό πείραμα είναι αποτελεσματικότερο για τους μαθητές σχετικά με την 
εννοιολογική κατανόηση της έννοιας του ηλεκτρισμού και του απλού ηλε-
κτρικού κυκλώματος; 
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2.2 Τα υποκείμενα της έρευνας

Στο πρώτο μέρος της έρευνας το δείγμα αποτέλεσαν οι μαθητές των τρι-
ών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Ειδικότερα,  συμμετείχαν 
συνολικά 112 μαθητές.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας συμμετείχαν μόνο οι μαθητές της Ε’ τά-
ξης (37 μαθητές). Οι μαθητές της Ε’ τάξης ήταν ήδη χωρισμένοι σε δύο τμή-
ματα των 19 (τμήμα Ε1) και 18 ατόμων (τμήμα Ε2). Οι 19 μαθητές του τμή-
ματος Ε1 εκτέλεσαν πειράματα χρησιμοποιώντας πραγματικά αντικείμενα, 
ενώ οι 18 μαθητές του τμήματος Ε2 εκτέλεσαν τα ίδια πειράματα με τη χρή-
ση του λογισμικού προσομοίωσης Circuit Construction Kit (CCK). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως μόνο οι μαθητές της ΣΤ’ 
τάξης είχαν ήδη διδαχθεί την ενότητα που αναφέρεται στον ηλεκτρισμό.

2.3 Τα μέσα συλλογής δεδομένων

Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, 
το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικές με τον ηλε-
κτρισμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους 
μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης (112 μαθητές), προκειμένου να ανιχνευθούν 
οι αντιλήψεις τους για τον ηλεκτρισμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας το ίδιο ερωτηματολόγιο μοιράστηκε 
ξανά μόνο στους μαθητές της Ε’ τάξης, αφότου πραγματοποιήθηκε η δι-
δασκαλία της ενότητας του «Ηλεκτρισμού» με τη χρήση πραγματικών πει-
ραμάτων στο τμήμα Ε1 και τη χρήση εικονικών πειραμάτων στο τμήμα Ε2. 

2.4  Πειραματικό υλικό

Τα πραγματικά αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι μαθητές στο πρώτο 
τμήμα της Ε’ τάξης για τα πραγματικά πειράματα ήταν: μία μπαταρία πλα-
κέ 4,5V, καλώδια με κροκοδειλάκια, λαμπάκια 4,5V (βιδωτά) με λυχνιολα-
βή, ένας διακόπτης, ένα γυάλινο ποτήρι, ένα νόμισμα, ένα φύλλο αλουμι-
νίου, ένα πλαστικό καλαμάκι, ένα κομμάτι ξύλο, ένα κουτάλι, ένα λαστιχά-
κι, ένας συνδετήρας και μία γομολάστιχα.

Το λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές 
του δεύτερου τμήματος της Ε’ τάξης για τα εικονικά πειράματα ήταν το CCK  
(λογισμικό ελεύθερης διανομής). Το συγκεκριμένο λογισμικό επιλέχθηκε για 
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τους εξής λόγους: α) οι μαθητές ύστερα από σύντομη επίδειξη της χρήσης 
του προγράμματος είναι σε θέση να δημιουργούν τα δικά τους πειράματα, 
β) το λογισμικό αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον 
επικοινωνίας και οι μαθητές μπορούν με απλούς χειρισμούς να εκτελέσουν 
πειράματα και να παρατηρήσουν άμεσα τα αποτελέσματα τους στην οθό-
νη του υπολογιστή, γ) οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το 
πείραμα όσες φορές επιθυμούν και δ) είναι λογισμικό ελεύθερης διανομής, 
με αποτέλεσμα να είναι εύκολα διαθέσιμο σε οποιοδήποτε σχολείο για να 
το χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές για 
την εκτέλεση πειραμάτων στα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. 

2.5 Η διδακτική προσέγγιση

Οι βασικές έννοιες που διαπραγματευτήκαμε με τους μαθητές καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διδασκαλίας ήταν οι εξής: ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό κύκλωμα, 
ηλεκτρόνια, μπαταρία, λάμπες, διακόπτης, αγωγοί και μονωτές. Οι έννοιες 
αυτές παρουσιάστηκαν σταδιακά και ζητήθηκε από τους μαθητές να ανα-
φέρουν ό,τι γνώριζαν για κάθε μία από αυτές τις έννοιες προκειμένου να 
αναδειχθούν και να εντοπιστούν οι αρχικές (εναλλακτικές) ιδέες τους για 
τον ηλεκτρισμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Έπειτα εισήγαγα στους μαθητές την επιστημονική γνώση αναφορικά 
με το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Παράλληλα τους παρουσίασα τα υλικά 
που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τα διάφορα πειράματα, δηλαδή τα 
πραγματικά υλικά για το τμήμα Ε1 και τα εικονικά αντικείμενα για το τμή-
μα Ε2. Όσον αφορά τους μαθητές οι οποίοι επρόκειτο να εκτελέσουν εικο-
νικά πειράματα, ακολούθησε μία εξοικείωση με το λογισμικό προσομοίω-
σης CCK, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν θετική διάθεση απένα-
ντι στον υπολογιστή ως περιβάλλον εργασίας και να εξοικειωθούν με αυ-
τή την εφαρμογή κατασκευής κυκλωμάτων. Έπειτα  οι μαθητές και των δύο 
τμημάτων της Ε’ τάξης είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν, με διερευ-
νητικό τρόπο, πάνω στην κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε 
πραγματικό ή εικονικό περιβάλλον. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα πειράματα που εκτέλεσαν 
οι μαθητές με τη χρήση πραγματικών ή εικονικών αντικειμένων:

Α) 1ο Πείραμα: Η λειτουργία του Απλού Ηλεκτρικού Κυκλώματος Περι-
γραφή πειράματος: 

1ο Βήμα: Συνδέουμε τη μπαταρία και το λαμπάκι με τα καλώδια. Το 
λαμπάκι ανάβει. 

Μαρία Τσαγγοπούλου
Οι αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό και τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από …



1307

2ο Βήμα: Βγάζουμε το καλώδιο από τον ένα πόλο της μπαταρίας και 
το λαμπάκι σβήνει. 
3ο Βήμα: Συνδέουμε τη μπαταρία, το λαμπάκι και το διακόπτη με τα 
καλώδια. 
4ο Βήμα: Κλείνουμε το διακόπτη και το λαμπάκι ανάβει. 
5ο Βήμα Ανοίγουμε το διακόπτη και το λαμπάκι σβήνει.

Εικόνα 1. Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 
με διακόπτη σε πραγματικό πείραμα

Εικόνα 2. Απλό ηλεκτρικό 
κύκλωμα με διακόπτη 
σε εικονικό πείραμα

Β) 2ο Πείραμα: Κύκλωμα σε σειρά
Περιγραφή πειράματος: 

1ο Βήμα: Κατασκευάζουμε το κύκλωμα με δύο ή τρία λαμπάκια στη 
σειρά και τη μπαταρία. 
2ο Βήμα: Κατασκευάζουμε το κύκλωμα με δύο λαμπάκια συνδεδεμέ-
να σε σειρά και έναν διακόπτη κοντά στη μπαταρία.
3ο Βήμα: Κλείνουμε το διακόπτη και βλέπουμε τα λαμπάκια να ανά-
βουν και να φωτοβολούν το ίδιο. 
4ο Βήμα: Ανοίγουμε το διακόπτη και τα λαμπάκια σβήνουν. Κλείνου-
με το διακόπτη και τα λαμπάκια ανάβουν. 
5ο Βήμα: Ξεβιδώνουμε ένα λαμπάκι κάθε φορά, ενώ ο διακόπτης εί-
ναι κλειστός και τα λαμπάκια αναμμένα. Παρατηρούμε ότι και τα άλ-
λα λαμπάκια σβήνουν. 
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Εικόνα 4. Σύνδεση σε σειρά
σε εικονικό πείραμα

Εικόνα 3. Σύνδεση σε σειρά
 σε πραγματικό πείραμα

Γ) 3ο Πείραμα: Παράλληλο κύκλωμα
Περιγραφή πειράματος: 

1ο Βήμα: Κατασκευάζουμε το κύκλωμα με δύο ή τρία λαμπάκια συν-
δεδεμένα παράλληλα και τη μπαταρία.
2ο Βήμα: Κατασκευάζουμε το κύκλωμα με δύο λαμπάκια συνδεδεμέ-
να παράλληλα και έναν διακόπτη κοντά στη μπαταρία.
3ο Βήμα: Κλείνουμε το διακόπτη και βλέπουμε τα λαμπάκια να ανά-
βουν. 
4ο Βήμα: Ανοίγουμε το διακόπτη και βλέπουμε τα λαμπάκια να σβή-
νουν.  
5ο Βήμα: Ξεβιδώνουμε ένα λαμπάκι κάθε φορά, ενώ ο διακόπτης εί-
ναι κλειστός και τα λαμπάκια αναμμένα. Παρατηρούμε ότι τα άλλα 
λαμπάκια παραμένουν αναμμένα. 

Εικόνα 5. Πραγματικό κύκλωμα 
με παράλληλη σύνδεση 

και διακόπτη

Εικόνα 6. Εικονικό κύκλωμα 
με παράλληλη σύνδεση 

και διακόπτη
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Δ) 4ο Πείραμα: Αγωγοί και Μονωτές
Περιγραφή πειράματος: 

1ο Βήμα: Κατασκευάζουμε το κύκλωμα με ένα λαμπάκι (ή και περισ-
σότερα) .
2ο Βήμα: Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν ποια υλικά ανή-
κουν στην κατηγορία των μονωτών και ποια στην κατηγορία των 
αγωγών. 
3ο Βήμα: Ζητάμε από τους μαθητές να φτιάξουν ένα ηλεκτρικό κύ-
κλωμα, βάζοντας ενδιάμεσα τα αντικείμενα που τους έχουν δοθεί. 

Εικόνα 7. Πραγματικό κύκλωμα  
με νόμισμα

Εικόνα 8. Εικονικό κύκλωμα  
με νόμισμα

3.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθη-
κε το στατιστικό πακέτο SPSS v.18 και ειδικότερα το κριτήριο x2 (chi – square 
criterion). Το κριτήριο x2 είναι μία πολύ διαδεδομένη στατιστική τεχνική, η 
οποία ουσιαστικά εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο διακριτών μεταβλητών. 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας οι μεταβλητές είναι οι εξής: η τάξη φοί-
τησης (Δ’, Ε’ ή ΣΤ’) και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου σχετικά με το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Στο δεύτερο μέρος 
της έρευνας οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι η μέθοδος διδασκαλίας της 
ενότητας του «Ηλεκτρισμού», δηλαδή η εκτέλεση πραγματικών πειραμά-
των ή εικονικών πειραμάτων με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και οι απόψεις των μαθητών όσον αφορά τον ηλε-
κτρισμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ακολουθεί το στάδιο της στατιστι-
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κής επεξεργασίας για την εξαγωγή των ερευνητικών ευρημάτων. Έτσι με 
τη βοήθεια των κατάλληλων γραφικών παραστάσεων, ραβδογραμμάτων 
στην παρούσα έρευνα, παρουσιάζονται στη συνέχεια αναλυτικά τα ευρή-
ματα των κατανομών. 

3.1 Οι αντιλήψεις των μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης για τον ηλεκτρι-
σμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν τη σωστή απάντηση στην 
ερώτηση: «Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;». Από το Σχήμα 1 συμπεραίνουμε 
ότι η πλειοψηφία των μαθητών της Δ’ και ΣΤ’ τάξης πιστεύει ότι το ηλεκτρι-
κό ρεύμα είναι μία μορφή ενέργειας η οποία καταναλώνεται. Οι μαθητές 
της Ε’ τάξης επιλέγουν σε μεγάλο ποσοστό τρεις διαφορετικές επιλογές για 
να ορίσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των μα-
θητών της Ε’ τάξης (δηλαδή το 40,6%) υποστηρίζει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα 
είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων, που είναι και η σωστή 
απάντηση. Τη σωστή  απάντηση δίνει μόλις το 34,2% των μαθητών της ΣΤ’ 
τάξης παρά το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί έχουν ήδη διδαχθεί το φαινό-
μενο του ηλεκτρισμού, ενώ κανένας μαθητής της Δ’ τάξης δεν απαντά σω-
στά σε αυτή την ερώτηση.

 Σχήμα 1. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση: 
«Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;»

Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση: «Τι 
πρέπει να κάνω για να ανάψει η λάμπα που υπάρχει σε ένα δωμάτιο;». Με βά-
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ση το Σχήμα 2 βλέπουμε ότι όλοι οι μαθητές της Δ’ τάξης επιλέγουν τη λαν-
θασμένη απάντηση σύμφωνα με την οποία  υποστηρίζεται ότι για να ανάψει 
μία λάμπα πρέπει να ανοίξουμε το διακόπτη. Οι περισσότεροι μαθητές της 
Ε’ τάξης επιλέγουν την πρώτη απάντηση, που είναι και η σωστή, σε ποσο-
στό 67,6%, ενώ μόλις το 47,4% των μαθητών της ΣΤ’ τάξης απαντά σωστά. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της ΣΤ’ τάξης (ποσοστό 52,6%) βλέ-
πουμε ότι εμμένει στην αρχική εναλλακτική ιδέα και απαντά λανθασμένα. 
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Σχήμα 2. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση: 
«Τι πρέπει να κάνω για να ανάψει η λάμπα που υπάρχει σε ένα δωμάτιο;»

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών όσον αφορά 
τη σύνδεση σε σειρά. Όταν οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν λοιπόν 
στο ερώτημα «τι θα συμβεί αν σε μία σύνδεση σε σειρά αποσυνδέσουμε 
τη μία από τις δύο λάμπες;», παρατηρούμε την εξής κατανομή απαντήσε-
ων: οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης απαντούν σωστά σε ποσοστό μόλις 36,8%, αν 
και έχουν ήδη διδαχθεί την ενότητα που αναφέρεται στον ηλεκτρισμό. Οι 
μαθητές της Ε’ τάξης απαντούν σωστά σε ποσοστό 75,7% παρόλο που δεν 
έχουν διδαχθεί τον ηλεκτρισμό και, τέλος, το ποσοστό των σωστών απα-
ντήσεων των μαθητών της Δ’ τάξης ανέρχεται στο 51,4%.
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Σχήμα 3. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση:
 «Δύο λάμπες είναι συνδεδεμένες σε σειρά και είναι αναμμένες. 

Τι θα συμβεί αν αποσυνδέσουμε τη μία από τις δύο λάμπες;»
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 Σχήμα 4. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση: 
«Δύο λάμπες είναι συνδεδεμένες παράλληλα και είναι αναμμένες. 

Τι θα συμβεί αν αποσυνδέσουμε τη μία από τις δύο λάμπες;»

Στο Σχήμα 4, που ακολουθεί, βλέπουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις ανα-
φορικά με την παράλληλη σύνδεση. Έτσι λοιπόν στο ερώτημα «τι θα συμ-
βεί αν σε μία παράλληλη σύνδεση αποσυνδέσουμε τη μία από τις δύο λά-
μπες;», οι μαθητές απάντησαν ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθη-
τών και των τριών τάξεων απάντησε σωστά επιλέγοντας την πρώτη απά-
ντηση. Πιο συγκεκριμένα σωστά απάντησε το 92,1% των μαθητών της ΣΤ’, 
το 89,2% των μαθητών της Ε’ και το 62,2% των μαθητών της Δ’ τάξης. Το 
ποσοστό των σωστών απαντήσεων για τη Δ’ και κυρίως την Ε’ τάξη θα μπο-
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ρούσε χαρακτηριστεί αρκετά υψηλό, αφού οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακό-
μη τι είναι η παράλληλη και σε σειρά σύνδεση.  

Στο επόμενο σχήμα (Σχήμα 5) βλέπουμε τις απαντήσεις των μαθητών 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθούσαν ένα θύμα σε περίπτω-
ση ηλεκτροπληξίας. Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης επέλεξαν σωστά να χρησιμο-
ποιήσουν ένα ξύλο, το οποίο είναι ηλεκτρικός μονωτής, σε ποσοστό 94,7%. 
Οι μαθητές της Ε’ τάξης απάντησαν σωστά σε ποσοστό 51,4%,  δηλαδή σχε-
δόν οι μισοί από αυτούς απάντησαν σωστά στο ερώτημα αυτό. Ενώ αντίθε-
τα το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της Δ’ τάξης απάντησε λανθασμέ-
να επιλέγοντας τη μεταλλική ράβδο, σε ποσοστό 62,2%. Τη σωστή απάντη-
ση σε αυτή την ερώτηση έδωσε μόλις το 32,4% των μαθητών της Δ’ τάξης, 
καθώς οι μαθητές αυτοί δεν έχουν διδαχθεί τον ηλεκτρισμό και δεν γνωρί-
ζουν ποια υλικά είναι αγωγοί και ποια μονωτές, ώστε να τα χρησιμοποιή-
σουν σωστά, για παράδειγμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας.
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Δ' Ε' ΣΤ'

 Σχήμα 5. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση: 
«Πώς θα βοηθήσετε το θύμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας;»

3.2 Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας πραγματικών και ει-
κονικών πειραμάτων για τον ηλεκτρισμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Στην πρώτη ερώτηση οι μαθητές της Ε’ τάξης καλούνται να επιλέξουν τον 
σωστό ορισμό για το ηλεκτρικό ρεύμα. Από το ραβδόγραμμα που ακολου-
θεί (Σχήμα 6) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό των σωστών 
απαντήσεων αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό και για τα δύο τμήματα της Ε’ τά-
ξης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι για τη διδασκαλία με τη χρήση 
πραγματικών πειραμάτων σημειώνεται ποσοστό σωστών απαντήσεων ίσο 
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με 68,4%, ενώ για τη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ σημειώνεται ποσο-
στό σωστών απαντήσεων ίσο με 88,9%. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
στην πρώτη ερώτηση της έρευνας για τους μαθητές της Ε’ τάξης δείχνουν 
ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους απάντη-
σαν σωστά σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μαθητές που διδά-
χθηκαν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση πραγματικών πειραμάτων.  
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 Σχήμα 6. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση:
«Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;»

Στο Σχήμα 7 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πριν από τη διδασκα-
λία σωστά απάντησε μόλις το 67,6% των μαθητών της Ε’ τάξης, όσον αφο-
ρά την ερώτηση «τι πρέπει να κάνω για να ανάψει η λάμπα, να κλείσω ή να 
ανοίξω το διακόπτη;». Μετά από τη διδασκαλία είναι φανερό ότι τα ποσο-
στά των σωστών απαντήσεων αυξήθηκαν και για τα δύο τμήματα της Ε’ 
τάξης. Ειδικότερα βλέπουμε ότι όλοι οι μαθητές του τμήματος που χρησι-
μοποίησε τις ΤΠΕ επέλεξαν τη σωστή απάντηση, αλλά και οι μαθητές που 
πραγματοποίησαν πραγματικά πειράματα απάντησαν σωστά σε ποσοστό 
84,2%. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην ερώτηση αυτή τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα μετά τη διδασκαλία είναι υψηλότερα συγκριτικά με τα μαθησια-
κά αποτελέσματα πριν τη διδασκαλία. 
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 Σχήμα 7. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση: 
«Τι πρέπει να κάνω για να ανάψει η λάμπα που υπάρχει σε ένα δωμάτιο;»

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 8), παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μα-
θητών όσον αφορά τη σύνδεση σε σειρά. Έτσι όταν οι μαθητές καλούνται να 
απαντήσουν στο ερώτημα «τι θα συμβεί αν σε μία σύνδεση σε σειρά αποσυν-
δέσουμε τη μία από τις δύο λάμπες;» παρατηρούμε την εξής κατανομή απα-
ντήσεων: πριν από τη διδασκαλία οι μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό 
75,7%, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι οι μα-
θητές δεν γνωρίζουν τι σημαίνει σύνδεση σε σειρά. Μετά τη διδασκαλία τα πο-
σοστά των σωστών απαντήσεων αυξάνονται, με τους μαθητές που εκτέλεσαν 
πραγματικά πειράματα να απαντούν σωστά σε ποσοστό 89,5% και τους μαθη-
τές που εκτέλεσαν εικονικά πειράματα να απαντούν σωστά σε ποσοστό 100%. 
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 Σχήμα 8. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση:
«Δύο λάμπες είναι συνδεδεμένες σε σειρά και είναι αναμμένες. 

Τι θα συμβεί αν αποσυνδέσουμε τη μία από τις δύο λάμπες;»
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Στο Σχήμα 9, που ακολουθεί, βλέπουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις όσον 
αφορά την παράλληλη σύνδεση. Έτσι στο ερώτημα «τι θα συμβεί αν σε μία 
παράλληλη σύνδεση αποσυνδέσουμε τη μία από τις δύο λάμπες;» το μεγα-
λύτερο ποσοστό των μαθητών πριν και μετά τη διδασκαλία απάντησε σω-
στά επιλέγοντας την πρώτη απάντηση. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά το 
ραβδόγραμμα θα προσέξουμε ότι τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων 
πριν και μετά τη διδασκαλία δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις με-
ταξύ τους, αφού και στις τρεις περιπτώσεις τα ποσοστά προσεγγίζουν το 
89%. Τέλος, συμπεραίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή τα μαθησιακά απο-
τελέσματα και στα δύο τμήματα (χρήση πραγματικού πειράματος και χρή-
ση ΤΠΕ) είναι παρόμοια.
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 Σχήμα 9. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση:
 «Δύο λάμπες είναι συνδεδεμένες παράλληλα και είναι αναμμένες. 

Τι θα συμβεί αν αποσυνδέσουμε τη μία από τις δύο λάμπες;»

Έπειτα, στο Σχήμα 10, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα 
βοηθούσαν ένα θύμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Πριν από τη διδασκα-
λία οι μαθητές της Ε’ τάξης απάντησαν σωστά σε ποσοστό 51,4%, δηλαδή 
σχεδόν οι μισοί από αυτούς επέλεξαν τη σωστή απάντηση, που είναι το ξύ-
λο. Όμως μετά τη διδασκαλία τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων αυξή-
θηκαν θεαματικά. Ειδικότερα από το ραβδόγραμμα που ακολουθεί φαίνε-
ται ότι όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στη διδασκαλία με πραγματικά πει-
ράματα απάντησαν σωστά. Ακόμη βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των μαθη-
τών που χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ απάντησε σωστά (ποσοστό 83,3%), ενώ 
μόλις το 5,6% και το 11,1% των μαθητών αυτών θα βοηθούσε το θύμα με 
τα χέρια ή με μία μεταλλική ράβδο αντίστοιχα.
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Σχήμα 10. Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση:
«Πώς θα βοηθήσετε το θύμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας;»

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων που έδωσαν οι μα-
θητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης στο πρώτο μέρος της έρευνας, αποδεικνύεται 
η ανάγκη για εμβάθυνση στις έννοιες του ηλεκτρισμού και των απλών ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων, καθώς οι μαθητές δείχνουν μία αξιοσημείωτη προ-
σκόλληση στις αρχικές ιδέες τους, είτε έχουν διδαχθεί τον ηλεκτρισμό εί-
τε όχι. Όσον αφορά λοιπόν τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης, η διδασκαλία του 
ηλεκτρισμού δε φαίνεται να απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 
οι μαθητές έναν χρόνο αργότερα συνεχίζουν να υποστηρίζουν εναλλακτι-
κές απόψεις, οι οποίες δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν σημαντικά από τη 
διδασκαλία. Ακόμη, οι μαθητές της Δ’ και Ε’ τάξης, όπως ήταν αναμενόμε-
νο, έχουν αρχίσει ήδη να οικοδομούν ένα ευρύ φάσμα ιδεών σχετικά με τον 
ηλεκτρισμό και το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, προκειμένου να εξηγήσουν 
τα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι λόγω της φύσης του αντικειμένου θα πρέπει 
να επιδιωχθεί η εργαστηριακή προσέγγιση των εννοιών, τόσο στο παρα-
δοσιακό σχολικό εργαστήριο, όσο και με τη χρήση των προσομοιώσεων 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων του δεύτερου μέρους της έρευ-
νας έδειξε ότι στις περισσότερες ερωτήσεις τα μαθησιακά αποτελέσματα 
των μαθητών και των δύο τμημάτων της Ε’ τάξης ήταν    παρόμοια. Ωστό-
σο, σε ορισμένες ερωτήσεις παρατηρείται μία απόκλιση ανάμεσα στις κα-
τανομές των απαντήσεων των μαθητών που εκτέλεσαν πραγματικά πειρά-
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ματα και των μαθητών που εκτέλεσαν εικονικά πειράματα.
Στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των κατανομών των απαντήσε-

ων των μαθητών που χειρίστηκαν τα πραγματικά αντικείμενα στα πειρά-
ματά τους είναι υψηλότερα από τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθη-
τών που χειρίστηκαν τις ΤΠΕ, ενισχύεται η άποψη των υποστηρικτών των 
πραγματικών πειραμάτων που ισχυρίζονται ότι η άμεση εμπειρία με φυσι-
κά και πραγματικά υλικά είναι αποτελεσματικότερη από την προσομοίωση. 

Στις ερωτήσεις, όμως, στις οποίες τα αποτελέσματα των κατανομών των 
μαθητών που συμμετείχαν στη διδασκαλία του ηλεκτρισμού με την εκτέ-
λεση εικονικών πειραμάτων είναι υψηλότερα, καταδεικνύεται το γεγονός 
ότι η χρήση των ΤΠΕ έχει θετική επίδραση στην κατανόηση του φαινομέ-
νου του ηλεκτρισμού. Μέσα από τα αποτελέσματα αυτά μπορεί ακόμη να 
υποστηριχθεί η άποψη ότι οι ΤΠΕ είναι σήμερα ένα πολύτιμο εργαλείο δι-
δασκαλίας και μάθησης, το οποίο όταν αξιοποιείται κατάλληλα από τους 
εκπαιδευτικούς μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των νέων εκπαιδευ-
τικών θεωριών στη διδακτική πράξη.

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώνεται λοιπόν η ισοδυνα-
μία των πραγματικών και εικονικών πειραμάτων στην εννοιολογική κατα-
νόηση και μάθηση της έννοιας του ηλεκτρισμού και του απλού ηλεκτρι-
κού κυκλώματος (Baxter, 1995; Keller et al., 2005; Jaakkola & Nurmi, 2008). 
Όμως, παράλληλα, ενισχύονται  και οι βιβλιογραφικές πηγές που αναγνωρί-
ζουν τη σπουδαιότητα τόσο των προσομοιώσεων – εικονικών πειραμάτων 
(Zacharia, 2007) όσο και των πραγματικών πειραμάτων (Hofstein & Lunetta, 
2004) στην κατανόηση εννοιών και φαινομένων της Φυσικής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Baxter, G. P. (1995). Using computer simulations to assess hands-on science 
learning. Journal of Science Education and Technology, 4, 21-27.

Circuit Construction Kit, (2010). University of Colorado. Στο: http://phet.colorado.
edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc. (Τελευταία ηλεκτρονική προ-
σπέλαση: 15/11/2014).

Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: 
Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88(1), 28-54.

Jaakkola, T., & Nurmi, S. (2008). Fostering elementary school students’ 
understanding of simple electricity by combining simulation and laboratory 
activities. Journal of Computer Assisted Learning, 24(1), 271 – 283.

Keller, C., Finkelstein, N. D., Perkins, K. K., & Pollock, S. J. (2005). Assessing the 

Μαρία Τσαγγοπούλου
Οι αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό και τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από …



1319

effectiveness of a computer simulation in conjunction with tutorials in 
introductory physics in undergraduate physics recitations. Proceedings of the 
2005 Physics Education Research Conference, Melville NY: AIP Press. Στο:  http://
www.colorado.edu/physics/EducationIssues/papers/perc2005_keller.pdf (Τε-
λευταία ηλεκτρονική προσπέλαση στις 15/11/2014).

Zacharia, Z. C. (2007). Comparing and combining real and virtual experimentation: 
an effort to enhance students' conceptual understanding of electric circuits. 
Journal of Computer Assisted Learning, 23(2), 120 – 132.

Κόκκοτας, Π. (2009). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Σύγχρονες προσεγγίσεις 
στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κώτσης, Θ. Κ. (2001α). Η χρήση πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής στο Ελ-
ληνικό Δημοτικό Σχολείο. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης, 14, 233-242.

Κώτσης, Θ. Κ. (2001β). Η ύπαρξη εργαστηριακής υποδομής στο Δημοτικό Σχολείο 
και η χρήση πειραμάτων για τη διδασκαλία της Φυσικής. Επιστημονική Επετη-
ρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 14, 233-242.

Κώτσης, Θ. Κ., & Ευαγγέλου, Β. Φ. (2011). Μαθησιακά αποτελέσματα μετά από την 
εκτέλεση πραγματικών και εικονικών πειραμάτων Φυσικής σε μαθητές Πέ-
μπτης και Έκτης Δημοτικού σχετικά με την έννοια του απλού ηλεκτρικού κυ-
κλώματος. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3 (3), 141-158.

Πατσαδάκης, Μ. & Πιπίλης, Κ. (2004). Πειράματα με τη Θερμότητα, το Φως και τα 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολεί-
ων. Στο: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1903/338.pdf (Τελευταία 
ηλεκτρονική προσπέλαση: 15/11/2014).

Σκουμιός, Μ. (2012). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση. Στο: http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/downloads/dfe/
DFE_Athmia_EKPAIDEYSH_SHMEIWSEIS_2012_2013.pdf (Τελευταία ηλεκτρο-
νική προσπέλαση: 15/11/2014).

Τσαγγοπούλου Μαρία
Δασκάλα

Αριστοτέλους 10, Άργος Ορεστικό – Καστοριά, Τ.Κ. 52200
6978412720

ts.maria24@yahoo.gr

Μαρία Τσαγγοπούλου
Οι αντιλήψεις των μαθητών για τον ηλεκτρισμό και τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από …



1320

Παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας 
εκτιμούν μήκη

Δανάη Τσάφου - Αποστολοπούλου
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το μήκος, ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό, θεωρείται προσιτό ακόμα και για 
τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Η ικανότητα μέτρησης μήκους εί-
ναι μια εξελικτική διαδικασία μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και η δυνα-
τότητα εκτίμησής του. Θέλοντας να διερευνήσουμε αν έχουν τα μικρά παι-
διά (4-6 ετών) την ικανότητα να εκτιμούν μήκη σε διάφορες καταστάσεις, 
ως μέγεθος καθαυτό, ως μήκος ή πλάτος δισδιάστατου σχήματος ή ύψος 
τρισδιάστατου, ως απόσταση ή ως κίνηση μεταξύ δύο σημείων, πραγμα-
τοποιήσαμε έρευνα και καταγράψαμε τις γνωστικές τους διεργασίες. Από 
τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας έχουν 
την ικανότητα να εκτιμούν μήκος ενεργοποιώντας τις γνωστικές διεργασί-
ες της ολιστικής οπτικής αναγνώρισης και της κατάταξης περισσότερο από 
της μοναδοποίησης.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το μήκος, θεωρείται θεμελιώδες χαρακτηριστικό, προσιτό και κατανοητό 
ακόμα και από τα μικρά παιδιά (Tan-Sisman & Aksu, 2012). Το μήκος και η 
μέτρησή του, είναι πολύ σημαντικές ενότητες στη μαθηματική εκπαίδευση 
γιατί βοηθάνε τα παιδιά να δομήσουν νοητικά το περιβάλλον τους, καθώς 
συνδέουν τα μαθηματικά με την πραγματική ζωή και το πεδίο του αριθμού 
με εκείνο της γεωμετρίας. Επίσης, αποτελούν τη βάση για την αντίληψη και 
την οικοδόμηση άλλων χαρακτηριστικών, όπως της περιμέτρου, του εμβα-
δού, του όγκου κλπ. 

Η αντίληψη του μήκους και η ικανότητα μέτρησής του περνάει από διά-
φορα στάδια. Ξεκινάει από την ποιοτική κατανόηση, με χρήση σχετικών λέ-
ξεων όπως μεγάλο-μικρό, μακρύ-κοντό, καθώς και την ικανότητα άμεσων 
συγκρίσεων, όπως την κατάταξη αντικειμένων με βάση το μήκος. Συνεχί-
ζει με εκτιμήσεις, με έμμεσες συγκρίσεις και με την ικανότητα ποσοτικοποί-
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ησης του μήκους, αποδίδοντάς του αριθμητική τιμή και καταλήγει με την 
ικανότητα χρήσης εργαλείων μέτρησης, όπως είναι ο χάρακας.

Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά στην εκτίμηση μήκους. Τα παιδιά, από 
πολύ μικρά, μέσα στο παιχνίδι τους, εμπλέκονται σε μετρήσεις μήκους, που 
συνήθως τις πραγματοποιούν διαισθητικά ή μέσω εκτίμησης. Επιπλέον, η δι-
δασκαλία του μήκους και της μέτρησής του περιλαμβάνεται στα προγράμ-
ματα σπουδών, πολλών χωρών, από το προνήπιο, με την εκτίμηση μήκους 
να αναφέρεται στους επιμέρους στόχους τους (ΠΣN, 2011· NCTM, 2000). 

Η εκτίμηση είναι μια ικανότητα πολύ σημαντική τόσο για την καθημερι-
νή ζωή, όσο και για τη μάθηση των αρχών και των διαδικασιών της μέτρη-
σης. Εκτίμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμα εργαλεία μέτρησης, που δε γίνεται να χρησιμοποιηθούν ερ-
γαλεία μέτρησης ή που δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν εργαλεία 
μέτρησης γιατί απλά πρέπει να γίνει μια εκτίμηση. Μια επιτυχημένη εκτί-
μηση απαιτεί τη γνώση των αρχών της μέτρησης και την εφαρμογή τους 
(Joram, Subrahmanyam & Gelman, 1998). Στις περιπτώσεις αυτές, γίνε-
ται νοητική ποσοτικοποίηση του προς μέτρηση μήκους μέσω της ‘χρήσης’ 
μιας φανταστικής μονάδας μέτρησης, η οποία τοποθετείται και επανατο-
ποθετείται σε όλο το μήκος χωρίς κενά και επικαλύψεις και επιλέγεται από 
εκείνον που κάνει την εκτίμηση. Μέσω της φαντασίας οι μαθητές εμπλέκο-
νται με τις υποκείμενες έννοιες οι οποίες βοηθάνε στην ανάπτυξη ισχυρής 
κατανόησης της μονάδας και του τι σημαίνει μετράω κάτι (Chang, Males, 
Mosier & Gonulates, 2011). 

Οι γνωστικές διεργασίες που ενεργοποιούνται στα μικρά παιδιά κατά 
την εκτίμηση μήκους είναι της ολιστικής οπτικής αναγνώρισης, της διάτα-
ξης και της μοναδοποίησης (Van den Heuvel-Panhuizen & Elia,  2011) με 
τη σειρά που παρουσιάζονται να αντιστοιχεί στον βαθμό πολυπλοκότη-
τας. Στην ολιστική οπτική αναγνώριση δεν απαιτείται αιτιολόγηση. Τα παι-
διά, εκτιμούν το μήκος ‘βλέποντας’ απλά την εικόνα. Στη διάταξη πραγμα-
τοποιούν ποικίλες συγκρίσεις μεταξύ των μηκών των αντικειμένων και εκεί 
βασίζουν την εκτίμησή τους. Τέλος, στη μοναδοποίηση, το μήκος των αντι-
κειμένων διαμερίζεται σε μονάδες ίσου μεγέθους και μέσω αυτής της δια-
δικασίας γίνεται η εκτίμηση. 

Όμως, ενώ η έρευνα καταδεικνύει ότι η μάθηση της εκτίμησης μήκους εί-
ναι πολύ σημαντική ικανότητα για μια επιτυχημένη μέτρηση, η διδασκαλία 
δεν κάνει σαφές στους μαθητές πώς να πραγματοποιούν εκτιμήσεις μήκους 
(Chang, Males, Mosier & Gonulates, 2011). Οι εκπαιδευτικοί συνήθως προ-
τρέπουν τους μαθητές, όταν τους ζητάνε να εκτιμούν μήκη, να μαντεύουν 
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(Joram, Gabriele, Bertheau, Gelman & Subrahmanyam, 2005) χωρίς να ορί-
ζουν τη μονάδα μέτρησης ή το πόσο ακριβής πρέπει να είναι η εκτίμησή τους.

Στην πορεία αυτή, από την άτυπη στην τυπική γνώση, αναρωτιέται κανείς 
πώς διαφοροποιούνται οι απαντήσεις παιδιών διαφορετικών εκπαιδευτικών 
βαθμίδων όταν καλούνται να εκτιμήσουν μήκη. Μπορούν να διατυπώσουν μια 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την εκτίμησή τους και τι μπορεί αυτό να δείχνει 
για τον τρόπο σκέψης τους; Στην εργασία αυτή, προσπαθώντας να δώσουμε 
απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα, έχουμε ως στόχο να διερευνήσου-
με την ικανότητα των μικρών παιδιών (4-7 ετών) να εκτιμούν μήκη σε διάφο-
ρες καταστάσεις, ως μέγεθος καθαυτό, ως μήκος ή πλάτος δισδιάστατου σχή-
ματος ή ύψος τρισδιάστατου, ως απόσταση ή ως κίνηση μεταξύ δύο σημείων 
και να καταγράψουμε τις γνωστικές διεργασίες που ενεργοποιούνται. 

2.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Θέλοντας να διερευνήσουμε την ικανότητα των μικρών παιδιών (4-7 ετών) 
να εκτιμούν μήκη σε διάφορες καταστάσεις, χρησιμοποιήσαμε το τεστ PICO 
για θέματα μέτρησης, των Van den Heuvel-Panhuizen και Elia (2011). Το τεστ 
αποτελείται από 11 κάρτες με ζωγραφισμένες εικόνες οικείες στα παιδιά. 
Κάθε κάρτα συνοδεύεται από μια ερώτηση, η απάντηση της οποίας μαζί με 
άλλες απαντήσεις απεικονίζονται με ζωγραφιές στην κάρτα (παράρτημα).

Το τεστ πραγματοποιήθηκε συνολικά σε σαράντα παιδιά, εκ τω οποί-
ων: δέκα προνήπια, δέκα νήπια, δέκα παιδιά της Α΄ τάξης δημοτικού και τα 
δέκα παιδιά της Β΄ τάξης δημοτικού. Κάθε παιδί, μέσω ατομικής συνέντευ-
ξης, υπέδειξε την απάντηση που θεωρούσε σωστή για καθένα από τα έντε-
κα ερωτήματα εκτίμησης μήκους και αιτιολόγησε την επιλογή του. Οι απα-
ντήσεις και οι αιτιολογήσεις των παιδιών, των διαφορετικών εκπαιδευτικών 
επιπέδων, καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν, τόσο με βάση την ορ-
θότητα τους, όσο και με βάση την πορεία σκέψης και τη γνωστική διεργα-
σία. Σε όλες τις περιπτώσεις η συνέντευξη διήρκησε δύο διδακτικές ώρες.

3.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
καθώς και τις τρεις γνωστικές διεργασίες: της ολιστικής οπτικής αναγνώρισης, 
της διάταξης και της μοναδοποίησης. Επιπλέον, πραγματοποιείται ποιοτική 
ανάλυση των αιτιολογήσεων των παιδιών ανάλογα με το θέμα της ερώτησης.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας 1 αποτυπώνει τις σωστές, αλλά και τις λανθα-
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σμένες απαντήσεις των μαθητών για την εκτίμηση μήκους, ανά εκπαιδευ-
τική βαθμίδα, ανά ερώτημα και ανά γνωστική διεργασία (με έντονη γρα-
φή αποδίδεται το σύνολο των σωστών απαντήσεων, ενώ με απλή γραφή 
το σύνολο των λανθασμένων απαντήσεων). 

Γν
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Ερ
ώ

τη
ση Α

Μωρό
Β

Σχοινί
Γ

Φίδι
Δ

Βήματα
Ε

Φυτό
ΣΤ

Φυτά
Η

Δέντρο
Θ

Πόρτα
Ι

Σαλιγκάρι
Κ

Λουλούδι
Λ

Πλεκτό

Προνήπια
Σωστές 

απαντήσεις
8/10 6/10 0/10 2/10 2/10 2/10 4/10 1/10 0/10 1/10 2/10

Ο.Α. 6/10
2/10

4/10
3/10 9/10 1/10

5/10
2/10
3/10

2/10
6/10

3/10
4/10

1/10
7/10 8/10 3/10 2/10

7/10

Δ. 2/10 2/10
1/10 1/10 1/10

3/10 5/10 2/10 1/10
2/10 2/10 2/10 1/10

6/10 1/10

ΜΟΝ. - - - - - - - - - - -
Νήπια

Σωστές 
απαντήσεις

9/10 10/10 0/10 6/10 6/10 4/10 2/10 7/10 3/10 2/10 4/10

Ο.Α. 5/10
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1/10

1/10
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απαντήσεις
10/10 10/10 4/10 8/10 10 
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Πίνακας 1: Οι απαντήσεις των μαθητών για την εκτίμηση μήκους (με έντονη 
γραφή αποδίδεται το σύνολο των σωστών απαντήσεων, ενώ με απλή γραφή 

το σύνολο των λανθασμένων απαντήσεων).
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Από τα δεδομένα του πίνακα παρατηρούμε τη σταδιακή αύξηση των σω-
στών απαντήσεων, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ανάλογη 
με το εκπαιδευτικό επίπεδο και άρα με την ηλικία των παιδιών. Οι γνωστι-
κές διεργασίες που ενεργοποιήθηκαν— ολιστική οπτική αναγνώριση, δι-
άταξη, μοναδοποίηση— κατηγοριοποιήθηκαν, ως τέτοιες, με βάση τις λε-
κτικές περιγραφές που χρησιμοποίησαν τα παιδιά. Οι απαντήσεις των παι-
διών κατηγοριοποιήθηκαν στις αντίστοιχες γνωστικές διεργασίες, ανεξάρ-
τητα από την ορθότητά τους.

Το ερώτημα που φαίνεται να δυσκόλεψε πολύ όλα τα παιδιά ήταν το ‘φί-
δι’ στο οποίο δε σημειώθηκε καμία σωστή απάντηση από τα προνήπια και 
τα νήπια, ενώ από τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης δόθηκαν δύο (2/10) και τέσ-
σερις (4/10) σωστές απαντήσεις αντίστοιχα. Υποθέτουμε πως αυτό οφείλε-
ται τόσο στην αντικειμενική δυσκολία της ερώτησης, καθώς ενδείκνυται να 
την προσεγγίσει κανείς μέσω της μοναδοποίησης, όσο και στο γεγονός ότι 
αξιοποιώντας την προσέγγιση της ολιστικής οπτικής αναγνώρισης, όπως 
έκαναν στην πλειοψηφία τους τα προνήπια  (9/10), αλλά και την προσέγγι-
ση της διάταξης, όπως σημειώθηκε από την πλειοψηφία των παιδιών των 
υπόλοιπων τάξεων, διέφευγε της προσοχής των παιδιών η ενδιάμεση μο-
νάδα- τμήμα μήκους, οδηγώντας τα σε λανθασμένες επιλογές. Ακόμα, τα 
παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολία και με την προσέγγιση της μοναδοποίη-
σης, που ενδεχομένως οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης, όπως φαίνεται 
από τις αιτιολογήσεις δύο νηπίων, καθώς αν και ακολουθούν σωστό συλλο-
γισμό, οδηγούνται σε λάθος αποτέλεσμα, καθώς παρατήρησαν μόνο την 
αρχή και το τέλος του φιδιού «χώρισα το πάνω φίδι σε δύο μέρη και μετά 
τα χώρεσα στο πρώτο». 

Επιπλέον, και το ερώτημα με το ‘λουλούδι’ φάνηκε να δυσκολεύει τα παι-
διά όλων σχεδόν των ηλικιών, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει πως η πλειο-
ψηφία τους προσέγγισε το συγκεκριμένο θέμα στηριζόμενη στη διάτα-
ξη. Ενδεχομένως, τα παιδιά, μη εστιάζοντας τόσο στο κατά πόσο μεγαλώ-
νει το λουλούδι, αλλά περισσότερο στη θέση που έπρεπε να μπει (στο τέ-
λος...οπότε το μεγαλύτερο), αν και λάμβαναν υπόψη τη σταδιακή ανάπτυ-
ξη του, επέλεγαν το μεγαλύτερο από τις πολλαπλές επιλογές, κατατάσσο-
ντας στην ουσία τις επιλογές μεταξύ τους (από το μικρότερο λουλούδι στο 
μεγαλύτερο), υπερβαίνοντας τη διαδοχική πορεία ανάπτυξης και το ζητού-
μενο της ερώτησης (η σωστή απάντηση ήταν η τρίτη και όχι η τελευταία 
των δοσμένων επιλογών). 

Τα προνήπια δυσκολεύτηκαν σε όλα σχεδόν τα ερωτήματα, εκτός από 
εκείνα με το μωρό και το σχοινί, στα οποία είχαμε οκτώ (8/10) και έξι (6/10) 
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σωστές απαντήσεις αντίστοιχα. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ερώ-
τημα ‘δέντρο’ απαντήθηκε σωστά από τέσσερα (4/10) προνήπια και μόνο 
από δύο (2/10) νήπια. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στις άτυπες γνώσεις 
που φέρουν τα παιδιά, καθώς η τάξη των προνηπίων είχε άμεση και καθη-
μερινή επαφή με τη φύση (το σχολείο βρίσκεται σε ένα προάστιο της Πά-
τρας), σε αντίθεση με την τάξη των νηπίων (αστική περιοχή). Η συγκεκριμέ-
νη ερώτηση απαιτούσε μια ιδιαιτερότητα στον συλλογισμό (αντίστροφη πο-
ρεία σκέψης / πιο μικρό κορίτσι - μεγαλύτερο δέντρο), την οποία δεν ήταν 
σε θέση πολλά παιδιά να ακολουθήσουν, πόσο μάλλον να αιτιολογήσουν. 
Οι περισσότερες απαντήσεις ακολούθησαν μια αναλογική πορεία σκέψης, 
όπως φαίνεται στην απάντηση ενός νηπίου «είναι αυτό, επειδή είναι μεγα-
λύτερο και το ανθρωπάκι». Μόνο η πλειοψηφία των παιδιών της Β΄ τάξης 
ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτήν την ερώτηση, με τα περισσότερα παιδιά 
να αιτιολογούν την απάντησή τους στηριζόμενα στην προσέγγιση της δι-
άταξης. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός παιδιού της Β΄ τάξης, όπου 
επιλέγοντας σωστά, είπε «για να σε μπερδέψει είναι έτσι ... το πιο μικρό κο-
ρίτσι στο μεγαλύτερο δέντρο». Εδώ διαφαίνεται μια στρατηγική επίλυσης 
του προβλήματος, με βάση τη διάταξη και ενδεχομένως με μια διαισθητι-
κή οπτική ή οποία όμως διαφέρει ποιοτικά από την προσέγγιση της οπτι-
κής αναγνώρισης, όπως γίνεται αντιληπτή στην απάντηση των προνηπίων, 
«αυτό είναι το πιο ψηλό, το ξέρω» ή «αυτό, γιατί κάποτε είχε χιονίσει και εί-
ναι ψηλά», όπου διαφαίνεται μεν η ισχύς της άτυπης γνώσης και η επίδρα-
ση του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και η αδυναμία υποστήριξης της 
επιλογής τους με μαθηματικούς συλλογισμούς. 

Ενδιαφέρον παρουσίασε η ερώτηση ‘πόρτα’, στην οποία, λαμβάνοντας 
υπόψη το φυσικό ύψος των παιδιών, διαφοροποιήσαμε την απάντηση που 
θα λαμβάναμε ως σωστή (2ο ή 3ο βελάκι), αναλόγως με το ύψος του παι-
διού που απαντούσε, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-
τα. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε πως η ανταπόκριση των παιδιών δε χα-
ρακτηρίστηκε τόσο από αντικειμενικά κριτήρια, αλλά επηρεάστηκε περισ-
σότερο από υποκειμενικές θέσεις, οι οποίες αποπροσανατόλιζαν την κρί-
ση των παιδιών σχετικά με την σωστή επιλογή. Έγινε εμφανές το άγχος των 
παιδιών σχετικά με το ύψος τους και ένα αίσθημα κατωτερότητας ή υπε-
ροχής, το οποίο προέκυπτε από τις απαντήσεις τους. Για παράδειγμα, δύο 
παιδιά Β΄ τάξης με παρόμοιο ύψος, που έφτανε κοντά στο δεύτερο βελά-
κι, απάντησαν με διαφορετικό τρόπο. Το ένα απάντησε: «εγώ ως εδώ φτά-
νω», επιλέγοντας το πρώτο βελάκι, ενώ το δεύτερο απάντησε: «φτάνω τον 
μπαμπά» επιλέγοντας το τρίτο βελάκι. Παρατηρήθηκε πως ανεξαρτήτως 
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ηλικίας τα περισσότερα παιδιά, στη συγκεκριμένη ερώτηση, στηρίχτηκαν 
στην προσέγγιση της ολιστικής οπτικής αναγνώρισης, γεγονός το οποίο 
φανερώνει την ισχύ μιας προϋπάρχουσας-άτυπης γνώσης η οποία προκύ-
πτει αντανακλαστικά χωρίς κάποια ιδιαίτερη λογική σκέψη ή επεξεργασία 
δεδομένων. Διαφοροποίηση στον τρόπο προσέγγισης της ερώτησης ‘πόρ-
τα’ παρουσιάστηκε από τα παιδιά του νηπιαγωγείου, τα οποία στην πλειο-
ψηφία τους στήριξαν το συλλογισμό τους στη διάταξη. Ενδεχομένως, σχε-
τίζεται με την απουσία άγχους όσον αφορά στο ύψος τους (είναι μικρότε-
ρες οι διαφορές ύψους των παιδιών σε αυτήν ηλικία), όσο και στην πιθανή 
πρακτική ενασχόληση με το μέτρημα του ύψους, η οποία συνήθως απο-
τελεί μέρος της καθημερινής δραστηριότητας των νηπίων και προνηπίων 
(Σκουμπουρδή, 2014).

Στην προσέγγιση της ολιστικής οπτικής αναγνώρισης βασίστηκε η πλει-
οψηφία των προνηπίων για να αιτιολογήσει τις περισσότερες επιλογές. Στις 
περιπτώσεις που είτε δεν υπήρχε αιτιολόγηση είτε από την αιτιολόγηση του 
παιδιού δε γινόταν σαφής κάποια άλλη γνωστική διεργασία και οι απαντή-
σεις ήταν του τύπου «αυτό... γιατί μοιάζει με...» ή «αυτό... γιατί μου θυμίζει...» 
ή ακόμα και «γιατί έτσι» ή «δεν ξέρω πώς μου ήρθε» ή «κάνει τη μικρή δια-
δρομή γιατί το σαλιγκάρι κουράζεται» κλπ, θεωρήθηκαν προσεγγίσεις της 
ολιστικής οπτικής αναγνώρισης, καθώς δεν παρατηρείται κάποιου είδους 
σύγκριση ή τμηματοποίηση του προς εκτίμηση μήκους. Τα παιδιά εντόπι-
ζαν άμεσα την εικόνα που έδινε την απάντηση που θεωρούσαν σωστή και 
στην αιτιολόγησή τους, αν υπήρχε, αξιοποιούσαν την τρέχουσα γνώση και 
τις εμπειρίες τους. Οφείλουμε να σχολιάσουμε πως η αμεσότητα που προ-
σέδιδε η προσέγγιση της οπτικής αναγνώρισης, συνάδει με τον αυθορμη-
τισμό των μικρότερων ηλικιακά παιδιών, ο οποίος, στις μεγαλύτερες τάξεις, 
σταδιακά υποχωρούσε μπροστά στο άγχος και στην ανάγκη εύρεσης της 
μίας σωστής απάντησης. 

Για παράδειγμα, με βάση την ολιστική οπτική αναγνώριση παρατηρήθη-
καν απαντήσεις όπως «γιατί μοιάζει με το γράμμα ‘ς’» για το θέμα ‘φίδι’ ή «θα 
φτάσει στο τέλος γιατί δεν έχει κανένα εμπόδιο» στο θέμα ‘βήματα’, όπου 
αν και ως παρατηρήσεις είναι ορθές, δε δύναται να αξιοποιηθούν κάπως 
για την απάντηση της ερώτησης. Αντίθετα, στην ερώτηση ‘πλεκτό’, η οποία 
έχει μεγάλο βαθμό αντικειμενικής δυσκολίας, καθώς απαιτεί αντίστροφη 
αντιστοίχηση (περισσότερο πλέξιμο- λιγότερο μαλλί) ένα προνήπιο, αφού 
εντόπισε τη σωστή σειρά, ανέφερε ως αιτιολόγηση «η γιαγιά μου πλέκει και 
το ξέρω». Ένα νήπιο, στην ερώτηση ‘πόρτα’ αναφέρει «φθάνω ως εκεί που 
είναι η κλειδαριά». Η σιγουριά με την οποία το αναφέρει ενέχει την αξιο-
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ποίηση της εμπειρίας του εννοώντας στη δική μου πόρτα ξέρω πως φθάνω 
στην κλειδαριά. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται φανερό, πως η γόνιμη φα-
ντασία των παιδιών δεν αιτιολογεί με μαθηματικούς όρους την απάντηση, 
δηλαδή αν και κάποιες φορές ενέχει μια λογική ο συλλογισμός, δε συνάδει 
με τη φύση και το νόημα της μαθηματικής αιτιολόγησης.

Η προσέγγιση της διάταξης χρησιμοποιήθηκε από την πλειοψηφία των 
παιδιών των μεγαλύτερων τάξεων, για την αιτιολόγηση της απάντησης, ανά-
λογα βέβαια και με το θέμα της ερώτησης. Στις αιτιολογήσεις αυτές παρα-
τηρήθηκε η προσπάθεια λεκτικής περιγραφής συγκρίσεων τόσο άμεσων 
όσο και έμμεσων με χρήση εκφράσεων όπως «πιο μικρό» ή «όλο και με-
γαλώνει» κλπ. Για παράδειγμα, στην ερώτηση ‘πόρτα’ ένα παιδί της Β΄ τά-
ξης, με έκδηλη την προσπάθεια διάταξης, για να αιτιολογήσει την επιλογή 
του, είπε «ένας μπασκεμπολίστας είναι στο 4ο βελάκι, ο μπαμπάς μου στο 
3ο, εγώ στο 2ο και ένα μωρό στο 1ο». Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι το θέμα ‘φυτά’, το οποίο δυσκόλεψε τα παιδιά ως και της Α΄ τάξης, κά-
τι που δε συνέβη με τα παιδιά της Β΄ τάξης. Οι απαντήσεις που καταγρά-
φθηκαν ήταν με το ακόλουθο σκεπτικό «αυτά ... για να πάνε κλιμακωτά» ή 
«στην αρχή είναι ένα φυλλαράκι, μετά κλαδάκι, και μετά γίνεται σα δέντρο». 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι στο θέμα ‘φυτό’ (προηγούμε-
νη ερώτηση) η πλειοψηφία των νηπίων και των παιδιών της Α΄ τάξης αντα-
ποκρίθηκε θετικά στηριζόμενη στην διάταξη, ενώ στην ερώτηση ‘φυτά’ η 
οποία ήταν πιο πολύπλοκη, με περισσότερα δεδομένα, αλλά με την ίδια λο-
γική, δυσκολεύτηκαν.

Στην προσέγγιση της μοναδοποίησης περιλαμβάνονται οι αιτιολογήσεις, 
όπου στη λεκτική ή μη λεκτική περιγραφή (κίνηση χεριού, κεφαλιού, ματιών 
κλπ) γίνεται αντιληπτό ότι το παιδί διαμερίζει το αντικείμενο σε ίσα μέρη, 
τόσα όσα βολεύει την προσπάθειά του για εύρεση και αιτιολόγηση της απά-
ντησης. Με την προσέγγιση της μοναδοποίησης, ως πιο σύνθετη στρατη-
γική, δεν απαντήθηκε καμία ερώτηση από τα προνήπια, ενώ από τα νήπια 
απαντήθηκε η ερώτηση ‘σαλιγκάρι’, από ένα (1/10) παιδί σωστά και η ερώ-
τηση ‘βήματα’, από τέσσερα (4/10) παιδιά σωστά. Αυτό δείχνει ότι τα μισά 
νήπια ήταν σε θέση να διαμερίσουν το μήκος ενός αντικειμένου σε μονά-
δες ίσου μεγέθους για να το μετρήσουν. Στα ίδια ερωτήματα απάντησαν με 
μοναδοποίηση και τα παιδιά της Α΄ τάξης, δίνοντας σωστές απαντήσεις έξι 
(6/10) παιδιά στην ερώτηση ‘βήματα’ και δύο (2/10) παιδιά στην ερώτηση 
‘σαλιγκάρι’. Επιπλέον των δύο αυτών ερωτημάτων, τα παιδιά της Β΄ τάξης, 
χρησιμοποίησαν μοναδοποίηση και στο ερώτημα ‘φίδι’. Συγκεκριμένα, με 
μοναδοποίηση απάντησαν σωστά οκτώ (8/10) παιδιά στο ερώτημα ‘βήμα-
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τα’, δύο (2/10) παιδιά στο ερώτημα ‘σαλιγκάρι’ και ένα (1/10) παιδί στο ερώ-
τημα ‘φίδι’, που ήταν και το μοναδικό παιδί, στο σύνολο των παιδιών όλων 
των ηλικιών, που απάντησε σωστά σε αυτό το ερώτημα. Το παιδί που απά-
ντησε σωστά, στο ερώτημα φίδι, χρησιμοποίησε τα δάχτυλά του και ανα-
παρήγαγε τον αριθμό των καμπύλων του φιδιού σε καθεμία από τις πιθα-
νές απαντήσεις, για να καταλήξει λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτό είναι ... 
είναι το ίδιο ... είναι απλώς λυγισμένο». 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις μοναδοποίησης, οι οποίες σκια-
γραφούν, κατά κάποιον τρόπο, την ποιοτική αλλαγή στον τρόπο αιτιολό-
γησης των παιδιών, ίδιων ή/και διαφορετικών ηλικιών, ως προς την εκτίμη-
ση του μήκους. Για παράδειγμα, ένα παιδί Β΄ τάξης στην ερώτηση ‘σαλιγκά-
ρι’, στην προσπάθεια τεκμηρίωσης της απάντησης του, είπε «το είδα με τη 
φαντασία μου, είναι σαν καθρέφτης, αν βάλω το δάχτυλο μου στη μέση». 
Με αυτόν τον τρόπο, διαφαίνεται πως το παιδί κατάφερε να τμηματοποι-
ήσει το όλο, σε δύο ίσα μέρη χρησιμοποιώντας, έστω και νοητικά, το δά-
κτυλό του. Ενδιαφέρουσα ήταν και η απάντηση από ένα νήπιο, όπου στην 
προσπάθεια να αποδώσει την τμηματοποίηση του μήκους αναφορικά με 
το θέμα ‘βήματα’ είπε «Μέτρησα τα βήματα στο πρώτο. Το δεύτερο ανθρω-
πάκι έφτασε στη μέση γιατί τα βήματα του είναι ακριβώς τόσο μικρότερα 
(υποδεικνύοντας με το χέρι το μισό διασκελισμό)». Εντυπωσιακή ήταν και 
η ακρίβεια με την οποία απέδωσε και αιτιολόγησε την επιλογή του ένα άλ-
λο νήπιο στο ίδιο θέμα, λέγοντας «Το πρώτο ανθρωπάκι έκανε 5 βήματα. 
Το δεύτερο έκανε και αυτό πέντε και έφτασε στη μέση. Αν ήθελε να φτάσει 
στο ίδιο σημείο με το ανθρωπάκι που έκανε μεγάλα βήματα, θα έπρεπε να 
κάνει 10 βήματα, γιατί 5+5=10». Στην ίδια λογική κινήθηκαν και τα παιδιά 
της Α΄ τάξης, όπου στο ίδιο θέμα καταγράφθηκαν αιτιολογήσεις με βάση 
τη μοναδοποίηση όπως «Στη μέση γιατί ανοίγει τόσο λίγο τα πόδια του. Τα 
μέτρησα πάει σιγά-σιγά και κάνει αυτά τα μικρά βήματα». 

Επιπλέον, τα θέματα ‘σαλιγκάρι’ και ‘βήματα’ παρουσίασαν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, καθώς παρατηρήθηκε μια συσχέτιση της διαδρομής-μήκους με 
τον χρόνο. Ένα νήπιο στηριζόμενο στην προσέγγιση της ολιστικής οπτικής 
αναγνώρισης στην προσπάθεια του να απαντήσει στο θέμα ‘σαλιγκάρι’ εί-
πε «στην αυλή μου κοιτούσα ένα σαλιγκάρι, όλο το απόγευμα έκανε να πά-
ει από τον ένα τοίχο στον άλλο», με αυτό το σκεπτικό επέλεξε να αποδώ-
σει τη μισή ώρα στη μικρότερη διαδρομή. Ενώ ένα παιδί της Β’ τάξης είπε 
«λίγο πριν το τέλος, γιατί η μισή ώρα σε λίγο θα γίνει ακριβώς». Αντίστοιχα, 
στο θέμα ‘βήματα’ καταγράφθηκαν απαντήσεις όπως «θα φτάσει όπου και 
το πάνω, αλλά θα κάνει πιο πολύ χρόνο» ή «…το διπλάσιο χρόνο». Εδώ θε-
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ωρούμε πως διαφαίνεται μια προσέγγιση κατάταξης και στη δεύτερη πε-
ρίπτωση μοναδοποίησης με βάση το χρόνο και όχι το μήκος, η οποία πι-
στεύουμε πως ενδεχομένως προκύπτει από την ανάγκη- επιθυμία των παι-
διών να μην διαφοροποιηθούν τα δύο ανθρωπάκια και να φτάσουν μαζί 
στο ίδιο σημείο.  

Χαρακτηριστική είναι η εξελικτική πορεία της σκέψης των παιδιών, όπως 
διαφαίνεται μέσα από τις απαντήσεις τους στο ερώτημα ‘μωρό’. Σταδιακά 
τα παιδιά πέρασαν από την προσέγγιση της ολιστικής οπτικής αναγνώρι-
σης (προνήπια) στην προσέγγιση της διάταξης με τη χρήση συγκεκριμέ-
νων μαθηματικών όρων, καθώς και μια ερμηνεία αυτών σε μια προσπά-
θεια σύνδεσής τους με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οι απαντή-
σεις των προνηπίων ήταν του τύπου «είναι μωρό γιατί έχει μεγάλο σώβρα-
κο» ή «μοιάζει με τον αδερφό μου» ή «είναι μικρό και χοντρό» ή «έχει με-
γάλο κεφάλι». Τα μεγαλύτερα παιδιά, του νηπιαγωγείου της Α΄ και Β΄ τάξης 
αιτιολογούσαν ως εξής «έχει τα μικρότερα ποδαράκια» ή «είναι το πιο κο-
ντό και το πιο χοντρό» ή «είναι το πιο χοντρό με το μεγαλύτερο κεφάλι για 
αυτό δεν μπορεί να περπατήσει». 

Ακόμα μέσα από το θέμα σχοινί διαφαίνεται η εξελικτική πορεία της μα-
θηματικής σκέψης, μέσω της ποιοτικής αλλαγής των αιτιολογήσεων. Η πλει-
οψηφία των προνηπίων απάντησε βασισμένη στην οπτική αναγνώριση, 
«μοιάζει μακρύ» ή «έχει περίεργα σχήματα», ενώ σταδιακά τα παιδιά των 
μεγαλύτερων ηλικιών έτειναν να αιτιολογούν με βάση τη διάταξη. Ωστόσο, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σταδιακή εξελικτική πορεία των αιτιολογή-
σεων, μέσω της προσέγγισης της διάταξης, όπως φαίνεται από τις απαντή-
σεις των παιδιών. Αιτιολόγηση προνηπίου «το είδα, είναι πιο μακρύ σχοι-
νί», νηπίου «κάνει τη μεγαλύτερη βόλτα», παιδιού Α΄ τάξης «πιάνει τον με-
γαλύτερο χώρο» και παιδιού Β΄ τάξης «λυγίζει περισσότερο από τα άλλα, 
οπότε έχει το πιο πολύ σχοινί».

4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας έχουν την ικανότητα να εκτιμούν 
μήκος ενεργοποιώντας τις γνωστικές διεργασίες της ολιστικής οπτικής ανα-
γνώρισης, της κατάταξης και της μοναδοποίησης. Οι διεργασίες αυτές φά-
νηκε να επηρεάζονται τόσο από την ηλικία όσο και από το προς διαπραγ-
μάτευση θέμα, με την οπτική αναγνώριση και την κατάταξη να χρησιμο-
ποιούνται πολύ περισσότερο από τη μοναδοποίηση. Η μοναδοποίηση, ως 
πιο σύνθετη διεργασία, αλλά και ως διεργασία που είναι απαραίτητη για 
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μια επιτυχημένη εκτίμηση δεν φάνηκε να χρησιμοποιείται από την πλει-
οψηφία των παιδιών. Αρκετές φορές τα παιδιά ακολούθησαν σωστό συλ-
λογισμό σκέψης αλλά οδηγήθηκαν σε λανθασμένη απάντηση, αλλά και το 
αντίστροφο. Επέλεξαν τη σωστή απάντηση αλλά να αδυνατούσαν να την 
αιτιολογήσουν.

Η εκτίμηση μήκους, παρόλο που είναι μια σημαντική ικανότητα δεν εν-
σωματώνεται συχνά σε δραστηριότητες, τουλάχιστον στα νηπιαγωγεία 
(Σκουμπουρδή, 2014) και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που τα παιδιά δε 
χρησιμοποίησαν πιο σύνθετες διεργασίες για να οδηγηθούν στη σωστή 
απάντηση. Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση του μήκους, 
μαθαίνοντας στα παιδιά τρόπους να εκτιμούν μήκη και να ορίζουν μονά-
δα μέτρησης και όχι απλώς να μαντεύουν χωρίς ακρίβεια, θα καλλιεργη-
θεί περεταίρω αυτή η ικανότητα και θα έχει τεθεί η βάση για ακριβείς με-
τρήσεις στο μέλλον.
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Η οικονομική ανάκαμψη θα επέλθει από τα… 
Αρχαία Ελληνικά (του Γυμνασίου): Διδακτική 

πρόταση για έφηβους οικονομολόγους!

Βασίλειος Ι. Τσιότρας

ABSTRACT

The current economic crisis constitutes a cruel reality for many people in Greece; 
therefore school cannot be isolated from social and economic actuality that 
affects directly its life. In this sense, the Ancient Greek subject, one of the major 
subjects at High School, must deal not only with the Greek past but also with 
the present and the future referring to modern matters such as democracy and 
economy. In this paper I focus on two texts, derived from the Ancient Greek 
Textbooks (1st and 3rd Grade): a) Xenophon’s, Poroi 1,1-5 (“The Wealth of Attica”) 
and b) Isocrates’ On the Peace 19-21 (“The Benefits of Peace”), which present 
ways and means for the economic recovery of Athens (4th cent. BC). This teaching 
plan urges teenage students to read the ancient writers critically, to reflect upon 
the causes of the economic crisis and mainly upon the transformation of Greek 
financial policy in order to create a modern healthy market economy for the 
benefit of Greek people. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ενώ οι φιλόλογοι προσπαθούν εναγωνίως να πείσουν τους έφηβους μα-
θητές τους στα Ελληνικά Γυμνάσια του 21ου αιώνα για τη χρησιμότητα των 
Αρχαίων Ελληνικών, επικαλούμενοι πολλές φορές αφηρημένες και ασαφείς 
έννοιες (λ.χ. ανθρωπιστική καλλιέργεια και μόρφωση, Τσάφος, 2004: 30), ο 
ίδιος ο αρχαιοελληνικός λόγος που έχει αποθησαυριστεί στα ανθολόγια της 
συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας αποκαλύπτει με εντυπωσιακό τρόπο τη 
δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή  ε π ι κα ι ρ ό τ η τ ά  του, απτόμενος απολύτως π α ρ ο ν τ ι κ ώ ν 
ζητημάτων, όπως η οικονομική/ δημοσιονομική κρίση και η πρακτική αντι-
μετώπισή της. Στην εργασία αυτή το ενδιαφέρον εστιάζεται σε δύο αποσπά-
σματα των Αρχαίων Ελληνικών (της Α και της Γ τάξης), που παρουσιάζοντας 
ευσύνοπτα και σχετικά εύληπτα το πρόβλημα της ο ι κο ν ο μ ι κ ή ς  ύ φ ε σ η ς 
που έπληττε την Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. επιτρέπουν στους μαθητές, καλλιερ-
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γώντας την αυτενέργεια και αναπτύσσοντας κριτική/δημιουργική σκέψη, 
να στοχα-στούν πάνω στα α ί τ ι α  και τους τρ ό π ο υ ς  αντιμετώπισής της. 

Με άλλα λόγια, η παρούσα εισήγηση και κατ’ επέκταση η διδακτική πρό-
ταση προσεγγίζεται αμφίδρομα, αφενός εδράζεται στις ε μ π ε ι ρ ί ε ς  και τα 
βιώματα των έφηβων μαθητών για την κατανόηση του αρχαιοελληνικού κει-
μένου και αφετέρου χρησιμοποιεί τον αρχαίο λόγο ως μέσο ενημέρωσης, 
πολιτικής ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς  και κοινωνικής παρέμβασης στη σύγχρο-
νη πραγματικότητα. Η προσπάθεια αναζήτησης μιας σύγχρονης ταυτότητας 
των Αρχαίων Ελληνικών προϊόντος τοʼ εʼκοστοʼ πρώτου αʼʼνος συνεχίζεται …    

2.0 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Το σχολείο δεν είναι χώρος αποκλεισμένος από την κοινωνική και οικονομική 
πραγματικότητα, καθώς τα μέλη του (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) επη-
ρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις και τις μεταβολές της. Η σύνδεση λοι-
πόν της διδασκαλίας με την (κοινωνική, οικονομική) ε π ι κα ι ρ ό τ η τ α  αποτε-
λεί μια σημαντική αρχή για την επιτυχία της. Έτσι, το ενδιαφέρον τον μαθητών 
κεντρίζεται περισσότερο, όταν τα περιεχόμενα διδασκαλίας ανταποκρίνονται 
περισσότερο στην πραγματι-κότητα που βιώνουν, δεδομένο που πρέπει να 
το λαμβάνουν υπόψη οι φορείς της εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο οι εκ-
παιδευτικοί (Χατζηδήμου, 2007: 240-241). Το μάθημα γίνεται επίκαιρο, καθώς 
συνδέεται με τις δυνατότητες, τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, την οικογενειακή 
ζωή αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών. Η σημασία της επικαιρό-
τητας είναι πολύ μεγάλη, καθώς μπορεί να προάγει (Χατζηδήμου, 2007: 242): 

•	 την α υ τ ε ν έ ρ γ ε ι α  μέσω της ενθάρρυνσης συμμετοχής, αφού το 
θέμα που συζητείται σχετίζεται με την πραγματική ζωή και ο καθέ-
νας μπορεί να συμμετέχει, 

•	 τη σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  και την κοινωνικότητα, αλλά και 
•	 τον γενικότερο πρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό  εντός της σχολικής τάξης.
Με άλλα λόγια, επειδή μειώνεται η παθητικότητα της σχολικής εργασίας και 

περιορίζεται η απόσταση που χωρίζει τη σχολική ζωή από την καθημερινή πραγ-
ματικότητα, καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να δραστη-ριοποιήσει τα κίνητρα μά-
θησης των μαθητών, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας της 
διδασκαλίας. Αυτό μπορεί να γίνει με (Καψάλης/ Χαραλάμπους, 2008: 227-228): 

•	 τον τονισμό της σημασίας του διδακτικού αντικειμένου για την πρά-
ξη και τη ζωή,

•	 τον συσχετισμό των περιεχομένων με καθημερινές εμπειρίες των μα-
θητών,
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•	 την αναφορά και ικανοποίηση ενδιαφερόντων των μαθητών,
•	 την ιστορική αναδρομή και την παρουσίαση της εξέλιξης σε διάφο-

ρους τομείς κλπ.
Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης λογικής, τα προγράμματα σπουδών 

οφείλουν να στοχεύουν επίσης στην ανάλυση των βασικών οικονομικών 
παραμέτρων αλλά και στη συσχέτιση του σ χο λ ι κο ύ  μ ι κ ρ ο σ υ σ τ ή μ α -
τ ο ς  με το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό μακροσύστημα 
(Νικολάου, 2005: 77). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να 
κατανοήσει τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική ζωή, που επηρεάζει περι-
φερειακά την προσωπικότητα, και στις επιθυμίες και τις ηθικές αξίες του 
ανθρώπου, ώστε η οικονομική παγκοσμιοποίηση να μετατραπεί τελικά σε 
«εκπαιδευτική παγκοσμιότητα», η οποία προβάλλει ως ύψιστη αξία όχι την 
οικονομία αλλά την ανθρώπινη αλληλεγγύη (Νικολάου, 2005: 80).

3.0 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος τονίζεται με έμφαση ότι στο πλαί-
σιο αφενός της διαθεματικής προσέγγισης και αφετέρου του κύριου σκοπού 
των Αρχαίων Ελληνικών —που είναι κατά βάση ανθρωπογνωστικός και αρχαι-
ογνωστικός, καθώς μέσα από τα αρχαία ελληνικά κείμενα στοχεύει στην ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών και στη διαμόρφωση ελεύθε-
ρων και υπεύθυνων προσωπικοτήτων— μελετάται η συμπεριφορά και η δρά-
ση του ανθρώπου της ελληνικής αρχαιότητας σε όλους τους τοµείς του βίου 
του, ώστε οι μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών να μπορούν (ΔΕΠ-
ΠΣ, 2003: 80-81): 

•	 να επισημάνουν και να αξιολογήσουν τις διαχρονικές ιδέες και αξίες του 
ελληνικού πολιτισμού, που είναι εφαρμόσιμες στη σύγχρονη πραγμα-
τικότητα, 

•	 να διαμορφώσουν µια εικόνα του αρχαίου ελληνικού κόσµου κατά το 
δυνατόν σφαιρική, ρεαλιστική και ενδιαφέρουσα, στο βαθμό που μπο-
ρεί να συνδεθεί µε τη σύγχρονη ζωή και τις ανάγκες του νέου ανθρώπου, 

•	 να πληροφορηθούν, να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τη δράση, 
τις στάσεις και τις συµπεριφορές των ανθρώπων του αρχαίου κόσµου 
σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο.

Τα ανθολόγια της ΑΕΓ του Γυμνασίου παρέχουν στον αναγνώστη-μαθητή τη 
δυνατότητα να διαβάσει —μέσα σε μια σχολική τριετία— αποσπάσματα από 
ποικίλα συγγράμματα της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας (από την κλασική επο-
χή έως τον Αττικισμό και την ύστερη αρχαιότητα: 5ος αι. π.Χ.-4ος αι. μ.Χ.) και να αντι-
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ληφθεί τη διαφορετικότητα των λογοτεχνικών ειδών (Τσιότρας, 2006: 559-560). 
Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζω δύο αποσπάσματα:

•	 Ξενοφών, Πόροι 1,1-5 (Ενότ. 5 «Ο πλούτος της αττικής γης», ΑΕΓ Α΄, 2006: 
36) και 

Ισοκράτης, Περʼ εʼρήνης 19-21 (Ενότ. 4 «Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης», ΑΕΓ 
Γ΄, 2008: 30), 

που αναφέρονται σε οικονομικά ζητήματα, και πιο συγκεκριμένα στην αντι-
μετώπιση περιπτώσεων οικονομικής/δημοσιονομικής κρίσης, δίνοντας πρακτι-
κές συμβουλές που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και 
την αποκατάσταση της ευημερίας και της συνακόλουθης ασφάλειας των πολι-
τών μέσω μιας σαφούς αναπτυξιακής λογικής και προοπτικής.

Α .  Ξ ε ν ο φ Ἀ ν ,  Π ό ρ ο ι  1 . 1 - 5 
Τʼν ̓ θήνησι προεστηκότων ̓ λεγόν τινες ̓ ς γιγνώσκουσι μʼν τʼ δίκαιον, 

διʼ δʼ τʼν τοʼ πλήθους πενίαν ̓ ναγκάζονται ̓ δικώτεροι εʼναι περʼ τʼς πόλεις. ̓ κ 
τούτου ̓ πεχείρησα σκοπεʼν ε  ̓π  ̓δύναιντ’ ̓ ν ο  ̓πολʼται διατρέφεσθαι ̓ κ τʼς ̓ αυτʼν. 
Τοʼτο μʼν οʼν εʼθʼς ̓ νεφαίνετό μοι, ̓ τι ̓  χώρα πέφυκεν οʼα πλείστας προσόδους 
παρέχεσθαι. Αʼ μʼν γʼρ ̓ ραι ̓ νθάδε πρʼόταταί εʼσιν· ̓  δʼ πολλαχοʼ οʼδʼ 
βλαστάνει ̓ νθάδε καρποφορε .̓ ̓ σπερ δ  ̓̓  γ ,̓ οʼτω κα  ̓̓  περ  ̓τʼν χώραν θάλαττα 
παμφορωτάτη ̓ στίν. Κα  ̓μʼν ̓ σαπερ ο  ̓θεο  ̓̓ ν ταʼς ̓ ραις ̓ γαθ  ̓παρέχουσι, καʼ 
ταʼτα πάντα ̓ νταʼθα πρʼαίτατα μʼν ̓ ρχεται, ̓ ψιαίτατα δ  ̓λήγει. Πρʼς τούτοις καʼ 
ʼίδια ̓ γαθ  ̓̓ χει ̓  χώρα. Πέφυκε μʼν γʼρ λίθος ̓ ν αʼτ  ̓̓ φθονος, ̓ ξ ο  ̓κάλλιστοι 
μʼν ναοί, κάλλιστοι δʼ βωμοʼ γίγνονται, εʼπρεπέστατα δʼ θεοʼς ̓ γάλματα. ̓ στι δʼ 
καʼ γʼ ̓  σπειρομένη μʼν οʼ φέρει καρπόν, ̓ ρυττομένη δʼ πολλαπλασίους τρέφει ̓  
εʼ σʼτον ʼφερε. Καʼ μʼν ʼπάργυρός ʼστι.

Β. Ἀ σ ο κ ρ ά τ η ς , Π ε ρ ʼ  ε ʼ ρ ή ν η ς  19-21
Ἀρ’ οʼν ̓ ν ̓ ξαρκέσειεν ̓ μʼν, εʼ τήν τε πόλιν ̓ σφαλʼς οʼκοʼμεν καʼ τʼ 

περʼ τʼν βίον εʼπορώτεροι γιγνοίμεθα καʼ τά τε πρʼς ̓ μʼς αʼτοʼς ̓ μονοοʼμεν 
κα  ̓παρ  ̓τοʼς ̓ λλησιν εʼδοκιμοʼμεν; ̓ γ  ̓μʼν γʼρ ̓ γοʼμαι τούτων ̓ παρξάντων 
τελέως τʼν πόλιν εʼδαιμονήσειν. ʼ μʼν τοίνυν πόλεμος ʼπάντων ʼμʼς τʼν 
εʼρημένων ̓ πεστέρηκεν· καʼ γʼρ πενεστέρους ̓ ποίησεν καʼ πολλοʼς κινδύνους 
ʼπομένειν ̓ νάγκασεν καʼ πρʼς τοʼς ̓ λληνας διαβέβληκεν καʼ πάντας τρόπους 
τεταλαιπώρηκεν ̓ μʼς. ̓ ν δʼ τʼν εʼρήνην ποιησώμεθα, [...] μετʼ πολλʼς μʼν 
ʼσφαλείας τʼν πόλιν οʼκήσομεν, ʼπαλλαγέντες πολέμων καʼ κινδύνων καʼ 
ταραχʼς, [...] καθ’ ̓ κάστην δʼ τʼν ̓ μέραν πρʼς εʼπορίαν ̓ πιδώσομεν, [...] ̓ δεʼς 
γεωργοʼντες κα  ̓τʼν θάλατταν πλέοντες κα  ̓ταʼς ̓ λλαις ̓ ργασίαις ̓ πιχειροʼντες αʼ 
νʼν διʼ τʼν πόλεμον ̓ κλελοίπασιν. ̓ ψόμεθα δʼ τʼν πόλιν διπλασίας μʼν ̓  νʼν τʼς 
προσόδους λαμβάνουσαν, μεστʼν δʼ γιγνομένην ̓ μπόρων καʼ ξένων καʼ μετοίκων, 
ʼν νʼν ̓ ρήμη καθέστηκεν. Τʼ δʼ μέγιστον· συμμάχους ̓ ξομεν ̓ παντας ̓ νθρώπους, 
οʼ βεβιασμένους, ʼλλʼ πεπεισμένους.
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4.0 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΙ. Π.Χ.

Τα κειμενικά αποσπάσματα που μελετώνται στην παρούσα εργασία προέρχο-
νται από δύο διαπρεπείς αττικούς συγγραφείς του 4ου αι. π.Χ., τον Ξενοφώ-
ντα (430-355 π.Χ.) και τον Ισοκράτη (436-338 π.Χ.), οι οποίοι θεωρούνταν ήδη 
από την ύστερη αρχαιότητα τυπικά δείγματα καλλιέπειας της κλασικής αττικής 
διαλέκτου και για τον λόγο αυτό περιλαμβάνονταν πάντοτε στα διδασκόμενα 
στα σχολεία κείμενα (Lesky, 1990: 857-858· Βαρμάζης, 1999: 51), ενώ εκτιμού-
νταν ιδιαιτέρως και εκτός Ελλάδος (Anderson, 2002: 20-21). Και τα δύο έργα 
συγγράφηκαν περίπου την ίδια εποχή μετά την ατυχή για την Αθήνα έκβαση 
του συμμαχικού πολέμου (357-355 π.Χ.), που τερματίστηκε με το τελεσίγραφο 
του Πέρση βασιλιά για την πλήρη εφαρμογή των όρων της Ανταλκιδείου ειρή-
νης και τη διάλυση της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική 
πραγματεία Πόροι του Ξενοφώντα ανήκει μάλλον στα τελευταία έργα του, κα-
θώς από εσωτερικές αναφορές σε ιστορικά συμβάντα χρονολογείται μετά το 
362 ή πιθανότατα μετά το 356/5 π.Χ., όπως και ο συμβουλευτικός λόγος Περʼ 
εʼρήνης του Ισοκράτη (Dillery, 1993: 1· Montanari, 2008: 595).1 

Αν και εντάσσονται σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, των οποίων τις υφολο-
γικές ιδιαιτερότητες ακολουθούν, υπηρετούν τον ίδιο σαφή π α ρ α ι ν ε τ ι κό  ή 
πρ ο τρ ε π τ ι κό  προσανατολισμό: προτείνουν την ε γ κα τ ά λ ε ι ψ η  τ η ς  ε π ε -
κ τ α τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  που εφαρμοζόταν από το αθηναϊκό κράτος κατά τα 
προηγούμενα χρόνια και είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την καταπίεση των συμ-
μάχων και την υποβολή τους σε υπέρογκες συμμαχικές εισφορές ή φόρους (συ-
ντάξεις). Και οι δύο συγγραφείς πίστευαν ότι η ε ι ρ ήν ε υ σ η  με τους υπόλοι-
πους Έλληνες μέσω της τήρησης των υπογεγραμμένων σ υ μ φ ω ν ι ώ ν  θα δη-
μιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για την αποκατάσταση της χειμαζόμενης λόγω του πο-
λέμου οικονομικής δραστηριότητας, υπηρετώντας τα συμφέροντα και της ίδιας 
της αθηναϊκής πρώην υπερδύναμης.2 Πρόκειται προφανώς για μια επαναστα-τι-
κή και ρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ή  θεώρηση που ανέτρεπε το κυρίαρχο δόγμα του Αθη-
ναϊκού ιμπεριαλισμού, που εντέλει αποδείχθηκε αυτοκαταστροφικό (Jansen, 
2007: 281· Lewis, 2009: 370-388). 

Οι Π ό ρ ο ι  αποτελούν το αρχαιότερο κείμενο π ο λ ι τ ι κ ή ς  ο ι κο ν ο μ ί -
α ς , το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε εκ του σύνεγγυς τις 

1. Κατά τον Jansen, 2007: 32-56, το έργο Πόροι συγγράφηκε στην Αθήνα μετά την ανάκληση της 
εξορίας και την επιστροφή του Ξενοφώντα γύρω στα 355/4 π.Χ., οπότε ανέλαβε ενεργό ρόλο στην 
πολιτική και πνευματική ζωή της πόλης του. 
2. Τις ευρύτερες θεματικές ομοιότητες και αναλογίες των δύο έργων επεσήμαναν οι Mossé, 1983: 
148-153· Dillery, 1993: 6-7, και αναλυτικότερα ο Breitenbach, 1967: 1754.
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οικονομικές πτυχές ενός αρχαίου κράτους, καθώς αναπτύσσει ένα συνε-
χές πρακτικό πρόγραμμα ο ι κο ν ο μ ι κ ή ς  α ν ό ρ θ ω σ η ς  και εξυγίανσης 
των οικονομικών εσόδων του αθηναϊκού κράτους (Lewis, 2009: 370-388· 
Montanari, 2008: 568· Figueira, 2012: 665-688). Θεωρείται ότι το έργο απευ-
θυνόταν ως προσχέδιο νομοθετικής παρέμβασης σε ακροατήριο εξοικει-
ωμένο σε θέματα δημοσίων οικονομικών, εντασσόμενο εμφανώς στη γε-
νικότερη γραμμή της φιλειρηνικής πολιτικής που υποστήριζε ο Αθηναί-
ος πολιτικός Ε ύ β ο υ λ ο ς  (Jansen, 2007: 56-104). Γι’ αυτό ορισμένοι θεω-
ρούν ότι αποτελεί έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον πολιτικό αυτόν που 
λίγα χρόνια νωρίτερα είχε προτείνει την ανάκληση του Ξενοφώντα από 
την εξορία (Lesky, 1990: 854· Anderson, 2002: 206· Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α΄, 
2006: 43). Στην ίδια πολιτική κίνηση στοιχίζεται και ο λόγος του Ισοκράτη, 
Περʼ εʼρήνης , στον οποίο ο ρήτορας προσποιούμενος ότι απευθύνεται 
στην Εκκλησία του Δήμου κατακρίνει έντονα την επεκτατική πολιτική των 
Αθηναίων θεωρώντας την υπεύθυνη για την οικονομική και ηθική παρακ-
μή της πόλης (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Γ΄, 2008: 42). Πιστεύεται μάλιστα ότι τα 
δύο έργα κυκλοφόρησαν στην Αθήνα ως συμβουλευτικά φ υ λ λ ά δ ι α  με-
ταξύ των πολιτικών κύκλων, με σαφή στόχο να επηρεάσουν τους ιθύνοντες 
και να οδηγήσουν σε αλλαγή πολιτικής.

5.0 ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙ-
ΜΗΣΗ

Στις αντίστοιχες ενότητες του Βιβλίου Εκπαιδευτικού διατυπώνονται οι δι-
δακτικοί στόχοι κάθε ενότητας, όπως τους έχουν συλλάβει οι συντάκτες 
των σχολικών εγχειριδίων. Καθώς οι στόχοι της διδασκαλίας αποτελούν την 
αφετηρία διδακτικών σκέψεων και στοχασμών, μεθοδολογικών ενεργειών 
και τρόπων ελέγχου αποτελεσματικότητας της όλης προσπάθειας, πρέπει 
να δίνεται σε αυτούς πρωτεύουσα σημασία κατά τον σχεδιασμό και την 
προετοιμασία της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται οι μαθητές:
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Για την Ενότητα Α 5 (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α΄, 2006: 43):
•	 να γνωρίσουν στοιχεία του αθηναϊκού βίου και των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών της πόλης, 
•	 να συνειδητοποιήσουν τη σχέση μεταξύ πλουτοπαραγωγικών πόρων και 

ανάπτυξης μιας περιοχής (κρίνοντας από τη δική τους).

Για την Ενότητα Γ 4 (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Γ΄, 2008: 42):
•	 να γνωρίσουν ένα ρητορικό κείμενο (προτρεπτικό λόγο),
•	 να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα της ειρήνης στην πρόοδο ενός λαού 

και αντίστοιχα τα προβλήματα του πολέμου,
•	 να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονική ισχύ των επιχειρημάτων του ρήτορα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι, όπως διατυπώνονται, κινούνται, σύμφωνα με 
τη στοχοταξινομία του Β. Bloom, στα «κατώτερα» επίπεδά της: γ ν ώ σ η  (να 
γνωρίσουν) και κα τ α ν ό η σ η  (ε ρ μ η ν ε ί α :  να αντιληφθούν, συνειδη-τοποι-
ήσουν, πρ ο έ κ τ α σ η : κρίνοντας από τη δική τους, διαχρονική ισχύ), εντασ-
σόμενοι, κατά τον Ματσαγγούρα (2000: 208-209) στην παραδοσιακή διδα-
σκαλία. Ωστόσο, ως προς τη στοχοταξινομία του R. Gagné για τη διάκριση 
σε γνωστικούς (γνώσεις), ψυχοκινητικούς (δεξιότητες) και συναι-σθηματι-
κούς στόχους (συναισθήματα, στάσεις, προδιαθέσεις), ορισμένοι από τους 
παραπάνω στόχους δεν κινούνται στη γνωστική περιοχή, αλλά περιλαμ-
βάνουν ψυχικές σ τ ά σ ε ι ς , που εκφράζουν αξιολογικές επιλογές του ατό-
μου για κοινωνικές σχέσεις και ηθικές αρχές, όπως η υιοθέτηση φιλειρηνι-
κής στάσης και η απόρριψη του πολέμου (Ματσαγγούρας, 2000: 210).  Από 
την άλλη, οι στόχοι αυτοί συμφωνούν με τους γενικότερους σκοπούς του 
μαθήματος ( α ρχα ι ο γ ν ω σ ί α /  δ ι α χ ρ ο ν ι κό τ η τ α ) , στην επίτευξη των 
οποίων πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλουν, ενώ φαίνονται καταρχάς ρε-
αλιστικοί και επιτεύξιμοι.3

6.0 «ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΩΣ …ΕΦΗΒΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ»: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ 
ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ

Τα δύο αυτά κείμενα μπορούν να σ υ ν α ν α γ ν ω σ τ ο ύ ν  από τους μα-
θητές, αφού εντάσσονται στο ίδιο ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο, υπηρετούν 

3.  Πρέπει να σημειωθεί ότι στην εφετινή εγκύκλιο Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄, 
Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014, Αθήνα 11-10-2013, 
το απόσπασμα από τους Πόρους ορίζεται ότι δεν θα διδαχθεί στους μαθητές. Γενικά παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια μια τάση περιορισμού των διδασκόμενων κειμένων και περεταίρω ενίσχυσης του 
(φορμαλιστικού) γραμματικο-συντακτικού προσανατολισμού του γνωστικού αντικειμένου (Τσάφος, 
2004: 31-35).
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τους ίδιους φιλειρηνικούς στόχους και απευθύνονται στο ίδιο ακροατήριο, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η διδακτική ερευνητική αυτή προσέγγιση, 
που αποτελεί ένα τρόπον τινά μικρό project, μπορεί να υλοποιηθεί από μα-
θητές της Γ΄τάξης· αφενός είναι ηλικιακά ωριμότεροι από τους μαθητές της 
Α΄ και αφετέρου είναι πιο εξοικειωμένοι με θέματα πολιτικής αγωγής λόγω 
αντίστοιχων διδακτικών αντικειμένων (Σύγχρονη Ιστορία, Κοινωνική & πο-
λιτική αγωγή), ώστε να μπορούν να κατανοήσουν έννοιες και ζητήματα οι-
κονομικής πολιτικής. Άλλωστε, από μια ταχεία επισκόπηση του περιεχο-μέ-
νου των μικροκειμένων του ανθολογίου της ΑΕΓ της Γ΄ τάξης γίνεται αντι-
ληπτό ότι άπτονται θεμάτων πολιτικής και κοινωνικής αγωγής ή δημοκρα-
τικής διαπαιδαγώγησης, όπως λ.χ. η φιλοπατρία, η φιλειρηνική και αντιπολε-
μική στάση, η υπευθυνότητα του δημοκρατικού πολίτη, ο κοινωνικοποιητικός 
ρόλος της μουσικής, η κριτική στάση απέναντι στα επιτεύγματα της τεχνολογίας, 
ο σεβασμός προς τους γονείς, η ευσέβεια προς το θείο, η νομιμοφροσύνη, κ.ά. 

Η διδακτική προσέγγιση των κειμένων περιλαμβάνει μέσω στο-χευμέ-
νων ερωτήσεων:4 

Α) τη μελέτη και αποδόμηση των ε ι σ α γ ω γ ι κ ώ ν  σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν 
(περιεχόμενο, θέμα, στοχοθεσία, αποδέκτες, ιστορικές συνθήκες, συγγραφέ-
ας, λογοτεχνικό είδος), 

Β) τη σ υ ν ο λ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  της ενότητας (νοηματικοί άξονες, λέ-
ξεις-κλειδιά, υφολογικά χαρακτηριστικά), 

Γ) την α ν α λ υ τ ι κ ή  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  περιεχομένου και μορφής (κύριες 
και δευτερεύουσες προτάσεις, ρήματα-ενέργειες, υποκείμενα, μετοχές), και 

Δ) την α π ό δ ο σ η  σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο, συνδυαζόμενη με μια 
πρωτοβάθμια απόπειρα ερμηνείας τους. 

Πιο συγκεκριμένα:
Προηγείται η μελέτη του κειμένου του Ισοκράτη, Περʼ εʼρήνης, καθώς 

αυτός θέτει το πρ ό β λ η μ α  (τα μειονεκτήματα του επεκτατικού πολέμου) αλ-
λά και τη λ ύ σ η , που προβάλλει εύγλωττα ήδη από τον τίτλο (έμπρακτη υι-
οθέτηση φιλειρηνικής πολιτικής). Στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από 
την επικράτηση της ειρήνης ο ρήτορας συμπεριλαμβάνει και την οικονο-
μική ανάκαμψη της Αθηναϊκής οικονομίας που θα προέλθει: 

1. από την αποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής (ʼδεʼς γεωρ-
γοʼντες), 

2. τη ναυτιλία και το εμπόριο (τʼν θάλατταν πλέοντες),
3. τις βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες (ταʼς ̓ λ-

4. Βλ. Τσιότρας, 2013, για τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται για μια σύγχρονη διδακτική προσέγγιση 
των αρχαιοελληνικών κειμένων. 
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λαις ʼργασίαις ʼπιχειροʼντες),
4. την επανάληψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ξένων 

και μετοίκων.5

Όλες οι παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες θα έχουν ως αποτέ-
λεσμα τον διπλασιασμό των ε σ ό δ ω ν  που εισπράττει το κράτος από φό-
ρους, τέλη και δασμούς, εξασφαλίζοντας την ευημερία των πολιτών χωρίς 
πολεμικές περιπέτειες (τελέως εʼδαιμονήσειν). 

Περισσότερο ακριβής και συγκεκριμένος ως προς τις προσόδους που θα 
εξασφαλίσει στην πόλη η επιστροφή στην ειρήνη είναι ο Ξενοφών, στο από-
σπασμα από τους Πόρους, το οποίο μελετάται από τους μαθητές ως προέ-
κταση του κειμένου του Ισοκράτη. Οι μαθητές γρήγορα συνειδητο-ποιούν 
ότι ο Ξενοφών επικεντρώνεται στη βασική σκέψη ότι οι πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές και οι φ υ σ ι κο ί  π ό ρ ο ι  της Αττικής επαρκούν να συντηρήσουν 
τον πληθυσμό (διατρέφεσθαι ̓ κ τʼς ̓ αυτʼν). Ειδικότερα, τονίζει τους οικο-
νομικούς τομείς που ευνοούνται από τη στρατηγική γεωγραφική θέση (: κέ-
ντρο της οικουμένης, Dillery, 1993: 3-4) και τις ήπιες κλιματολογικές συνθή-
κες (ʼραι πρʼόταται) της πόλης τους: 

1. αυξημένη (σε ποσότητα, ποικιλία και χρονική διάρκεια) παραγω-
γή αγροτικών προϊόντων, που σε άλλες περιοχές ούτε καν βλασταί-
νουν (ʼ γʼ),

2. εκτεταμένη αλιεία, καθώς η Αττική (σαν νησί, ʼσπερ νʼσος, Dillery, 
1993: 4) περιβάλλεται από πλούσιες σε αλιεύματα θάλασσες (θάλατ-
τα παμφορωτάτη),

3. ορυκτός πλούτος που παράγεται από το πλούσιο υπέδαφος της χώ-
ρας: εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρο (λίθος ʼφθονος) από τα λατο-
μεία (της Πεντέλης), άργυρος από τα μεταλλεία του Λαυρίου (ʼπάρ-
γυρος).  

Ε) Ε φ α ρ μ ο γ ή  κα ι  γ ε ν ί κ ε υ σ η  τ η ς  ν έ α ς  γ ν ώ σ η ς /  Π ο λ ι τ ι κ ή 
κα ι  κο ι ν ω ν ι κ ή  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς . 

Οι μαθητές, συνδέοντας τη νέα γνώση με τις εμπειρίες τους, συζητούν 
για τις ιδέες, τις απόψεις και τα προβλήματα της αρχαίας εποχής και τα συ-
γκρίνουν με αυτά της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας πραγματικότη-
τας (ΠΠΣ, 2011: 103-104· Τσάφος, 2004: 133). Το κυρίαρχο πολλαπλό ερευ-
νητικό ζητούμενο που τίθεται είναι: η φ ύ σ η  της οικο-νομικής κρίσης ( α ί -
τ ι α ,  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς )  και τα μ έ σ α  για την επιστροφή της ανάπτυξης τ ό τ ε  και 
τ ώ ρ α . Κύρια διδακτική τεχνική στη φάση αυτή είναι η ομαδοσυνεργατική, 
5. Πιο σαφής ο Ξενοφών προτείνει την παροχή κινήτρων στους ξένους και τη βελτίωση της νομικής 
τους θέσης μέσα στην πόλη, ώστε να αυξήσουν τις επιχειρήσεις/επενδύσεις τους προς αμοιβαίο 
όφελος όλων, βλ. Jansen, 2012.  
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καθώς οι μαθητές διακρίνονται σε τέσσερις ο μ ά δ ε ς , οι οποίες αναλαμβά-
νουν να διερευνήσουν πτυχές των δύο κειμένων αναδεικνύοντας τις συν-
δέσεις τους με την καθημερινότητα της εποχής μας:

• 	 Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι :  εντοπίζουν τα σημεία των κειμένων που αναφέ-
ρονται στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (πενεστέρους, πενίαν, 
ʼκλελοίπασι, ̓ ρήμη), και προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν με στοιχεία 
από κείμενα που αναφέρονται στη σύγχρονη κρίση (όπως των Ζα-
μπαρλούκου / Κούση, 2014: 18-20· Σαματά / Δράκου, 2014): φτώχεια, 
ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων, μειώσεις μισθών και συν-τάξεων και 
άλλων κοινωνικών παροχών, μείωση δημόσιων δαπανών σε κρίσιμους 
τομείς (εκπαίδευση, υγεία), συνεχιζόμενη ύφεση , περιθωριοποίηση. 

• 	 Δ η μ ο σ ι ο γρ ά φ ο ι :  διακρίνουν τα α ί τ ι α  της οικονομικής κρίσης 
του 4ου αι. π.Χ. συγκριτικά προς τη σημερινή κρίση. Τότε βαθύτερη 
αιτία της οικονομικής αποδιάρθρωσης της κρατικής οικονομίας ήταν 
ο πολεμικός ε π ε κ τ α τ ι σ μ ό ς  εις βάρος των άλλων πόλεων (ʼδικώ-
τεροι περʼ τʼς πόλεις), τώρα οι π α θ ο γ έ ν ε ι ε ς  της ελληνικής πολι-
τικής: πελατειακή/λαϊκιστική οργάνωση κομμάτων και κράτους, αλό-
γιστος δανεισμός, μικρό μέγεθος/ χαμηλή ανταγωνιστι-κότητα των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων, μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στην υπερ-
κατανάλωση, παραοικονομία, φοροδιαφυγή (μέσα από κείμενα όπως 
των Αλεξάκη, 2011·  Ζαμπαρλούκου / Κούση, 2014:13-17).

• 	 Δ ι α δ ι κ τ υ α κο ί  ε ρ ε υ ν η τ έ ς / ι σ τ ο ρ ι ο δ ί φ ε ς :  Αναζητούν περισ-
σότερες πληροφορίες για την οργάνωση της Αθηναϊκής οικονομί-
ας, τους κλάδους, τα παραγόμενα προϊόντα, το φορολογικό σύστη-
μα, τα κρατικά έσοδα-προσόδους, τους φυσικούς πόρους και τις λοι-
πές πλουτοπαραγωγικές πηγές (http://www.fhw.gr/chronos/ 05/gr/
economy/index.html· Migeotte, 2007: 79-170).

• 	 Ο ι κο ν ο μ ο λ ό γ ο ι :  Καταγράφουν από τα δύο αποσπάσματα, ταξι-
νομούν και παρουσιάζουν ως οργανωμένο σύνολο όσες από τις προ-
τάσεις των αρχαίων συγγραφέων μπορούν να εφαρμοστούν στην 
εποχή μας και να συντελέσουν στην αύξηση των εσόδων του κρά-
τους, την υπέρβαση της ύφεσης, και εντέλει στη γενικότερη ανάκαμ-
ψη/ανάταξη της εθνικής οικονομίας. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας των τεσσάρων ομάδων παρουσιάζονται 
από τους μαθητές στην ολομέλεια. Έτσι ασκούνται στην προφορικότητα 
και την επικοινωνία με το κοινό. Επειδή τα αντικείμενα των εργασιών εφά-
πτονται μπορούν όλοι να έχουν άποψη για τα αποτελέσματα της εργασίας 
των άλλων ομάδων. Ξεκινούν οι Ιστοριοδίφες, ακολουθούν οι Κοινωνιολό-
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γοι και οι Δημοσιογράφοι, ενώ η παρουσίαση τελειώνει με την παρουσία-
ση του οικονομικού προγράμματος που ετοίμασαν οι Οικονομολόγοι και 
τον σχολιασμό του από τους υπόλοιπους.

7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει ως στόχο να παρακινήσει τους μαθη-
τές, που ενδεχομένως βιώνουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τις συ-
νέπειες της τωρινής οικονομικής κρίσης στο οικογενειακό ή φιλικό περι-
βάλλον, να αναγνώσουν κριτικά και βιωματικά τα Αρχαία Ελληνικά κεί-
μενα. Να  καλλιεργήσουν έτσι την αυτενέργεια και να αναπτύξουν κριτι-
κή-δημιουργική σκέψη, στοχαζόμενοι πάνω στα αίτια της κρίσης αλλά κυ-
ρίως στους τρόπους αντιμετώπισης που προτείνονται από τους αρχαίους 
συγγραφείς. Ο Ισοκράτης και ο Ξενοφών προτείνουν πρακτικούς τρόπους 
που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του κράτους μέσω της βελτίω-
σης της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής, της ενίσχυσης της ντόπιας 
και ξένης επιχειρηματικότητας, της συστηματικής αξιοποίησης των φυσι-
κών πόρων. Συνοψίζοντας, οι μαθητές προσεγγίζοντας τα αρχαιοελλη-νι-
κά κείμενα εξοικειώνονται με τη διερεύνηση της ανθρώπινης δράσης και 
ασκούνται διανοητικά πάνω σε θέματα και προβλήματα απασχολούν και 
τον σύγχρονο άνθρωπο. 
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Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
ομίλων στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. 

Η περίπτωση του εκπαιδευτικού ομίλου 
«Επιχειρηματολογία και Αντιλογία» 

του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου 
Πανεπιστημίου Πατρών

Ιωσήφ Φραγκούλης 
Σοφία Μητρούλια 
Σοφία Κωτσελένη

ABSTRACT

The term "educational groups" was first introduced in the Greek educational 
system with the Law 3966/2011 Articles 41 and 45. Within the operation of 
groups, the particular inclinations, characteristics and interests of students 
are exploited. This research attempts to record the views of students of 
Standard Experimental High School University of Patras in relation to the 
effectiveness of the training group on "Argumentation and Disputation" 
that took place during the school year 2013-14. Of the 18 students who 
participated in the research group rhetoric, the research was conducted on 
10 students. A semi-structured   interview was employed as a tool in data 
collection for the research. The survey results showed that students in the 
context of their participation in the groups not only acquired knowledge 
but developed various skills, such as communication, cooperation and 
conflict resolution skills.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών λειτούργησε 
κατά το σχολικό έτος 2013-14 ο Όμιλος Ρητορικής με τίτλο: «Επιχειρηματο-
λογία & Αντιλογία» στο πλαίσιο του νέου θεσμού των Ομίλων καινοτομίας και 
αριστείας των Πρoτύπων Πειραματικών Σχολείων (άρθρα 41 και 45 του νόμου 
3966/2011). Η ίδρυση και η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τις επιταγές της νομοθεσίας και με το γενικότερο πνεύμα της λειτουργίας και 
των αναγκών του Πρoτύπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών. 
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2.0  oI oΜΙΛΟΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

2.1.Ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων 

Ο όρος εκπαιδευτικοί όμιλοι για πρώτη φορά εισάγεται  στην εκπαίδευση 
με το νόμο 3966/2011 αρθ. 41 & 45, όπου ορίζονται θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας τους. Ειδικότερα αποφασίζεται η λειτουργία ομίλων δημιουργι-
κότητας και αριστείας καθώς και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. Σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις, που τίθενται, οι όμιλοι δημιουργικότητας δεν 
πρέπει να έχουν απλά χαρακτήρα επέκτασης, υποστήριξης και εντατικο-
ποίησης αυτών που γίνονται στο σχολείο ή φροντιστηριακό χαρακτήρα. Οι 
εκπαιδευτικοί τους στόχοι πρέπει να σχετίζονται με την ανάπτυξη γνώσε-
ων και δεξιοτήτων, την καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, την δοκι-
μασία νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών. Στο Πρό-
τυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών προτάθηκε η λειτουργία 
ομίλων, όπως μαθηματικών, φυσικών επιστημών, θεάτρου, ρητορικής τέ-
χνης.   Σχετικά με την επιλογή των μαθητών δεν ακολουθήθηκαν οι προβλε-
πόμενες διαδικασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, αλλά με-
τά από απόφαση του Ε.Π.Ε.Σ έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις εγγραφής των 
ενδιαφερόμενων μαθητών.

2.2. Χαρακτηριστικά ενδοσχολικών ομίλων

Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί  όμιλοι  χαρακτηρίζονται από την παρου-
σία ενός υπεύθυνου εκπαιδευτικού, τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας, 
καθώς και την ύπαρξη καθορισμένου προγράμματος συμμετοχής. Αυτού 
του είδους οι δραστηριότητες παρέχουν στους εφήβους ευκαιρίες  κοινω-
νικοποίησης, γνωστικές εμπειρίες, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη ποικί-
λων δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης συ-
γκρούσεων κτλ. (Mahoney, 2000,  Mahoney & Statin, 2000:115). 

Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1990) χαρακτηριστικά των ομίλων εί-
ναι τα ακόλουθα: α) το πρόγραμμα τακτικών παρακολουθήσεων, β) η επί-
βλεψη και καθοδήγηση από έμπειρο εκπαιδευτικό, γ) οι ευκαιρίες για ανά-
πτυξη δεξιοτήτων, καθώς και δ) η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία (Μahoney et al., 2005:4-5). 

Οι εκτός  ωρολογίου προγράμματος σχολικές δραστηριότητες αποτε-
λούν δομικό στοιχείο της λειτουργίας των ομίλων. Η  ανάπτυξή τους τα τε-
λευταία χρόνια οφείλεται στην πεποίθηση ότι οι μαθητές της δευτεροβάθ-

Ιωσήφ Φραγκούλης, Σοφία Μητρούλια, Σοφία Κωτσελένη
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μιας εκπαίδευσης επωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Shernoff & Vandell,2007: 892).

Οι ενδοσχολικές απογευματινές δραστηριότητες είναι προσαρμοσμέ-
νες στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολείου καθώς και 
στην κουλτούρα του. Πολλές από τις δραστηριότητες αυτές οργανώνονται 
με σκοπό οι έφηβοι να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους συντροφεύ-
ουν για μια ζωή.  Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της καινοτόμου δρά-
σης είναι ότι μέσα από τη συμμετοχή ενισχύονται οι δεσμοί που οι μαθη-
τές έχουν με το σχολείο ως οργανισμό αλλά και με τα άτομα που εμπλέκο-
νται,  δημιουργώντας έτσι ένα θετικό δίκτυο μεταξύ καθηγητών και μαθη-
τών (Darling, Caldwell& Smith, 2005:53).

3.0 ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Ρητορική, ή πληρέστερα ρητορική τέχνη, αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών ή 
κανόνων που μπορούν να διδαχτούν και  τους οποίους όποιος τους ακο-
λουθήσει έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει ως ρήτορας. Πιο συγκεκρι-
μένα Ρητορική είναι η τέχνη του «ευ λέγειν». Η τέχνη της Ρητορικής διδά-
σκει την καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Με τη μαθητεία της αναπτύσ-
σονται οι ικανότητες, οι δεξιότητες και εκείνες οι τεχνικές που είναι απαραί-
τητες για να εκφραστεί σωστά ένα προφορικό μήνυμα. Η Ρητορεία είναι η 
αδελφή του γραπτού λόγου. Επίσης η ανάπτυξη της Ρητορικής δεινότητας 
κάνει τους μαθητές επαρκείς χρήστες του δημόσιου λόγου.

3.1. Η αναγκαιότητα της Ρητορικής στην εκπαίδευση

Ένας από τους στόχους του σύγχρονου σχολείου είναι η διαμόρφωση μα-
θητών-ενεργών πολιτών. Επιπλέον, θεωρείται πλέον αναγκαία η ικανότητα 
επεξεργασίας των ποικίλων πληροφοριών καθώς και η κριτική τοποθέτη-
ση απέναντί τους. Από την άλλη, ο προφορικός λόγος, στην εποχή της ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας, έχει χάσει τη σημασία του, παρασύροντας μαζί του 
και τη συνήθεια του αληθινού «διαλέγεσθαι». Η αποτελεσματική επικοινωνία, 
τόσο σε επίπεδο δυνατότητας διαχείρισης κρίσεων όσο και σε επίπεδο συ-
ναισθηματικής έκφρασης, αποτελεί αντικείμενο ορισμένων μόνο ενοτήτων 
του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η ένταξη επο-
μένως της Ρητορικής τέχνης σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμ-
ματος, καθώς και σε ενδοσχολικούς απογευματινούς ομίλους μπορεί να συμ-
βάλλει θετικά σε όλα τα παραπάνω. Ο Alfred Snider και ο Maxwell Schnurer, 
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(IDEA, 2002) αναφέρουν χαρακτηριστικά το πόσο πολύ διαδεδομένη είναι 
η ρητορική στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο μεγάλη είναι η ανταπόκριση 
των 20.000 μαθητών, που λαμβάνουν μέρος στις τοπικές διοργανώσεις ρη-
τορικών αγώνων μεταξύ των σχολείων. Ιδιαίτερα τονίζουν τα θετικά αποτε-
λέσματα της συμμετοχής τους στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους αλ-
λά και στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικά δημοκρατικής συνείδησης, που δί-
νει έμφαση στη γνώμη του άλλου, ακόμη κι αν απέχει πολύ από τη δική τους.

3.2. Η Ρητορική στο σύγχρονο σχολείο

Η ρητορική, με διάφορες μορφές, έχει ενταχθεί, τα τελευταία περίπου  10 χρό-
νια, στο πρόγραμμα 200 περίπου σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) σε όλη την 
Ελλάδα (είτε εντός είτε εκτός σχολικού προγράμματος). Λαμβάνουμε υπόψη 
τις συμμετοχές στους Αγώνες Αντιλογίας του Υπουργείου Παιδείας, στους Δια-
σχολικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και στους 
ρητορικούς αγώνες αγγλόφωνων σχολείων και κολεγίων, στα Forensics. Όσοι 
καθηγητές (κυρίως φιλόλογοι) ασχολούνται εντατικά με την προετοιμασία των 
μαθητών, προκειμένου να λάβουν μέρος στους παραπάνω αγώνες, στηρίζο-
νται στην προσωπική τους φιλολογική εμπειρία και έμπνευση, καθώς δεν υφί-
σταται ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Το αποτέλεσμα είναι αφενός η 
εστίαση στον εμπλουτισμό της γνώσης και στη διατύπωση επιχειρημάτων και 
αφετέρου η μειωμένη έως ελάχιστη εξοικείωση των μαθητών με στοιχεία της 
κλασικής ρητορικής και του έντεχνου προφορικού λόγου αλλά και η μη συστη-
ματική άσκηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Λουτριανάκη, 2008). 

Στην ελληνόγλωσση σχετική βιβλιογραφία απουσιάζει παντελώς η πρόταση 
μιας μεθοδολογίας (με τη μορφή θεωρητικού πλαισίου και δραστηριοτήτων) αξι-
οποιήσιμης στο πλαίσιο του σχολείου (είτε στο μάθημα είτε κατά την προετοιμα-
σία των μαθητών για τους αγώνες). Αντίθετα, στο εξωτερικό, και  ειδικότερα στις 
Η.Π.Α. και στη Βρετανία, αλλά και σε ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες, αναπτύσ-
σεται πλούσια ερευνητική και πρακτική δραστηριότητα (Corbett & Connors, 1999).

4.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 Σκοπός έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των μα-
θητών του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού ομίλου με τίτλο: 
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«Επιχειρηματολογία και Αντιλογία».

4.2 Στόχοι έρευνας 

1) Να διαπιστωθεί αν η λειτουργία του ομίλου ρητορικής τέχνης «Επι-
χειρηματολογία & Αντιλογία» συνέβαλε στην ανάπτυξη οριζόντιων ικανο-
τήτων μεταξύ των μαθητών και στην απόκτηση γνώσεων.

2) Να διαπιστωθεί κατά πόσο η προετοιμασία, ο σχεδιασμός και το πε-
ριεχόμενο του ομίλου ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες  και τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών.

3) Να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρμόστηκαν συμμετοχικές βιωματι-
κές τεχνικές στα πλαίσια της λειτουργίας του ομίλου, οι οποίες ενεργοποί-
ησαν το ενδιαφέρον των μαθητών και εξασφάλισαν την ενεργό συμμετο-
χή τους στον όμιλο.

4) Να διαπιστωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που δόθηκε 
στους μαθητές.

5) Να διαπιστωθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών –εμψυχωτών στο πλαί-
σιο λειτουργίας του ομίλου.

6) Να διαπιστωθεί το είδος της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών 
σχέσεων που αναπτύχθηκαν τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ μαθη-
τών και καθηγητών.

4.3 Ερευνητικά ερωτήματα

1) Η λειτουργία του ομίλου ρητορικής τέχνης συμβάλλει στην ανάπτυξη 
οριζόντιων ικανοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών;

2) Στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου  χρησιμοποιούνται κατάλληλες 
εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας για την  καλλιέργεια 

των ρητορικών αγωνισμάτων;
3) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  είναι εμψυχωτικός-υποστηρικτικός και 

συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασί-
ας και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των  εκπαιδευτικών;

4.4 Πληθυσμός - Δείγμα έρευνας- Περιορισμοί

Από τους 18 μαθητές που συμμετείχαν στον όμιλο ρητορικής υλοποιήσαμε 
την έρευνά μας σε 10 μαθητές. Η επιλογή τους έγινε με κριτήρια: α) το ενδιαφέ-
ρον και τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης συ-

Ιωσήφ Φραγκούλης, Σοφία Μητρούλια, Σοφία Κωτσελένη
Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ομίλων στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης …



1352

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

νέντευξης, β) τη δυνατότητα λήψης συνέντευξης από τα συγκεκριμένα άτομα 
χωρίς ιδιαίτερες  δυσκολίες (πχ. δυσκολίες μετακίνησης , εύρεσης χρόνου για 
λήψη συνέντευξης), γ) τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεση μας για 
την υλοποίηση της έρευνας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και συμπε-
ρασμάτων μετά την λήξη της λειτουργίας του ομίλου και του σχολικού έτους. 

Λόγω του περιορισμένου δείγματος η έρευνα έχει απογραφικό χαρακτή-
ρα με αποτέλεσμα τα αποτελέσματά της να μην μπορούν να γενικευθούν στο 
σύνολο των σχολικών μονάδων της επικράτειας που υλοποιούν αντίστοιχους 
εκπαιδευτικούς ομίλους.

4.5 Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής 
δεδομένων η ημιδομημένη συνέντευξη. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 
την ημιδομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων για τους 
ακόλουθους λόγους: α) η συνέντευξη αποτελεί μια διαδικασία που επιτρέ-
πει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την 
ανάλυση του λόγου επιλεγμένων αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων, β) 
αποτελεί ερευνητικό εργαλείο το οποίο  χρησιμοποιείται ως μέσο συλλο-
γής πληροφοριών, ελέγχου και ερμηνείας των ερευνητικών ερωτημάτων 
μιας έρευνας, γ) η συνέντευξη «φωτίζει», δηλαδή επιτρέπει την πρόσβαση 
στον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα, τις σκέψεις τους, τις στά-
σεις  και τις  απόψεις που  κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά τους, δ) η  
συνέντευξη αποτελεί το μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των 
ερωτώμενων,  για τους λόγους που απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο 
(Choen & Manion,1994:373-375). Επιπρόσθετα επιλέξαμε να χρησιμοποι-
ήσουμε τη συγκεκριμένη τεχνική συλλογής δεδομένων, καθώς στόχος μας 
ήταν να καταγράψουμε τις απόψεις του ερευνώμενου πληθυσμού, εστιά-
ζοντας στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα άτομα βιώνουν και αισθάνο-
νται τα γεγονότα (Κεδράκα, 2008:1. Κεδράκα,2009:85). 

Ως μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πε-
ριεχομένου και ως μονάδα ανάλυσης η λέξη –φράση (Δημητρόπουλος, 2001). 

5.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1 Προφίλ υποκειμένων

Το προφίλ των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τo ακό-
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λουθο: 4 υποκείμενα ήταν μαθητές και 6 ήταν μαθήτριες. Ηλικία 16 ετών εί-
χαν 7 υποκείμενα (μαθητές Α΄ Λυκείου) και ηλικία 17 ετών είχαν 3 υποκεί-
μενα ( μαθητές Β΄ Λυκείου).

5.2 Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με την ανταπόκριση του περιεχο-
μένου του ομίλου στις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα χα-
ρακτηριστικά και τις εμπειρίες τους.

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων σε σχέση με «την ανταπόκριση του 
περιεχομένου του ομίλου στις εκπαιδευτικές ανάγκες» όλα τα υποκείμενα της έρευ-
νας εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους ικανοποιημένα. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρουν: «…ο όμιλος ρητορικής με βοήθησε στην  ορθή έκφραση και διατύπωση 
των σκέψεών μου», «…έμαθα να επιχειρηματολογώ πάνω σε θέματα της επικαιρό-
τητας», « ανέπτυξα επιχειρηματολογία πάνω σε θέματα Έκθεσης – Έκφρασης της Α΄ 
και Β  ́Λυκείου», «…τα θέματα που αναλύσαμε ήταν εναρμονισμένα με τα θέματα 
της Έκθεσης –Έκφρασης».

Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων σε σχέση με «την ανταπόκριση του 
περιεχομένου του ομίλου στα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά τους» όλα τα 
υποκείμενα εκφράστηκαν θετικά.  Ενδεικτικά  αναφέρουν τα εξής : «…τα θέμα-
τα του ομίλου ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα και στους προβληματισμούς μου» , «…
μου αρέσει η διπλωματία και θέλω να μάθω να επιχειρηματολογώ», «…μου αρέσει 
η επικοινωνία και η ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου», «…μέσα 
από το περιεχόμενο του ομίλου κάλυψα την ανάγκη μου για επικοινωνία, εξωτερί-
κευση σκέψεων και ευγενή άμιλλα…».

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων σχετικά με το αν «το περιεχόμε-
νο του ομίλου ήταν εναρμονισμένο με ανάλογες εμπειρίες τους» οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα εμφανίζονται να μην έχουν ανάλογη εμπειρία με εξαίρεση δύο υπο-
κείμενα που είχαν σχετική  εμπειρία, όταν φοιτούσαν σε  ιδιωτικό σχολείο. Ενδει-
κτικά αναφέρουν: «… αν και συμμετείχα στο παρελθόν σε πολιτιστικά και περιβαλ-
λοντικά προγράμματα, δεν είχα ποτέ βιώσει κάτι τόσο δυνατό», «…είχα συμμετοχή 
σε προγράμματα, αλλά σε αγώνες Ρητορικής ποτέ. Ήταν πρωτόγνωρο για μένα» , «…
δεν είχε καμιά σχέση με άλλες δράσεις , ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία…».

5.3 Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με την επιλογή κατάλληλων εκ-
παιδευτικών μεθόδων, τεχνικών διδασκαλίας και εποπτικών μέσων δι-
δασκαλίας

Ως προς τις απόψεις των υποκειμένων σε σχέση με την «επιλογή κατάλλη-
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λων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας» τα υποκείμενα της 
έρευνας δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένα από τις εκπαιδευτικές μεθό-
δους και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την καλλιέργεια της ρητορι-
κής τέχνης. Συγκεκριμένα αναφέρουν: «…τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του De 
Bono μου άρεσαν πολύ και με βοήθησαν στο να σκέφτομαι  από διαφορετική 
κάθε φορά πλευρά », «…παίξαμε την ανακριτική καρέκλα και την αλφαβήτα 
με τα επιχειρήματα», «…η ιδεοθύελλα και το παιχνίδι ρόλων με βοήθησαν για 
την μετέπειτα συμμετοχή μου στους διττούς λόγους», «ο διάδρομος συνείδη-
σης και τα παιχνίδια ρόλων μου άρεσαν πολύ, καλλιέργησαν τη φαντασία μου 
και με βοήθησαν να μιλώ μπροστά στο κοινό». 

Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων ως «προς την αποτελεσματικό-
τητα χρήσης  βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών ώστε να ενεργοποιηθεί το 
ενδιαφέρον τους και να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχής τους στον όμιλο» 
τα υποκείμενα δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένα. Ενδεικτικά αναφέρουν 
τα ακόλουθα: «…έγινε χρήση βιωματικών τεχνικών σε μεγάλο βαθμό», «…οι 
βιωματικές τεχνικές μας έδεσαν, μας έκαναν ομάδα», «…με τις βιωματικές τε-
χνικές έσπασε ο πάγος μεταξύ μας, γίναμε όλα τα παιδιά μια ομάδα», «… πι-
στεύω πως η χρήση τους έγινε στον μέγιστο βαθμό και γι’ αυτό τα αποτελέσμα-
τα στην μεταξύ μας επικοινωνία ήταν εντυπωσιακά».

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων για το αν «επιλέχθηκαν κα-
τάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων» όλα τα υποκείμενα απάντησαν καταφατικά. Ενδεικτικά 
αναφέρουν: «…ναι , έγινε χρήση video και power point που μας βοήθησαν 
πολύ να καταλάβουμε τα ρητορικά αγωνίσματα», «…οι διαφάνειες που είδα-
με στις συναντήσεις ήταν πολύ κατατοπιστικές για τη διδασκαλία των κανόνων 
των διττών λόγων», «…τα video που είδαμε μας έκαναν να συνειδητοποιήσου-
με πώς είναι οι αγώνες λόγου».

5.4 Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με την καταλληλότητα και την επάρ-
κεια του εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο του ομίλου

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων σε σχέση με «την καταλληλό-
τητα του εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο του ομίλου» 
όλα τα υποκείμενα απάντησαν πως ήταν ικανοποιημένα. Ενδεικτικά ανα-
φέρουν: «…το υλικό ήταν κατάλληλο για να μάθουμε τους κανόνες των ρητο-
ρικών αγωνισμάτων», «…υπήρχε σαφήνεια και ακρίβεια στις οδηγίες που μας 
δόθηκαν», «… τα θέματα πάνω στα οποία μάθαμε να επιχειρηματολογούμε 
συνδέονταν τόσο με την επικαιρότητα όσο και με τους θεματικούς κύκλους 
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της Έκθεσης Έκφρασης».
Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων αναφορικά με την επάρκεια 

του εκπαιδευτικού υλικού που δόθηκε στο πλαίσιο του ομίλου τα υποκεί-
μενα εμφανίζονται ικανοποιημένα. Ενδεικτικά αναφέρουν: «…το υλικό ήταν 
επαρκές, αν αναλογιστούμε πως ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθαμε σε επαφή 
με τη ρητορική», «ήταν αρκετό, αν και θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα θέ-
ματα», «ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του ομίλου και το υλικό ήταν αρκετό. 
Σίγουρα του χρόνου θα  κάνουμε περισσότερα θέματα τώρα που γνωρίζουμε 
την τεχνική των ρητορικών αγωνισμάτων».

5.5 Απόψεις υποκειμένων σχετικά με το κλίμα επικοινωνίας που δια-
μορφώθηκε μεταξύ των μελών της παιδαγωγικής ομάδας στο πλαίσιο 
λειτουργίας του ομίλου

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «πώς θα χαρα-
κτηρίζατε την επικοινωνία σας με τους συμμαθητές σας στο πλαίσιο υλοποίη-
σης των εκπαιδευτικών συναντήσεων» όλα τα υποκείμενα απάντησαν με θε-
τικά σχόλια. Ενδεικτικά ανέφεραν τα εξής: «…η επικοινωνία μας σε κάθε συ-
νάντηση γινόταν όλο και καλύτερη», «…αρχικά μιλούσα με παιδιά από άλλα 
τμήματα που ήσαν στον όμιλο, στην συνέχεια και με παιδιά από άλλη τάξη και 
στις  τελευταίες συναντήσεις πετύχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και με μα-
θητές από όμορο σχολείο», «… η επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά του ομίλου 
αναπτύχθηκε με μεγάλη επιτυχία ,γεγονός που φάνηκε στους τελικούς αγώνες, 
όπου όλοι δουλέψαμε σαν μια μεγάλη ομάδα».

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «πώς θα χα-
ρακτηρίζατε την επικοινωνία σας με τα μέλη του Ρητορικού ομίλου του Πανε-
πιστημίου Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης των εκπαιδευτικών συναντήσεων» 
όλα τα υποκείμενα εκφράστηκαν με μεγάλη ικανοποίηση. Ενδεικτικά ανέ-
φεραν: «…άψογη», «…με τα μέλη του Ρητορικού ομίλου του Πανεπιστημίου 
συνεργαστήκαμε πολύ καλά».

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «Θεωρείτε 
σημαντική τη βοήθεια των μελών του Ρητορικού ομίλου του Πανεπιστημίου 
σημαντική» όλα τα υποκείμενα απάντησαν καταφατικά. Ενδεικτικά ανέφε-
ραν: «…η βοήθεια τους ήταν καθοριστική, αφού οι διασχολικοί αγώνες ήταν 
κάτι που δεν το ξέραμε», «… η εμπειρία τους στους αγώνες και τα πρωταθλή-
ματα διττών λόγων (Debate) μας βοήθησε πολύ».

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «πώς θα χα-
ρακτηρίζατε την επικοινωνία σας με τις υπεύθυνες καθηγήτριες του ομίλου στο 
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πλαίσιο υλοποίησης των εκπαιδευτικών συναντήσεων» όλα τα υποκείμενα εκ-
φράστηκαν με θετικά σχόλια. Ενδεικτικά δήλωσαν τα εξής: « …η επικοινω-
νία και η συνεργασία με τις καθηγήτριες μας ήταν εξαιρετική», «…ήταν φιλικές, 
οικείες και πιο κοντά στα παιδιά», «...μας έκαναν να αγαπήσουμε τον όμιλο και 
την Ρητορική», «…με τα παιχνίδια που παίξανε μαζί μας δεθήκαμε και ήρθα-
με πιο κοντά», « …είχαν μεγάλη υπομονή και δεν θύμωναν με τους μαθητές .

5.6 Απόψεις υποκειμένων σχετικά με την  απόκτηση γνώσεων και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας  μεταξύ μαθητών

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων σχετικά «με την απόκτηση γνώ-
σεων στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον όμιλο» όλα τα υποκείμενα εκφρά-
στηκαν καταφατικά. Ενδεικτικά ανέφεραν : «…απόκτησα  γνώσεις στην επι-
χειρηματολογία και στη δομή της», «…απόκτησα γνώσεις στο πώς να οργα-
νώνω τις ιδέες και τις απόψεις μου», «…απόκτησα γνώσεις για θέματα της επι-
καιρότητας και για θέματα που χρειάζεται να γνωρίζω στην Έκθεση Έκφραση», 
«…απόκτησα γνώσεις στη μεθοδολογία των επιχειρημάτων».

Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων στο ερώτημα «σε ποιο βαθμό 
θεωρείτε ότι σας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξετε οριζόντιες ικανότητες, 
όπως ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας» όλα τα υποκείμενα εκφρά-
στηκαν με θετικά σχόλια. Ενδεικτικά ανέφεραν: «…στο μέγιστο βαθμό αφού 
μέσα από τα παιχνίδια ρόλων , την αλφαβήτα επιχειρημάτων, τα έξι σκεπτόμενα 
καπέλα του De Bono όλα τα παιδιά δεθήκαμε, συνεργαστήκαμε και συνθέσαμε 
από κοινού την επιχειρηματολογία μας πάνω σε ποικίλα θέματα», «…μέσα από 
τον όμιλο «Επιχειρηματολογία & Αντιλογία» όλοι οι μαθητές που συμμετείχα-
με ,μάθαμε να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε αφού το αγώνισμα των 
διττών λόγων και η επιτυχία σε αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη και την καλλι-
έργεια της συνεργασίας και της άμεσης επικοινωνίας», «…συνεργάστηκα πο-
λύ καλά ,χωρίς άγχος ακόμα και με παιδιά που δεν είχα κοινά σημεία επαφής».

5.7 Απόψεις υποκειμένων αναφορικά με την ικανοποίηση τους από την 
συμμετοχή τους στον όμιλο και  προτάσεις  για την βελτίωση των ομίλων

Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημέ-
νοι είστε από τη συμμετοχή σας στον όμιλο» όλα τα υποκείμενα απάντησαν 
πολύ ικανοποιημένα. Ενδεικτικά ανέφεραν: «…είμαι πολύ ικανοποιημένη , 
δεν περίμενα τόσο γρήγορη εξέλιξη στο λόγο μου και κυρίως το ότι στάθηκα 
και μίλησα μπροστά σε κοινό», « απόλυτα ικανοποιημένος , δεν μπορούσα να 
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φανταστώ ότι θα με ενθουσίαζε ο όμιλος Ρητορικής τόσο πολύ ώστε να θέλω 
να συμμετέχω σε αυτόν και την επόμενη χρονιά», «…το γεγονός πως δεν ήθε-
λα να χάνω καμιά συνάντηση του ομίλου, νομίζω πως τα λέει όλα».

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «ποιες προ-
τάσεις έχετε να κάνετε για τη βελτίωση του ομίλου» τα υποκείμενα ενδεικτι-
κά ανέφεραν: «…προτείνω μια μικρή αύξηση της χρονικής διάρκειας του ομί-
λου για να δουλέψουμε περισσότερο τους διττούς λόγους», «… προτείνω αλ-
λαγή της ώρας, καθώς είμαστε αρκετά κουρασμένοι αμέσως μετά το μάθη-
μα», «…προτείνω του χρόνου να  δουλέψουμε παράλληλα και σε άλλα ρητο-
ρικά αγωνίσματα».

6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι τα υποκείμενα στην πλειοψηφία τους θε-
ωρούν πως το περιεχόμενο του ομίλου Ρητορικής «Επιχειρηματολογία & Αντι-
λογία» ήταν εναρμονισμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 
τα χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης των εκπαιδευτικών συνα-
ντήσεων δηλώνουν πως χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 
βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές οι οποίες ενεργοποίησαν το ενδιαφέρον 
τους και ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους στον όμιλο και συγκεκριμένα στα ρη-
τορικά αγωνίσματα. Η επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως τεχνικές συμ-
μετοχικού θεάτρου (Γκόβας, 2003), τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικής σκέ-
ψης (De Bono, 1999) καλλιέργησαν τη φαντασία τους και τους οδήγησαν σε 
βιωματική και ομαδική μάθηση.  Η θέση αυτή ερμηνεύεται, αν αναλογιστού-
με, πως η  βιωματική εκπαίδευση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για 
την απόκτηση νέων γνώσεων, ικανοτήτων και αλλαγής συμπεριφορών κα-
θώς η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τον πειραματισμό και την εμπειρία. 

Από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό του ομίλου 
ήταν κατάλληλο και επαρκές για τη διδασκαλία και την καλλιέργεια των ρη-
τορικών αγωνισμάτων. Προσέλκυε το ενδιαφέρον των μαθητών και δημι-
ουργούσε προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης.

Επιπροσθέτως από την έρευνα προκύπτει πως η επιλογή και η χρήση  
βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στα πλαίσια της λειτουργίας του ομί-
λου έδωσαν σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώ-
σεις και να αναπτύξουν οριζόντιες ικανότητες συνεργασίας και επικοινω-
νίας μεταξύ τους. Διαπιστώθηκε πως στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου 
ενισχύθηκε η επικοινωνία και η συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και 
μεταξύ των μαθητών και των καθηγητριών του ομίλου.
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Τέλος από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε πως ο ρόλος των εκπαι-
δευτικών του ομίλου υπήρξε ιδιαίτερα εμψυχωτικός και υποστηρικτικός με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύ-
νης τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 
Μέσα από τη συμμετοχή στον όμιλο Ρητορικής ενισχύθηκαν οι δεσμοί που 
οι μαθητές έχουν με το σχολείο ως οργανισμό αλλά και με τα άτομα που 
εμπλέκονται δημιουργώντας έτσι ένα θετικό δίκτυο μεταξύ καθηγητών και 
μαθητών (Darling, Caldwell& Smith, 2005:53).

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η λειτουργία 
του ομίλου «Επιχειρηματολογία & Αντιλογία» ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κή, καθώς παρείχε στους μαθητές/τριες που συμμετείχαν στον όμιλο ευκαι-
ρίες κοινωνικοποίησης, απόκτησης γνωστικών εμπειριών, ανάπτυξης ορι-
ζόντιων δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας.
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Ανάπτυξη ερωτηματολογίου για τη μελέτη 
της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου 
στις Φυσικές Επιστήμες: αποτελέσματα 

για τέσσερις μελέτες περίπτωσης

Μαρία Η. Χαϊτίδου
Άννα Σπύρτου

ABSTRACT

This paper focuses on four primary teachers’ Pedagogical Content Knowledge 
(PCK) assessment. The teachers participated in an in-service participatory 
training program that concerns the implementation of an inquiry-based 
Teaching Learning Sequence for the instruction of Nanoscience and 
Nanotechnology. The research method involved the development and 
use of a Content Representation, a tool that explores teachers’ views on 
the subject matter and also on the related teaching. The pro-assessment 
results revealed that the mentioned earlier tool could act as a window to 
participants’ PCK. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα διδακτορικής διατριβής που εντάχθη-
κε στο Πρόγραμμα «Αριστεία ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα. Σκοπός του Προγράμματος «Αριστεία II» εί-
ναι η μελέτη της επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών. 

Υπό το πρίσμα του συγκεκριμένου προγράμματος, αναπτύχθηκε μια Δι-
δακτική Μαθησιακή Σειρά (Meheut & Psillos, 2004) προκειμένου οι εκπαι-
δευτικοί να μπορούν να υλοποιήσουν Διερευνητικά Περιβάλλοντα Μάθη-
σης (ΔΠΜ). Η ΔΜΣ περιλαμβάνει τη διδασκαλία: (α) του περιεχομένου της 
Nανοτεχνολογίας-Νανοεπιστήμης (Ν-ΕΤ) καθώς και (β) των συστατικών 
της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). 

Στόχος της ένταξης της ρητής διδασκαλίας της ΠΓΠ είναι η διεύρυνση 
καθώς και ο εμπλουτισμός της με βασικό υποστηρικτικό εργαλείο τον ανα-
στοχασμό των εκπαιδευτικών πάνω στις απόψεις τους και στις διδακτικές 
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τους εμπειρίες. Η παραπάνω επιλογή βασίζεται στη βιβλιογραφική θέση 
ότι εάν οι εκπαιδευτικοί –έμπειροι και μη- κατανοήσουν το τι είναι η ΠΓΠ, 
θα βελτιώσουν την πρακτική τους (Kind, 2009). 

2.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τον όρο ΠΓΠ εκφράζεται ο συνδυασμός του περιεχομένου με την παιδαγω-
γική γνώση, έτσι ώστε ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα του περιεχομένου 
που πρόκειται να διδαχθεί, να μετασχηματίζεται και να οργανώνεται με βάση 
το πλαίσιο διδασκαλίας, για παράδειγμα τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες 
των μαθητών (Shulman, 1987). Μετά την εισαγωγή της έννοιας της ΠΓΠ από 
τον Shulman, ακολούθησαν πολλές προσπάθειες μοντελοποίησής της. Βασικό 
στοιχείο στην μοντελοποίηση της ΠΓΠ είναι η περιγραφή των συστατικών που 
την αποτελούν. Ο χαρακτηρισμός της ΠΓΠ μέσω των συστατικών που την απο-
τελούν διευκολύνει την κατασκευή εργαλείων για την αξιολόγησή της (Abell, 
2008). Αυτό δε σημαίνει πως η ΠΓΠ είναι ένα απλό άθροισμα των συστατικών 
της, αλλά πως είναι το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσής τους η οποία λαμβάνει 
χώρα τόσο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης μιας δι-
δασκαλίας (Abell, 2008). Σύμφωνα με το Ενοποιητικό μοντέλο (integrative) 
(Gess-Newsome, 1999) κατά τη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός στηρίζεται πάνω 
σε τρείς σφαίρες γνώσης (παιδαγωγική, πλαίσιο, περιεχόμενο) και η ΠΓΠ είναι 
το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσής τους κατά τη διδασκαλία. Οι τρεις σφαίρες 
γνώσης μπορούν να διδαχθούν ξεχωριστά ή ενοποιημένες. Ο έμπειρος εκ-
παιδευτικός θεωρείται ότι έχει αναπτυγμένες τις τρεις διακριτές γνώσεις, πά-
νω στις οποίες στηρίζει το διδακτικό του σχεδιασμό καθώς και τη διδασκαλία 
του (Gess-Newsome, 1999). Πέρα από την εμπειρία, υποστηρίζεται ότι ο ανα-
στοχασμός του εκπαιδευτικού ενισχύει την ανάπτυξη, ενοποίηση, επιλογή και 
χρήση των σφαιρών γνώσης (Gess-Newsome, 1999).

Παρότι δεν υπάρχει ένας καθιερωμένος ορισμός για την ΠΓΠ, τρία συστα-
τικά είναι αποδεκτά από ένα ευρύ φάσμα ερευνητών: η Γνώση Περιεχομένου, 
η Παιδαγωγική Γνώση και η Γνώση Πλαισίου (van Dijk & Kattmann, 2007; Abell, 
2008; Otto & Everett, 2013). Ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως υπάρχουν συστα-
τικά όπως η Παιδαγωγική Γνώση, τα οποία έχουν μερικώς διαφορετικό νόημα 
ανάμεσα στους ερευνητές. Για παράδειγμα οι Sothayapetch et al (2013) τον 
όρο Παιδαγωγική Γνώση (Pedagogy) τον ενσωματώνουν στην ΠΓΠ και τον δι-
αφοροποιούν από τον όρο Γενική Παιδαγωγική Γνώση (General Pedagogy). 
Αντιθέτως, στοιχεία της Γενικής Παιδαγωγικής Γνώσης τα βρίσκουμε στην 
Παιδαγωγική Γνώση όπως χρησιμοποιείται από τους Otto & Everett (2013). 
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Για την παρούσα εργασία αποσαφηνίζουμε πως ως στοιχεία του συστα-
τικού Γνώση Περιεχομένου συμπεριλαμβάνουμε τις έννοιες, τα αντικείμενα, 
τα φαινόμενα και τα μοντέλα που σχετίζονται με το προς διδασκαλία περιε-
χόμενο (Tamir, 1988; Henze, van Driel, & Verloop, 2008). Ως στοιχεία του συ-
στατικού Παιδαγωγική Γνώση, μεταξύ άλλων, τις διδακτικές μεθόδους (Tamir, 
1988; Carlsen, 1999; Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999; Otto & Everett, 2013) 
και ως στοιχεία του συστατικού Γνώση Πλαισίου την υλικοτεχνική υποδομή 
και τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών (Otto & Everett, 2013). Τα συστατικά 
αυτά αλληλεπιδρούν ανά δύο μεταξύ τους και η ΠΓΠ αποτελεί το αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης και των τριών συστατικών (Otto & Everett, 2013). Στον 
πίνακα 1 φαίνονται τα τρία συστατικά της ΠΓΠ με τα στοιχεία τους. 

Πίνακας 1: Συστατικά και στοιχεία συστατικών ΠΓΠ φυσικών επιστημών 

Συστατικά ΠΓΠ Στοιχεία συστατικών ΠΓΠ

Γνώση Περιεχομένου Έννοιες, Φαινόμενα, Παραδείγματα, Μοντέλα

Παιδαγωγική Γνώση
Διδακτική Μέθοδος, Αξιολόγηση μαθητών, 
Διδακτικοί στόχοι, Σχεδιασμός διδασκαλίας, Ρόλος 
εκπαιδευτικού, Ρόλος μαθητή 

Γνώση Πλαισίου

Υλικοτεχνική υποδομή, Περιορισμοί χρόνου,
Διαρρύθμιση θρανίων, οι μαθητές, Κοινωνικο-
οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο κοινωνίας/
χώρας, Αντικείμενα και υλικά καθημερινής χρήσης 

3.0 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΓΠ ΦΕ

Η μελέτη της ανάπτυξης της ΠΓΠ στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευ-
τικών θεωρείται ένα αναγκαίο αλλά ωστόσο δύσκολο εγχείρημα. Μια αιτία αυτής 
της δυσκολίας είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για 
την ΠΓΠ (Loughran, Mulhall, & Berry, 2004). Επιπροσθέτως, είναι ένα αντικείμενο 
μελέτης που δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα (Baxter & Lederman, 1999) και, οι 
εκπαιδευτικοί πολλές φορές αδυνατούν να εκφραστούν ή δεν επιθυμούν να δη-
μοσιοποιήσουν τις πεποιθήσεις τους (Σπύρτου, Καριώτογλου, & Ψύλλος, 2002).

Η βιβλιογραφική επισκόπηση των σχετικών ερευνών έδειξε πως οι πε-
ρισσότερες έρευνες αξιολόγησης της ΠΓΠ ΦΕ χρησιμοποιούν πολυμεθο-
δική προσέγγιση, ενώ οι συνηθέστερες τεχνικές είναι οι συνεντεύξεις και 
οι βιντεοσκοπήσεις/ηχογραφήσεις διδασκαλιών. Λιγότερες χρησιμοποιούν 
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τα σχέδια μαθημάτων, τους γραπτούς αναστοχασμούς των εκπαιδευτικών, 
τις σημειώσεις πεδίου του ερευνητή, τις εργασίες των μαθητών και τις πα-
ραδοσιακού τύπου γραπτές απαντήσεις π.χ. πολλαπλής επιλογής. Ακόμη 
λιγότερες χρησιμοποίησαν τα ερωτηματολόγια, τους εννοιολογικούς χάρ-
τες, τις Αναπαραστάσεις Περιεχομένου και τη βιογραφική αφηγηματική τε-
χνική (Χαϊτίδου & Σπύρτου, 2013).

4.0 ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Από την βιβλιογραφική αναζήτηση εργαλείων αξιολόγησης της ΠΓΠ δεν 
βρέθηκαν ερωτηματολόγια ολοκληρωμένα παρά μόνο αποσπάσματα. Αυτό 
που πληρούσε τις προυποθέσεις (ολοκληρωμένο εργαλείο, έγκυρο και βιβλι-
ογραφικά αποδεκτό) ήταν τα CoReS των (Loughran, Mulhall, & Berry, 2004).

Οι Loughran, Mulhall, & Berry, (2004) παρουσίασαν ένα εργαλείο, γνω-
στό ως Αναπαραστάσεις Περιεχομένου (CoRes, Content Representations)  για 
να αποτυπώσουν αρχικά την ΠΓΠ έμπειρων εκπαιδευτικών γύρω από μια 
συγκεκριμένη θεματική των Φ.Ε. Οι Αναπαραστάσεις Περιεχομένου αποτε-
λούν εργαλείο καταγραφής και καλλιέργειας της ΠΓΠ αναφορικά με την δι-
δασκαλία ενός συγκεκριμένου θέματος ή προβλήματος περιεχομένου σε 
μια συγκεκριμένη τάξη, και θεωρείται ως η πιο χρήσιμη μέθοδος για την 
εκμαίευση της ΠΓΠ (Loughran, Mulhall, & Berry, 2004; Rollnick et al, 2008; 
Hume & Berry, 2011; Kind, 2009). Επίσης, προωθεί τον αναστοχασμό των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με συγκεκριμένες έννοιες και φαινόμενα των ΦΕ 
(Ratcliffe, 2008), γιατί οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται προσεκτικά πάνω 
στην πρακτική τους, δημιουργώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατα-
γραφή της διδασκαλίας τους σε μια δεδομένη στιγμή (Kind, 2009). Αποτε-
λούν και εργαλείο συνέντευξης προκειμένου να αποκαλυφθούν σημαντι-
κές όψεις της ΠΓΠ (Loughran, Mulhall, & Berry, 2004).

4.1 Ποιοι έχουν χρησιμοποιήσει τις Αναπαραστάσεις Περιεχομένου 
και για ποιον λόγο

Οι εργασίες που έχουν χρησιμοποιήσει τις Αναπαραστάσεις Περιεχομένου 
αναζητήθηκαν μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(heal-link) με κύριο όρο αναζήτησης «CoReS». Επιπλέον έγινε ανασκόπηση 
των πρακτικών συνεδρίων της ελληνικής βιβλιογραφίας. Το κριτήριο επι-
λογής των εργασιών ήταν η σαφήνεια με την οποία παρουσίαζαν την με-
θοδολογία χρήσης των Αναπαραστάσεων Περιεχομένου.
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Οι Padilla et al (2008) ανέπτυξαν μια Αναπαράσταση Περιεχομένου προ-
κειμένου να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο 4 πανεπιστημιακοί εκπαι-
δευτικοί οικοδόμησαν την γνώση τους για την έννοια του «mole». Μέσα από 
την Αναπαράσταση Περιεχομένου αξιολόγησαν την ΠΓΠ των εκπαιδευτικών.

Οι Rollnick et al (2008) χρησιμοποίησαν τις Αναπαραστάσεις Περιεχομέ-
νου ως μεθοδολογικό εργαλείο για να βοηθήσουν στην ανάλυση των δε-
δομένων τους, όσον αφορά στην επίδραση της Γνώσης Περιεχομένου στην 
ΠΓΠ. Ειδικότερα μελέτησαν την επίπτωση της Γνώσης Περιεχομένου στην 
ΠΓΠ όταν οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν νέο περιεχόμενο όπως συμβαίνει κα-
τά την εφαρμογή ενός νέου Αναλυτικού Προγράμματος. Διαπίστωσαν πως 
η ανεπαρκής γνώση του περιεχομένου τους δυσκολεύει να το προσεγγί-
σουν διδακτικά.

Οι Hume & Berry (2011) τις χρησιμοποίησαν προκειμένου να δημιουρ-
γήσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αναπτύξουν την ΠΓΠ πάνω στην διδασκαλία εννοιών από την χημεία. Διαπί-
στωσαν πως η συμμετοχή στην δημιουργία μιας Αναπαράστασης Περιεχομέ-
νου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ΠΓΠ αρχάριων εκπαιδευτικών. 

Στον ελληνικό χώρο οι Κουντουριώτης & Μίχας (2013) παρουσίασαν μια 
διδακτική πρόταση που απευθύνεται σε φοιτητές-υποψήφιους εκπαιδευτι-
κούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης η οποία είχε διπλό στόχο: αφενός την κατανό-
ηση θεμάτων ηλεκτρισμού μέσω δραστηριοτήτων εποικοδομητικού τύπου 
και, αφετέρου την καλλιέργεια της ΠΓΠ των φοιτητών με την χρήση των Ανα-
παραστάσεων Περιεχομένου για την συγκεκριμένη διδακτική ενότητα «στα-
τικός ηλεκτρισμός» Φυσικά, Ε’ δημοτικού: προκειμένου να επιτευχθεί αυτό 
δόθηκε το διδακτικό πακέτο στους φοιτητές (δηλαδή το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ 
για το μάθημα, βιβλίο και τετράδιο μαθητή) και τους ζητήθηκε να φτιάξουν 
μια Αναπαράσταση Περιεχομένου για τον Στατικό Ηλεκτρισμό που αφορού-
σε δύο φύλλα εργασίας από το τετράδιο μαθητή του διδακτικού πακέτου. 

Οι Γρηγορίου & Καλκάνης (2013) χρησιμοποίησαν τις Αναπαραστάσεις 
Περιεχομένου σε 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εργαλείο αναστοχασμού 
πάνω στις διδασκαλίες που θα διενεργούσαν και θα αφορούσαν θεματι-
κές της μηχανικής και της διάδοσης του φωτός. Επίσης, το χρησιμοποίη-
σαν και ως μέσο για να διερευνήσουν τις απόψεις τους σχετικά με το γνω-
στικό αντικείμενο αλλά και τη διδακτική του. Τα αποτελέσματα της έρευ-
νάς τους έδειξαν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο «μπορεί να αποτελέσει ένα 
παράθυρο θέασης προς την ΠΓΠ των συμμετεχόντων ενώ μέσω της εύλη-
πτης δομής του βοηθά στην ανάπτυξη της επίγνωσής τους γύρω από τη 
διδασκαλία και τη μάθηση». 
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4.2 Η δομή του εργαλείου αναπαράστασης του περιεχομένου και η 
ανάπτυξή του 

Η δομή του εργαλείου στην αρχική της μορφή περιλαμβάνει έναν πίνακα με 
στήλες και γραμμές. Κάθε μία στήλη αφορά μία έννοια ή και φαινόμενο που 
ο εκπαιδευτικός θεωρεί απαραίτητη για την κατανόηση ενός επιστημονι-
κού θέματος από τους μαθητές συγκεκριμένης τάξης. Για κάθε μια από αυ-
τές τις έννοιες/φαινόμενα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναστοχαστεί και 
να αναπτύξει τη σκέψη του πάνω σε 8 ερωτήσεις. Από τις ερωτήσεις αυτές 
μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία και για τα τρία συστατικά της ΠΓΠ κα-
θώς και για τις αλληλεπιδράσεις τους. Σε αυτές τις 8 ερωτήσεις προσθέσα-
με μια ακόμη (την 7η κατά σειρά), διότι θεωρήσαμε πώς οι 8 προϋπάρχου-
σες δεν εστιάζουν στο πεδίο εφαρμογών, δηλαδή στα πειράματα και στις 
δραστηριότητες (Καριώτογλου, 2006). 

Το ερωτηματολόγιο, όπως τελικά διαμορφώθηκε για την έρευνα,  αφο-
ρά στην ενότητα «Ιδιότητες Υλικών» από τα Φυσικά της Ε’ Δημοτικού, και, 
εγκυροποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας στην οποία παρίσταντο  
έξι ειδικοί από το χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Στον πίνακα 2 φαίνο-
νται οι 9 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 2: Οι 9 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

Ερωτήσεις
1. Ποιες έννοιες και ποια φαινόμενα για την συγκεκριμένη ενότητα 

διδάσκετε στους μαθητές σας;
2. Γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουν οι μαθητές σας;
3. Τι γνωρίζετε για αυτές τις έννοιες/φαινόμενα που δεν διδάσκετε στους 

μαθητές σας;
4. Ποιες δυσκολίες γνωρίζετε να υπάρχουν για την διδασκαλία τους;

5. Πώς επηρεάζουν οι ιδέες των μαθητών σας την διδασκαλία τους;

6. Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την διδασκαλία σας;

7. Ποιες δραστηριότητες και παραδείγματα εντάσσετε στη διδασκαλία τους;

8. Ποιες διδακτικές στρατηγικές χρησιμοποιείτε στην διδασκαλία τους και 
για ποιον λόγο;

9. Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το τι έμαθαν οι μαθητές σας για αυτές τις 
έννοιες/φαινόμενα;
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5.0 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

5.1 Το δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 4 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, εκ των οποίων τρεις γυναίκες και ένας άντρας, που διδάσκουν σε δημοτικά της 
Δυτικής Μακεδονίας κι έχουν εμπειρία στην διδασκαλία των ΦΕ της Ε’ και ΣΤ’ δημοτι-
κού: οι 3 από τους 4 πάνω από 15 χρόνια, ενώ o 1 έχει 3 χρόνια διδακτικής εμπειρίας.

5.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση του ερωτηματολογίου Αναπαρά-
σταση Περιεχομένου που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. 

5.3 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε  η μέθοδος της ανάλυσης 
περιεχομένου (Elo & Kyngas, 2008). Ως μονάδα ανάλυσης (ΜΑ) θεωρήσαμε τα 
τμήματα εκείνα του λόγου του κειμένου (από μια λέξη, τμήματα προτάσεων έως 
ολόκληρες προτάσεις), που είναι νοηματικά αυτόνομο, δηλαδή απαντά στο σχε-
τικό ερώτημα. Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μόνο οι μονάδες ανάλυ-
σης που κωδικοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο από τους δύο ερευνητές έγιναν 
αποδεκτές ως έγκυρα δεδομένα για ανάλυση (Nilsson, 2008; Elo & Kyngas, 2008).

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε από δύο διαφορετικές οπτικές: α) Ως 
προς τα συστατικά της ΠΓΠ και, β) ως προς τις γενικές ή ειδικές αναφορές 
σε δραστηριότητες, υλικά κλπ. Όσον αφορά στα συστατικά της ΠΓΠ, η ανά-
λυση των δεδομένων έγινε σε τρία επίπεδα: το πρώτο επίπεδο αφορά στα 
διακριτά συστατικά της ΠΓΠ, δηλαδή την Παιδαγωγική Γνώση, την Γνώση 
Πλαισίου και τη Γνώση Περιεχομένου, το δεύτερο επίπεδο αφορά στις αλ-
ληλεπιδράσεις των συστατικών ανά δύο (Παιδαγωγική/Περιεχόμενο, Παιδα-
γωγική/Πλαίσιο και  Περιεχόμενο/Πλαίσιο). Τέλος το τρίτο επίπεδο αφορά 
στην αλληλεπίδραση των τριών συστατικών που αντιπροσωπεύει την ΠΓΠ.

6.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 Ως προς το πρώτο επίπεδο ανάλυσης των συστατικών της ΠΓΠ

Σε τρείς από τους 4 εκπαιδευτικούς το συστατικό Γνώση Περιεχομένου έχει 
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το υψηλότερο ποσοστό (εικόνα 1). Ειδικά στον Εκπαιδευτικό 3, έχει το υψη-
λότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο συστατικό ή αλληλεπιδράσεις συ-
στατικών. Το συστατικό Γνώση Πλαισίου έχει το χαμηλότερο ποσοστό από 
τα άλλα δύο. Σε καμία από τις τέσσερις περιπτώσεις εκπαιδευτικών δεν ξε-
περνά το 10%. 

Εικόνα 1: Αποτελέσματα ως προς το πρώτο επίπεδο ανάλυσης 
των συστατικών της ΠΓΠ

6.2 Ως προς το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των συστατικών της ΠΓΠ

Η αλληλεπίδραση Περιεχομένου/Παιδαγωγικής παρουσιάζει το υψηλότερο 
ποσοστό από τις τρεις αλληλεπιδράσεις (εικόνα 2). Ειδικότερα, στον Εκπαι-
δευτικό 1 έχει το υψηλότερο ποσοστό (41%), ενώ το χαμηλότερο εμφανίζε-
ται στον Εκπαιδευτικό 3 (19,44%). Οι αλληλεπιδράσεις Παιδαγωγικής/Πλαι-
σίου και Περιεχομένου/Πλαισίου παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά και 
στους τέσσερις εκπαιδευτικούς (εικόνα 2).
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Εικόνα 2: αποτελέσματα ως προς το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης 
των συστατικών της ΠΓΠ

6.3 Ως προς το τρίτο επίπεδο ανάλυσης των συστατικών της ΠΓΠ

Το υψηλότερο ποσοστό στην ΠΓΠ εμφανίζει ο Εκπαιδευτικός 4 (24%) (εικόνα 3). Το χα-
μηλότερο ποσοστό μονάδων ανάλυσης της ΠΓΠ εμφανίζουν οι Εκπαιδευτικοί 2 και 3.

Εικόνα 3: αποτελέσματα ως προς το τρίτο επίπεδο ανάλυσης των συστατικών της ΠΓΠ
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6.4 Αποτελέσματα ως προς τις γενικές ή ειδικές αναφορές

Οι Εκπαιδευτικοί 1, 2 και 4 κάνουν μόνο ειδικές αναφορές ενώ ο Εκπαιδευ-
τικός 3 κάνει και γενικές αναφορές. Οι Εκπαιδευτικοί 2 και 3 εμφανίζουν 
το χαμηλότερο ποσοστό μονάδων ανάλυσης της ΠΓΠ, ωστόσο οι μονάδες 
ανάλυσης του Εκπαιδευτικού 2 έχουν ειδικές αναφορές, ενώ του Εκπαιδευ-
τικού 3 είναι γενικές. Παραθέτουμε  παράδειγμα, όπου αναγνωρίζουμε ει-
δική αναφορά ως προς το περιεχόμενο και γενική ως προς την παιδαγωγι-
κή και το πλαίσιο (Εκπαιδευτικός 3): «οι μαθητές πρέπει να έρχονται σε μια 
πρώτη επαφή με τις ιδιότητες και τις καταστάσεις της ύλης (στερεή-υγρή-αέ-
ρια) για να μπορέσουν σταδιακά να συσχετίσουν τις έννοιες αυτές με αντικεί-
μενα της καθημερινότητας».

7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζουν οι αλληλεπιδράσεις των συστατικών με το 
Πλαίσιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως αυτό το συστατικό εμφανίζει το μικρό-
τερο ποσοστό μονάδων ανάλυσης από τα 3 διακριτά συστατικά της ΠΓΠ.

Ο Εκπαιδευτικός 3 εμφανίζει μεγάλο ποσοστό ΜΑ σε ένα από τα τρία διακριτά 
συστατικά (Περιεχόμενο), εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που το υψηλότερο πο-
σοστό ΜΑ το εμφανίζουν σε αλληλεπιδράσεις συστατικών. Αυτό το αποδίδουμε 
στην έλλειψη εμπειρίας (είναι ο μικρότερος σε διδακτική εμπειρία).

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα μπορούμε να προβλέψουμε ότι οι φοιτητές 
ως άπειροι εκπαιδευτικοί θα έχουν υψηλότερα ποσοστά στην κατεύθυνση των δια-
κριτών συστατικών και μικρότερα στις αλληλεπιδράσεις των συστατικών της ΠΓΠ. 

Τα πρώτα αποτελέσματα μας οδηγούν στην τρόπο με τον οποίο θα αξιολογή-
σουμε την εξέλιξη της ΠΓΠ των 4 ατόμων: θα αναλυθούν ως προς την εξέλιξή τους 
αναφορικά με τα διακριτά συστατικά και την εξέλιξή τους ως προς τις αλληλεπι-
δράσεις των συστατικών (ανά δύο και την ΠΓΠ).

Κάθε ερώτηση του εργαλείου δίνει πληροφορίες είτε για τα διακριτά συστατι-
κά της ΠΓΠ είτε για τις αλληλεπιδράσεις τους και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέ-
σει ένα «παράθυρο» στην ΠΓΠ των εκπαιδευτικών.
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Διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
στα Μαθηματικά ως προς το μαθησιακό στιλ 

σε μαθητές Δ’ τάξης Δημοτικού 

Αγγελική Χατζηεφραιμίδου 
Σταυρούλα Καλδή

Διαμάντω Φιλιππάτου

ABSTRACT

The present study aims to examine the effectiveness of differentiation 
according to students’ learning style in Mathematics in Year-4 compared 
to the traditional teaching approach. An experimental design was applied 
where 23 of the participants were taught with differentiated approach 
based on visual, auditory and kinesthetic learning profile and 19 with the 
traditional one. The research tools included a knowledge pre- post-test, a 
systematic observation in order to examine students’ active participation 
during teaching and student interviews. Data analysis indicated that the 
experimental group increased their active participation during teaching 
and achieved higher only in one of the three units taught compared to 
the control group. 

1.0 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση σχε-
διασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλο-
ντος με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλου του μαθητικού 
δυναμικού μιας τυπικής τάξης (Tomlinson, 1999). Βασίζεται στη διαφορο-
ποίηση του αναλυτικού προγράμματος (περιεχόμενο, επεξεργασία, μαθησι-
ακά προϊόντα) λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, το μαθησια-
κό προφίλ/στιλ και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Tomlinson et al., 2003). 
Σημαντικός αριθμός διεθνών ερευνών επιβεβαιώνει την αποτελεσματικό-
τητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως προς την βελτίωση της επίδο-
σης των μαθητών (Felder & Brent, 2005· Ford & Chen, 2001· Rogers, 2009). 
Ειδικότερα, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλες τις εκπαιδευτι-
κές βαθμίδες δείχνουν ότι η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλί-
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ας στα Μαθηματικά φαίνεται ότι συντελεί στην ενεργοποίηση των μαθη-
τών, στη βελτίωση των επιδόσεών τους και στην κατάκτηση των μαθημα-
τικών εννοιών (Tieso, 2005·  Grimes & Stevens, 2009· Chamberlin & Powers, 
2010· Chamberlin, 2011· Konstantinou-Katzia et al., 2012· Poncy, Fontenelle 
& Skinner, 2013· Gordon, 2013). Αναφορικά με τη διαφοροποίηση ως προς 
το μαθησιακό στιλ, ερευνητικά δεδομένα υπάρχουν κυρίως από την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και  καταδεικνύουν  ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρ-
ξε θετική μεταβολή στην επίδοσή των εκπαιδευόμενων (Champerlin, 2011· 
Tulbure, 2011· Felder, Felder & Dietz, 2002· Federico, 2000· Rogers, 2009· 
Alavinia & Farhady, 2012· Affholder, 2003· Johnsen, 2003· McAdamis, 2001). 

2.0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Γίνεται αντιληπτό από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας ότι είναι ελάχιστα τα 
ερευνητικά δεδομένα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλί-
ας, ως προς το μαθησιακό στιλ στο μάθημα των Μαθηματικών. Κατ’ επέκταση, 
η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα 
της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθη-
ματικών ως προς το μαθησιακό στιλ των μαθητών αναφορικά με την απόδο-
σή τους και τον βαθμό συμμετοχής τους στο μάθημα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι τα εξής: 
1) Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας (με διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως 
προς το μαθησιακό στιλ) και της ομάδας ελέγχου (με παραδοσιακή διδα-
σκαλία) της Δ’ τάξης δημοτικού ως προς την κατάκτηση συγκεκριμένων μα-
θηματικών δεξιοτήτων («πολλαπλασιασμός με τριψήφιο πολλαπλασιαστή», 
«διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη» και «αντίστροφα προβλήματα»);

2) Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς την ενεργητική 
συμμετοχή στα Μαθηματικά των παραπάνω ενοτήτων ανάμεσα στους μα-
θητές της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου της Δ’ τάξης δημοτικού;

3.0 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι 
αυτή του οιονεί πειραματικού σχεδιασμού. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
ομάδας ελέγχου, ωστόσο όμως εκλείπει η τυχαιοποιημένη τοποθέτηση των 
ατόμων στις δύο ομάδες. Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος – πριν – και – με-
τά (pre – and – post – test) και ελέγχεται αν η εκκίνηση των δύο ομάδων ξε-
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κινάει από το ίδιο σημείο (baseline), (Σαραφίδου, 2011).

4.0 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν δύο τάξεις Δ’ δημοτι-
κού, η μία στο Βόλο και η άλλη στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων η πρώτη 
από αυτές αποτέλεσε την πειραματική ομάδα (23 μαθητές), ενώ η δεύτερη 
την ομάδα ελέγχου (19 μαθητές). Μία άτυπη δοκιμασία (pre-test) στα Μαθη-
ματικά κατέδειξε ότι οι δύο τάξεις δεν είχαν στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ως προς την επίδοσή τους στα Μαθηματικά [U = (23, 19) = -,481, p = ,630]. 
Η πειραματική ομάδα επιλέχθηκε με βάση την καλή αναλογία των τριών τύ-
πων του μαθησιακού στιλ (οπτικοί: n=9, ακουστικοί: n=7 , κιναισθητικοί: n=6).  

5.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Τεστ μαθησιακού στιλ

Το τεστ μαθησιακού στιλ που χορηγήθηκε στους μαθητές κατά την αρχι-
κή αξιολόγηση είναι εργαλείο που κατασκευάστηκε από το Pennsylvania 
Higher Education Assistance Agency (PHEAA, 2011) και ακολουθεί το ύφος 
των ερωτήσεων που χρησιμοποιεί το τεστ VAK (visual, auditory, kinesthetic) 
με τη διαφορά ότι το VAK (Chislet & Chapman, 2005) απευθύνεται σε ενή-
λικες ενώ το συγκεκριμένο τεστ προσαρμόστηκε σε μαθητές. Αποτελεί-
ται από 20 ερωτήσεις και ανακτήθηκε από τον σύνδεσμο http://www.
educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.
shtml. Οι ερωτήσεις μεταφράστηκαν από τους ερευνητές και η βαθμολό-
γηση έγινε με το άθροισμα των βαθμών και τη μετατροπή τους σε ποσο-
στά. Πριν τη χορήγηση του τεστ στους μαθητές της πειραματικής ομάδας 
έγινε πιλοτικός έλεγχος της λειτουργικότητάς του. 

5.2 Τεστ μαθηματικών επιδόσεων

5.2.1. Αρχική και τελική αξιολόγηση μαθηματικών γνώσεων (pre- 
και post- test)

Το τεστ επίδοσης που χορηγήθηκε στους μαθητές δημιουργήθηκε για τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και αποτελεί ένα τεστ γνώσεων των 
ενοτήτων 41-43 του κεφαλαίου 7 από το βιβλίο του μαθητή στα Μαθηματι-
κά της Δ΄ τάξης δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τη γνώση των μαθη-
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τών σχετικά με τη διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη, τον πολλαπλασιασμό με 
τριψήφιους αριθμούς και τα αντίστροφα προβλήματα. Το τεστ έλεγξε πέρα 
από τους διδακτικούς στόχους που εμπεριέχονται στο βιβλίο του δασκάλου 
και τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθηματικών δεξιοτήτων και εννοιών.
 

5.2.2. Δραστηριότητα ενδιάμεσης-διαμορφωτικής αξιολόγησης 
Στο τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές έκαναν μία ενδιάμεση-διαμορφωτική 
αξιολόγηση με τη μορφή ατομικής δραστηριότητας προκειμένου να αξι-
ολογηθεί η κατανόηση των προς διδασκαλία μαθηματικών δεξιοτήτων.

5.3 Φύλλο συστηματικής παρατήρησης

Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ένα φύλλο συστηματικής παρατήρη-
σης για την αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 

Τα φύλλα συστηματικής παρατήρησης συμπληρώθηκαν και στις δύο 
ερευνητικές ομάδες σε τρεις χρονικές στιγμές μετά την ολοκλήρωση της 
κάθε μίας από τις τρεις διδακτικές ενότητες των Μαθηματικών. Η κλίμα-
κα βαθμολόγησης και για τους δύο άξονες ήταν πεντάβαθμη, όπου στον 
πρώτο άξονα το 1 = χαμηλή ανταπόκριση στους διδακτικούς στόχους και 
προσπάθεια (κάτω του 69% και με λίγη ή καθόλου προσπάθεια) ως το 5 = 
υψηλή ανταπόκριση και προσπάθεια (91 – 100% και πολύ καλή προσπά-
θεια)  και στο δεύτερο άξονα το 1 = δεν κάνει τις δραστηριότητες και δεν 
παίρνει πρωτοβουλίες ως το 5 = κάνει όλες τις δραστηριότητες και παίρ-
νει πρωτοβουλίες.

5.4 Δομημένη συνέντευξη

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε μια σύντο-
μη ατομική δομημένη συνέντευξη για κάθε μαθητή της πειραματικής ομά-
δας τέσσερις μέρες μετά το πέρας της έρευνας. Οι ερωτήσεις ήταν πέντε 
και αφορούσαν το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών αναφορικά με τις συ-
γκεκριμένες ενότητες των Μαθηματικών, τον τρόπο διδασκαλίας τους, την 
αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης και τη γενίκευσή της 
στη διδακτική των Μαθηματικών. 

6.0 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων στα Μαθηματικά πραγματοποι-
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ήθηκε και στις δύο ερευνητικές ομάδες επί δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα 
για οκτώ (8) διδακτικές ώρες σε κάθε ομάδα. Στην πειραματική ομάδα η δια-
φοροποίηση έγινε με βάση το μαθησιακό στιλ των μαθητών και εφαρμόστηκε 
διαφοροποίηση της επεξεργασίας του περιεχομένου μάθησης (βλ. πίνακα 1), 
ενώ στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας. 

Σε κάθε μία διδακτική ενότητα ύστερα από την παρουσίαση της νέ-
ας γνώσης στη μαθηματική δεξιότητα, οι μαθητές που ήταν χωρισμένοι 
σε τρεις ομάδες σύμφωνα με το μαθησιακό τους στιλ, σε οπτικούς, ακου-
στικούς και κιναισθητικούς, έκαναν δραστηριότητες που ήταν προσαρμο-
σμένες στο μαθησιακό τους στιλ, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα 
το περιεχόμενο της νέας γνώσης (βλ. πίνακας 1). Όταν ολοκληρωνόταν η 
διδακτική ενότητα, οι μαθητές έκαναν ένα τεστ διαμορφωτικής αξιολόγη-
σης και συμπληρώνονταν τα φύλλα συστηματικής παρατήρησης. Μετά από 
το πέρας των δύο εβδομάδων όλοι οι μαθητές επανέλαβαν το τεστ επίδο-
σης των ενοτήτων 41-43 (post –test) και μόνο η πειραματική ομάδα συμ-
μετείχε στην ατομική δομημένη συνέντευξη αποτίμησης της διδασκαλίας.

Πίνακας 1. Πλάνο διδακτικού σχεδιασμού διδασκαλίας Μαθηματικών 
με διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Θεματική 
Ενότητα

Διδακτικοί 
στόχοι

Φάση: 
Εμπέδωση και 
επέκταση νέας 

γνώσης

Διαφοποίηση 
επεξεργασίας δεδομένων

κεφάλαιο 
41, Πολλα-
πλασιάζω 
με 
τριψήφιο 
πολλαπλα-
σιαστή 

σελ. 
104-105

Οι μαθητές να 
σταθεροποιή-
σουν τις 
γνώσεις 
τους για τον 
πολλαπλασια-
σμό και να τις 
επεκτείνουν 
για τριψήφιο 
πολλαπλασια-
στή

Οι μαθητές 
εργάζονται σε 
ομάδες των 
τριών ατόμων για 
να κάνουν τον 
πολλαπλασιασμό 
126 x 290.  

Οι ακουστικοί περιγράφουν 
τα βήματα και τις πράξεις.
Οι οπτικοί καταγράφουν 
τους αριθμούς 
χρησιμοποιώντας 
διαφορετικό χρώμα στην 
κάθε σειρά.
Οι κιναισθητικοί  
επιλέγουν από ένα σύνολο 
καρτελών (στις οποίες  
απεικονίζονται ως συμμιγείς 
τα αποτελέσματα των 
διαφόρων πράξεων) τον 
αριθμό που αντιστοιχεί 
στο αποτέλεσμα και θα το 
τοποθετούν στο σωστό 
κουτάκι.
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Οι μαθητές να 
εφαρμόσουν 
τον αλγόριθμο 
του πολλαπλα-
σιασμού σε 
πολλαπλα-
σιασμό με 
τριψήφιο 
πολλαπλα-
σιαστή.

Δίνεται ο 
πολλαπλ/σμός 
(132 x 451)  
στους μαθητές 
και τους ζητείται 
να λύσουν τον 
πολλαπ/σμό  
εργαζόμενοι 
ανά ομάδες των 
τριών 

Οι οπτικοί γράφουν πάνω 
σε ένα χαρτί το οποίο 
ακουμπούν τεντωμένο στην 
πλάτη των κιναισθητικών 
και σε αυτό λύνουν τον 
πολλαπ/σμό  χρωματίζοντας 
με διαφορετικό χρώμα 
κάθε επίπεδο πράξεων που 
κάνουν.
Οι κιναισθητικοί 
καταγράφουν σε χαρτί που 
βρίσκεται μπροστά τους 
ό,τι αισθάνονται στην πλάτη 
τους.
Οι ακουστικοί περιγράφουν 
και λένε τις πράξεις στον 
οπτικό που τις καταγράφει. 

Οι μαθητές να 
αναγνωρίζουν 
τα 
πολλαπλά-σια 
του 2, του 5 
και του 10

Οι μαθητές ανά 
ομάδες βρίσκουν 
τα πολλαπλά-
σια του 2, του 5 
και του 10 και 
τα ανακοινώ-
νουν στην 
ολομέλεια. Μετά 
θα δείξουμε τα 
συμπεράσματα 
και στον πίνακα 
1-100 ώστε να 
αναδειχθούν 
καλύτερα τα 
μοτίβα.

Οι οπτικοί βρίσκουν τα πολ/
σια του 2, οι ακουστικοί 
τα πολ/σια του 10 και οι 
κιναισθητικοί τα πολ/σια 
του 5. Οι οπτικοί κάνουν 
διαιρέσεις με πολλούς 
διαφορετικούς αριθμούς με 
σκοπό να βρουν το μοτίβο 
(0, 2,4,6,8). 
Οι ακουστικοί λένε την 
προπαίδεια του 10, γράφουν 
τους αριθμούς και αφού 
φτάσουν στο 100 βρίσκουν τι 
κοινό έχουν όλοι οι αριθμοί 
μεταξύ τους. 
Οι κιναισθητικοί 
ομαδοποιούν φασόλια σε 
πεντάδες. Γράφουν τους 
αριθμούς που βρίσκουν και 
έτσι εντοπίζουν το μοτίβο.
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κεφ. 42, 
Διαιρώ με 
διψήφιο 
διαιρέτη 
σελ. 
106-107

Οι μαθητές να 
εφαρμόσουν 
τις 
στρατηγικές 
της αφαίρεσης 
και των 
πολλαπλάσιων 
για τον 
υπολογισμό 
γινομένων.

Οι μαθητές είναι 
χωρισμένοι σε 
τρεις ομάδες: 
οπτικοί – 
ακουστικοί – 
κιναισθητικοί. 
Τους ζητείται να 
βρουν «πόσες 
φορές χωράει το 
13 στο 197».

Οι οπτικοί έχουν ένα 
χαρτόνι πάνω στο οποίο 
είναι σχηματισμένη μια 
αριθμογραμμή. Σ’ αυτήν θα 
γράψουν την αφαίρεση -13 
όσες φορές χρειαστεί και το 
αποτέλεσμα της αφαίρεσης 
κάθε φορά με διαφορετικό 
χρώμα.
Οι ακουστικοί ηχογραφούν 
την αφήγηση της διαδικασίας 
και θα συμπληρώσουν μια 
αριθμογραμμή με κενά στη 
θέση των αριθμών.
Οι κιναισθητικοί έχουν στη 
διάθεσή τους ένα σχοινί 
τεντωμένο όπου πρέπει να 
κρεμάσουν με μανταλάκια τα 
αντίστοιχα καρτελάκια με το 
– 13 και το αποτέλεσμα αφού 
πρώτα τα συμπληρώσουν.

Οι μαθητές να 
σταθεροποιή-
σουν και να 
επεκτείνουν 
τις γνώσεις 
τους για την 
τεχνική της 
διαίρεσης.

Οι μαθητές 
λύνουν 3 
διαιρέσεις που 
ελέγχονται στην 
ολομέλεια. 

Οι οπτικοί συνεργάζονται 
με τους ακουστικούς. Οι 
ακουστικοί περιγράφουν τα 
βήματα στους οπτικούς και 
οι οπτικοί τα καταγράφουν 
χρησιμοποιώντας  
διαφορετικό χρώμα για κάθε 
αριθμό του αλγόριθμου με 
τις αντίστοιχες πράξεις του.
Οι κιναισθητικοί θα 
χρησιμοποιήσουν καλαμάκια 
για τον αλγόριθμο και 
πλαστικά νούμερα για τις 
πράξεις
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κεφ. 43,  
Aντί-
στροφα 
προβλή-
ματα

Σελ: 
108-109

Οι μαθητές:
1. Να 
ξεχωρίζουν τα 
δεδομένα και 
τα ζητούμενα 
ενός 
προβλήματος.
2. Να 
διατυπώ-νουν 
αντίστροφα 
προβλήματα.

Δίνεται ένα 
διαφορετικό 
πρόβλημα στην 
κάθε ομάδα 
θα πρέπει να 
οργανώσουν τις 
πληροφορίες από 
το πρόβλημα, 
να γράψουν 
ένα αντίστροφο 
πρόβλημα και να 
το λύσουν.

Δύο μαθητές από την 
ομάδα των κιναισθητικών 
δραματοποιούν το 
πρόβλημα, και η υπόλοιπη 
ομάδα βρίσκει από τις 
κινήσεις τους τα δεδομένα 
και το ζητούμενο του 
προβλήματος. Θα 
συμπληρώσουν τον πίνακα 
(με τα δεδομένα και τα 
ζητούμενα) και θα λύσουν το 
πρόβλημα. 
Οι οπτικοί θα ζωγραφίσουν 
το πρόβλημα που θα τους 
δίνεται, θα συμπληρώσουν 
τον πίνακα και θα το λύσουν. 
Οι ακουστικοί θα έχουν 
κλειστά τα μάτια τους. Θα 
ακούσουν το πρόβλημα και 
μετά θα συμπληρώσουν 
τον πίνακά τους. Έπειτα, 
θα λύσουν το πρόβλημα 
ομαδικά. 

7.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7.1 1ο ερευνητικό ερώτημα

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
σε κάθε ομάδα ως προς την κατάκτηση των διδακτικών στόχων των τριών 
ενοτήτων μετά τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτή-
ριο Wilcoxon. Η ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφο-
ρά σε όλες τις ασκήσεις στην πειραματική ομάδα [T(23) = -4,198, p = ,000] 
ενώ στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
σε όλες τις ασκήσεις εκτός από την άσκηση 5 (έλεγχε τους διδακτικούς στό-
χους από την ενότητα «Αντίστροφα προβλήματα»), η οποία οριακά δεν πα-
ρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά [Τ(19) = -1,864 , p = ,062]. Αυτό 
το γεγονός δείχνει ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις και στις δύο ομάδες συνέ-
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βαλαν στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών σε σχέση με τους διδα-
κτικούς στόχους στις δύο ενότητες (πολλαπλασιασμός με τριψήφιο πολλα-
πλασιαστή και διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη). Αντίθετα στην τρίτη ενότητα 
«Αντίστροφα προβλήματα», η πειραματική ομάδα έδειξε στατιστικά σημα-
ντική βελτίωση μετά τη διδασκαλία ενώ η ομάδα ελέγχου, παρά τη βελτίω-
σή της, δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές επιδόσεις μετά τη διδασκαλία.  

Παρότι η επίδοση και των δύο ομάδων ως προς τους συγκεκριμένους δι-
δακτικούς στόχους βελτιώθηκε ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των διδα-
σκαλιών θεωρήθηκε απαραίτητο να αξιολογηθεί αν η βελτίωση στην πει-
ραματική ομάδα μετά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ήταν στατιστικώς 
σημαντική σε σχέση με τη βελτίωση στην ομάδα ελέγχου μετά την παρα-
δοσιακή διδασκαλία. Κατά συνέπεια υπολογίστηκε η διαφορά του post – 
test από το pre – test σε κάθε ομάδα και η νέα αυτή μεταβλητή ονομάστη-
κε «D». Ύστερα από τη στατιστική σύγκριση των D των δύο ομάδων βρέ-
θηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα σε δύο ασκή-
σεις: την άσκηση 1 [U=(23, 19)= -2,944 , p = ,003] (προαπαιτούμενες γνώ-
σεις πολλαπλασιασμού με μονοψήφιο και διψήφιου πολλαπλασιαστή) και 
την άσκηση 5 [U=(23, 19)= -2,199, p = ,028] (σχεδιασμός αντίστροφων προ-
βλημάτων). Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξε και η σύγκριση των post – test 
των δύο ομάδων [άσκηση 1: U=(23, 19) = -2,103, p = ,025) και άσκηση 5: 
U=(23, 19)= -3,092 , p = ,002]. 

Στις υπόλοιπες ασκήσεις (2, 3 και 4) που έλεγχαν την κατανόηση των μα-
θητών στην έννοια του πολλαπλασιασμού (πολλαπλάσια) και στην επίλυση 
αλγόριθμων πολλαπλασιασμού με τριψήφιο πολλαπλασιαστή στην άσκηση 
2, στην ευκλείδεια διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη (άσκηση 3), με διψήφιο 
διαιρέτη (άσκηση 4) και στις στρατηγικές πιο ευέλικτης χρήσης τους (π.χ. 
χρήση πρόσθεσης και αφαίρεσης) στις ασκήσεις 3 και 4 δε βρέθηκε στατι-
στικώς σημαντική διαφορά, γεγονός που δείχνει ότι και οι δύο προσεγγί-
σεις συμβάλλουν στην κατάκτηση των εννοιών και δεξιοτήτων που μετρή-
θηκαν περίπου στον ίδιο βαθμό.

Η άσκηση 1, όπου υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά, αποτελεί έν-
δειξη ότι η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας συνέβαλε περισ-
σότερο σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία στην καλύτερη κατανό-
ηση επίλυσης απλούστερων αλγόριθμων πολλαπλασιασμού μετά από τη 
διδασκαλία του αλγόριθμου του πολλαπλασιασμού σε πιο σύνθετη μορφή 
(π.χ. με τριψήφιο πολλαπλασιαστή). Η ομάδα ελέγχου έδειξε ότι μπορού-
σε να επιλύσει αλγόριθμους πολλαπλασιασμού με τριψήφιο πολλαπλασι-
αστή εξίσου καλά με την πειραματική ομάδα χωρίς όμως να επιδείξει κά-
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ποια σημαντική βελτίωση στην επίλυση απλούστερων αλγόριθμων πολ-
λαπλασιασμού. 

Η παραπάνω διαπίστωση δεν συνέβη αναφορικά με τη διαίρεση, καθώς 
δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη βελτίωση που επέδειξαν 
οι δύο ομάδες στην επίλυση ευκλείδειας διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη 
(άσκηση 3). Το γεγονός αυτό αναφορικά με την πειραματική ομάδα, μπορεί 
να οφείλεται στο είδος των δραστηριοτήτων  επεξεργασίας που χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία για την ευκλείδεια διαί-
ρεση. Επιπλέον είναι δυνατόν να οφείλεται στο μειωμένο χρόνο εφαρμο-
γής της διαφοροποίησης της διδασκαλίας δεδομένου ότι η ευκλείδεια δι-
αίρεση αποτελεί πιο πρόσφατη γνώση (διδάσκεται στην αρχή περίπου της 
Δ’ τάξης) και πιθανώς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο οι μαθητές για να 
την κατακτήσουν, σε σχέση με τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού που 
διδάσκεται στην αρχή περίπου της Γ΄τάξης και συνεπώς οι μαθητές είναι 
περισσότερο εξοικειωμένοι. 

Όσον αφορά τις ασκήσεις 2 και 4, στις οποίες δεν υπήρξε στατιστικώς 
σημαντική διαφορά, φάνηκε ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία είχε πε-
ρίπου τα ίδια αποτελέσματα με την παραδοσιακή. Οι δύο ασκήσεις αφο-
ρούσαν το σύνθετο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού (με τριψήφιο πολ-
λαπλασιαστή) και της ευκλείδειας διαίρεσης με διψήφιο διαιρέτη αντίστοι-
χα, οι οποίες αποτελούν πιο σύνθετες γνώσεις για τους μαθητές και πιθα-
νώς ο χρόνος που αφιερώθηκε και με τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις δεν 
ήταν επαρκής.

Σχετικά με την άσκηση 5 που έλεγξε την κατανόηση της ενότητας «Αντί-
στροφα προβλήματα», σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην 
επίδοση των μαθητών. Αυτό το δεδομένο οδηγεί στο εύρημα ότι σε πιο 
ευέλικτες και όχι τόσο στατικές μαθηματικές δεξιότητες η διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας με βάση το μαθησιακό προφίλ αποδεικνύεται πιο αποτε-
λεσματική σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία ειδικά όταν δεν υφί-
σταται άμεση σχετική προϋπάρχουσα ενασχόληση με τον συγκεκριμένο 
τομέα από τους μαθητές και η γνώση αφορά μια σχετικά καινούρια μα-
θηματική έννοια/δεξιότητα. Οι μαθητές μέσω των μεθόδων που ταίρια-
ζαν στον τρόπο μάθησής τους (ζωγραφική, δραματοποίηση κ.α.) φάνηκε 
ότι κατανόησαν βαθύτερα και αποτελεσματικότερα την επίλυση των προ-
βλημάτων και τη διατύπωση αντίστροφων προβλημάτων, όπως βρέθηκε 
και στις έρευνες των Champerlin (2011) και των Tulbure (2011). Η διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία με βάση το μαθησιακό προφίλ επομένως φαίνε-
ται ότι συμβάλλει στην βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών αναφορικά 
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με την συγκεκριμένη ενότητα στα Μαθηματικά. Αυτό το γεγονός συνάδει 
με τα αποτελέσματα πολλών άλλων ερευνών που καταδεικνύουν τη βελτί-
ωση των επιδόσεων των μαθητών στα Μαθηματικά μέσω της διαφοροποι-
ημένης προσέγγισης στη διδασκαλία  (Felder, Felder & Dietz, 2002· Τieso, 
2005· Champerlin & Powers, 2010· Rogers, 2009· Alivinia & Farhady, 2012· 
Konstantinou-Katzia, Τsolakia, Meletiou-Mavrotherisb & Koutselini, 2012· 
Poncy, Fontenelle & Skinner, 2013). 

Συμπληρωματικά, για την επίδοση των μαθητών πραγματοποιήθηκε συ-
στηματική παρατήρηση και στις δύο ερευνητικές ομάδες. Ο άξονας 1 του 
φύλλου παρατήρησης έλεγξε την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από 
τους μαθητές ανά ενότητα με τη χρήση μιας δραστηριότητας που είχε τη 
μορφή ενδιάμεσης – διαμορφωτικής αξιολόγησης και πραγματοποιούνταν 
μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε μίας από τις τρεις ενότητες. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σημαντικώς στατιστική διαφορά ανάμε-
σα στις δύο ερευνητικές ομάδες και στις τρεις διδακτικές ενότητες [κεφ 41: 
U=(23, 19)= -3,502 , p = ,000, κεφ 42: U=(23, 19)= -3,289 , p = ,001 και κεφ 43: 
U=(23, 19)= -2,910 , p = ,005]. Με μια πρώτη ματιά, αυτά τα δεδομένα έρχο-
νται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του τελικού τεστ επιδόσεων, στο οποίο 
δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στις ασκήσεις που αφορούσαν 
τις δυο πρώτες ενότητες (πολλαπλασιασμός με τριψήφιο πολλαπλασιαστή 
και διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη) αλλά μόνο στην τρίτη ενότητα με τα αντί-
στροφα προβλήματα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δραστηριότητα με 
βάση τους τύπους μαθησιακού στιλ στην πειραματική ομάδα πραγματοποι-
ούνταν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της νέας μαθηματι-
κής δεξιότητας. Κατά συνέπεια, πολλοί μαθητές της πειραματικής ομάδας εί-
ναι πιθανό να μπορούσαν να θυμηθούν το περιεχόμενο αυτών που είχαν δι-
δαχθεί και έτσι μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύτερα στη δραστηριότη-
τα. Απεναντίας, η συνολικότερη γνώση που εξετάστηκε όταν ολοκληρώθηκε 
το διάστημα δύο εβδομάδων αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό με τριψή-
φιο πολλαπλασιαστή και και την διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη, δεν φαίνεται 
να είχε εμπεδωθεί σε καμία από τις δύο ερευνητικές ομάδες και γι αυτό δεν 
υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην επίδοσή τους. 

7.2 2ο ερευνητικό ερώτημα

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που 
αφορούσε την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου στις τρεις ενότητες όπου η 
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πειραματική ομάδα φάνηκε να συμμετέχει πιο ενεργά (κεφ 41: (U=(23, 19)= 
-2,123 , p = ,034), κεφ 42: (U=(23, 19)= -1,980 , p = ,048), κεφ 43: (U=(23, 
19)= -2,542 , p = ,011). Τα αποτελέσματα από τη δομημένη συνέντευξη των 
μαθητών της πειραματικής ομάδας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών 
ικανοποιήθηκε από τη διδασκαλία με τη διαφοροποιημένη προσέγγιση κι 
έκαναν σαφή αναφορά σε συγκεκριμένους μεθόδους που χρησιμοποιήθη-
καν κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για να δηλώ-
σουν ότι τους βοήθησαν στο να κατανοήσουν καλύτερα αυτά που είχαν δι-
δαχθεί: («με βοήθησαν πολύ που ζωγραφίσαμε τους αριθμούς», «με βοήθη-
σε που γράφαμε στην πλάτη ενός ατόμου της άλλης ομάδας», «μου άρεσαν 
τα καρτελάκια», «ο τρόπος της επαλήθευσης μου άρεσε πάρα μα πάρα πο-
λύ!», «με βοήθησε που βάλαμε τα καρτελάκια στη σειρά πάνω στο σχοινί»).  

Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την έρευνα των Konstantinou – Katzia 
et. al. (2012) στην οποία η διαφοροποιημένη διδασκαλία είχε θετική επίδρα-
ση στην εμπλοκή και στην αύξηση των κινήτρων των φοιτητών στο μάθη-
μα του Μαθηματικού Λογισμού. Επίσης, οι μαθητές στην πειραματική ομά-
δα έκαναν περισσότερες δραστηριότητες και πήραν αισθητά περισσότερες 
πρωτοβουλίες συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου το οποίο συνάδει με την 
αύξηση της πρωτοβουλίας που παρατηρήθηκε στους μαθητές λόγω της δι-
αφοροποιημένης διδασκαλίας στην έρευνα των Grimes και Steves (2009). 

8.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, στην παρούσα έρευνα βρέ-
θηκε ότι η διαφοροποίηση ως προς το μαθησιακό στιλ των μαθητών ήταν 
πιο αποτελεσματική στην κατανόηση αριθμητικών προβλημάτων και λι-
γότερο αποτελεσματική στην εκμάθηση επίλυσης σύνθετων αλγόριθμων 
πολλαπλασιασμού και διαίρεσης που βασίζονται στην μηχανιστική μάθη-
ση και χρειάζονται περαιτέρω εξάσκηση για την εμπέδωσή τους, γεγονός 
που δεν μπορούσε να προσφέρει το παρόν πρόγραμμα λόγω της βραχύ-
χρονης διάρκειάς του. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, η διαφοροποιημένη δι-
δασκαλία ως προς το μαθησιακό στιλ αποδείχθηκε πως συμβάλλει σε με-
γάλο βαθμό στην αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών σε 
σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι μαθητές παρακολουθούσαν 
με πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, συμμετείχαν 
πιο πρόθυμα στις δραστηριότητες και πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες.
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9.0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα υπόκειται σε διάφορους μεθοδολογικούς περιορισμούς καθώς 
οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν επιλέχθηκαν ύστερα από τυχαιοποίηση 
αλλά σύμφωνα με την καλή τους αναλογία ως προς τους τρεις τύπους μα-
θησιακού στιλ (οπτικοί, ακουστικοί, κιναισθητικοί). Ο έλεγχος αυτός πραγ-
ματοποιήθηκε με ένα τεστ το οποίο είχε 20 ερωτήσεις. Πιθανότατα αν το 
τεστ είχε περισσότερες ερωτήσεις τα αποτελέσματα να ήταν περισσότερο 
αντιπροσωπευτικά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που κατατάσσονταν οριακά 
σε μία κατηγορία. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 42 μαθητές 
εκ των οποίων η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 23 μαθητές και η 
ομάδα ελέγχου από 19. Το μικρό μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει τη 
γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Επιπλέον, ο χρόνος εφαρμογής της διαφοροποίησης της διδασκαλίας 
ήταν περιορισμένος και η επιλογή των διδακτικών ενοτήτων έγινε με βά-
ση τη δυνατότητα που υπήρχε να πραγματοποιηθούν οι διδασκαλίες σε συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο που αντιστοιχούσε στη διδασκαλία των ενο-
τήτων αυτών βάσει του αναλυτικού προγράμματος. 
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Πυξίδα του Μεταφραστή Τεχνικών Κειμένων: 
Ειδικά Πεδία της Γλώσσας και 

των Τηλεπικοινωνιών

Σοφία Χρηστίδου

ABSTRACT

In this paper we will examine how translators, undergraduate, graduate 
and post graduate students behave towards diversities in the translation 
of linguistic and telecommunications terms in the Greek language. It is 
part of a study that aims at pointing out the translator strategies used in 
the translation of academic textbooks in the Greek language, the extent to 
which these new terms are accepted by the linguistic-translators community 
and can be useful for translators’ training. To that aim indexes’ analysis and 
questionnaires were used as tools. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος αδημοσίευτης διδακτορικής διατρι-
βής, η οποία υποστηρίχθηκε πρόσφατα και καταγράφει συμπεριφορές με-
ταφραστών σε σχέση με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στα ειδικά πε-
δία της γλωσσολογίας και των τηλεπικοινωνιών, όπως επίσης και τις από-
ψεις προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και πτυχιούχων ξένων φιλο-
λογιών, παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης με γλωσσολογικό υπόβαθρο, καθώς και μεταφρα-
στών σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στην απόδοση 
ειδικών όρων στην ελληνική σε διάφορα πανεπιστημιακά εγχειρίδια. Συγκε-
κριμένα, η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των μεταφραστικών στρατη-
γικών που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε μεταφραστής και επιδιώκει να αναδεί-
ξει το κατά πόσο γίνονται ευρέως αποδεκτοί από τη γλωσσολογική-μετα-
φραστική κοινότητα ποικίλοι νεωτερισμοί στις αποδόσεις όρων ή επικρα-
τεί σύγχυση εξαιτίας των διαφορετικών αποδόσεων από τους γλωσσολό-
γους-μεταφραστές και έτσι προτιμώνται ξένοι όροι ή οι ελληνικοποιημέ-
νες αποδόσεις τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρη-
σιμεύσουν στην εκπαίδευση μεταφραστών σε θέματα ορολογίας. Για την 
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επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία η ανάλυ-
ση ευρετηρίων όρων και τα ερωτηματολόγια. 

2.0 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Η ορολογία της γλωσσολογίας στην ελληνική, προέρχεται από την παρα-
δοσιακή ορολογία των φιλολογικών και ιστορικών σπουδών που σε πολ-
λές περιπτώσεις είναι ελληνογενής και έχει μεταφερθεί αυτούσια ως ορο-
λογία και στις άλλες γλώσσες, ιδίως στα αγγλικά. Εκτός από αυτή την πηγή, 
η σύγχρονη ορολογία είναι κυρίως ξενόφερτη μέσω μεταφραστικών δα-
νείων στα οποία καταφεύγουν αναγκαστικά όλοι όσοι ασχολούνται με την 
έρευνα και τη διδασκαλία στην Ελλάδα (Μπαμπινιώτης 1998: 15-8). Ας έχου-
με κατά νουν ότι η επιστημονική ορολογία είναι προϊόν ερευνητικής δρα-
στηριότητας που σε μεγάλο βαθμό διεξάγεται και διαχέεται μέσω της αγ-
γλικής γλώσσας. H απόδοση της ορολογίας συχνά είναι άστοχη αφού απο-
μακρύνεται από γενικώς αποδεκτούς όρους.

«Όλες οι δημοσιεύσεις γλωσσολογικών κειμένων που γίνονται στα ελλη-
νικά, είτε απευθείας είτε από μετάφραση, εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό δυ-
σκολίας απόδοσης καθώς και παγίωσης της ορολογίας, ενώ πολλές φορές 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την απόδοση ενός όρου. Οι παρά-
γοντες που συντελούν στη αυξημένη δυσκολία απόδοσης και παγίωσης της 
ορολογίας είναι οι εξής: i) Πολυχρησία όρων στην ελληνική γλώσσα για τον 
χαρακτηρισμό ενός μόνο επιστημονικού όρου. ii) Χρήση ενός μόνο όρου 
για την απόδοση διαφόρων επιστημονικών όρων με μικρή ή και καθόλου 
σχέση μεταξύ τους» (Ξυδόπουλος 2002: 495-506). 

Το πρόβλημα της ορολογίας της γλωσσολογίας έχει απασχολήσει σει-
ρά γλωσσολόγων για αρκετές δεκαετίες και έχει συζητηθεί στο παρελθόν 
διεξοδικά σε εξειδικευμένες εργασίες, στις οποίες εκτίθεται μια σειρά χρή-
σιμων προβληματισμών όπως η ανάγκη ενοποίησης της ορολογίας, ζητή-
ματα μεταφρασιμότητας ή αποδεκτότητας. Ήδη από το 1984 ο Πετρούνιας 
(1984: 30-2) περιγράφει παράγοντες που σχετίζονται με ζητήματα κατανό-
ησης της ελληνικής επιστημονικής ορολογίας και κατ’επέκταση της γλωσ-
σολογίας: 1) Οι επιστημονικοί όροι αλλάζουν περιεχόμενο ταχύτερα απ’ό-
τι οι άλλες λέξεις, επειδή αλλάζουν και οι επιστημονικές αντιλήψεις. 2) Είναι 
πιθανό κατά την πρώτη δημιουργία του ο όρος να μην ήταν απόλυτα πετυ-
χημένος. 3) Συχνά υπάρχουν όροι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται ετυμολο-
γικά στο περιεχόμενό τους. 4) Όταν ένας όρος δεν περνά σε μία καινούρια 
γλώσσα ως απευθείας δάνειο, αλλά μεταφράζεται είναι πιθανό να γίνει λά-
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θος στην απόδοση του. 5) Στην ελληνική οι δυνατότητες δημιουργίας νέ-
ων λέξεων μέσω λατινογενών δανείων είναι περιορισμένες, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες, λόγω της λόγιας παράδοσης.

Είναι γεγονός πως οι παράγοντες αυτοί ισχύουν ακόμη και σήμερα. Για 
τον λόγο αυτό επιλέξαμε να μελετήσουμε τέσσερα από τα σημαντικότε-
ρα γλωσσολογικά έργα του εικοστού αιώνα. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν 
τα εξής ζεύγη βιβλίων: 

α1) André Martinet (1980), Éléments de linguistique générale, Paris, 
Librairie Armand Colin. 

και α2) Αγαθοκλής Χαραλαμπόπουλος (1987), Στοιχεία γενικής γλωσσο-
λογίας, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

β1) Ferdinand de Saussure ([1916] 19685), Cours de linguistique générale, 
Paris-Lausanne, Payot. και β2) Φώτης Δ. Αποστολόπουλος (1979), Μαθήμα-
τα γενικής γλωσσολογίας, Αθήνα, Παπαζήσης.

γ1) Noam Chomsky (1957), Syntactic structures, Hague, Mouton. 
και γ2) Φώτης Καβουκόπουλος (1991), Συντακτικές δομές, Αθήνα, Εκδό-

σεις Νεφέλη.
δ1) John Lyons (1981), Language and linguistics. An Introduction, 

Cambridge, University of Cambridge.
και δ2) Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ζωή Γαβριηλίδου, Αγγελική Ευ-

θυμίου (2003), Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Με-
ταίχμιο.

2.1 Τηλεπικοινωνίες

Η μελέτη εδώ εστιάστηκε σε ακαδημαϊκά κείμενα τηλεπικοινωνιών καθώς 
πρόκειται για έναν τομέα με σχετικά σύντομη ιστορία παγκοσμίως, όπου η 
επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στη μετάφραση στην ελληνική γλώσ-
σα είναι απόλυτη, καθώς οι καινοτομίες κι εφευρέσεις έχουν την έδρα τους 
στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία ως επί το πλείστον. Επίσης, πρόκειται για 
έναν τομέα όπου οι εξελίξεις μετά το 1990 υπήρξαν ραγδαίες και ίσως και 
καθημερινές. Αυτό σημαίνει ότι ο τηλεπικοινωνιακός επιστήμονας έρχεται 
καθημερινά αντιμέτωπος με μια πληθώρα όρων που πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει στην επικοινωνία του με την επιστημονική κοινότητα έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διάχυση και περιγραφή ή και ερμηνεία 
των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων τα οποία έχει αναγνώσει στο αγγλι-
κό πρωτότυπο. Από τη μελέτη μεταφρασμάτων τηλεπικοινωνιών παρατη-
ρήθηκε ότι οι μεταφραστές χρησιμοποιούσαν συχνά αυτούσιους τους αγ-
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γλικούς όρους. Επίσης, ενώ γενικά θεωρείται ότι το ειδικό τεχνικό λεξιλό-
γιο χαρακτηρίζεται από μονοσημία, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο προέκυ-
πτε από τη μελέτη των εν λόγω μεταφρασμάτων που ήταν πλείστα αμφι-
σημιών, αλλά και πολυτυπιών. Κάτι που δυσχέραινε την κατάσταση ακόμη 
περισσότερο ήταν η διαρκής εισαγωγή νεολογισμών και η συνύπαρξη δι-
αφορετικών λατινογενών και αγγλικών όρων για το ίδιο φαινόμενο καθώς 
οι νεότεροι αγγλοσαξονικοί δεν είχαν αφομοιωθεί από την επιστημονική 
κοινότητα. Δηλαδή πολυσημία στην ίδια τη γλώσσα-πηγή. Μετά τις πρώ-
τες επίσημες μεταφράσεις και την προσπάθεια να αποδοθούν οι όροι στα 
ελληνικά από μεταφραστές ή επιστήμονες του κλάδου των Τηλεπικοινωνι-
ών γινόταν χρήση και του αγγλικού και του ελληνικού όρου, ο οποίος συ-
νήθως ήταν αποτέλεσμα μετάφρασης κατά λέξη κι αυτή θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως μεταβατική περίοδος. 

Παράλληλα, το 1989 ιδρύθηκε από τον ΟΤΕ η Μ.Ο.Τ.Ο. (Μόνιμη Ομάδα 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας), η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Σύστη-
μα Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης και η οποία αποτελεί μέλος της ΕΛΕ-
ΤΟ (Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας). Φυσικά, όλες οι προτάσεις της moto-
teleterm δεν υιοθετούνται πλήρως από την επιστημονική κοινότητα, αλ-
λά τουλάχιστον οι ειδικοί επιστήμονες σε συνεργασία με τους μεταφρα-
στές έχουν μπει στη διαδικασία εξεύρεσης όρων στην ελληνική, πράγμα 
το οποίο αποτελεί εθνικό κι επιστημονικό καθήκον.

Με βάση, λοιπόν, την προαναφερθείσα μελέτη, θελήσαμε να εξετάσου-
με τέσσερα ζεύγη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών ακαδημαϊκών κειμένων. 
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τα εξής: 

α1) Herbert Taub-Donald L. Schilling, (1986), Principles of Communication 
Systems, Singapore, McGraw-Hill Book Company. 

και α2) Herbert Taub-Donald L. Schilling, Τσίκης Κ. Γεώργιος-Κουκουρ-
λής Σωτήριος Σ. (2005), Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Θεσσαλονί-
κη, Εκδόσεις Τζιόλα.

β1) John D. Kraus, (1988), Antennas, Singapore, McGraw-Hill Book 
Company. και β2) John D. Kraus, Κώτσος Βασίλειος Α. (1998), Κεραίες, Θεσ-
σαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

γ1) Maral Gerard-Bousquet Michel, (2009), Satellite Communications 
Systems, Systems, Techniques and Technology, England, John Wiley and Sons 
LTD.

και γ2) Maral Gerard-Bousquet Michel, Βαρδιάμπασης Ιωάννης. Οδ.- Χα-
τζαράκης Γεώργιος Ε. (2013), Δορυφορικές Επικοινωνίες. Συστήματα, Τεχνι-
κές και Τεχνολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
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δ1) Govind P. Agrawal, (1997), Fiber-Optic Communications Systems, 
England, John Wiley and Sons LTD. 

και δ2) Κώτσος Βασίλειος Α. (2001), Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές 
Ίνες, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

 
2.2 Μελέτη Ευρετηρίων

Η διεξοδική ανάλυση των ευρετηρίων έγινε βάσει των μεταφραστικών στρα-
τηγικών που ανέπτυξε ο Bέλγος μεταφρασεολόγος Dirk Delabastita (1989: 
193-218), στηριζόμενος στην τεχνική των αρχαίων λατίνων ρητόρων, όπως 
αυτή παρουσιάζεται από τον Heinrich Lausberg (1973, 1998) σε μια εκτε-
νή παρουσίασή του των σχημάτων λόγου που χρησιμοποιούσαν οι αρχαί-
οι Έλληνες ρήτορες. Τα σχήματα αυτά αντέγραψαν οι Λατίνοι ρήτορες, αρ-
χής γενομένης από τον Κικέρωνα. Η τυπολογία περιλαμβάνει τις εξής με-
ταφραστικές στρατηγικές:

α) Repetitio: Το μεταφραστικό σημείο αποδίδεται με πανομοιότυπο τρό-
πο, ως επανάληψη.

β) Adiectio: Το μεταφραστικό σημείο αποδίδεται με συγκεκριμένη προ-
σθήκη.

γ) Detractio: Η απόδοση είναι ατελής, εμπεριέχει μια αφαίρεση.
δ) Transmutatio: Τα συστατικά του μεταφραστικού σημείου αποδίδο-

νται με κάπως διαφορετική εσωτερική διάταξη, με τις εσωτερικές κειμενι-
κές σχέσεις να υφίστανται μετατροπή.

ε) Substitutio: Το μεταφραστικό σημείο αποδίδεται με εντελώς διαφο-
ρετικό σημείο και υφίσταται σημασιολογικά αντικατάσταση.

Όλα τα παραπάνω εννοούνται σε λεξιλογικό, σημασιολογικό και μορφο-
συντακτικό επίπεδο. Έτσι υπάρχει μια παραλλαγή του detractio, όπου όλα 
τα στοιχεία του μεταφραστικού σημείου απαλείφονται. Αυτή η περίπτωση 
θεωρείται διαφορετική στρατηγική και ονομάζεται (στ) deletio (διαγραφή). 

Τέλος, προσθέτουμε τον αγγλικό όρο (ζ) non-translation για τις περι-
πτώσεις όπου:

i) δε συντελείται ουσιαστικά καθόλου προσπάθεια μετάφρασης και ο 
όρος εμφανίζεται όπως έχει στη γλώσσα-πηγή χωρίς μεταγραφή,

ii) συντελείται προσπάθεια μετάφρασης κατά το ήμισυ (π.χ. ενός σύμπλο-
κου όρου, όπου το πρώτο τμήμα παραμένει στη γλώσσα-πηγή χωρίς μετα-
γραφή και το δεύτερο μεταφράζεται στη γλώσσα-στόχο με κάποια από τις 
παραπάνω στρατηγικές),

iii) συντελείται παράλειψη αναφοράς του συγκεκριμένου όρου από το 
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ελληνικό ευρετήριο,
iv) παραμένουν στη γλώσσα-πηγή τα αρκτικόλεξα και τα κύρια ονόμα-

τα χωρίς μεταγραφή, 
v) η λανθασμένη επιλογή από τις προαναφερόμενες στρατηγικές οδηγεί 

σε εσφαλμένη μετάφραση που αποτελεί και επιστημονικό σφάλμα (Χρηστί-
δου 2007: 36).  Όσον αφορά τον όρο non-translation, μπορεί να πρόκειται 
για όρο που χρησιμοποιείται στη θεωρία της μετάφρασης για να διακριθεί 
το τι δεν είναι μετάφραση ωστόσο υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των θεωρητι-
κών ως προς τις περιστάσεις όπου αυτός χρησιμοποιείται. Με βάση τον ορι-
σμό που δίνει η European Society for Translation Studies (EST) ο όρος μπο-
ρεί να αναφέρεται σε τμήματα του πρωτότυπου κειμένου τα οποία διατη-
ρούνται αμετάφραστα στο κείμενο στόχος. Επιπλέον μια από τις υποκατη-
γορίες που χαρακτηρίζουμε ως non-translation καλύπτεται από τον ορισμό 
που δίνεται στο λεξικό Ορολογία της Μετάφρασης (Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθή-
να 2008) για τον όρο «αυτούσια αυτόματη αναπαραγωγή» (direct transfer).

Βάσει της παραπάνω τυπολογίας μελετώνται οι όροι πρώτα όπως βρί-
σκονται στα ευρετήρια και έπειτα ενδοκειμενικά. Η καταγραφή γίνεται σύμ-
φωνα με την αλφαβητική σειρά του ευρετηρίου στη γλώσσα-πηγή. Εφόσον 
υπάρχουν, παρατίθενται στο ίδιο λήμμα οι παραλλαγές της εμφάνισης του 
όρου, ακόμη κι αν υπάρχουν και ως λήμματα του ίδιου ευρετηρίου. Αυτό 
γίνεται για να παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του όρου και, συνεπώς, να 
αναλύεται ο κάθε όρος ολοκληρωμένα άμα τη εμφανίσει. Αν υπάρχουν όροι 
στο ελληνικό ευρετήριο που δεν αποτελούν απόδοση αντίστοιχων στο αγ-
γλικό, καταγράφονται ξεχωριστά. Έπειτα, γίνεται επεξήγηση της μεταφρα-
στικής στρατηγικής και σχολιασμός της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 
Επίσης, ακολουθεί λεξικογραφική αλλά και βιβλιογραφική έρευνα, και όπου 
είναι αναγκαίο γίνεται πρόταση ορθότερης απόδοσης. Τέλος, γίνεται στα-
τιστική καταγραφή της συχνότητας των μεταφραστικών στρατηγικών για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στη λήψη αποφάσεων.
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Repetitio 2042 565 263 314 3184 78%
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Transmutatio 168 85 37 90 380 9%

Non-translation 10 0 31 49 90 2%

Adiectio 66 15 4 2 87 2%

detractio 21 19 0 0 40 1%

deletio 11 0 0 1 12 0%

Substitutio 256 3 26 6 291 7%

2574 687 361 462 4084 100%
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Repetitio 116 353 212 303 984 11%

Transmutatio 356 684 957 871 2868 32%

Non-translation 390 814 835 1149 3188 35%

Adiectio 48 164 292 491 995 11%

detractio 65 55 81 132 333 4%

deletio 36 13 24 29 102 1%

Substitutio 44 148 281 116 589 6%

1055 2231 2862 3091 9059 100%

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως στα γλωσσολογικά κείμενα η 
μεταφραστική επιλογή που κυριαρχεί είναι το repetitio και αυτό γιατί α) οι 
μεταφράσεις των πρωτότυπων κειμένων απέχουν πολύ χρονολογικά από 
την συγγραφή τους και κατά συνέπεια η απόδοσή τους στην ελληνική «ζυ-
μώθηκε» και παγιώθηκε στην ελληνική γλώσσα και β) οι όροι είναι κυρίως 
μονολεκτικοί άρα η απόδοσή τους είναι λιγότερο προβληματική. Στα τη-
λεπικοινωνιακά κείμενα οι μεταφραστικές επιλογές που κυριαρχούν είναι 
το transmutatio και το non-translation καθώς α) οι μεταφράσεις των πρω-
τοτύπων γίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη συγγραφή 
τους οπότε οι αποδόσεις τους δεν έχουν ακόμη παγιωθεί μέσα στην τηλε-
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πικοινωνιακή επιστημονική κοινότητα β) με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνο-
λογίας δημιουργούνται συνεχώς νέοι όροι, κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες, 
άρα προκύπτει και η ανάγκη για τη μετάφρασή τους και γ) η πλειονότητα 
των όρων είναι σύμπλοκοι και κατά συνέπεια περισσότερο προβληματικοί. 
(βλ. Χρηστίδου 2007 και 2014)

3.0 ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καθώς η προηγούμενη έρευνα με ερωτηματολόγια (Χρηστίδου 2007 και 
2008) σε τηλεπικοινωνιακούς επιστήμονες μας έδειξε ποιες είναι οι στάσεις 
τους απέναντι στη χρήση της ελληνικής γλώσσας έναντι της αγγλικής και 
καθότι χρειάζεται να περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία για να υπάρξει κά-
ποια αλλαγή σ’αυτές τις στάσεις, θεωρήσαμε ότι δεν είναι αναγκαίο, προς 
το παρόν, να επανεξετάσουμε τις στάσεις των τηλεπικοινωνιακών επιστη-
μόνων με νέα ερωτηματολόγια.

Όσον αφορά στα γλωσσολογικά κείμενα, έγινε μία επιλογή όρων από 
τα μεταφράσματα που αποτέλεσαν βάση για το ερωτηματολόγιο. Οι επι-
λογές αυτές ονομάζονται «Κείμενα αναφοράς» ή «Όροι» και τοποθετούνται 
στην πρώτη στήλη του πίνακα του ερωτηματολογίου. Στη δεύτερη στήλη 
βρίσκονται τα «Κείμενα πρότασης» ή οι «Αποδόσεις» ενώ στην τρίτη στή-
λη υπάρχουν οι απαντήσεις με μορφή πολλαπλής επιλογής. Τα ερωτήματα 
είναι 12 στο σύνολο (6 για τα αγγλικά και 6 για τα γαλλικά, με 7 όρους προς 
κρίση για την κάθε γλώσσα). Στην παρούσα εργασία, λόγω έλλειψης χώ-
ρου, θα παρουσιάσουμε επιλεκτικά 3 ερωτήματα από την αγγλική γλώσσα 
(1α-1β, 3 και 6). (Αναλυτικότερα βλ. Χρηστίδου 2014) 

Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό τεστ ειδικών ικανοτήτων, με σκοπό τη μέ-
τρηση μιας πολύ εξειδικευμένης γνώσης σε γλωσσικό επίπεδο, με επιστημονι-
κές παραμέτρους. Είναι σταθμισμένο, επειδή είναι κοινό για όλους τους ερω-
τώμενους και οι βαθμοί όλων είναι συγκρίσιμοι (Αλεξόπουλος 1998: 14). Επί-
σης, για την απάντηση του ερωτηματολογίου απαιτείται αντιστοίχιση στοι-
χείων της πρώτης στήλης με στοιχεία της δεύτερης, γεγονός που μειώνει αρ-
κούντως την πιθανότητα απαντήσεων κατ’εικασία, παρέχοντας έτσι αξιοπι-
στία στο ερωτηματολόγιο. Η εγκυρότητα εξασφαλίζεται από το ότι πρόκειται 
για τεστ ταχύτητας με προκαθορισμένο χρόνο απάντησης τα 15 λεπτά. Σχε-
τικά με τον αριθμό του δείγματος (102) ο Kline (όπως αναφέρεται στο Αλεξό-
πουλος 1998: 79) αναφέρει πως «από στατιστική άποψη δείγματα 100 ατό-
μων είναι αρκετά μεγάλα για να είναι αξιόπιστα». Η ομοιογένεια των υποκει-
μένων, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τις γλωσσολογικές γνώσεις, επι-
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τρέπει τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων, εξασφαλίζοντας έτσι 
και εξωτερική εγκυρότητα στο ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, η ομάδα των 
υποκειμένων μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική καθώς περιλαμβάνει 
άνδρες και γυναίκες, άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθώς και 
άτομα από περιοχές υψηλότερου και χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού 
επιπέδου. Βάσει των παραπάνω διασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για την κατασκευή των ερωτηματολογίων (Αλεξόπουλος 1998: 58, 79). 
Αφού συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις έγινε στατιστική καταγραφή που οδή-
γησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη στάση των υποκειμένων απένα-
ντι στη χρήση της ελληνικής στον χώρο της Γλωσσολογίας.

3.1 Διανομή ερωτηματολογίων και δημογραφικά στοιχεία

Τα ερωτηματολόγια, ως επί το πλείστον, διανεμήθηκαν σε αίθουσες παρα-
δόσεων στο πλαίσιο πανεπιστημιακών μαθημάτων στο ΑΠΘ, στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, ορισμένα δόθηκαν σε καθηγη-
τές αγγλικής και μεταφραστές, ενώ μια μικρή μερίδα απεστάλη ηλεκτρονι-
κά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

Για τις ανάγκες της έρευνας μοιράστηκαν 51 για την αγγλική γλώσσα 
(και 51 για τη γαλλική). Όσον αφορά στις ηλικιακές ομάδες, τα ερωτηματο-
λόγια απάντησαν 23 υποκείμενα ηλικίας 20-25 ετών, 11 ηλικίας 25-35 ετών 
και 17 ήταν 35 ετών και άνω, 11 εξ αυτών ήταν άνδρες και 40 ήταν γυναίκες. 
Όλοι έχουν πτυχίο ΑΕΙ ενώ 11 έχουν και δεύτερο πτυχίο, οι 14 έχουν μετα-
πτυχιακό σε ειδικότητες μη συναφείς με τη γλωσσολογία, τη μετάφραση ή 
τη διδακτική ενώ 18 από αυτούς έχουν μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με τη 
γλωσσολογία, τη μετάφραση ή τη διδακτική. Επαγγελματική εμπειρία στη 
μετάφραση έχουν οι 19, 4 έχουν εργαστεί σε μεταφραστικό γραφείο ενώ 
17 έχουν εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενοι μεταφραστές. Εκ των 51 ερω-
τηθέντων, πέραν της αγγλικής, 19 γνώριζαν και τη γαλλική ενώ 35 εξ αυ-
τών γνώριζαν και κάποια άλλη ξένη γλώσσα.
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3.2 Παρουσίαση ερωτηματολογίων με προτεινόμενες ορθές απαντή-
σεις

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα παρακάτω 
αποσπάσματα ποια 
θεωρείτε πως είναι η 
καταλληλότερη απόδοση 
του όρου “accidence”;

The standard reference 
grammars of Greek and 
Latin, and the grammars of 
modern languages which 
are based on classical 
principles, are generally 
divided into three sections, 
not two: namely, into 
inflexion (or “accidence”), 
derivation (or “word-
formation”) and syntax.

“Grammar is substantially 
the same in all languages, 
even though it may vary 
“accidentally”. And it is 
this conception which 
explains the traditional term 
“accidence” for what we are 
calling “inflexion”.

(J.Lyons Introduction to 
Theoretical Linguistics, 
pp.195, 198)

Οι γραμματικές της 
αρχαίας ελληνικής και της 
λατινικής που αποτελούν 
βιβλία αναφοράς, καθώς 
και οι γραμματικές 
σύγχρονων γλωσσών που 
στηρίζονται στις κλασικές 
αρχές, διαιρούνται γενικά 
σε τρία μέρη και όχι 
σε δύο: δηλαδή, στην 
κλίση (ή «τυπολογικό»), 
στην παραγωγή (ή 
«σχηματισμό λέξεων») και 
στη σύνταξη. 

«Η γραμματική 
ουσιαστικά είναι ίδια 
σε όλες τις γλώσσες, 
παρόλο που ενδέχεται να 
ποικίλλει συμπτωματικά». 
Και αυτή η αντίληψη 
εξηγεί τον παραδοσιακό 
όρο «συμβεβηκός» για 
αυτό που εμείς σήμερα 
ονομάζουμε «κλίση».

(J.Lyons, Εισαγωγή στη 
Θεωρητική Γλωσσολογία, 
Μετάφραση: Άννα 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
Ζωή Γαβριηλίδου, Αγγελική 
Ευθυμίου σ.246, σ.250)

ΝΑΙ      ΟΧΙ   

      

Χ

Χ

Σοφία Χρηστίδου
Πυξίδα του μεταφραστή τεχνικών κειμένων: ειδικά πεδία της γλώσσας και των …



1398

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Σοφία Χρηστίδου
Πυξίδα του μεταφραστή τεχνικών κειμένων: ειδικά πεδία της γλώσσας και των …



1399

ΟΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ποια από τις τρεις μεταφράσεις 
θεωρείτε πως είναι η καταλληλότερη 
για την απόδοση του “agent”;

“Both intransitive and transitive 
sentences in English may answer the 
implicit question ‘What does X do?’, 
where X is a nominal expression and 
do (in its occurrence in the question) 
is a ‘pro-verb’ which brings together 
intransitive verbs, on the one hand, and 
transitive verbs + their objects, on the 
other. Whenever this condition holds 
the subject may be described as the 
‘actor’ (or ‘agent’).”

(J.Lyons Introduction to Theoretical 
Linguistics, pp.340)

Α)   Δράστης

Β)   Ποιητικό αίτιο

Γ)    Ενεργούν 
πρόσωπο

Β
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα παρακάτω ποια θεωρείτε πως 
είναι η καταλληλότερη απόδοση του όρου 
“clause”; 

“Clause: A term used in some models of 
grammar to refer to a unit of grammatical 
organization smaller than the sentence, but 
larger than phrases, words or morphemes.” 
«Πρόταση είναι το τμήμα του λόγου που 
αποτελείται από ένα ονοματικό μέρος και 
ένα ρηματικό μέρος.»
«Φράση είναι το σύνολο λέξεων που 
αποτελεί μια συντακτική ενότητα.»

(D.Crystal A Dictionary of Linguistics and 
Phonetics)
(Γ.Μπαμπινιώτης Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας)

Α) Φράση

Β) Πρόταση 

Γ) Μη 
ανεξάρτητη 
πρόταση

 

Β
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3.3 Εντοπισμός ορθότητας φράσης

Στο πρώτο ερώτημα παρατηρήθηκε πως όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως 
επιπέδου σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας στη μετάφραση προτίμησαν πε-
ρισσότερο την απόδοση «τυπολογικό» έναντι του «συμβεβηκός» η οποία όπως 
φάνηκε και από τις απαντήσεις στο ερώτημα 1β δεν θεωρήθηκε τόσο κατάλ-
ληλη. Σύμφωνα με το Λεξικό Όρων Γλωσσολογίας και Φωνητικής του D. Crystal ο 
όρος “accidence” αναφέρεται στις παραλλαγές της δομής μιας λέξης οι οποίες 
εκφράζουν γραμματικές έννοιες όπως η πτώση, ο αριθμός, ο χρόνος ή το γένος. 
Στη γλωσσολογία αυτά τα φαινόμενα αποτελούν περισσότερο αντικείμενο της 
μορφολογίας όπου αντιμετωπίζονται ως διαδικασία σχηματισμού λέξεων. Από 
την άλλη, σχετικά με το «συμβεβηκός» ο Γ. Μπαμπινιώτης στο Λεξικό της Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας αναφέρει πως συμβεβηκός είναι το τυχαίο συμβάν ή γεγονός. 
Πιθανολογούμε πως όσοι επέλεξαν το «συμβεβηκός» ενδεχομένως επηρεάστη-
καν από την αγγλική λέξη “accident”, δηλαδή «ατύχημα», που ωστόσο στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση δεν σχετίζεται με αυτό που σε γλωσσολογικό περικείμε-
νο περιγράφει ο όρος “accidence” όπως προαναφέρθηκε. 

Στο τρίτο ερώτημα παρατηρήθηκε πως οι αποδόσεις «Ενεργούν πρόσωπο» 
και «Ποιητικό αίτιο» ήταν αυτές που σχεδόν ισόποσα προτιμήθηκαν όπως φαί-
νεται στη συγκεντρωτική σύγκριση των αποτελεσμάτων ενώ ο «Δράστης» προ-
τιμήθηκε από το 3.9%. Η μόνη κατηγορία όπου υπήρχε μεγάλη απόκλιση στα 
αποτελέσματα ήταν αυτή των προπτυχιακών φοιτητών του Αγγλικού τμήματος, 
όπου το 68.8% προτίμησε το «Ποιητικό αίτιο» έναντι του 25% που προτίμησε το 
«Ενεργούν πρόσωπο». Και σε αυτή την κατηγορία ο «Δράστης» συγκέντρωσε το 
μικρότερο ποσοστό. Όσοι υποστηρίζουν την εκδοχή «Ενεργούν πρόσωπο» περι-
ορίζουν την έννοια του όρου “agent” καθώς “agent” σε μια πρόταση μπορεί να εί-
ναι τόσο ένα «πρόσωπο» όσο και μία έννοια, ένα φυσικό φαινόμενο ή ένα πράγ-
μα. Για παράδειγμα στην πρόταση “The city was destroyed by the earthquake” οι 
αποδόσεις του “agent” ως «δράστης» ή «ενεργούν πρόσωπο» είναι περιοριστι-
κές καθώς δεν αποδίδουν τον όρο ορθά. 

Στο έκτο ερώτημα παρατηρήθηκε μεγάλη διαφοροποίηση στις απαντήσεις. 
Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα υπερίσχυσε η «μη ανεξάρτητη πρόταση» με 
ποσοστό 47.1% έναντι του 29.4% για τη «φράση» και 23.5% για την «πρόταση». 
Στην κατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία, οι αποδόσεις 
«φράση» και «μη ανεξάρτητη πρόταση» συγκέντρωσαν το ποσοστό 38.5% ενώ 
η «πρόταση» το ποσοστό 23.1%. Οι προπτυχιακοί φοιτητές της αγγλικής φιλο-
λογίας επίσης προτίμησαν ισόποσα τις αποδόσεις «φράση» και «μη ανεξάρτητη 
πρόταση» με ποσοστό 37.5% με το υπόλοιπο 25% να προτιμά την «πρόταση». 

Σοφία Χρηστίδου
Πυξίδα του μεταφραστή τεχνικών κειμένων: ειδικά πεδία της γλώσσας και των …



1402

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Στην κατηγορία των εχόντων μεταπτυχιακές σπουδές η «φράση» υπερίσχυσε 
των άλλων δύο αποδόσεων με ποσοστό 45.5%. Οι φοιτώντες στο Δ.Π.Μ.Σ στη 
μετάφραση προτίμησαν την «πρόταση» σε ποσοστό 50% με τη «φράση» να λαμ-
βάνει το 20% και τη «μη ανεξάρτητη πρόταση» να λαμβάνει το 30%. Στην κατη-
γορία των φοιτητών του Παιδαγωγικού τμήματος η «μη ανεξάρτητη πρόταση» 
συγκέντρωσε την προτίμηση των ερωτηθέντων σε ποσοστό 57.1% ενώ οι άλ-
λες δύο αποδόσεις «φράση» και «πρόταση» συγκέντρωσαν τα ποσοστά 14.3% 
και 28.6% αντίστοιχα. Είναι εμφανές εδώ ότι υπάρχει διαφοροποίηση στον τρό-
πο που «αντιλαμβάνεται» η αγγλική γραμματική τον όρο “clause” και στο πώς 
αυτός ο όρος αποδίδεται στην ελληνική γραμματική εμπεριέχοντας ουσιαστι-
κά το ίδιο νόημα. Σύμφωνα με το Λεξικό Όρων Γλωσσολογίας και Φωνητικής του 
Crystal, ο όρος αναφέρεται σε μία ενότητα γραμματικής οργάνωσης η οποία εί-
ναι μικρότερη από την πρόταση (“sentence”) αλλά μεγαλύτερη από μία φράση 
(“phrase”), λέξη ή μόρφημα. O Crystal συνεχίζει λέγοντας πως οι ενότητες αυτές 
κατηγοριοποιούνται παραδοσιακά σε κύριες ή δευτερεύουσες και παραθέτει 
ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κύριας και δευτερεύουσας “clause”, “The girl 
arrived/after the rain started” (2008: 78). Στο ίδιο λεξικό, στο λήμμα “phrase” ανα-
φέρεται πως σε επίπεδο δομικής ιεραρχίας ο όρος “phrase” βρίσκεται ανάμεσα 
στους όρους “clause” και “word” ενώ επιπρόσθετα στο λήμμα “sentence” αναφέ-
ρεται πως “sentence” είναι η μεγαλύτερη δομική ενότητα γραμματικής οργάνω-
σης μιας γλώσσας. Συνεπώς, στην αγγλική, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη δο-
μική ενότητα λόγου και πηγαίνοντας προς τη μικρότερη, η ιεραρχία διαμορφώ-
νεται ως εξής: “sentence”, “clause” και “phrase”. Στην ελληνική  ωστόσο, η διάκρι-
ση αυτή γίνεται με δύο δομικές ενότητες, την πρόταση και την αμέσως μικρότε-
ρη, τη φράση. Με βάση το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανό-
λη Τριανταφυλλίδη πρόταση είναι ένα σύνολο λέξεων, συντακτικά οργανωμένο 
και με απαραίτητο όρο το ρήμα, που εκφράζει μόνο ένα νόημα, συνήθως σύ-
ντομα διατυπωμένο. Στο Λεξικό όρων Γλωσσολογίας του Σ. Δημητρίου αναφέ-
ρεται πως η απλή μορφή της περιόδου λέγεται πρόταση. Κατά την παραδοσια-
κή γλωσσολογία, η πρόταση αποτελείται από ουσιαστικό (υποκείμενο) και ρή-
μα (κατηγόρημα) και μπορεί να αποτελέσει πλήρες μήνυμα, άρα έχει και λογική 
δομή, ενώ η φράση έχει μόνο συντακτική δομή (1994: 86 Τόμ. Α’). Στο διαδικτυ-
ακό λεξικό The Free Dictionary στον ορισμό του “clause” αναφέρεται πως “clause” 
είναι ένα σύνολο λέξεων αποτελούμενο από ένα υποκείμενο και ένα κατηγόρη-
μα που περιλαμβάνει ένα ρήμα και το οποίο δεν αποτελεί απαραίτητα μία πρό-
ταση. Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής του Μπαμπινιώτη επίσης αναφέρεται πως, 
στην πράξη, αντί του όρου περίοδος χρησιμοποιείται ο όρος πρόταση. Στο αγ-
γλοελληνικό Λεξικό όρων Γλωσσολογίας του Δημητρίου ο όρος “sentence” αποδί-
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δεται ως «περίοδος-πρόταση» και ο όρος “clause” αποδίδεται ως «πρόταση». Συ-
νεπώς, όλοι οι ορισμοί συνηγορούν στο ότι ο όρος “sentence” και ο όρος “clause” 
αποδίδονται στην ελληνική με τον όρο «πρόταση». Ενδεχομένως κάποιοι από 
τους ερωτηθέντες παρασύρθηκαν από όσα γνώριζαν για τις “relative clauses” 
ή τις “wh-clauses” οι οποίες είναι δευτερεύουσες προτάσεις άρα και μη ανεξάρ-
τητες και για τον λόγο αυτό επέλεξαν την απόδοση «μη ανεξάρτητη πρόταση». 
Απ’όσα αναλύσαμε προηγουμένως φαίνεται πως η σύγχυση σχετικά με την από-
δοση του “clause” προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ σύνταξης της ελληνικής και 
αγγλικής γλώσσας στο συγκεκριμένο ζήτημα και από διαφοροποιήσεις στις από-
ψεις των γλωσσολόγων.

4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων έδειξαν διαφοροποίηση των στάσε-
ων και επιλογών των μεταφραστών των ακαδημαϊκών βιβλίων και των υποκει-
μένων της έρευνας και απέδειξαν την υπόθεσή μας σχετικά με το πρόβλημα με-
τάφρασης γλωσσολογικών όρων στην ελληνική καθώς και τη διχογνωμία που 
επικρατεί στην απόδοσή τους. Χρήσιμη θα ήταν η επέκταση του δείγματος κει-
μένων για διερεύνηση της παγίωσης των διαφόρων όρων με στόχο την κατανό-
ηση και συνειδητή χρήση μεταφραστικών στρατηγικών για τη δημιουργία ορο-
λογικών βάσεων στον κάθε τομέα από τον ίδιο τον μεταφραστή.

Παρατηρούμε πως δυσεπίλυτα θέματα ορολογίας δεν έχουν λάβει ικανο-
ποιητικές και γενικότερα αποδεκτές αποδόσεις και ακόμη και σήμερα αναζη-
τούν λύσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της θεωρητικής γλωσσολογίας όροι που είναι 
πολυσήμαντοι χρησιμοποιούνται με διαφορετική έννοια ανάλογα το περικείμε-
νο (π.χ. γραμματική, γενετιστική/παραδοσιακή/περιγραφική κ.ο.κ.). Θεωρούμε 
πως θα πρέπει οι έλληνες θεωρητικοί της γλωσσολογίας να χρησιμοποιούν, κα-
τά το δυνατόν, ορολογία μονοσήμαντη και σίγουρα να προσπαθούν, όπου αυ-
τό είναι απαραίτητο, να εισάγουν στην ελληνική γλώσσα νεολογισμούς με ελλη-
νικές και όχι «ελληνοποιημένες» λέξεις.
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Παρουσίαση του ανεπίσημου φαινομένου 
Γονεϊκής Επιλογής Σχολείου (ΓΕΣ) στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα

Αρβανιτά Αργυρώ 
Παπαϊωάννου Μαρία

ABSTRACT

The survey aims to study the phenomenon of parental informal public 
school choice in primary education. It attempts to answer a double ques-
tion: why some public schools enroll students who do not belong to the 
their geographical boundaries, as well as what are the reasons that some 
parents decide to transfer their child from the school of their neighbor-
hood to another public school which institutions does not differ from oth-
ers.  This is a qualitative research, uses data from 12 cases of public prima-
ry schools.  Discourse analysis reveals two types of movement: compulsory 
by Director of Primary Education decision and after parents’ decision. The 
characteristics of “good reputation” public schools are presented in the end.  

KEYWORDS: parental school choice, school enrollments,  transcription sys-
tem, school effectiveness

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το δικαίωμα της γονεϊκής επιλογής σχολείου (ΓΕΣ) είναι ένα φαινόμενο που 
μελετάται ευρέως εδώ και δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία ως αντικείμε-
νο εκπαιδευτικής πολιτικής (Hoxby, 2003˙ Hoxby, 2006˙ISCA, 2008˙Musset, 
2012˙Hsu & Chen Yuan-fang, 2013), ενώ απασχολεί ερευνητικά τους επιστή-
μονες ως παράγοντα βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των 
επιδόσεων των μαθητών (Witte, 2000˙ ΙSCA 2008· Gibbons & Silva, 2009).

2.0. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στην ελληνική βιβλιογραφία, οι αναφορές είναι πολύ περιορισμένες έως 
ανύπαρκτες, καθώς επίσημα ισχύει το «γεωγραφικό» κριτήριο εγγραφής 
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στα δημόσια σχολεία: οι μαθητές φοιτούν στο δημόσιο σχολείο της γειτο-
νιάς τους ή καλύτερα φοιτούν στη σχολική περιφέρεια στην οποία ανήκει 
ο δρόμος και αριθμός κατοικίας τους. Ένας άλλος λόγος που δεν ανέγει-
ρε ζητήματα εφαρμογής ενός μέτρου ΓΕΣ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα, είναι η απουσία διαφορετικών τύπων σχολικών μονάδων στη δη-
μόσια εκπαίδευση. 

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης φαίνεται ότι, θα είχε νόημα ένας τέτοιος εκ-
παιδευτικός διάλογος στην Ελλάδα, αν οι γονείς είχαν όντως πολλαπλές επιλο-
γές από «διαφορετικά» σχολεία που θα εφάρμοζαν διαφοροποιημένα και ευέ-
λικτα προγράμματα σπουδών ή πρακτικές πολλαπλών εγχειριδίων στη βάση 
ενός αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύ-
ει: όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία (στα οποία αναφέρεται η έρευνά μας) λει-
τουργούν στο πλαίσιο ενός συγκεντρωτικού ως προς το περιεχόμενο διδασκα-
λίας και ωρολογίου προγράμματος σύστημα.   

Διαπιστώνεται πως παρά την επίσημη συγκεντρωτική οδηγία για εγγραφή με 
μοναδικό κριτήριο των μαθητών τον τόπο κατοικίας τους ή την επαγγελματική 
στέγη των γονέων τους, πολλοί γονείς να μετακινούν τα παιδιά τους και  τα εγ-
γράφουν σε άλλα σχολεία από αυτά της γειτονιάς τους. Το «άτυπο-ανεπίσημο» 
αυτό φαινόμενο που παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη δημόσια 
εκπαίδευση, εγείρει μία σειρά σημαντικών ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία 
επιχειρεί να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα. 

α)γιατί κάποιοι γονείς μετακινούν τα παιδιά τους  σε άλλο σχολείο από αυτό 
της γειτονιάς τους; β)ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουν την εγγρα-
φή των παιδιών τους σ’ ένα σχολείο απομακρυσμένο διαφοροποιώντας το κριτή-
ριο της «εγγύτητας»; γ)ποια χαρακτηριστικά έχουν τα σχολεία προτίμησης ένα-
ντι άλλων δημόσιων σχολείων; και δ)ποιοι είναι οι λόγοι που οι διευθυντές αυ-
τών των σχολείων εγγράφουν μαθητές που κατοικούν εκτός των ορίων της δι-
κής τους σχολικής περιφέρειας; 

Οι πολιτικές εγγραφών των μαθητών στα δημόσια σχολεία μιας χώρας απο-
κτούν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eu-
rostat(2012) φαίνεται πως το 82% του μαθητικού πληθυσμού των χωρών μελών 
της ΕΕ φοιτούν σε δημόσια σχολεία, ενώ ο μέσος όρος για τον ΟΟΣΑ φτάνει το 
85% (Ευρυδίκη, 2012:32˙Musset, 2012:10).

Στις πλείστες των περιπτώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία, το δικαίωμα επιλο-
γής στην εκπαίδευση(school choice) ταυτίζεται με το δικαίωμα της γονεϊκής επι-
λογής(parental choice). Οι δυο αυτοί όροι δεν είναι ταυτόσημοι, διότι η  νόμιμη 
παροχή του δικαιώματος εγγραφής (κατοχυρωμένη νομοθετικά) των μαθητών 
σε σχολεία διαφορετικά από αυτά της περιοχής κατοικίας τους, δε σημαίνει αυτα-
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πόδεικτα ότι αξιοποιείται από όλους τους γονείς, ούτε ότι αποτελεί αποκλειστικά 
δική τους  «επιλογή», όπως επίσης η παραμονή στο σχολείο της γειτονιάς τους, δε 
σημαίνει ότι αποτελεί «επιλογή» των γονέων των μαθητών (Παπαϊωάννου, 2004).

Παρόλα αυτά, η ΓΕΣ φαίνεται να είναι μία συνήθης και δημοφιλής πρακτική 
πολλών χωρών της ΕΕ όσο και διεθνώς. Σύμφωνα με την PISA(2009), το 60% των 
μαθητών των χωρών του ΟΟΣΑ επιλέγουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σχολεί-
ων, αυτό στο οποίο θα φοιτήσουν ενώ σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η 
Σλοβακία και το Βέλγιο, το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο(Musset, 2012:8). Στην 
Ισπανία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της χώρας, το οποίο αναγνωρίζει στους 
γονείς το απόλυτο δικαίωμα να επιλέγουν το σχολείο των παιδιών τους με κρι-
τήριο τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητές τους(OECD, 2006˙Musset, 2012˙Sli-
wka & Istance, 2006). Αντίθετα, οι χώρες που φαίνεται οι γονείς να μην έχουν λό-
γο στη λήψη απόφασης για το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους, είναι η Ελ-
λάδα, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Τουρ-
κία(Ευρυδίκη, 2012). 

Το δικαίωμα ΓΕΣ εμφανίστηκε το 1955 από τον οικονομολόγο Friedman και 
συνδέεται με μία φιλελεύθερη ιδεολογία εκπαίδευσης (Musset, 2012:6˙Schoe-
nig, 2013:518). Συνδυάστηκε με μοντέλα ανταγωνισμού και θεωριών αγο-
ράς(Feinberg & Lubienski, 2008:2). Διακυρηγμένος στόχος της πολιτικής είναι 
να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, την παροχή υπηρε-
σιών, οδηγώντας σε μία υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση(Levin, 2002) και την 
ανάδειξη των σχολείων που εισάγουν και εφαρμόζουν καινοτομίες(Hoxby, 2006).

Όπως φαίνεται από τα πορίσματα των ερευνών οι γονείς δεν επιλέγουν πά-
ντα με κριτήρια απόλυτα μαθησιακά ή διδακτικών καινοτόμων δράσεων που 
εφαρμόζουν τα σχολεία. Οι έρευνες έδειξαν ότι δεν είναι πάντα και όλοι ικανοί να 
αξιολογήσουν ένα “καλό σχολείο”, ενώ επιλέγουν με πολλαπλά κριτήρια, ακόμη 
και εάν προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα(Burgess, 
Greaves, Vignoles & Wilson, 2009).

Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι η εγγύτητα και η απόσταση του σπιτιού 
από το σχολείο αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής(Burgess, Greaves, Vignoles 
& Wilson, 2009˙Gibbons & Silva, 2009:22). Μάλιστα, το κόστος μεταφοράς και 
ασφαλούς μετακίνησης των παιδιών ειδικά σε αγροτικές περιοχές ενισχύει το 
κριτήριο της εγγύτητας(Kelly, 2009:96). Τα έξοδα των μετακινήσεων φαίνεται 
πως λειτουργούν υπέρ της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης, 
ενώ οι φτωχότεροι δεν απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της «επιλογής»(Lee, 
1993˙Levin, 1991˙Moore & Davenport, 1989a, 1989c). Για το λόγο αυτό σύμφω-
να με  Vincent, (2001)   οι πιο φτωχοί μαθητές παραμένουν μέσα στην κοινότη-
τα στην οποία μεγάλωσαν (Mickelson & Southworth, 2005). Σε πολλές περιπτώ-
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σεις το κράτος Goyette, (2008), αλλά και τα ίδια τα σχολεία αναλαμβάνουν το κό-
στος της μεταφοράς των μαθητών(Bamber, 1990). 

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους με βάση 
την αίσθηση που έχουν για την ταυτότητά τους (Butler, 1995∙Massey, 1995) και 
η γεωγραφική κινητικότητα έχει στενή σχέση με την κοινωνική κινητικότητα 
(Βutler & van Zanten, 2007). Οι γονείς της εργατικής τάξης επιλέγουν σχολεία 
που να τους εξυπηρετούν γεωγραφικά, ενώ οι επαγγελματίες της μεσαίας τά-
ξης αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στις ιδεολογίες τους, τις φιλοδοξίες τους, 
στις ικανότητες των παιδιών τους (Echols & Willms, 1995˙McArthur, Colopy & 
Schlaline, 1995) και σε χώρες, όπως η Κίνα, όσα σχολεία «κοσκινίζουν προσε-
κτικά» τον πολιτισμό και την πολιτική (Kelly, 2009). 

Ένα σημαντικό ερευνητικό πόρισμα είναι αυτό που συνδέει τη γονεϊκή επι-
λογή με την αύξηση των τιμών των ακινήτων: στις περιοχές όπου υπάρχουν 
«καλά» σχολεία, παρατηρείται αύξηση στις τιμές των κατοικιών. Οι γονείς είναι 
πρόθυμοι να πριμοδοτήσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό για την αγορά 
κατοικίας στις περιοχές αυτές, με το σκεπτικό ότι τα παιδιά τους θα  έχουν πρό-
σβαση σε προστιθέμενης-αξίας σχολεία, αφού η ποιότητα του σχολείου κεφα-
λαιοποιείται στις τιμές των ακινήτων. Η έρευνα του London School of Econom-
ics, κατέδειξε ότι  στην Αγγλία η προστιθέμενη αξία του σχολείου όταν  αυξά-
νεται κατά 1%, επιφέρει  4,4-5,0% αύξηση στις τιμές των σπιτιών της περιοχής  
(Gibbons & Silva, 2009:22).

Ο βαθμός πληροφόρησης, η συνθετότητα των πληροφοριών αλλά και οι 
πηγές λήψης των πληροφορίων για τα σχολεία και τα προγράμματά τους,  φαί-
νεται ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τελική απόφα-
ση επιλογής σχολείου από τους γονείς (Willms, 1997˙Hastings, Weinstein & Van 
Weelden, 2007˙Hastings & Weinstein, 2008˙Burgess, Greaves, Vignoles & Wil-
son, 2009˙Loeb, Valant & Kasman, 2011).

Τέλος, ο βασικότερος παράγοντας επιλογής ενός σχολείου, η επίδοση των 
μαθητών-φαίνεται ότι παίζει ρόλο στην επιλογή του σχολείου αλλά με προϋπο-
θέσεις. Σύμφωνα με τους Coulson, (1993) και Solmon, (2003) οι αυξημένες ακα-
δημαϊκές επιδόσεις, οι καλύτεροι και πιο καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, τα προ-
γράμματα σπουδών και η ποιότητα της εκπαίδευσης (Witte 2000˙Bast & Wal-
berg, 2003), φαίνονται να είναι βασικοί λόγοι επιλογής των σχολείων από γονείς.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος; Ποιοι είναι οι λόγοι που οι γονείς μετακινούν τα παιδιά τους σε μια χώ-
ρα όπου η ΓΕΣ δεν αποτελεί επίσημη πολιτική εγγραφών στα δημόσια σχο-
λεία; Ποιοι παράγοντες από τους παραπάνω επηρεάζουν την απόφασή τους, 
έτσι ώστε να αφήσουν ένα δημόσιο σχολείο με ίδιο πρόγραμμα σπουδών 
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και να μετακινηθούν σε ένα άλλο άλλης περιοχής και πιο απομακρυσμένο; 

3.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα η οποία διεξήχθη σε 12 δημοτικά  σχο-
λεία ΕΑΕΠ της Κεντρικής Ελλάδας, για τα οποία συλλέξαμε πληροφορίες ότι 
συγκαταλέγονται στα «καλά» δημόσια σχολεία  ή είχαν τη φήμη του καλού 
σχολείου. Το δείγμα  διαμόρφωσαν  12 διευθυντές/ντριες  και 15 γο-
νείς που μετακίνησαν τα παιδιά τους στα υπό μελέτη σχολεία και υποδεί-
χθησαν από τους διευθυντές/ντριες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 18-
3-2014 έως 24-6-2014.

Μέσο συλλογής δεδομένων για διευθυντές και γονείς είναι οι ημιδομη-
μένες συνεντεύξεις. Τα ερωτήματα  δομήθηκαν, αφού μελετήθηκαν οι έρευ-
νες των  (Delaney, 2008˙Ferguson,  2010˙Stewart,  Lucas-McLean,  Jensen,  
Fetzko,  Ho,  Segovia, 2010˙Smith,  Woblstetter,  Kuzin & Pedro, 2011˙Hsu  
&  Chen Yuan-fang, 2013) και  διαμορφώθηκαν   νέα  διότι: α)Η κάθε χώρα 
έχει το δικό της νομοθετικό πλαίσιο, τις δικές της ανάγκες και τη δική της 
κουλτούρα και β)το φαινόμενο της ΓΕΣ στην Ελλάδα, γίνεται «ανεπίσημα», 
οπότε η ενσωμάτωση ερωτήσεων που την αφορούν ήταν επιβεβλημένη. 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων δοκιμάστηκε πιλοτικά και έγιναν οι 
αναγκαίες διορθώσεις. Οι άξονες διερεύνησης των συνεντεύξεων ήταν:

Πίνακας 1:     Άξονες διερεύνησης ερωτηματολογίων
Διευθυντών                                                          Γονέων

1. Τα χαρακτηριστικά της σχολικής 
μονάδας στην οποία υπηρετούν.

1.Οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν 
από το σχολείο της γειτονιάς τους.

2. Τα χαρακτηριστικά των γονέων του 
σχολείου  
3. Τους λόγους για τους οποίους 
εγγράφουν μαθητές άλλων περιοχών.
4. Δημογραφικά στοιχεία και 
χαρακτηριστικά τους.

2.Οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν 
το συγκεκριμένο σχολείο για τη  
φοίτηση των παιδιών τους.

3.Δημογραφικά στοιχεία των γονέων

Για την προστασία των υποκειμένων και των σχολείων χρησιμοποιήσα-
με κωδικούς: για τα σχολεία  Σχ1-Σχ12, για τους διευθυντές  Δ1-Δ12 και για 
τους  γονείς  Γ1-Γ15 (Creswell, 2011).Οι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις 
απομαγνητοφωνήθηκαν και προχωρήσαμε σε ανάλυση λόγου σε δύο δι-
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αφορετικές κατηγορίες: διευθυντές και γονείς για σκοπούς σύγκρισης με-
ταξύ των δειγμάτων. 

4.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τους  12 διευθυντές που συμμετείχαν στην  έρευνα οι 8 είναι άνδρες 
και οι 4 γυναίκες.  Οι περισσότεροι έχουν γύρω στα 30 χρόνια υπηρεσίας,  
έχουν υπηρετήσει  σε άλλα πόστα της διοίκησης, ενώ το επίπεδο εκπαίδευ-
σης τους είναι υψηλό.

Πίνακας 2: Τα προσόντα των διευθυντών

Δ/ΝΤΕΣ
ΝΤΡΙΕΣ

Β πτυχίο
Μετα-

πτυχιακό
Διδα-

κτορικό
Διδα-

σκαλείο
ΤΠΕ

Ξένες 
Γλώσσες

ΣΕΛΔΕ

Δ1 √ √

Δ2 √ √ √

Δ3 √ √

Δ4 √ √ √ √ √

Δ5 √ √

Δ6 √ √ √ √

Δ7 √ √ √ √

Δ8 √ √ √

Δ9 √ √ √

Δ10 √ √

Δ11 √ √
Δ12 √ √

Το προφίλ των γονέων που μετακινούν τα παιδιά τους παρουσιάζεται 
στον πίνακα:3.

Πίνακας 3: Το προφίλ των γονέων που μετακινούν τα παιδιά τους

Φύλο
Άνδρας Γυναίκα

Γ3, Γ10, Γ12, Γ14, Γ15 Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ6, Γ8, Γ9, Γ11, Γ13

Ηλικία
≤ 30 30-40 40-50 ≥50

Γ7
Γ2, Γ8, Γ12, 

Γ14
Γ4, Γ6, Γ9, Γ11, 

Γ13,Γ15
Γ1, Γ3, Γ5, 

Γ10,
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Επίπεδο 
εκπαίδευσης

Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Επαγγ. 
Σχολής

Γ6, Γ7 Γ1, Γ2 Γ3, Γ10

ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

Γ15 Γ5, Γ9, Γ13 Γ4, Γ8, Γ11, Γ12 Γ14

Ετήσιο 
οικογενειακό 

εισόδημα

≤10.000 €
10.000-
15.000€

15.000-
20.000€

20.000-
25.000€

Γ7 Γ2, Γ5 Γ15 Γ6, Γ11, Γ14

25.000-
35.000€

35.000-
50.000€

≥50.000€ Δεν απαντώ

Γ1, Γ9, Γ10, 
Γ12, Γ15

Γ4, Γ8, Γ13 Γ3

Από την  ανάλυση του λόγου των διευθυντών/ντριών προκύπτει ότι οι 
μαθητές μετακινούνται είτε αναγκαστικά είτε κατόπιν επιλογής. Κάποιοι  κα-
ταφθάνουν στα σχολεία τους,  ως αποτέλεσμα μετακινήσεων που αποφασί-
στηκαν από την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εμπί-
πτουν στο άρθρο 8 του π.δ.201/98, όπως:  «αποσυμφόρηση σχολικών μο-
νάδων λόγω έλλειψης χώρων(Δ1,Δ2,Δ5…)» ή «εκτέλεση εργασιών στο χώρο 
του σχολείου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα π.χ.πλημμύρες(Δ5,Δ6…)». 
Επίσης, αναφέρουν ως λόγους αύξησης των μετακινήσεων τη «μείωση των 
διορισθέντων εκπαιδευτικών λόγω κρίσης». Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κά-
ποιες Διευθύνσεις«…τμήματα με 35 μαθητές δε χωρίστηκαν αλλά δόθηκε 
εντολή οι 10  από αυτούς να μετακινηθούν σε όμορα σχολεία προκειμένου να 
υπάρξει εξοικονόμηση δασκάλων(Δ5,Δ6,Δ7…)». 

Η ανάλυση του λόγου των γονέων δείχνει ότι οι γονείς επιλέγουν να 
εγκαταλείψουν το σχολείο της γειτονιάς τους λόγω «έλλειψης ασφάλειας(-
Γ10,Γ13...),  ύπαρξης ενδοσχολικής βίας-bulling(Γ5,Γ15…) και ατυχημάτων 
στους αύλειους χώρους(Δ12…)». Στην περίπτωση αυτή, επιλέγουν όμο-
ρα σχολεία, στα οποία έχουν πρόσβαση με τα  πόδια ή με αυτοκίνητο(-
Γ13,Γ15...), δηλαδή το κριτήριο της εγγύτητας της σχολικής μονάδας  συνε-
χίζει να υφίσταται.
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Η γκετοποίηση  συνοικιών από οικονομικούς μετανάστες ή ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά, οδήγησε στη δημιουργία ενός ανο-
μοιογενούς  μαθητικού πληθυσμού. Οι γονείς δε θέλουν τα παιδιά τους 
να είναι «η μειοψηφία στο σχολείο της γειτονιάς του(Γ10…)» λόγω εθνικότη-
τας,   θεωρούν ότι οι αλλοδαποί μαθητές «ρίχνουν το εκπαιδευτικό επίπεδο 
της τάξης και  του σχολείου(Δ4,Γ9,Γ11…)» και ότι «οι άνθρωποι διαφορετι-
κών κοινωνικο-οικονομικών επιπέδων δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ 
τους(Δ2…)» γι’ αυτό και στρέφονται σε όμορα σχολεία τα οποία «…όχι, ότι 
δεν έχουν αλλοδαπούς» αλλά θεωρούν ότι «η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμε-
νη(Γ15..)». Σε  συνοικίες της Αθήνας, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντο-
νο, οι γονείς αναγκάζονται στην κυριολεξία να κάνουν «χιλιόμετρα προκει-
μένου να εγγράψουν τα παιδιά τους κάπου αλλού(Γ9…)»  και  επιλέγουν  σχο-
λεία όμορων Δήμων, τα οποία «έχουν μονοψήφιο αριθμό  αλλοδαπών μαθη-
τών(ΣΧ4,ΣΧ9,…)».  Η μετακίνηση των μαθητών αυτών γίνεται σε καθημερι-
νή βάση με ταξί ή λεωφορειάκια τα οποία πληρώνουν οι ίδιοι οι γονείς, ενώ 
η σχολική μονάδα δε συμμετέχει καθόλου σε αυτή τη διαδικασία(ΣΧ4,ΣΧ9).

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, δημιούργησε μία σειρά προ-
βλημάτων στην ελληνική οικογένεια που αποτυπώνονται στο χώρο του σχο-
λείου. «Υπάρχουν παιδιά τα οποία σιτίζονται από το Δήμο(Δ2…)», «άνεργοι γο-
νείς μαθητών που συντηρούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο(Δ5…)». Οι 
άνεργοι  γονείς επιλέγουν να μην μετακινηθούν, προς τα σχολεία στα οποία 
ανήκουν γεωγραφικά, με λεωφορεία τα οποία πληρώνει η Περιφέρεια, αλ-
λά στρέφονται στα εγγύτερά τους  στα οποία «έχουν πρόσβαση με τα πόδια(-
Δ5,Γ7…)». Η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος  ανάγκασε πολλούς 
γονείς να εγκαταλείψουν τα κλασικά σχολεία της γειτονιάς τους που εφαρμό-
ζουν τα παλαιό Αναλυτικό Πρόγραμμα και να στραφούν σε όμορα σχολεία 
ΕΑΕΠ, όπου «δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά της εκμάθησης ξένων γλωσσών, 
πληροφορικής και υπάρχει  το ολοήμερο(Γ2…)». Οι γονείς της κατηγορίας αυ-
τής ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα(Γ2,Γ6,Γ7…). 

Η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος και η ανεργία έπληξε έντονα 
τους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης, οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους 
σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ πολλά ιδιωτικά σχολεία έκλεισαν κάτω από το 
βάρος  της οικονομικής πίεσης. «Οι γονείς αυτοί έχουν ένα μέσο και άνω κοι-
νωνικο-οικονομικό προφίλ, πολλοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δι-
κηγόροι, ανώτατα στελέχη σε επιχειρήσεις. Εξαιτίας της κρίσης δεν έχουν πια 
τη δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο και προσπαθώ-
ντας να κάνουν μία εξοικονόμηση χρημάτων ώστε να τα διαθέσουν όταν τα 
παιδιά τους θα πάνε στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο(Δ4…)» στρέφονται προς τα 
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δημόσια σχολεία,  που  έχουν καλή «φήμη», θεωρούνται «εφάμιλλα των ιδι-
ωτικών» και κατέχουν υψηλή θέση στην τοπική κοινωνία στην οποία ανή-
κουν. Οι γονείς, αυτής της κατηγορίας, έχουν μία μεγαλύτερη κινητικότητα 
όσο αφορά  το σχολείο   των παιδιών τους και συχνά καταφεύγουν σε σχο-
λεία άλλων Δήμων(ΣΧ2,ΣΧ4,ΣΧ4,ΣΧ9,ΣΧ10,ΣΧ12)(Βutler,  van Zanten, 2007).

Πίνακας 4:  Είδη μετακινήσεων
Είδη  μετακινήσεων Αίτια μετακίνησης

Αναγκαστικές μετακινήσεις 

-Αποσυμφόρηση σχολικών μονάδων 
λόγω έλλειψης χώρων
-Έκτακτων συνθηκών πχ. εργασιών 
συντήρησης κτιρίου, έντονα καιρικά 
φαινόμενα κ.ά.
-Έλλειψη εκπαιδευτικών

Μετακινήσεις από επιλογή 

-Εγγύτητα στον τόπο κατοικίας ή 
εργασίας
-Έλλειψη ασφάλειας 
-Ύπαρξη ενδοσχολικής βίας-bulling
-Ανομοιογένεια μαθητικού δυναμικού 
(αλλοδαποί, Ρομά, χαμηλό επίπεδο 
σχολείου)
-Οικονομική κρίση (Ανεργία, μείωση 
οικογενειακού εισοδήματος, κλείσιμο 
ιδιωτικών σχολείων)

4.1. Χαρακτηριστικά των σχολείων επιλογής 

Το εκπαιδευτικό  προσωπικό είναι  υψηλών τυπικών προσόντων,  δια-
κρίνεται για τις καλές σχέσεις που διατηρεί με τα παιδιά, τους γονείς   και 
με τους συναδέλφους, είναι συνεπές στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις 
και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (Bast & Walberg 2003˙Bur-
gess, Greaves, Vignoles & Wilson 2009˙I.S.C.A.).

Τα διευθυντικά στελέχη είναι άτομα με υψηλά τυπικά προσόντα και 
επικοινωνιακές δεξιότητες. Μεριμνούν για την «καλή οργάνωση των σχο-
λικών μονάδων(Δ1,Δ2,Δ7,Δ9,Δ11,Δ12…)», ώστε να  υπάρχει πειθαρχία, που 
δημιουργεί ένα κλίμα  ασφάλειας στους μαθητές και   στους γονείς. Στηρί-
ζουν τους εκπαιδευτικούς και τους παρέχουν«…την ακαδημαϊκή ελευθερί-
α(Δ1…)», που χρειάζονται για να πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και δράσεις, οι  οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολεί-
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ου. Δίνουν μεγάλη βαρύτητα  στο χωρισμό των τμημάτων, διατηρούν άρι-
στες σχέσεις με τις Δημοτικές Αρχές, το Δ/ντή Εκπαίδευσης και άλλους φο-
ρείς(Ευρυδίκη, 2012:134˙I.S.C.A., 2008).

 Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των οικογενειών είναι ιδιαίτερο υψη-
λό. Ενδιαφέρονται, για τις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών τους αλλά και για την 
καλλιέργεια του χαρακτήρα τους. Συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του σχολείου, 
διοργανώνουν  σεμινάρια, εκθέσεις και βοηθούν στα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα. Οι Σύλλογοι Γονέων  είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και συνδράμουν οικονομικά  
για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Butler & van Zanten, 2007˙Echols   & 
Willms,  1995˙Hastings, Weinstein, Van Weelden, 2007˙Massey 1995˙Willms, 1997).

 Ο μαθητικός πληθυσμός διακρίνεται για τις υψηλές του επιδόσεις και πα-
ρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τη σύνθεσή του, ενώ ο αριθμός των αλλοδα-
πών μαθητών είναι ιδιαίτερα μικρός(Hastings, Weinstein, Van Weelden, 2007).

Οι κτιριακές  εγκαταστάσεις των σχολείων, είναι ιδιαίτερα φροντισμέ-
νες με τη συμβολή  του Δήμου. Οι αίθουσες είναι  μεγάλες και   φωτεινές. Δι-
αθέτουν εργαστήρια Πληροφορικής, αίθουσα Βιβλιοθήκης, Χημείου, Μου-
σικής, Αγγλικών, διαδραστικού πίνακα, κλειστό  Γυμναστήριο. Οι αύλειοι 
χώροι είναι μεγάλοι, με πράσινο, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Η υλικοτε-
χνική υποδομή των σχολείων είναι ιδιαίτερα ακριβή. Οι τάξεις διαθέτουν 
υπολογιστές, προτζέκτορες ή τηλεοράσεις, διαδραστικούς πίνακες, λευ-
κούς πίνακες μαρκαδόρου, ντουλαπάκια για τους μαθητές, μουσικά όργα-
να, κά. Τα πιο σύγχρονο σχολείο είναι βιοκλιματικό, διαθέτει φωτοβολτα-
ϊκά στοιχεία, φωτοκύτταρα, τουρμπίνες διοξειδίου του άνθρακα και θέρ-
μανση μέσω Η/Υ(Burgess, Greaves, Vignoles & Wilson 2009˙I.S.C.A., 2008).

Πίνακας 5:   Τα χαρακτηριστικά των σχολείων ΓΕΣ
   ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ                                              ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διευθυντές

-Είναι υψηλών τυπικών προσόντων
-Έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση
-Διατηρούν  καλό κλίμα στο σχολείο
-Διατηρούν καλές σχέσεις με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, το Δ/ντή Εκπ/σης και λοιπούς φορείς
-Φροντίζουν οι δράσεις του σχολείου να 
αναρτούνται στο διαδίκτυο
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Εκπαιδευτικοί

-Είναι υψηλών τυπικών προσόντων
-Εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας
-Πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα
-Έχουν καλές σχέσεις με συναδέλφους, παιδιά, 
γονείς
-Είναι συνεπείς στο εργασιακό τους ωράριο

Γονείς

-Οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο υψηλό
-Ενδιαφέρονται για τις γνωστικές επιδόσεις και την 
καλλιέργεια του χαρακτήρα των  παιδιών  τους
-Συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του 
σχολείου (σεμινάρια, εκθέσεις, προγράμματα, κ.ά.)
-Στηρίζουν οικονομικά το σχολείο
-Δεν έχουν πληγεί από την κρίση

Μαθητικός 
πληθυσμός

-Παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τη σύνθεσή του
-Ελάχιστοι αλλοδαποί μαθητές
-Υψηλές επιδόσεις

Κτιριακές 
εγκαταστάσεις

-Ιδιαίτερα φροντισμένες και ασφαλείς
-Αίθουσες Βιβλιοθήκης, Πληροφορικής, Εικαστικών, 
Μουσικής, Γυμναστικής, Χημείου, Διαδραστικού 
πίνακα, -Μεγάλοι αύλειοι χώροι με πράσινο και 
γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ

Υλικοτεχνική υποδομή

-Υπολογιστές με προτζέκτορες ή τηλεοράσεις, 
διαδραστικοί πίνακες, φωτοβολταϊκά, 
φωτοκύτταρα, τουρμπίνες CO2, θέρμανση μέσω 
H/Y

5.0. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το φαινόμενο της ΓΕΣ συνδέεται στη βιβλιογραφία με το κίνημα του Φιλελευ-
θερισμού στην εκπαίδευση και  με οικογένειες οικονομικά εύρωστες. Στην πε-
ρίπτωση του δείγματός μας φαίνεται ότι ο μετακινούμενος πληθυσμός προέρ-
χεται από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η οικονομική κρίση επέφερε στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα τους νόμους της αγοράς. Οι  γονείς,  ανάλογα με το 
κοινωνικο-μορφωτικό επίπεδό τους και τα εισοδήματά τους, μπήκαν στη διαδι-
κασία να επιλέγουν σχολεία., «άτυπα», χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο νομοθε-
τικό πλαίσιο ή οι υπηρεσίες εκείνες που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτησή 
τους. Οι σχολικές μονάδες, τόσο ο διευθυντής όσο και οι εκπαιδευτικοί, προκει-
μένου να στηρίξουν το εκπαιδευτικό τους έργο οικονομικά και να διατηρήσουν 
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τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών, κάνουν «προσέλκυση πελατείας» δια-
φημίζοντας το στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και δημιουργώντας έναν άτυ-
πο ανταγωνισμό μεταξύ των σχολικών μονάδων με στόχο τη βελτίωσή τους.

Οι προβληματισμοί που προέκυψαν   από την παρούσα έρευνα είναι η πε-
ραιτέρω διερεύνηση των απόψεων Διευθυντών Εκπαίδευσης και  Περιφερει-
αρχών για το  φαινόμενο ΓΕΣ καθώς και τα αποτελέσματα στη μάθηση των μα-
θητών στις περιπτώσεις μετεγγραφών. Τέλος, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία 
πολυμεθοδική προσέγγιση για τη συλλογή των στοιχείων ή αλλιώς τριγωνο-
ποίηση (Cohen, Manion & Morrison, 2008) με ποσοτική διερεύνηση των παρα-
πάνω μεταβλητών και να την επεκτείνουμε σε ένα πανελλαδικό και πραγματι-
κά τυχαίο δείγμα, ώστε να δώσει εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
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Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών 

μονάδων και την αναγκαιότητα 
επιμόρφωσής  τους

Ελένη Βλάση

ABSTRACT 

This study is a survey on educators’ views about the selection criteria 
among school managers in Greek primary and secondary education and 
their necessity for training. Our data shows that the majority of the sample 
declares 

a)  the need for certified computer skills as well as that for training before 
the resuming of annual duties,

 b)  the importance of the qualifications as set by the standard  points 
of evaluation and

c) that the content of training programmes should rely on  communication 
within  the school unit. 

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της διοίκησης των σχολικών μονάδων είναι η αναβάθμιση της διδα-
σκαλίας της μάθησης, καθώς και η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτε-
λέσματος της σχολικής εργασίας εντός της μονάδας. Σύμφωνα με έρευνες 
που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τα αποτελεσματικά σχολεία (Πασιαρδής & 
Πασιαρδή, 2000∙ Βαρσαμίδου & Ρες, 2006∙ Αντωνίου, Δημητρίου & Κυριακί-
δης, 2006) έχει διαπιστωθεί ότι τόσο η φοίτηση όσο και η πρόοδος των μα-
θητών επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες, όπως είναι η εκπαι-
δευτική ηγεσία, ο βαθμός αυτονομίας, το θετικό σχολικό κλίμα, η σταθερό-
τητα και η συνοχή του προσωπικού - χαρακτηριστικά που διαμορφώνονται 
πρωτίστως από τη διοίκηση των σχολείων (Ακριτίδης κ.α., 2005). Ο διευθυ-
ντής του σχολείου είναι εκείνος που  καλείται να συντονίσει και να εποπτεύ-
σει τη λειτουργία και οργάνωση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς).Ο διευθυντής δηλαδή, είναι 
μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την οργάνωση  του σχολείου, λαμβάνοντας 
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υπόψη τις καθημερινές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται, τις αντι-
λήψεις των μελών για την αποστολή του οργανισμού καθώς και τις στάσεις 
και τις συμπεριφορές που απορρέουν από τις αντιλήψεις αυτές (Κουλου-
μπαρίτση, 2007). Στην κορυφή της σχολικής κοινότητας, ο διευθυντής εί-
ναι ο διοικητικός και επιστημονικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του σχο-
λείου. Αυτός  αποτελεί τον «διορισμένο ηγέτη που ενεργεί για λογαριασμό 
των ανωτέρων του, γεγονός που τον ωθεί να συμπεριφέρεται σύμφωνα με 
τις υπηρεσιακές προσδοκίες» (Σαΐτης, 2005:255). Επομένως ο ρόλος του 
είναι ηγετικός. Γι’ αυτό και η επιλογή του αποτελεί σημαντική διαδικασία  
και το κύρος του πρέπει να είναι αναμφισβήτητο (Κουλουμπαρίτση, 2007).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μο-
νάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και 
την αναγκαιότητα επιμόρφωσής τους.

2.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων μέσω 260 ερω-
τηματολογίων που συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς σχολείων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δήμων Καλλιθέας και Μο-
σχάτου – Ταύρου του νομού Αττικής. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοι-
χεία των ερωτηθέντων το 67,3% είναι γυναίκες και το 32,7% άνδρες. Η επε-
ξεργασία έγινε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS.  

3.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούνται από έναν διευθυντή 
διατυπώθηκαν δύο ερωτήματα. Tο πρώτο αφορά στην απαιτούμενη προ-
ϋπηρεσία,προκειμένου ένας εκπαιδευτικός να συμμετάσχει στη σχετική δι-
αδικασία επιλογής, καθώς επίσης  και σε άλλα προσόντα που κρίνονται ως 
προαπαιτούμενα (Πίνακες 1 και 2). Το δεύτερο ερώτημα αφορά  στα προ-
σόντα που θεωρούνται απαραίτητα  για ένα διευθυντή και συνεπώς θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής του (Πίνακας 3).
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Πίνακας 1: Απόψεις σχετικά με την απαιτούμενη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών

< 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 > 20

Κατά την άποψή σας ποια 
είναι τα ελάχιστα έτη 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας, 
ώστε ένας εκπαιδευτικός να 
μπορεί να είναι υποψήφιος 
ως διευθυντής σχολικής 
μονάδας;

0,8% 11,5% 35,6% 31,6% 20,6%

Κατά την άποψή σας ποια 
είναι τα ελάχιστα έτη 
διδακτικής υπηρεσίας ώστε 
ένας εκπαιδευτικός να 
μπορεί να είναι υποψήφιος 
διευθυντής σχολικής 
μονάδας;

1,6% 17,4% 35,6% 31,6% 13,8%

Πίνακας 2: Απόψεις σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτικών

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

Πιστοποιημένη Γνώση Νέων 
Τεχνολογιών τουλάχιστον 
επιπέδου Ι

1,2% 3,2% 10,4% 24,0% 61,2%

Άσκηση καθηκόντων  
υποδιευθυντή 2,0% 10,5% 15,7% 36,7% 35,1%

Πιστοποιημένη επιμόρφωση 
σχετική με την άσκηση 
διευθυντικών καθηκόντων

2,4% 3,2% 10,0% 31,2% 53,2%
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Πίνακας 3: Σημασία προσόντων για επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

Μοριοδοτούμενα προσόντα 0,4% 2,8% 17,6% 47,6% 31,6%

Αριθμός ετών εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας πέραν των 
ελάχιστα απαιτούμενων

2,8% 7,9% 21,7% 42,3% 25,3%

Αριθμός ετών διδακτικής 
υπηρεσίας πέρα των 
ελάχιστα απαιτούμενων

2,8% 5,9% 19,0% 46,2% 26,1%

Διδακτορικές και 
Μεταπτυχιακές σπουδές 4,0% 10,4% 33,1% 35,9% 16,7%

Επιπλέον πτυχία 5,6% 15,9% 41,3% 26,6% 10,7%

Γλωσσομάθεια 0,4% 11,6% 34,7% 37,1% 16,3%

Συγγραφικό έργο 19,0% 20,6% 32,5% 17,9% 9,9%

Άσκηση καθηκόντων 
στελέχους εκπαίδευσης (Σχ. 
Συμβούλου, Δ/ντη Εκπ/σης 
κλπ)

15,1% 13,5% 24,3% 27,9% 19,1%

Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ 35,3% 21,0% 24,2% 14,3% 5,2%

Η αξιολόγησή του ως 
εκπαιδευτικού 4,8% 9,2% 16,3% 37,1% 32,7%

Παρουσία κατά τη 
συνέντευξη με γνωστές 
ερωτήσεις σχετικές με 
μελέτες περίπτωσης

13,3% 15,3% 27,3% 25,7% 18,5%

Παρουσία κατά τη 
συνέντευξη χωρίς 
προκαθορισμένο πλαίσιο

10,9% 10,1% 16,9% 30,2% 31,9%

Με δεδομένα τα ευρήματα του Πίνακα 3, που αναδεικνύουν τη σημασία 
της επιμόρφωσης των διευθυντών σε θέματα σχετικά με την άσκηση των 
καθηκόντων τους, ερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς 
το περιεχόμενο τέτοιων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τα αποτελέσμα-
τα φαίνονται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 4: Περιεχόμενο επιμορφωτικών προγραμμάτων

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

Διαχείριση συγκρούσεων 
και κρίσεων 0,4% 0,0% 4,3% 18,1% 77,2%

Διαχείριση χρόνου 0,0% 3,6% 11,5% 36,5% 48,4%

Εκπαιδευτική νομοθεσία 0,0% 0,8% 2,4% 25,6% 71,2%

Ηγεσία στη σχολική μονάδα 1,6% 0,8% 2,4% 26,6% 68,7%

Επικοινωνία στη σχολική 
μονάδα 0,0% 0,0% 2,0% 20,3% 77,7%

Καθήκοντα διευθυντών 
σχολικών μονάδων 0,4% 0,4% 5,2% 25,1% 68,9%

Οικονομική διαχείριση 
σχολικών μονάδων 0,8% 1,6% 15,1% 38,1% 44,4%

Χρήση νέων τεχνολογιών 0,4% 1,6% 12,3% 41,7% 44,0%

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 4,0% 5,2% 10,8% 36,0% 44,0%

Διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού 0,4% 0,4% 2,4% 21,4% 75,4%

4.0. ΣΥζΗΤΗΣΗ

Ως προς τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα απαραίτητα προσό-
ντα των υποψηφίων διευθυντών, ώστε αυτοί να έχουν το δικαίωμα να συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία επιλογής (Πίνακας 1), προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα: Οι ερωτώμενοι κρίνουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
έναν διευθυντή σχολικής μονάδας να έχει ικανή προϋπηρεσία, τόσο εκπαι-
δευτική όσο και διδακτική, αφού μόνο το 0,8% θεωρεί ότι η εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ετών και αντίστοιχα η δι-
δακτική, μόνον το 1,6%. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδοθεί στη άποψη 
ότι για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να ασκήσει διευθυντικά καθήκο-
ντα, θα πρέπει να έχει  τόσο εκπαιδευτική όσο και διδακτική εμπειρία. Αυ-
τό το εύρημα μπορεί να συνδέεται με την ανασφάλεια πολλών εκπαιδευτι-
κών να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις, ιδίως εκείνων που έχουν  χρονικά 
μικρή εμπειρία. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η άποψη 
ότι όσο πιο έμπειρος είναι  ο υποψήφιος διευθυντής, τόσο καλύτερος είναι 
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και στη δουλειά του (Μελισσόπουλος, 2006). Παράλληλα, ένα σημαντικό 
ποσοστό (20,6%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο υποψήφιος διευθυντής 
θα πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, δηλαδή μεγαλύτε-
ρη των 20 ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό σχετικά με την διδακτική προϋπη-
ρεσία είναι μεν μικρότερο, αλλά αρκετά σημαντικό (13,8%).

Η διαφοροποίηση των ποσοστών μεταξύ εκπαιδευτικής και διδακτικής 
προϋπηρεσίας μπορεί να ερμηνευθεί μέσα από την εξής θεώρηση: Οι ερω-
τηθέντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία της εμπειρίας, αλλά αποδί-
δουν μικρότερη βαρύτητα στη διδακτική εμπειρία και περισσότερη στην 
εμπειρία σχετικά με άλλες εκπαιδευτικές θέσεις που συνδέονται με τη δι-
οίκηση. Επιπρόσθετα, το σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, που θεω-
ρεί ότι απαιτείται εκπαιδευτική προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών, ενι-
σχύει απόψεις ότι η θέση του διευθυντή αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς 
με πολύχρονη διδακτική και διοικητική εμπειρία, με τελικό όμως αποτέλε-
σμα, να αποκλείονται οι νέοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα προσέδιδαν φρε-
σκάδα στη σχολική διοίκηση. Συνεπώς, ο συγκερασμός της εμπειρίας με νέ-
ες αντιλήψεις μπορεί να επιτευχθεί με ικανή προϋπηρεσία αλλά και προο-
πτική υπόλοιπου εργασιακού βίου. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με προ-
ϋπηρεσία περί το μέσον του θεωρητικά μέγιστου εργασιακού βίου των 35 
ετών. Έτσι εξηγούνται και οι επικρατούσες απόψεις που διατυπώνονται στο 
σχετικό ερώτημα. Συγκεκριμένα το 35,6 % θεωρεί απαραίτητη εκπαιδευτι-
κή προϋπηρεσία τα 10-15 έτη και το 31,6% τα 15-20 έτη. 

Ως προς τα προαπαιτούμενα προσόντα ενός υποψηφίου διευθυντή,  κυ-
ριαρχεί η «Πιστοποιημένη Γνώση Νέων Τεχνολογιών τουλάχιστον επιπέδου 
I», αλλά και η «Πιστοποιημένη επιμόρφωση η σχετική με την άσκηση διευ-
θυντικών καθηκόντων». Η αξία της πρώτης κρίνεται ως αρκετά σημαντική, 
σε ποσοστό 24% και πολύ σημαντική σε ποσοστό 61,2% ή αθροιστικά σε 
ποσοστό 85,2%. Η αξία της «Πιστοποιημένης επιμόρφωσης σχετική με την 
άσκηση διευθυντικών καθηκόντων» κρίνεται ως αρκετά σημαντική, σε πο-
σοστό 31,2% και πολύ σημαντική σε ποσοστό 53,2%, ή αθροιστικά σε πο-
σοστό 84,4%. Αντίθετα η «Άσκηση καθηκόντων ως υποδιευθυντή» κρίνε-
ται ως μικρότερης σημασίας, αφού από το 36,7% των ερωτηθέντων θεω-
ρείται ως αρκετά σημαντικό προσόν, ενώ από το 35,1% κρίνεται ως πολύ 
σημαντικό. Η μειωμένη σημασία που αποδίδεται στην εμπειρία άσκησης 
καθηκόντων υποδιευθυντή ενδεχομένως να μπορεί να ερμηνευθεί από το 
γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αρκετοί συνάδελφοί τους 
εμπλέκονται συχνά σε πολλά διοικητικά ζητήματα του σχολείου, στηρίζο-
ντας τη σχολική διεύθυνση και έτσι μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία χω-
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ρίς να έχουν ασκήσει απαραίτητα καθήκοντα υποδιευθυντή. 
Ως προς την αξία της «Πιστοποιημένης Γνώσης Νέων Τεχνολογιών του-

λάχιστον επιπέδου I», τα ευρήματα της έρευνας έρχονται να συμφωνήσουν 
με αντίστοιχη έρευνα του Ιορδανίδη (2002). Στην έρευνα αυτή εντοπίζεται 
η ανάγκη της τεχνολογικής γνώσης για την αντιμετώπιση πολλών προβλη-
μάτων, όπως είναι η συσσώρευση μεγάλου όγκου πληροφοριών στα κεντρι-
κά της διοίκησης. Στον νόμο 3848/2010 που εφαρμόσθηκε στις κρίσεις των 
διευθυντών σχολικών μονάδων κατά το 2011, η αξία του συγκεκριμένου 
κριτηρίου αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με 
την παράγραφο 9 του άρθρου 11 περί προϋποθέσεων επιλογής στελεχών, 
αναφέρεται ότι «για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυ-
τήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων 
και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1». Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμό-
σθηκε κατά τις κρίσεις που ακολούθησαν, με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν τη 
δυνατότητα όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν επιμορφωθεί, αλλά μοριοδοτή-
θηκε με 2 αξιολογικές μονάδες, δεν αναιρεί την αναγνώριση της αξίας του 
συγκεκριμένου κριτηρίου, αφού μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, μο-
ριοδοτείται η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου ΙΙ και μάλι-
στα με 3 αξιολογικές μονάδες. Δηλαδή με το 75% ενός μεταπτυχιακού τίτ-
λου, ο οποίος αξιολογείται με 4 αξιολογικές μονάδες, ή με το 50% ενός δι-
δακτορικού διπλώματος, το οποίο αξιολογείται με 6 αξιολογικές μονάδες.

Η «Πιστοποιημένη επιμόρφωση σχετική με την άσκηση διευθυντικών κα-
θηκόντων» αποτελεί βασική παράμετρο στις έρευνες των Ανδρέου (1997), 
Πασιαρδή (1994) και Αθανασούλα-Ρέππα (2001), επειδή μέσω αυτής είναι 
δυνατόν να επαναπροσδιορισθεί η σχέση του εκπαιδευτικού στελέχους με 
το εργασιακό του περιβάλλον και παράλληλα να γίνει ανακατανομή των 
κριτηρίων επιλογής στα εκάστοτε συστήματα. Μέχρι σήμερα το στοιχείο 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την άσκηση διευθυντικών 
καθηκόντων ουσιαστικά απουσιάζει από την ελληνική πραγματικότητα. Το 
μοναδικό σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί και συνε-
χίζει κατά καιρούς να υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αφορά στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονά-
δων, χωρίς το πρόγραμμα αυτό να απολαμβάνει ιδιαίτερης μοριοδότησης.

Ως προς τη σημασία των μοριοδοτούμενων προσόντων, οι εκπαιδευτι-
κοί τα κρίνουν ως ιδιαίτερα σημαντικής βαρύτητας με ένα εξαιρετικά μεγά-
λο ποσοστό (79,2%), καθώς αποδίδουν αρκετή  ή μεγάλη σημασία σε αυ-
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τά (47,6% και 31,6% αντίστοιχα). Αντίθετα ένα μικρό ποσοστό (3,2%) θε-
ωρεί ότι τα μοριοδοτούμενα προσόντα έχουν μικρή (2,8%) ή καμιά (0,4%) 
σημασία για ένα διευθυντή.

Από τον Πίνακα 3, για τη βαρύτητα των αναφερόμενων προσόντων, προ-
κύπτουν τα ακόλουθα: Ως προς το προσόν της διδασκαλίας σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι 
εκπαιδευτικοί αποδίδουν μικρή αξία, καθώς μόνο το 5,2 % αποδίδει πολύ 
μεγάλη σημασία και το 14,3% αρκετή. Αντίθετα το 35,1 % δεν αποδίδει κα-
θόλου σημασία, ενώ το 21% αποδίδει λίγη. 

Ως προς το προσόν της γλωσσομάθειας, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
αποδίδουν σημαντική αξία, καθώς το 53,4% αποδίδει πολύ μεγάλη ή αρ-
κετή σημασία. Αντίθετα μόνο το 0,4 % δεν αποδίδει καθόλου σημασία, ενώ 
το 11,6 % λίγη. Συγκρίνοντας τα ευρήματα αυτά σε σχέση με αντίστοιχα 
που αναφέρονται σε άλλα συναφή προσόντα όπως μεταπτυχιακές ή διδα-
κτορικές σπουδές, παρατηρείται ότι το 52,6% αποδίδει πολύ μεγάλη ή αρ-
κετή σημασία στο συγκεκριμένο προσόν. Ακόμη περισσότερο, αναφορικά 
με την κατοχή επιπλέον πτυχίου, παρατηρείται ότι μόνο το 37,3% αποδί-
δει πολύ μεγάλη ή αρκετή σημασία. Αν και από πρώτη θεώρηση η σύγκρι-
ση φαίνεται να δημιουργεί απορία για το γεγονός ότι η γλωσσομάθεια εξι-
σώνεται με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, αυτό μάλλον δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως υποτίμηση των μεταπτυχιακών σπουδών. Το παραπά-
νω εύρημα μπορεί να αποδοθεί στην τάση που όλο και περισσότερο ανα-
πτύσσεται στο ελληνικό σχολείο για άνοιγμα προς το εξωτερικό περιβάλ-
λον και την ανάπτυξη σχέσεων με σχολεία άλλων χωρών, πράγμα που οδη-
γεί σε ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, με τελικό θετικό αποτέλεσμα 
στη σχολική μονάδα. Άλλωστε, τα προγράμματα κινητικότητας (Comenius, 
Leonardo κ.α) προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυ-
βερνήσεις,συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής.

Ως προς το προσόν των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τα 
ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ως αρκετά 
σημαντική (35,9%) ή πολύ σημαντική (16,7%) τη μοριοδότηση των μετα-
πτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, που συνολικά αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 52,6%. Το δεδομένο αυτό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν μεν ως 
σημαντικό το συγκεκριμένο κριτήριο, αλλά το κατατάσσουν σε χαμηλότε-
ρη θέση από άλλα κριτήρια, όπως το κριτήριο της εκπαιδευτικής και διδα-
κτικής υπηρεσίας ή ακόμη και της γλωσσομάθειας. Το δεδομένο αυτό δημι-
ουργεί απορία, αφενός μεν διότι οι εκπαιδευτικοί ως επιστήμονες δεν είναι 
δυνατόν να υποτιμούν τις σπουδές και την έρευνα που προάγουν τη γνώση 
και την επιστήμη, αφετέρου η αξία ενός μεταπτυχιακού ή ακόμη περισσό-
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τερο ενός διδακτορικού τίτλου είναι σαφώς υψηλότερη από την απόκτηση 
ενός διπλώματος ξένης γλώσσας. Συνεπώς το παραπάνω δεδομένο μπορεί 
να ερμηνευθεί μόνο υπό τη θεώρηση της πρακτικής αξίας και του οφέλους 
που οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να προσφέρουν σε ένα διευθυντή 
κατά την άσκηση των διευθυντικών του καθηκόντων.

Η άποψη αυτή μπορεί να ερμηνεύσει και τα ευρήματα που αναφέρονται στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημασία των επιπλέον πτυχίων. Ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ως αρκετά σημαντική (26,6%) 
ή πολύ σημαντική (10,7%) τη μοριοδότηση επιπλέον πτυχίων που συνολικά 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 37,2%. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι εκπαι-
δευτικοί κρίνουν ως μειωμένη τη σημασία επιπλέον πτυχίων σε σχέση με τη ση-
μασία μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, γεγονός απόλυτα αναμενόμενο.

 Ως προς το προσόν της μοριοδότησης των ετών της εκπαιδευτικής υπη-
ρεσίας, καθώς επίσης και της διδακτικής υπηρεσίας πέραν των ελάχιστα απαι-
τούμενων που τίθενται ως προϋπόθεση, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν και τα δύο κριτήρια ως ιδιαίτερα σημαντικά και 
περίπου ισότιμα, με μια μικρή υπεροχή στη σημαντικότητα των ετών της δι-
δακτικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ως αρκετά ση-
μαντική ή πολύ σημαντική τη μοριοδότηση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε 
ποσοστό 42,3% ή 25,3% αντίστοιχα ή συνολικά 67,3%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
για τη σημαντικότητα της διδακτικής υπηρεσίας είναι ελαφρώς υψηλότερα και 
συγκεκριμένα 46,2% (αρκετά σημαντική),26,1% (πολύ σημαντική), ή αθροιστι-
κά 72,3%. Συγκρίνοντας τα ευρήματα αυτά σε σχέση με άλλα κριτήρια, προ-
κύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία 
στην εμπειρία του διευθυντή ως προς την εκπαιδευτική και ιδιαίτερα ως προς 
τη διδακτική πράξη. Η άποψη αυτή υποδηλώνει την αντίληψη ότι ο εκπαιδευ-
τικός οφείλει να έχει περάσει αρκετά χρόνια από το σχολείο και ιδιαίτερα από 
την τάξη, ώστε η αποκτηθείσα εμπειρία να χρησιμεύσει στην άσκηση των δι-
ευθυντικών του καθηκόντων. Η άποψη αυτή, επίσης, ερμηνεύεται και από το 
γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις στηρι-
ζόμενοι σε επιπλέον σπουδές, έχοντας εκμεταλλευθεί εκπαιδευτικές άδειες ή 
αποσπάσεις σε άλλους φορείς εκτός σχολείου. Έτσι, στερούνται εμπειρίας γε-
νικότερα του σχολείου και ειδικότερα των απαιτήσεων της τάξης. 

Ως προς το προσόν του συγγραφικού έργου, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν 
σχετικά μικρή αξία καθώς μόνο το 9,9 % αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία και 
το 17,9% αρκετή. Αντίθετα το 19,0 % δεν αποδίδει καθόλου σημασία ενώ το 
20,6 % λίγη. 

Ως προς το προσόν της άσκησης καθηκόντων σε θέση στελέχους εκπαί-
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δευσης, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ενδιάμεση αξία σε σχέση με άλλα κρι-
τήρια,  καθώς το 19,1 % αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία και το 27,9% αρ-
κετή σημασία. Αντίθετα το 15,1 % δεν αποδίδει καθόλου σημασία ενώ το 
13,5% λίγη. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αποδίδουν μεγαλύτερη ση-
μασία στο συγκεκριμένο κριτήριο και το κατατάσσουν χαμηλότερα από το 
κριτήριο της διδακτικής ή εκπαιδευτικής εμπειρίας, οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι κρίνουν ως μεγαλύτερη την αξία της διδακτικής ή εκπαιδευτικής 
εμπειρίας από την εμπειρία σε θέση ευθύνης, παρόμοιας ή ιεραρχικά υψη-
λότερης θέσης με εκείνη του διευθυντή. Το δεδομένο αυτό σε πρώτη θεώ-
ρηση δείχνει να στερείται λογικής ερμηνείας. Όσοι, όμως, ζουν μέσα στην 
εκπαίδευση και επικοινωνούν με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε διάφο-
ρες σχολικές μονάδες, θα έχουν ακούσει συχνά και διαχρονικά σχόλια περί 
ανικανότητας διευθυντών ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης. Με δεδομένη 
μάλιστα την μέχρι τώρα απουσία κάθε αξιολογικής διαδικασίας, είναι εύ-
λογο να σκεφθεί κανείς ότι η μοριοδότηση της άσκησης καθηκόντων στε-
λέχους εκπαίδευσης χωρίς αξιολόγηση οδηγεί σε εξίσωση ικανών και απο-
δοτικών διευθυντών, με υστερούντες ή ανίκανους. Η άποψη αυτή ενδεχο-
μένως αποτελεί ερμηνεία της καταγραφόμενης από την παρούσα έρευνα 
άποψης των εκπαιδευτικών για την βαρύτητα ή μη της άσκησης καθηκό-
ντων στελέχους εκπαίδευσης. 

Σημαντικό εύρημα αποτελεί η σημασία που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στο προ-
σόν της αξιολόγησης, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των 
διευθυντών, ως προσόν διακριτό και όχι ως συνισταμένη ενός συνόλου προσό-
ντων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν τη σημασία της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού ως αρκετά σημαντική (37,1%), ή πολύ σημαντική (32,7%) και συ-
νολικά (69,8%). Το εύρημα αυτό συνδέεται με την συχνά εκφραζόμενη άποψη 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, ότι δηλαδή συχνά επιλέγονται ως στελέχη εκπαι-
δευτικοί, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει προβλήματα, αδυναμίες 
και ελλείψεις κατά την άσκηση των προηγούμενων εκπαιδευτικών τους καθη-
κόντων. Συνεπώς, η αξιολογική κρίση που θα συνοδεύει έναν εκπαιδευτικό, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό τέτοιων εκπαιδευτικών από την επιλο-
γή σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, έστω και αν αυτοί κατέχουν αυξημένα τυ-
πικά προσόντα. Ταυτόχρονα, θα δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης ικανών εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι χαίρουν εκτίμησης τόσο των ανωτέρων τους, όσο  και της 
ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Στερούμενοι όμως αυξημένων τυπικών 
προσόντων, ουσιαστικά αποθαρρύνονται από τη διεκδίκηση και πρακτικά απο-
κλείονται από τις  θέσεις ευθύνης, τις οποίες ενίοτε  καταλαμβάνουν μη ικανοί 
συνάδελφοί τους.
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Είναι προφανείς, λοιπόν, οι λόγοι για τους οποίους  οι εκπαιδευτικοί τοποθε-
τούνται θετικά ως προς το κριτήριο της αξιολόγησης. Βέβαια, η ύπαρξη του κρι-
τηρίου αυτού ήταν πρακτικά άνευ αξίας, δεδομένης της απουσίας συστήματος 
αξιολόγησης τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η καθιέρωση πλέον και στην Ελλά-
δα ενός συστήματος αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4024/2011 
για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και που εξειδικεύεται και καθορίζεται ως 
προς τους εκπαιδευτικούς από το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, ανατρέπει τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα και μπορεί πλέον να καταστήσει την αξιολόγηση ση-
μαντικό εργαλείο για την ανάδειξη ικανότερων εκπαιδευτικών σε θέσεις στελε-
χών εκπαίδευσης. Το ζήτημα πλέον θα πρέπει να εξετασθεί σε θεσμικό επίπεδο 
ως προς τη βαρύτητα της αξιολόγησης στο σύνολό της. 

Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ως προς την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων για τους διευθυντές, η ανάγκη για επιμόρφωση πριν την 
ανάληψη καθηκόντων είναι αυτή που κυριαρχεί (68,16%). Αυτό μπορεί να ερ-
μηνευτεί ως εξής: Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη ο διευθυντής να 
είναι επιμορφωμένος και προετοιμασμένος για την ανάληψη και την εκπλήρω-
ση των διευθυντικών του καθηκόντων. Έτσι η κάλυψη αυτής της θέσης ευθύ-
νης δεν θα περιορίζεται μόνο σε μια μορφή απλής προαγωγής. 

Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τις καταγραφόμενες απόψεις  για 
το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Πίνακας 4). Το υψηλότε-
ρο ποσοστό συγκεντρώνει η επικοινωνία στη σχολική μονάδα, επιβεβαιώνο-
ντας τις έρευνες για τη σημασία της προώθησης της επικοινωνίας από τον δι-
ευθυντή (Σαΐτης, 2002∙ Πασιαρδής, 2004∙ Στραβάκου, 2003∙Παρασκευόπου-
λος, 2008∙ Ζαβλανός, 1998∙  Guirdham, 2002∙ Hoy & Miskel, 1987∙ Παπαϊωάν-
νου, 1997). Ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά η διαχείριση συγκρούσεων και 
κρίσεων, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εκπαιδευτική νομοθεσία, η 
ηγεσία στη σχολική μονάδα και τα καθήκοντα των διευθυντών σχολικών μονά-
δων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις 
έρευνες για τη σημασία της διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων (Παρασκευ-
όπουλος, 2008), της ηγεσίας ως απαραίτητου χαρακτηριστικού της προσωπι-
κότητας του διευθυντή (Peters & Austin, 1986∙ Hoy & Miskel, 2005), καθώς και 
της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, δηλαδή της αμιγώς διοικητικής πλευ-
ράς του διευθυντικού έργου (Παπαϊωάννου, 2003∙ Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). 
Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 
η αξιολόγηση  είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να αποτελεί μέρος του περιεχο-
μένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό ένα μικρό μόνο 
ποσοστό (9,2%) κρίνει ως καθόλου ή λίγο απαραίτητη την επιμόρφωση στο θέ-
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μα της αξιολόγησης. Αντίθετα πολύ υψηλό ποσοστό (80%) κρίνει ως αρκετά ή 
πολύ απαραίτητη την επιμόρφωση στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα δεδομένα αυ-
τά έρχονται σε συμφωνία με την άποψη που προαναφέρθηκε, σχετικά με την 
αξία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, προκειμένου να αναλάβει διευθυντι-
κά καθήκοντα. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να θεωρούν την αξιολόγη-
ση ως σημαντική διαδικασία.  Δεδομένου  δε ότι ένας εκ των αξιολογητών των 
εκπαιδευτικών δεν μπορεί παρά να είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, 
όπως άλλωστε προβλέπεται και στο Π.Δ. 152/2013 περί αξιολόγησης , θα πρέ-
πει αυτός να έχει επιμορφωθεί επαρκώς για τον τρόπο άσκησης της συγκεκρι-
μένης διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σημαντική, 
τόσο για την εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού όσο και για την ποιότητα του παραγό-
μενου εκπαιδευτικού έργου.

Σχετικά με το κατά πόσο θα ήταν προτιμότερο οι διευθυντές να κρίνονται 
στο τέλος της θητείας τους με βάση το έργο τους κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους ως διευθυντών, όπως φαίνεται από το γράφημα 1, το 48,02% συμ-
φωνεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το 41,67% συμφωνεί αρκετά. Οι απόψεις αυ-
τές δείχνουν αντίθεση με την υπάρχουσα κατάσταση, σύμφωνα με την οποία 
οι διευθυντές σχολικών μονάδων, όπως και όλα τα στελέχη εκπαίδευσης, έχουν 
τετραετή θητεία, στο τέλος της οποίας κρίνονται εξ αρχής σε μηδενική βάση.

Γράφημα 1: Κρίση διευθυντών στο τέλος της θητείας τους
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Συμπερασματικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών οδηγούν στο ότι κατά 
την επιλογή των διευθυντών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα αξι-
ολογικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 α) Στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση,
 β) στην εμπειρία που απορρέει από την εκπαιδευτική ή και   διδακτι-

κή υπηρεσία,
 γ) στην διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία,
 δ) στην αξιολόγηση,
 ε) στην προσωπική συνέντευξη.
 Συνεπώς το βασικό ζητούμενο είναι η ισόρροπη κατανομή της βαθμο-

λογίας μεταξύ των επιμέρους κριτηρίων, ώστε να καλύπτονται όλες οι πτυ-
χές των διευθυντικών καθηκόντων, σύμφωνα με όσα θα έχουν αναφερθεί 
στην περιγραφή της θέσης εργασίας (job description).Επίσης, πολύ σημα-
ντική θεωρείται η επιμόρφωση των διευθυντών πριν την ανάληψη των κα-
θηκόντων τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2001). Κατάρτιση και Επιμόρφωση των στελεχών 
της εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Στο Α. Ανδρέ-
ου (επιμ). Σχολική Οργάνωση και Διαχείριση. Αθήνα: ΟΙΕΛΕ, σ. 111-130.

Ακριτίδης, Ν., Ανθόπουλος, Κ. & Παπαδόπουλος, Σ. (2005). Η διαπολιτισμι-
κή διάσταση στις διοικητικές δραστηριότητες της σχολικής μονάδας: η 
εμπειρία των διαπολιτισμικών σχολείων του Ν. Θεσσαλονίκης. Στο Π. Γε-
ωργογιάννης (επιμ.). Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διοίκηση 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», Τόμος 4, Άρτα, 2005. Διαθέσιμο στο: 
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/
EishghseisDiapolEkpshs/EishghseisDiapolEkpshs2005/i_diapolitismiki_
diastasi.pdf. 

Αντωνίου, Π., Δημητρίου, Δ. & Κυριακίδης, Λ. (2006). Μετα-ανάλυση ερευ-
νών που αφορούν παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας: προς ένα 
δυναμικό μοντέλο αποτελεσματικότητας. Στο Ε. Φτιάκα, Α. Γαγάτσης, Ι. 
Ηλία & Μ. Μοδέστου, Μ. (επιμ.). 9ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εται-
ρείας Κύπρου, Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιό-
τητες και Προοπτικές, Πρακτικά ΙΧ Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Κύπρου. Πανεπιστήμιο Κύπρου: Λευκωσία,σ.455-474. Διαθέσι-
μο στο: http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/3.%20Kefalaio%20
3%20Ekpaideftiki%20apotelesmatikotita/3.4.%20P.%20Antoniou%20

Ελένη Βλάση
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής διευθυντών Σχολικών …



1434

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

et%20al..pdf
Βαρσαμίδου, Α. & Ρες, Γ. (2006). Αποτελεσματικά σχολεία-Μύθος και πραγ-

ματικότητα. Εκπαιδευτική Αρθρογραφία. Διαθέσιμο στο: http://users.sch.
gr/salnk/arthra/arthra26.htm

Guirdham, Μ. (2002). Interactive Behaviour at Work. Pearson Education.
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2005). Educational administration: Theory, research, 

and practice. New York: McGraw-Hill.
Ιορδανίδης, Γ. (2002). Ο ρόλος του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου 

Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
Κουλουμπαρίτση, Χ. Α., Αναστασάκη, Α., Αργυρούδη, Ε., Καλογεράκος, Ν., 

Παπαστεργιοπούλου, Χ., Τριανταφυλλοπούλου, Π. & Τσιρίκος, Γ. (2007). 
Το Διοικητικό Πλαίσιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 13, Οκτώβριος, σ. 43-54.

Μελισσόπουλος. Σ. (2006). Η επιλογή του διευθυντή σχολικής μονάδας. Θεσ-
σαλονίκη: Κυριακίδης.

Παπαϊωάννου, Α. (20032). Εκπαιδευτική Διοίκηση Διαχείριση - Το εκπαιδευτι-
κό κεφάλαιο. Λευκωσία: Αυτοέκδοση.

Παρασκευόπουλος, Θ. (2008). Συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
στο χώρο του σχολείου: Αιτίες, αντιμετώπιση, αποτελέσματα, η επίδραση 
του φύλου, ο ρόλος του διευθυντή. Αθήνα: Γρηγόρη.

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία: από την περίοδο της ευµενούς 
αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχµιο.

Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσματικά σχολεία. Αθήνα: Τυ-
πωθήτω.

Πασιαρδής, Π. (1994). Προς ένα σύστηµα αξιολόγησης του έργου του εκ-
παιδευτικού. Νέα Παιδεία, 72, 15-33.

Peters, T. & Austin, N. (1986). A passion for excellence: the leadership differ-
ence. Random House: New York.

Ράπτης, Ν. & Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Ηγεσία και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονά-
δων: Η Ταυτότητα του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσα-
λονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων. Αθήνα: Αυ-
τοέκδοση.

Σαΐτης, Χ. (2002). Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Στραβάκου, Π. (2003). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη λειτουργίας της. Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη.

Ζαβλανός. Μ. (1998). Μάνατζμεντ. Αθήνα: Έλλην..

Ελένη Βλάση
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής διευθυντών Σχολικών …



1435

Νομοθεσία

Ν. 3848/2010
Ν. 4024/2011
Π.Δ. 25/2002
Π.Δ. 152/2013

Ελένη Βλάση, 
Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου,

Χρυσοστόμου Σμύρνης 80, 18345, Μοσχάτο.
Τηλέφωνο: 6947810912, Fax: 210 9416862 

e-mail: helenvlasi@gmail.com

Ελένη Βλάση
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής διευθυντών Σχολικών …



1436

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η ηγετική 

επάρκεια του διευθυντή σχολείου

Χαρίκλεια Κουτόβα
Αθηνά Σιπητάνου

ABSTRACT

This research is an empirical study in the field of Secondary Education 
and presents the current reality regarding the quality of the educational 
work and the leadership adequacy. The research sample consisted of 313 
secondary teachers serving in General and Experimental Pilot Junior and 
Senior High Schools of Thessaloniki. The results showed that the quality of 
the educational work and the level of leadership adequacy of the principal 
are from quite high up to very high. In addition, the teachers of Experimental 
Pilot Junior and Senior High Schools assessed the overall quality of the 
educational work and the degree of leadership adequacy of their Principal 
as higher in comparison to those that worked at General Junior and Senior 
High Schools. According to the results, the leadership adequacy of the 
principals plays an important role in the education quality.

1.0. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αίτημα της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί 
ύψιστο ζήτημα που προβληματίζει την σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα, 
διαμορφώνοντας ισχυρούς πυλώνες εφαρμογής και προώθησης της. Ξε-
κινώντας από την λέξη ποιότητα, πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύσημη 
έννοια που περικλείει σπουδαίες υποβόσκουσες σημασίες, όπως (Harvey 
& Green, 1993):

•	 αριστείας (excellence): η ποιότητα σχετίζεται με την επιδίωξη δια-
κρίσεων και την εφαρμογή υψηλών προτύπων (π.χ. συμμόρφωση 
με αναγνωρισμένα πρότυπα αριστείας)

•	 τελειότητας (perfection): η ποιότητας εντοπίζεται στις εσωτερικές 
διαδικασίες και όχι τόσο στην επιτέλεση επιβεβλημένων εξερχόμε-
νων προτύπων
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•	 καταλληλότητας σε σχέση με το σκοπό (fitness for purpose): η ποι-
ότητα είναι συνώνυμη με την επίτευξη των προκαθορισμένων και 
τιθέμενων σκοπών

•	 βέλτιστης αξιοποίησης πόρων (value for money): η ποιότητα απο-
τιμάται ως επένδυση, για αυτό και η απόδοση θα πρέπει να είναι σε 
πλήρη αντιστοιχία με την σωστή αξιοποίηση των οικονομικών πό-
ρων

•	 μετασχηματισμού (transformation): η ποιότητα ως μετασχηματισμός 
αναφέρεται στην πρόοδο, στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη και όχι 
σε μία στατική κατάσταση.

Αυτό, ωστόσο, που χαρακτηρίζει απόλυτα την ποιότητα, ως έννοια, είναι 
η θετική χροιά της καθώς αναφέρεται στην αξία, στην λυσιτέλεια και στην 
ωφελιμότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιλη-
πτή από τον εκάστοτε αποδέκτη της.

Περνώντας τώρα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, γίνεται αντι-
ληπτό πως πρόκειται για μια σύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία. 
Όσον αφορά την έννοια του εκπαιδευτικού έργου ο Κασσωτάκης (1992) το 
ορίζει ως το σύνολο των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων στο ευρύτερο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής που στοχεύουν στην υλοποίηση των καθιερω-
μένων σκοπών της εκπαίδευσης και διαλαμβάνει όλα τα προϊόντα του εκ-
παιδευτικού συστήματος. Επιπρόσθετα ο Παπακωνσταντίνου (1993) ορίζει 
το εκπαιδευτικό έργο ως το σύνολο των ενεργειών και των προσπαθειών 
προκειμένου να εκτελεστεί και να επιτευχθεί ορισμένη εργασία στο χώρο 
του σχολείου αλλά και το ίδιο το προϊόν της λειτουργίας συνολικά του εκ-
παιδευτικού συστήματος ή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
ενασχόλησης των εκπαιδευτικών, καθώς και της εκπαίδευσης ως θεσμού. 
Μάλιστα, το εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται σε τρία αλληλοεξαρτώ-
μενα επίπεδα (Παπακωνσταντίνου, 1993):

•	 σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος ως διαδικασία και τελικό προ-
ϊόν της λειτουργίας του

•	 σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ως διαδικασία και αποτέλεσμα οργα-
νωμένης και σχεδιασμένης δραστηριότητας και

•	 σε επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα και προϊόν της διδακτι-
κής πράξης.

Για να επιτευχθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι απαραίτη-
τη η διαμόρφωση δεικτών ποιότητας που αντανακλούν σφαιρικά την ισχύ-
ουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι δείκτες ποιότητας στην εκπαίδευ-
ση ανήκουν σε οργανωμένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να διευκο-

Χαρίκλεια Κουτόβα, Αθηνά Σιπητάνου
Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η ηγετική …



1438

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

λύνουν τις μετρήσεις για διεξοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
με απώτερο σκοπό την ποιοτική βελτίωση του (European Council, 2001). 
Έτσι, η Ε.Ε. εξέδωσε την «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής 
Εκπαίδευσης: 16 Δείκτες Ποιότητας» που καλύπτουν 4 άξονες της σχολικής 
εκπαίδευσης: Δείκτες Επιδόσεων, Δείκτες Επιτυχίας και Μετάβασης, Δείκτες 
Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Δείκτες Πόρων και Δομών (European 
Commission, 2000). Συνοψίζοντας, οι δείκτες ποιότητας περιλαμβάνουν 
ολόκληρο το σύνολο των λειτουργιών μιας εκπαιδευτικής μονάδας, από 
τον κεντρικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και τις επιδόσεις, έως θέματα τε-
χνικού και κτιριακού εξοπλισμού, διδακτικές πρακτικές, θέματα οργάνω-
σης σχολικής ζωής και φυσικά αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών μονάδων 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2.0. Η ΗΓΕΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ηγεσία ονομάζεται η ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια ομάδα για να εκ-
πληρωθούν οι στόχοι, δηλαδή η ικανότητα παρώθησης της ομάδας να υλο-
ποιήσει συγκεκριμένους στόχους. (Owens 2001). Εκπαιδευτική ηγεσία ορί-
ζεται η διαδικασία επιρροής στηριζόμενη σε σαφείς αξίες και εμπνευσμένο 
όραμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέσμευση των ενδιαφερόμενων με-
λών του σχολείου για ένα καλύτερο μέλλον (Bush & Glover, 2003). Πρόκειται 
δηλαδή για μια διαδικασία επηρεασμού, όχι εξαναγκαστικής φύσεως αλλά 
κυρίως δημιουργικής παρακίνησης, που επηρεάζει τόσο την απόδοση των 
εργαζομένων όσο και την επαγγελματική τους ανάπτυξη με απώτερο σκο-
πό την επίτευξη των τιθέμενων στόχων του σχολείου. Ο ηγέτης του σχολεί-
ου με γνώμονα τις αξίες του, τις γνώσεις του και τη συμπεριφορά του, ανα-
δεικνύεται σε σημαντικό φορέα δράσης μέσα στη σχολική μονάδα ο οποί-
ος είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμπεριφορά και την απόδοση των μα-
θητών, την αφοσίωση του προσωπικού καθώς και την γενικότερη λειτουρ-
γία του σχολείου. (Day et al, 2009). Οι Everard, Morris & Wilson (2004) τονί-
ζουν ότι ο ηγέτης στο χώρο της εκπαίδευσης διακρίνεται για την υπευθυ-
νότητα, την ακεραιότητα, την κατανόηση, την πρωτοβουλία, την αναλυτι-
κή και στρατηγική σκέψη καθώς και για το σεβασμό προς τις αντιλήψεις και 
τις ανάγκες των άλλων. Συνεπώς ο ηγέτης οφείλει να «είναι ορατός παντού 
μέσα στο σχολείο» (Πασιαρδής, 2004:216).

Δεδομένου ότι η ηγεσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της παιδείας, 
σημαντικές μελέτες αναφέρονται στα εκπαιδευτικά στυλ ηγεσίας. Μια τυ-
πολογία των μοντέλων της ηγεσίας που αφορά στο χώρο της εκπαίδευ-
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σης, είναι αυτή των Brauckmann και Pashiardis (2011). Το Ολιστικό Μοντέ-
λο Ηγεσίας των Brauckmann και Pashiardis (2011) που διαμορφώθηκε για 
το πρόγραμμα LISA (Leadership Improvement for Student Achievement) συ-
μπεριλαμβάνει συνολικά πέντε στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας τα οποία περι-
γράφουν σφαιρικά τη δράση και τις πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή σχο-
λείου. Συγκεκριμένα, στην ακτίνα δράσης της εκπαιδευτικής ηγεσίας δια-
κρίνονται τα εξής πέντε στυλ ηγεσίας:

•	 το παιδαγωγικό στυλ: σχετίζεται με τις διαδικασίες της διδασκαλίας 
και της μάθησης αναπτύσσοντας υψηλό κλίμα προσδοκιών επίδο-
σης για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς

•	 το δομικό στυλ: προάγει τον σχολικό συντονισμό και την σαφήνεια 
του οράματος και της αποστολής του σχολείου

•	 το συμμετοχικό στυλ: στηρίζεται στη φιλοσοφία της διανεμημένης ή 
κατανεμημένης ηγεσίας όπου οι σχολικές δραστηριότητες οργανώ-
νονται συλλογικά και ομαδικά

•	 το επιχειρηματικό στυλ: αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη δεσμών 
με εξωτερικά από το σχολείο δίκτυα

•	 το στυλ ανάπτυξης προσωπικού: δίνει βαρύτητα στην σφαιρική και 
πολύπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού

Σύμφωνα με το Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας ο αποτελεσματικός ηγέτης εί-
ναι αυτός που γνωρίζει καλά το συγκείμενο στο οποίο βρίσκεται το σχολείο 
και εφαρμόζει ανάλογα, τον κατάλληλο συνδυασμό των παραπάνω πρα-
κτικών προκειμένου να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το 
συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο εστιάζει στον δυναμικό συνδυασμό και 
όχι στην ποσότητα των επιμέρους συστατικών των στυλ ηγεσίας, προσδί-
δοντας παράλληλα στην έννοια της ηγεσίας προστιθέμενη αξία, καθώς την 
αντιμετωπίζει ως κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των μερών της.

Συνεπώς, από τα παραπάνω σκιαγραφείται η έννοια της ηγετικής επάρ-
κειας του διευθυντή σχολείου δηλαδή η ικανότητα εύστοχου συγκερασμού 
των πρακτικών που υπαγορεύει κάθε ένα από τα στυλ εκπαιδευτικής ηγεσί-
ας βάσει των μεταβλητών του συγκείμενου της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
των συνθηκών της σχολικής μονάδας. Δηλαδή, η ηγετική επάρκεια είναι η 
ικανότητα των διευθυντών σχολείων να δίνουν βαρύτητα στην διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία (εκπαιδευτική ηγεσία), στις οργανωτικές διαδικα-
σίες μέσα στο χολικό χώρο (συμμετοχική ηγεσία) και στην εύρυθμη διοικη-
τική λειτουργία του σχολείου (δομική ηγεσία), στην δημιουργία δεσμών με 
εξωτερικούς φορείς από το σχολείο (επιχειρηματική ηγεσία) και στην επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ηγεσία ανάπτυξης προσωπικού).
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Αξίζει να επισημανθεί πως η ηγετική επάρκεια διαφέρει από την διοικη-
τική επάρκεια όπως διαφέρει και η έννοια της ηγεσίας από την έννοια της 
διοίκησης. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005), η διοικητική επάρκεια είναι η κα-
τάρτιση σε θεωρητικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο για την διοί-
κηση της εκπαίδευσης ενώ η ηγετική επάρκεια δεν είναι αποτέλεσμα (μό-
νο) μαθησιακής διαδικασίας αλλά και κυρίως ικανότητας επιτέλεσης των 
κατάλληλών πρακτικών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην 
σχολική κοινότητα. Οι διευθυντές επιβάλλεται όχι μόνο να γνωρίζουν θέ-
ματα διοικητικής εκπαίδευσης αλλά κυρίως να είναι σε θέση να τα διαχειρι-
στούν σωστά. Η ηγετική επάρκεια αναφέρεται στην μετουσίωση των απα-
ραίτητων γνώσεων και ερεθισμάτων σε συνδυασμό με τις ηγετικές ικανό-
τητες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διευθυντή σχολείου για την 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Η ηγετική επάρκεια αναφέρεται σε ένα κράμα γνώσεων, ικανοτήτων χα-
ρισμάτων και πρακτικών που εγγυώνται την αποτελεσματική ηγεσία. Τέ-
λος, οι Sanzo, Sherman & Clayton (2011) ερευνώντας τις πρακτικές διευθυ-
ντών σχολικών μονάδων διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματική ηγεσία έγκει-
ται στην ικανότητα των διευθυντών να αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, στην ανάγκη τους για συνεχή γνώση και στην διάθεση 
τους να δημιουργούν ατμόσφαιρα κοινής δέσμευσης.

3.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Ερευνητικοί στόχοι

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια εμπειρική μελέτη στο χώρο της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και σκοπό έχει να εξετάσει την ποιότητα του εκπαι-
δευτικού έργου και τον βαθμό της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχο-
λείου στα Γενικά Σχολεία όσο και στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία συ-
γκριτικά. Περαιτέρω στόχος της έρευνας αποτελεί η εξέταση της επίδρα-
σης της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου στην ποιότητα του εκ-
παιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

3.2 Συμμετέχοντες

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 313 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά 
τον τύπο του σχολείου που υπηρετούσε το δείγμα μας, 113 συμμετέχοντες 
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(36,1%) υπηρετούσαν σε Γενικά Γυμνάσια, 46 συμμετέχοντες (14,7%) υπη-
ρετούσαν σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, 99 συμμετέχοντες (31,6%) 
υπηρετούσαν σε Γενικά Ενιαία Λύκεια και 55 συμμετέχοντες (17,6%) υπη-
ρετούσαν σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια.

3.3 Ερευνητικά εργαλεία

Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτη-
ματολόγιο δομημένο σε δύο θεματικούς άξονες με κλειστού τύπου ερω-
τήσεις. Ο πρώτος άξονας εξέταζε την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο ετεροαναφορών, διαμορφωμένο σε 
κλίμακα Likert 5σήμείων (όπου 1=καθόλου και 5=πάρα πολύ). Συγκεκρι-
μένα, οι ερωτήσεις εξέταζαν έξι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτι-
κού έργου όπως είναι:

•	 η Διδακτική Διαδικασία: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την δι-
δασκαλία και την διδακτική μεθοδολογία  

•	 τα Μαθησιακά Αποτελέσματα: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με 
την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών

•	 η Κοινωνική – Πολιτιστική Ατζέντα του Σχολείου: εξετάζει θέματα που 
σχετίζονται με την διεξαγωγή και συμμετοχή σε προγράμματα, δια-
γωνισμούς και ερευνητικές δραστηριότητες

•	 ο Συντονισμός και Οργάνωση της Σχολικής Ζωής: εξετάζει θέματα που 
σχετίζονται με τον σαφή προγραμματισμό και την ορθή τήρηση των 
κανονισμών στον σχολικό χώρο

•	 η Φυσιογνωμία του Σχολείου: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τις 
εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου

•	 το Σχολικό Κλίμα: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τις διαπροσω-
πικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στο σχολικό χώρο

Ο δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου εξέταζε την εκπαιδευτική ηγε-
σία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο ετεροαξιολό-
γησης των ηγετικών στυλ School Leadership Questionnaire που είναι διαμορ-
φωμένο σε κλίμακα Likert 5σημείων και στηρίζεται στο Ολιστικό Μοντέλο 
Ηγεσίας που ανέπτυξαν οι Pashiardis και Brauckmann (2008). Ο λόγος που 
χρησιμοποιήθηκε η ετεροαξιολόγηση του βαθμού ηγετικής αποτελεσμα-
τικότητας των διευθυντών σχολείου, είναι για να αποφευχθεί μία υπερτιμη-
μένη αυτοαξιολόγηση εκ μέρους των διευθυντών. Η έρευνα πραγματοποι-
ήθηκε τον Δεκέμβριο 2013 και Ιανουάριο 2014 κατόπιν προσωπικής επα-
φής των ερευνητριών με το δείγμα στα κατά τόπους σχολεία.
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4.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου

Για την μέτρηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, υπολογίστηκαν οι 
µέσοι όροι των προτάσεων του πρώτου θεματικού άξονα του ερωτηματο-
λογίου που, σύμφωνα µε την παραγοντική ανάλυση, συμμετέχουν στο σχη-
ματισμό έξι παραγόντων. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α του ερωτημα-
τολογίου για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου ήταν πολύ υψηλός 0.94 
και το ίδιο υψηλοί ήταν και οι δείκτες αξιοπιστίας των επιμέρους έξι παραγό-
ντων του εκπαιδευτικού έργου (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ο βαθμός αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου και των επιμέρους παραγόντων του

Οι έξι παράγοντες της Ποιότητας του 
Εκπαιδευτικού Έργου

Cronbach’s α(total a= 
0.94)

Διδακτική Διαδικασία α= 0.86

Μαθησιακά Αποτελέσματα α= 0.90

Κοινωνική – Πολιτιστική Ατζέντα του Σχολείου α= 0.94

Συντονισμός και  Οργάνωση της Σχολικής ζωής α= 0.87

Φυσιογνωμία του Σχολείου α= 0.87
Σχολικό Κλίμα α= 0.89

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες έκριναν την συνολική ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου από αρκετά έως πολύ υψηλή  (Μ.Ο. = 3,53, Τ.Α.= 0,61). Το 
ίδιο υψηλά ήταν τα ποσοστά της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όσον αφορά 
και τις έξι επιμέρους διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την ποιότητα 
των επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου

Διαστάσεις του Εκπαιδευτικού Έργου Μέσος Όρος Τυπική 
Απόκλιση

Διδακτική διαδικασία 3,50 0,73

Μαθησιακά Αποτελέσματα 3,20 0,84

Κοινωνική &Πολιτιστική Ατζέντα 3,59 0,99

Συντονισμός &Οργάνωση Σχολικής ζωής 3,87 0,74
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Φυσιογνωμία Σχολείου 3,25 0,86
Σχολικό Κλίμα 3,79 0,77

Σε ότι αφορά την διερεύνηση της πιθανής επίδρασης του τύπου του σχο-
λείου στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών ως προς την ποιότητα του εκπαι-
δευτικού έργου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν πως 
ο τύπος του σχολείου επιδρά στατιστικώς σημαντικά στην ποιότητα του εκ-
παιδευτικού έργου [F(3,309) = 56,237, p< 0,05]. Συγκεκριμένα, οι συμμετέ-
χοντες που εργάζονταν σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και σε Πρότυ-
πα Πειραματικά Λύκεια, έκριναν την συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού 
έργου πιο υψηλή (Μ.Ο. = 4,0, Τ.Α.= 0,40 και Μ.Ο. = 4,1, Τ.Α.= 0,42 αντίστοι-
χα) σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3,35, 
Τ.Α.= 0,53) και σε Γενικά Λύκεια (Μ.Ο. = 3,20, Τ.Α.= 0,52).

Επιπλέον, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές με όλες τις διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευ-
τικού έργου και του τύπου του σχολείου. Πιο αναλυτικά, ο τύπος του σχο-
λείου εμφανίζει στατιστικώς σημαντική σχέση με την Διδακτική Διαδικα-
σία [F(3,309) = 47,782, p< 0,05], τα Μαθησιακά Αποτελέσματα [F(3,309) = 
45,290, p< 0,05], την Κοινωνική και Πολιτιστική Ατζέντα [F(3,309) = 83,428, 
p< 0,05], τον Συντονισμό και την Οργάνωση της Σχολικής Ζωής [F(3,309) = 
5,411, p< 0,05],  την Φυσιογνωμία του Σχολείου [F(3,309) = 15,614, p< 0,05] 
και το Σχολικό Κλίμα [F(3,309) = 6,033, p< 0,05]. Μάλιστα τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας δείχνουν πως όλες οι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαι-
δευτικού έργου διακρίνονται από υψηλότερη ποιότητα στα Πρότυπα Πει-
ραματικά Γυμνάσια και Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια σε σχέση με τα Γενι-
κά Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια (Πίνακας 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Η ποιότητα των έξι επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού 
έργου σε σχέση με τον τύπο του σχολείου

Διαστάσεις 
Εκπαιδευτκού 

Έργου

Γενικό 
Γυμνάσιο

Πρότυπο 
Πειραματικό 

Γυμνάσιο

Γενικό 
Λύκειο

Πρότυπο 
Πειραματικό 

Λύκειο F

Στατιστικά 
Σημαντική 
Διαφορά

Διδακτική 
Διαδικασία

Μ.Ο. = 
3,29

Τ.Α. = 0,61

Μ.Ο. = 4,16
Τ.Α. = 0,51

Μ.Ο. = 
3,13

Τ.Α. = 
0,65

Μ.Ο. = 4,00
Τ.Α. = 0,58

F = 
47,782 p <0,05
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Μαθησιακά 
Αποτλέσματα

Μ.Ο. = 
3,05

Τ.Α. = 0,73

Μ.Ο. = 3,92
Τ.Α. = 0,64

Μ.Ο. 
=2,71
Τ.Α. = 
0,69

Μ.Ο. = 3,76
Τ.Α. = 0,73

F = 
45,290 p <0,05

Κοινωνική 
Πολιτιστική 

Ατζέντα

Μ.Ο. = 
3,25

Τ.Α. = 0,83

Μ.Ο. = 4,57
Τ.Α. = 0,49

Μ.Ο. = 
3,00

Τ.Α. = 
0,78

Μ.Ο. = 4,50
Τ.Α. = 0,62

F = 
83,428 p <0,05

Συντονισμός 
Οργάνωση 
της Σχολική 

Ζωής

Μ.Ο. = 
3,78

Τ.Α. = 0,78

Μ.Ο. = 4,04
Τ.Α. = 0,61

Μ.Ο. = 
3,74

Τ.Α. = 
0,76

Μ.Ο. = 4,15
Τ.Α. = 0,61 F = 

5,411

p <0,05

Φυσιογνωμία 
του Σχολείου

Μ.Ο. = 
3,05

Τ.Α. = 0,91

Μ.Ο. = 3,53
Τ.Α. = 0,75

Μ.Ο. = 
3,03

Τ.Α. = 
0,80

Μ.Ο. = 3,82
Τ.Α. = 0,63

 
F = 

15,614
p <0,05

Σχολικό Κλίμα
Μ.Ο. = 

3,70
Τ.Α. = 0,77

Μ.Ο. = 3,91
Τ.Α. = 0,71

Μ.Ο. = 
3,63

Τ.Α. = 
0,77

Μ.Ο. = 4,13
Τ.Α. = 0,69 F = 

6,033
p <0,05

4.2 Η ηγετική επάρκεια του διευθυντή σχολείου

Για την εκτίμηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας του διευθυντή σχολείου, χρησι-
μοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο School Leadership Questionnaire (Pashiardis 
& Brauckmann, 2008). Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, η ανάλυση 
παραγόντων δεν υποστήριξε τα πέντε ηγετικά στυλ της πρωτότυπης κλίμα-
κας και για αυτό ακολουθήθηκε η μονοπαραγοντική ανάλυση. Εκτιμήθηκε ο 
μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων για το σύνολο των 46 ερω-
τήσεων του ερευνητικού εργαλείου και προσδιορίστηκε μία νέα μεταβλητή η 
οποία ονομάστηκε «ηγετική επάρκεια». Η συνολική αυτή εκτίμηση του βαθμού 
της ηγετικής επάρκειας χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια των αναλύσεων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι ο διευθυ-
ντής τους διέθετε αρκετό έως καλό βαθμό ηγετικής επάρκειας (Μ.Ο. = 3,63, Τ.Α.= 0,65).

Σε ότι αφορά την διερεύνηση της πιθανής σχέσης του βαθμού της ηγετικής 
επάρκειας του διευθυντή με τον τύπο του σχολείου, τα αποτελέσματα της ανά-
λυσης διακύμανσης έδειξαν πως ο τύπος του σχολείου επιδρά στατιστικώς ση-
μαντικά στον βαθμό της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή [F(3,309) = 10,585, 
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p< 0,05]. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που εργάζονταν σε Πρότυπα Πειρα-
ματικά Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3,85, Τ.Α.= 0,67) και σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια 
(Μ.Ο. = 3,97, Τ.Α.= 0,62), έκριναν τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
σχολείου ελαφρώς πιο υψηλό σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά 
Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3,50, Τ.Α.= 0,64) και σε Γενικά Λύκεια (Μ.Ο. = 3,48, Τ.Α.= 0,58).

4.3 Η σχέση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του βαθμού 
της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου

Για την διερεύνηση της πιθανής σχέσης του βαθμού ηγετικής επάρκειας του 
διευθυντή σχολείου με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου εφαρμόστηκε 
ανάλυση συσχέτισης.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώ-
θηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ερευνώμενες μετα-
βλητές (r = 0,608, p< 0,05). Δηλαδή τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πώς 
ο υψηλός βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή επηρεάζει σημαντικά τον 
βαθμό της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Μάλιστα οι σχέσεις εμφανίζουν θετικές συσχετίσεις, πράγμα το οποίο ση-
μαίνει πως όσο αυξάνεται ο βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή τόσο 
αυξάνεται και ο βαθμός της ποιότητας των επιμέρους διαστάσεων του εκπαι-
δευτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, διαφάνηκε πως ο βαθμός ηγετικής επάρ-
κειας του διευθυντή παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με τον βαθμό της 
ποιότητας της Διδακτικής Διαδικασίας, των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, της 
Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ατζέντας του σχολείου, του Συντονισμού και της Ορ-
γάνωσης της Σχολική Ζωής, της Φυσιογνωμίας του Σχολείου και Σχολικού Κλίμα-
τος (Πίνακας 4). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βαθμός ηγε-
τικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου εμφανίζει στατιστικώς σημαντικές δι-
αφορές με όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Η σχέση των επιμέρους διαστάσεων της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και του βαθμού της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου

Διαστάσεις του Εκπαιδευτικού Έργου Βαθμός Ηγετικής Επάρκειας
Διδακτική Διαδικασία (r= 0,381, p<0,05)

Μαθησιακά Αποτελέσματα (r= 0,413, p<0,05)

Κοινωνική Πολιτιστική Ατζέντα (r= 0,424, p<0,05)

Συντονισμός – Οργάνωση Σχολικής ζωής (r= 0,530, p<0,05)

Φυσιογνωμία του Σχολείου (r= 0,408, p<0,05)
Σχολικό Κλίμα (r= 0,596, p<0,05)
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5.0. ΣΥζΗΤΗΣΗ

Η έρευνα παρουσιάζει την ισχύουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα όσον 
αφορά την ποιότητα που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό έργο στις σχολικές 
μονάδες και φανερώνει τη σημασία της ηγετικής επάρκειας για την επίτευξη 
και παροχή ποιοτικής παιδείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευ-
τικοί που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκτιμούν την ποιό-
τητα του εκπαιδευτικού έργου από αρκετά έως πολύ υψηλή καθώς και τον 
βαθμό της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή από αρκετό έως πολύ υψηλό. 
Το θετικό αυτό αποτέλεσμα εξηγείται ίσως από το γεγονός ότι οι συμμετέ-
χοντες του ερωτηματολογίου ήταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπλέ-
κονται ενεργά και σε σημαντικό βαθμό με το εκπαιδευτικό έργο. Επιπλέον, 
σύμφωνα με έρευνα των Pashiardis και Orphanou (1999) οι εκπαιδευτικοί 
τείνουν να έχουν μια θετική στάση απέναντι στους προϊστάμενους τους.

Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που εργάζονταν 
σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια 
έκριναν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και τον βαθμό της ηγετι-
κής επάρκειας πιο υψηλά σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά 
Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φαίνεται να συμ-
φωνεί με την ισχύουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς τα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία όπως ορίζεται από το άρθρο 36 στο ΦΕΚ 118-2011 - 
Ν.3966/2011 είναι σχολεία τα οποία εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας παι-
δεία, υποστηρίζουν την καινοτομία και την αριστεία και εφαρμόζουν προ-
γράμματα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Τα Πρό-
τυπα Πειραματικά Σχολεία είναι συνυφασμένα με την παροχή άριστου και 
υποδειγματικού εκπαιδευτικού έργου καθώς διακρίνονται για το εκπαιδευ-
τικό τους προσωπικό με αυξημένα τυπικά προσόντα και συμμετοχή σε συ-
νέδρια, περιοδικά και δημοσιεύσεις, για την συμμετοχή του σχολείου σε δη-
μιουργικές δράσεις και ερευνητικές δραστηριότητες, για την πειραματική 
εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και καινοτόμων διδακτικών πρακτι-
κών και για την πλούσια και αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή τους. 
Η έρευνα διεξήχθη τόσο σε Γενικά Σχολεία όσο και σε Πρότυπα Πειραματι-
κά Σχολεία, αφενός για να διαπιστωθεί η ισχύουσα εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους σχολείου και αφετέρου για να 
πάψουν πλέον να υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων με απώτερο στόχο τα 
πρώτα να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τα δεύτερα για την 
παροχή όσο το δυνατόν ποιοτικότερης παιδείας και κουλτούρας αριστείας.

Επιπρόσθετα, από την έρευνα διαπιστώνεται πως ο ηγετικά επαρκής δι-
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ευθυντής σχολείου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις διαστά-
σεις της ποιότητας της εκπαίδευσης καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας όσο αυξάνεται ο βαθμός της ηγετικής επάρκειας του τόσο 
αυξάνεται και ο βαθμός της ποιότητας των επιμέρους διαστάσεων του εκ-
παιδευτικού έργου. Το συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να επιβεβαιώνεται 
από την βιβλιογραφία καθώς αρκετές έρευνες καταδεικνύουν την άμεση 
συσχέτιση της ηγεσίας που ασκεί ο διευθυντής σχολείου με τη διδασκα-
λία και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Leithwood et al., 2006; Robinson et 
al., 2009: Day et al., 2009). Σύμφωνα με άλλες έρευνες, οι διευθυντές σχο-
λείου φαίνεται να επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, δηλαδή την παρακίνηση 
του προσωπικού, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, την εξασφάλι-
ση δέσμευσης και ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας (Παπαναούμ, 1995; 
Leithwood et al., 2006). Οι Leithwood et al., (2006) σύμφωνα με τη δική τους 
έρευνα, επισημαίνουν ότι η ηγεσία των διευθυντών σχολείου αφορά και ταυ-
τόχρονα επηρεάζει διάφορες διαστάσεις της σχολικής ζωής όπως: την οι-
κοδόμηση οράματος και την θέσπιση στόχων (Creating Vision  and Setting 
Directions), την αναδιοργάνωση και τον επανασχεδιασμό των ρόλων και 
των υπευθυνοτήτων (Restructuring the Organisation and Redesigning Roles 
and Responsibilities), την ανάπτυξη των ανθρώπων (Developing People) 
και τη διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης (Managing 
Teaching and Learning).

Το γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η στελέχωση των σχο-
λικών μονάδων με διευθυντές που διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανό-
τητες και πρακτικές αποτελεί το ζητούμενο για την προαγωγή της ποιότη-
τας του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
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Διαμόρφωση Σχολικού Κλίματος

Λαμπρινή Λιάτσου

ABSTRACT

A fundamental factor to the effectiveness of a school is culture and favour-
able climate development, which are important conditions for the renew-
al of each educational organization.

Also, people’s perception who move into a school unit, including stu-
dents, teachers and the director, is interwoven with the unit climate. Stud-
ies have shown that the school climate is influenced both by the complex-
ity of the organizational structure and the needs and aspirations of the fac-
ulty. Namely, a mixing of environmental conditions, such as the type and 
size of the school, but also of values, interests, expectations and of certain 
individual characteristics of all those involved.

We could very easily parallel a school with an orchestra which is called 
to use all its members creatively so as to achieve the harmony of a music 
hearing! The purpose of this paper is to sensitize every teacher as well as 
every counsellor and the school director who is assigned the role of the co-
ordinator - “maestro”....

Adopting the character of “open” climate as far as the structure and 
organization of the function of the school environment are concerned, we 
can build a solid foundation for the configuration of similar cultural behav-
iours and relationships of all involved. The present paper will attempt to 
demonstrate this through the technique of participatory process which 
prevents friction and misunderstandings while, at the same time, works ef-
ficiently and proactively...

KEYWORDS: Culture, school environment, needs, identity, “open” climate, 
technique of participatory process.

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας που η πληροφορία και η γνώση προσφέρονται απλόχερα 
και εκτός σχολείου, το σύγχρονο σχολείο καλείται να παίξει ένα πολλαπλό 
ρόλο: καλείται να αναπτύξει υγιείς προσωπικότητες σ’ ένα αξιοπρεπές πε-
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ριβάλλον (έμψυχο και άψυχο) και να δώσει τέτοια εφόδια στους μαθητές 
του, ώστε να μπορούν οι ίδιοι μελλοντικά να διαχειρίζονται τις γνώσεις τους 
δημιουργικά και υπεύθυνα στην καθημερινή τους ζωή. 

Στο πρόγραμμα σπουδών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση άλλωστε, 
ορίζεται σαφώς, ότι τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να αναγνωρίσουν τις ικα-
νότητές τους, τις επιθυμίες, τις δυνατότητές τους αλλά και τα όριά τους, έτσι 
όπως προκύπτουν από το βαθμό εξάρτησης και αυτονομίας τους. Ορίζεται 
επίσης ότι τα παιδιά είναι απαραίτητο να συζητήσουν θέματα, προκειμένου 
να αξιοποιήσουν το περιβάλλον τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 

2.0. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:  «ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΜΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»

Κάθε σχολείο -ως ζωντανός οργανισμός- εξαρτάται από την εύρυθμη λει-
τουργία όλων των μελών/μερών που τον αποτελούν! Ως εκ τούτου, κοινός 
χρειάζεται να είναι ο προβληματισμός και ενεργός η συμμετοχή όλων (δι-
ευθυντή, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων) στην καταγραφή των αναγκών 
και τη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό δράσεων της σχολικής 
μονάδας ως προς την κάλυψη παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών αναγκών. 
Θα μπορούσαμε κάλλιστα, να παραλληλίσουμε τη σχολική μονάδα με μια 
ορχήστρα που καλείται να αξιοποιήσει κάθε μέλος της δημιουργικά, ώστε 
να επιτύχει την αρμονία ενός μουσικού ακούσματος! Κι όποιος ηγείται της 
ομάδας, έχει το ρόλο του «μαέστρου»…

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι εκ-
παιδευτικοί αλλά και τα στελέχη, να δημιουργήσουμε “περιβάλλον” με τις 
ανάλογες προϋποθέσεις, και για να συμβεί αυτό, είναι αναγκαίο να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι, κάθε προσπάθειά μας που στοχεύει σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
αναφοράς, οδηγεί και στη βελτίωση κάθε τομέα που έχει σχέση με το σχο-
λείο και τις επιδόσεις όλων των μαθητών. Οπότε, τα οφέλη εκτός από πολ-
λαπλά, επιστρέφουν ξανά και σε μας τους ίδιους ως «αντίδωρα»! 

Υιοθετώντας το χαρακτήρα του «ανοικτού» κλίματος ως προς τη δομή 
και την οργάνωση λειτουργίας του σχολικού περιβάλλοντος χτίζουμε θε-
μέλια για τη διαμόρφωση ανάλογης κουλτούρας συμπεριφορών και σχέ-
σεων όλων των εμπλεκόμενων. 

Το «ανοικτό κλίμα» πιο συγκεκριμένα, (έρευνα HALPIN ANDREW and 
CROFT DON) εκφράζει κατά τον Κ. Γιοκαρίνη, «μια κατάσταση, στο πλαίσιο 
της οποίας τα μέλη του διδακτικού προσωπικού απολαμβάνουν στον εργασι-
ακό τους χώρο τους καρπούς ενός πνεύματος αλληλεγγύης, που απορρέει από 
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την ολόθυμη συμμετοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους και παράγει υψη-
λό αίσθημα ευθύνης και ενότητας. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται πλήρως. Δεν 
αισθάνονται το βάρος οποιασδήποτε ζητούμενης πρόσθετης εργασίας. Οι σχέ-
σεις των μελών του διδακτικού προσωπικού στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 
ως φιλικές και απολαμβάνουν την ικανοποίηση, που απορρέει από την επιτέ-
λεση του έργου τους. Διαθέτουν κίνητρα αντιμετώπισης των όποιων δυσκο-
λιών προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του σχολικού ορ-
γανισμού. Και το σπουδαιότερο, αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι οι διδά-
σκοντες, γιατί υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο». (Γιοκαρίνης, 2000:62)

Όσο κι αν δείχνει ουτοπική η παραπάνω περιγραφή για την ελληνική 
σχολική καθημερινότητα, είναι στο χέρι όσων συμμετέχουν σε αυτή να γί-
νει και πραγματικότητα.

Αναντίρρητα, ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής του σχολείου αλλά 
και κάθε εκπαιδευτικός, μπορούν και οφείλουν να συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της βελτίωσης μιας τέτοιας κουλτούρας και τη διαμόρφωση ανοι-
κτού κλίματος! Ιδιαίτερα όσοι κατέχουν ηγετικό ρόλο, με την επιστημονική 
τους κατάρτιση και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του κάθε σχολείου 
και τις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών, έχουν χρέος να διαμορ-
φώσουν συναίσθηση συνεργατικότητας μεταξύ των διδασκόντων με σκο-
πό την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη του ενδιαφέρο-
ντος όλων για εμπλοκή με δημιουργικό τρόπο, ενθαρρύνοντας  πρωτοβου-
λίες και ενισχύοντας το κάθε θετικό στοιχείο.

Βασική παράμετρος για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, είναι αρχι-
κά η δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης, ασφάλειας, διαλόγου και συ-
νεργασίας. Τούτη επιτυγχάνεται με εδραιωμένη, σταθερή, οργανωμένη και 
σφαιρική αντιμετώπιση όλων των πτυχών της σχολικής κοινότητας με έμ-
φαση στην αποδοχή, την έκφραση και τη συνέργεια όλων, τόσο στο σχεδι-
ασμό όσο και στην πραγματοποίηση!

Ο Ι. Κατσαρός (2008: 76-77) τονίζει ότι ο σχολικός σύμβουλος, όπως και 
ο διευθυντής του σχολείου, οφείλει «να εμπνέει τους υφισταμένους του, να 
συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας τους, στην αποφυγή συγκρού-
σεων και στον χειρισμό των διαφορών που προκύπτουν μέσα από την ανά-
πτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας».

Αλλά και ο Σαΐτης (2005:236) συμφωνεί και επισημαίνει ότι η λειτουργία 
μιας σχολικής μονάδας επηρεάζεται ιδιαίτερα από:

- Την Εκχώρηση εξουσίας
- Την Εξασφάλιση επικοινωνίας
- Τη Διαχείριση συγκρούσεων
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- Την Παρώθηση-παρακίνηση των εκπαιδευτικών
- Τη Διαμόρφωση κουλτούρας και ευνοϊκού κλίματος
Ιδιαίτερα το κλίμα και η κουλτούρα, αποτελούν σημαντικούς παράγο-

ντες αποτελεσματικότητας, αλλά και ανανέωσης ενός εκπαιδευτικού οργα-
νισμού. Η κουλτούρα διαμορφώνει αξίες και οράματα και το κλίμα ενθαρ-
ρύνει ερμηνείες της κουλτούρας, που μεταφράζονται σε επιθυμητές ενέρ-
γειες προς όφελος του εκπ/κού οργανισμού. Από τους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το σχολικό κλίμα είναι και τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργα-
ζομένων… (Σαΐτης, 2002). 

Δίνοντας προσοχή στα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπ/κών του κάθε 
σχολείου αλλά και έμφαση στα ιδιαίτερα «ταλέντα» που διαθέτει καθένας 
τους, στα πλαίσια του σχεδίου αυτού δράσης λοιπόν και από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς, (όπως και σε τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδα-
σκόντων), θα μπορούσαμε να εμπλακούμε όλοι μαζί στη διαδικασία κατα-
γραφής δεδομένων αλλά και διατύπωσης προτάσεων που αφορούν όλους 
τους τομείς: Διδάσκοντες, Διευθυντή, Μαθητές, Γονείς, ( ακόμη και Τοπι-
κούς φορείς / Τοπική κοινωνία ).

Η τεχνική της συμμετοχικής διαδικασίας  προλαμβάνει τριβές και πα-
ρερμηνείες ενώ λειτουργεί αποτελεσματικά και σε προληπτική βάση. 

Με την τεχνική αυτή εμπνέεις, εξάπτεις τα ενδιαφέροντα των συμμετε-
χόντων και, εφόσον τους κάνεις συνεργούς, τους ενεργοποιείς ακόμη και 
σε τομείς που δεν τους ευαισθητοποιούσαν αρχικά ενώ ταυτόχρονα τους 
δίνεις τη δυνατότητα των επιλογών, ώστε οι ίδιοι ακολούθως να στηρίζουν 
τις επιλογές τους…

Κι επειδή «διδάσκεις καλύτερα με το παράδειγμά σου», καθίσταται ανα-
γκαίο να έχουμε διευθυντές σχολείων οι οποίοι δεν αξιώνουν από τους δι-
δάσκοντες κάτι περισσότερο απ’ ό,τι οι ίδιοι προσφέρουν! Με αυτό τον τρό-
πο λειτουργούν βασικά ως προτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται η συναίνε-
ση. Το ίδιο παράδειγμα οφείλει να δίνει ο σχολικός σύμβουλος προς τους 
διευθυντές των σχολείων του (αλλά και σε όλους τους συναδέλφους), μιας 
και όλα αποτελούν “κρίκους της ίδιας αλυσίδας”. Συνεπώς, κατ’ ακολουθία 
και ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές του…κοκ.

Σε τούτο το πλαίσιο σχεδίου δράσης, προτεραιότητα αποτελεί επίσης, η 
στήριξη κάθε διευθυντή σχολείου που διαθέτει προσόντα ηγέτη και παράλ-
ληλα η ευαισθητοποίηση - επιμόρφωση προς την κατεύθυνση αυτή όσων 
χρειάζονται βελτίωση… Εδώ, η συνεισφορά του καθενός που διαθέτει θέ-
ση ευθύνης, είναι μάλλον πολυτιμότερη και θα λειτουργήσει πολλαπλασι-
αστικά, γιατί –εκτός από τους εκπ/κούς- και οι μαθητές που προσλαμβά-
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νουν παραστάσεις και πολιτισμικά πρότυπα συλλογικότητας στη διεύθυν-
ση της σχολικής μονάδας, βιώνουν παραδειγματικά τη διαλεκτική της μορ-
φή σε κάθε επίπεδο, υπερβαίνοντας έτσι τον ατομισμό και  διαμορφώνο-
ντας ανάλογη προσωπικότητα.

Η πρόταση αυτή του σχεδίου δράσης έχει σκοπό να κινητοποιήσει συ-
νάμα και τους ίδιους τους μαθητές για τη διαμόρφωση του σχολικού κλί-
ματος. Οι μαθητές που θα συνειδητοποιήσουν και τη δική τους ευθύνη, εί-
ναι πιθανότερο να ενεργοποιηθούν προς τη διαδικασία να δώσουν τις δικές 
τους προτάσεις και να γίνουν συνεργοί. Η καλλιέργεια άλλωστε συνθηκών 
προσέγγισης διδασκόντων και μαθητών, διευκολύνει το ψυχοπαιδαγωγικό 
έργο του σχολείου. Όταν λαμβάνεις σοβαρά υπόψη τη γνώμη του μαθητή 
σου και τον ρωτάς:  “εσύ τι λες ”, τον κάνεις συμμέτοχο και αναπτύσσεις την 
υπευθυνότητά του. Το είδος και το επίπεδο δηλαδή των διαπροσωπικών 
σχέσεων διδασκόντων και διδασκομένων, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο 
στη διαμόρφωση του επιδιωκόμενου ανθρωπιστικού σχολικού κλίματος.

Όλα στηρίζονται στην ποιότητα αυτών των διαπροσωπικών σχέσεων! 
Όλοι έχουν ανάγκη να νιώθουν «σημαντικοί»…

Κι ο Κ. Γιοκαρίνης συναινεί πως «χαρακτηριστικό των σχολείων που δια-
κρίνονται για την αποτελεσματική λειτουργία τους, την πειθαρχία, την ομαλή 
ροή του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι ο βαθμός συμμετοχικότητας στη 
σχολική ζωή. Αυτή εκφράζεται ως αίσθημα αυξημένης υπευθυνότητας γενικά, 
ως συνειδητά εντεινόμενη προσπάθεια για βελτίωση των μαθησιακών επιδό-
σεων και ως ολόθυμη - ενεργός αυτοέκφραση των μαθητών στη σχολική ζωή, 
με πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας». (Γιοκαρίνης, 2000: 66)

Παράλληλα, ο σύλλογος γονέων – κηδεμόνων μπορεί και οφείλει να 
έχει άποψη, ως παράγοντας διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος και, εί-
ναι δυνατό να λειτουργήσει ανανεωτικά και μεταρρυθμιστικά στο έργο της 
αγωγής, συνεργαζόμενος ουσιαστικά με τους διδάσκοντες. Σε τούτο το σχέ-
διο δράσης, αποτελεί βασική παράμετρο η ευαισθητοποίηση των γονέων 
προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατό να προ-
ταθεί προς τους διδάσκοντες να δρομολογήσουν τακτές συναντήσεις με 
τους γονείς των μαθητών τους (ανά δίμηνο). Το ίδιο μπορεί να υλοποιήσει 
και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας με τα μέλη του συλλόγου γονέων 
αλλά και την ολομέλεια των γονέων για θέματα που αφορούν τη σχολική 
κοινότητα. Οι συναντήσεις αυτές λειτουργούν βεβαίως και προληπτικά και 
αποτρεπτικά σε αρνητικές συμπεριφορές και προβληματικά περιστατικά.

Η παρουσία των συλλόγων γονέων αποδεικνύεται σημαντική ακόμη και 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την παιδεία, συμβάλλοντας έτσι στην κα-
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λύτερη σύνδεση του σχολείου με την ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενη κοινω-
νική πραγματικότητα. Την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση προς την κατεύ-
θυνση αυτή μπορεί να κάνει ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου με τη βοή-
θεια του σχολικού συμβούλου, μιας και έχει φανεί ότι οι γονείς δεν γνωρί-
ζουν την ισχύουσα νομοθεσία για το ρόλο τους, με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους.

Όλα όσα προαναφέρθηκαν δείχνουν πως, για να επιτευχθεί οποιαδήπο-
τε ουσιαστική και σταθερή πρόοδος χρειάζεται να συνεπικουρούν, να συν-
δράμουν, να συμμετέχουν, να συμπαρίστανται, να συμβάλλουν,  να συγκλί-
νουν, να συναισθάνονται, να συνδιαμορφώνουν, να συλλειτουργούν και να 
συνεργούν όλες οι πλευρές που εμπλέκονται, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, προσδίδοντας έτσι και διαμορφώ-
νοντας σε κάθε σχολείο συγκεκριμένη ταυτότητα.

 Τη δική του ταυτότητα!
Διαμόρφωση Σχολικού Κλίματος, με τη μορφή σχεδιαγράμματος:
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3.0. ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η διαμόρφωση ζεστού κλίματος συνεργατικότητας και αποδοχής, η καλλι-
έργεια περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και έκφρασης, καθώς και η ανάπτυξη 
κουλτούρας υπευθυνότητας και ενεργούς συμμετοχής, είναι σήμερα ανα-
γκαία περισσότερο από ποτέ, για κάθε σχολική μονάδα ώστε να προωθεί-
ται ο κοινός σκοπός της παιδείας.

Για να αποτελέσουν τα παραπάνω τρόπο σκέψης και στάση ζωής στη 
λειτουργία και την καθημερινότητα κάθε σχολείου απαιτείται οργανωμένη, 
επίμονη και πολύπλευρη διαδικασία, την οποία χρειάζεται να σχεδιάσουν 
από κοινού οι συμμετέχοντες, αντιμετωπίζοντας σφαιρικά όλες τις πτυχές 
της σχολικής κοινότητας και ευαισθητοποιώντας όλους τους εμπλεκόμε-
νους. Γι αυτό είναι απαραίτητο πλέον, θέσεις ευθύνης να καταλαμβάνουν 
αξιοκρατικά και με αντικειμενικό τρόπο, άτομα που διαθέτουν προσόντα 
Ηγέτη, τα οποία με Όραμα και Αγάπη -ως συντονιστές- θα εμπνεύσουν  και 
την ομάδα τους προς αυτή την κατεύθυνση…

Συμπέρασμα: Η συμμετοχή κινητοποιεί, αναπτύσσει την υπευθυνότη-
τα, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και προλαμβάνει τριβές.
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Η ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας 
και η αμφισβήτηση του συγκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα

Χρήστος Μάνος

ABSTRACT

The issue examined in the current research concerns the potential of the 
headmasters of Greek schools to exert educational leadership. Through data 
analysis, we reach the conclusion that the exertion of leadership is possible 
if the headmaster is qualified with the necessary   characteristics’.  At the 
same time, it is estimated that the exertion and development of school 
leadership, through  the vision and inspiration provided by it , may be the 
only solution for the Greek school unit to get over its concentration. This 
conclusion is in relation with the belief that the headmaster – leader has 
the capacity to take responsibilities, to promote changes, to transform the 
current culture and, therefore, to lead the school unit to a relative autonomy. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

1.0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ

Διερευνώντας την ιστορία της επιστήμης της Διοίκησης θα διαπιστώσου-
με ότι η διοίκηση έκανε την εμφάνισή της εδώ και χιλιάδες χρόνια, με απώ-
τερο σκοπό την παρακίνηση που θα οδηγούσε στην αποτελεσματικότητα 
και την παραγωγή ενός ικανοποιητικού έργου μέσα σε συγκεκριμένα χρο-
νικά όρια (Πασιαρδής, 2004:1-2). Καθώς, όμως, οι εποχές άλλαξαν, η Διοί-
κηση έγινε επιστήμη με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των οργανισμών 
και των επιχειρήσεων. 

Σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, ο όρος διοίκηση και ιδιαίτερα ο αγγλι-
κός όρος μάνατζμεντ ακούγονται κάπως μακρινοί σε σχέση με τη σχολική 
μονάδα. Αν, ωστόσο, θεωρήσει κάποιος τη διοίκηση των εκπαιδευτικών ορ-
γανισμών ως μια διαδικασία συντονισμού τεχνικών, ανθρωπίνων και υλι-
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κών πόρων για την αποτελεσματική παροχή εκπαίδευσης, τότε μπορεί να 
γίνει κατανοητό ότι η έννοια δεν είναι ασύμβατη με θεσμούς όπως το σχο-
λείο (Χατζηπαναγιώτου, 2005: 36).

Στη βάση της παραπάνω προσέγγισης-και χωρίς να παραγνωρίζεται το 
γεγονός ότι η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και δικαίωμα-οι διευθυ-
ντές και τα στελέχη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού  μπορούν να μάθουν 
να ασκούν καλύτερη διοίκηση, αν δουν τι ακριβώς κάνουν οι διευθυντές 
στις πετυχημένες επιχειρήσεις (Everard & Morris, 1999:18).

Εστιάζοντας, όμως, στη σχολική μονάδα, θα διαπιστώσουμε ότι ο Διευ-
θυντής της καταναλώνει ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του στη 
διαχείριση των τρεχόντων ζητημάτων, που αφορούν στην καθημερινή λει-
τουργία του οργανισμού και ο χρόνος αυτός διευρύνεται όσο πιο συγκε-
ντρωτικό είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Το περιθώριο που αφήνει η δι-
αχείριση των πραγμάτων του σχολικού οργανισμού στη διοίκηση, μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως η σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας. Πάνω, 
όμως, από το περιθώριο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να λάβει χώρα  και να 
κτιστεί η ηγεσία, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
τη διοίκηση και να στηρίζεται στη διαχείριση (Κουτούζης, 2012: 213-223). 

Σε μια προσπάθεια να την προσδιορίσουμε εννοιολογικά, θα λέγαμε 
ότι «ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, 
των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή με-
γάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από έναν άνθρωπο(ηγέτη), με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία 
να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στό-
χους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας  και τη φιλοδοξία της για 
πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον» (Μπουραντάς, 2002: 310). 

Αν, όμως, επιχειρήσουμε να δούμε την Ηγεσία σε σχέση με τη Διοίκηση, 
θα αντιληφθούμε ότι η πρώτη είναι συνδεδεμένη με την αλλαγή, τον προσ-
διορισμό και την υλοποίηση στόχων που σχετίζονται με το όραμα, τις επαγ-
γελματικές αξίες και τις ικανότητες του Ηγέτη, ενώ η δεύτερη έχει σχέση 
με τις ενέργειες εκείνες που αποβλέπουν στην αποτελεσματική διατήρηση 
και διαχείριση των οργανωτικών δράσεων και δομών (Παπαλόη, 2012:168). 

Συνεπακόλουθα, ο Ηγέτης σε έναν οργανισμό διαφέρει από εκείνον που 
ασκεί απλώς Διοίκηση. Γι’ αυτό, στις επιχειρήσεις, η έννοια της ηγεσίας έχει 
καθιερωθεί ως υπέρτερη του μάνατζμεντ, καθώς η αποτελεσματική ηγεσία 
εμπεριέχει την άσκηση του μάνατζμεντ και η έννοια του ηγέτη εμπεριέχει 
την έννοια του μάνατζερ (Μπουραντάς, 2005: 202-203). 

Ωστόσο, για την αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, οι Bolman 
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& Deal (1997, όπ. αναφ. στο Bush, 2006: 2), υποστηρίζουν ότι οι μοντέρνοι 
οργανισμοί έχουν ανάγκη, αφ’ ενός την αντικειμενική άποψη του διευθυ-
ντή και αφ’ ετέρου την αίσθηση του οράματος και της δέσμευσης που έχουν 
οι φωτισμένοι ηγέτες. Για αυτό, τα σχολεία χρειάζονται αποτελεσματικούς 
ηγέτες και μάνατζερ, αν θέλουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εκ-
παίδευση στους μαθητές τους (Bush, 2010: 112).   

1.1 Ο Ηγέτης της σχολικής μονάδας απέναντι στις προκλήσεις της νέ-
ας εποχής

Όταν ένας οργανισμός έχει διαρκείς επιτυχίες δημιουργεί ταυτόχρονα ισχυ-
ρές πεποιθήσεις και κατ’ επέκταση ισχυρή κουλτούρα. Η ισχυρή αυτή κουλ-
τούρα είναι θετική για τον οργανισμό όσο το εξωτερικό και το εσωτερικό 
του περιβάλλον παραμένουν σταθερά. Όταν, όμως, οι συνθήκες αλλάξουν, 
μερικές από αυτές τις πεποιθήσεις αποτελούν εμπόδιο εξαιτίας της ισχυρής 
παγιωτικής τους δύναμης. Σε μια τέτοια κατάσταση οι βασικές επιλογές εί-
ναι, είτε η αλλαγή κάποιων στοιχείων της κουλτούρας του οργανισμού-μέ-
σω ενός μετασχηματισμού για να γίνει ξανά προσαρμοστικός-είτε ο αφα-
νισμός του (Schein, 1992: 321-322). 

Δεδομένου ότι το περιβάλλον που ζούμε είναι διαρκώς και ταχύτατα με-
ταβαλλόμενο, τα σχολεία χρειάζονται μια προγραμματισμένη, μακροπρό-
θεσμη αλλαγή, η οποία θα είναι ευέλικτη και όχι επιβαλλόμενη με άκαμπτο 
τρόπο (Muers, 2006: 37). Σ’ αυτή την προσπάθεια, καταλυτικός είναι ο ρό-
λος των ανθρώπων που τα διευθύνουν και ηγούνται της αλλαγής (Πασιαρ-
δής, 2008: 81), καθώς, κυρίως, μέσα από τη βελτίωση των πρακτικών που 
οι ίδιοι χρησιμοποιούν, μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθητι-
κών επιδόσεων (Harris, 2005: 73-74). 

Από μια έρευνα σε τρεις περιπτώσεις σχολείων στη Μεγάλη Βρετανία 
προέκυψε ότι η εκπαιδευτική ηγεσία για να γίνει αποτελεσματικότερη, χρει-
άζεται να αναπτυχθεί σωστά μέσα από μια διαδικασία αλλαγών στην κουλ-
τούρα και τις δομές του σχολείου (Muijs & Harris, 2007: 131-132). 

Ένας κατάλληλος τρόπος για την υλοποίηση της διαδικασίας της αλ-
λαγής είναι, ο Διευθυντής-Ηγέτης, πέρα από τα συνήθη κίνητρα, να δώσει 
μεγαλύτερη αυτονομία στο εκπαιδευτικό προσωπικό και να του εμπνεύ-
σει έναν ανώτερο σκοπό για τη δουλειά του (Thomas, Herring, Redmond 
& Smaldino, 2013: 61-62). 

Για τους παραπάνω λόγους, «ο σύγχρονος ηγέτης καλείται να μαθαίνει 
προσεκτικά τα μαθήματα από το παρελθόν, να εστιάζεται στις ευκαιρίες που 
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παρέχονται στο παρόν και να προετοιμάζεται εγκαίρως για το μέλλον» (Μαυ-
ρουδής, 1999: 65).

1.2 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε μια διαλεκτική σχέση με 
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον

Με βάση τη συστημική θεωρία, ο κάθε σχολικός οργανισμός δύναται να χα-
ρακτηριστεί ως ένα επιμέρους σύστημα του εκπαιδευτικού συστήματος της 
χώρας στην οποία βρίσκεται και δέχεται επιδράσεις από άλλα συστήματα 
και υπερσυστήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως άλλες εκπαιδευ-
τικές μονάδες, κοινωνικές ομάδες και θεσμούς, ομάδες ατόμων κ.ά., καθώς 
βρίσκεται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης μαζί τους (Πετρίδου, 2005: 184). 

Σήμερα, όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια σχέση 
έντονης αλληλεπίδρασης μεταξύ του σχολικού οργανισμού και της τοπι-
κής κοινωνίας, τόσο ως διοικητικό-πολιτικής οντότητας όσο και ως κοινω-
νιολογικής  συνιστώσας. Η σχέση αυτή, λόγω των έντονων διαφοροποιή-
σεων που παρατηρούνται στις τοπικές κοινωνίες, είναι δυναμική και ευμε-
τάβλητη (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999: 54-55).

Επειδή, σύμφωνα με τον Richardson (1973, όπ. αναφ. στο Ιορδανίδης, 
2005: 125-126), ο Διευθυντής αποτελεί το όριο ανάμεσα στο σχολικό ορ-
γανισμό και τους σχετικούς μ’ αυτόν εξωτερικούς παράγοντες, έχει και την 
ευθύνη να τον μετατρέψει σε μια κοινότητα αλληλεπιδρώντων και αλλη-
λοεπηρεαζόμενων ανθρώπων, στην οποία θα συνεργάζονται το διδακτι-
κό προσωπικό και οι μαθητές από τη μια και το σχολείο με την ευρύτερη 
κοινότητα από την άλλη για την επίτευξη των στόχων της παιδείας (Πασι-
αρδή, 2001: 64). Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να εκφράζει και να εμπνέ-
ει στους άλλους τον ενθουσιασμό για ένα όραμα και μια κοινή αποστολή, 
να παίρνει πρωτοβουλίες, να βοηθάει και να καθοδηγεί με το παράδειγμά 
του (Goleman, 1999: 266). Ταυτόχρονα, απαιτείται να είναι ιδεαλιστής και 
να επιδιώκει στόχους που ενδεχομένως κάποιοι να είναι αρκετά φιλόδοξοι 
(Barnard, 1997: 110).

1.3 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας σε σχέ-
ση με την ηγεσία

Ο όρος «ποιότητα» χρησιμοποιείται πολλές φορές για να δηλώσει την «τε-
λειότητα» ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (Oakland & Sohal, 1996: 4) και   
ταυτόχρονα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό με το οποίο κρίνεται η επι-
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βίωση του οργανισμού, αν αναφερόμαστε στον κόσμο των επιχειρήσεων 
και τεκμηριώνεται η ανάγκη ύπαρξής του, αν κάνουμε λόγο για έναν κοι-
νωνικό θεσμό όπως το σχολείο.

Στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το Doherty (1994, όπ. αναφ. στο Φασού-
λης, Κ., Κουτρουμάνος & Φασούλης, Β., 2012: 31), η διασφάλιση της ποιότη-
τας στηρίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις εντός των οποίων αυτή 
διεξάγεται, ως μια ιδιάζουσα μορφή παραγωγικής διαδικασίας.

Επειδή, όμως, η ποιότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την αποτε-
λεσματικότητα ενός οργανισμού, η σχολική μονάδα, παράλληλα προς την 
ποιοτική της λειτουργία, θα πρέπει να αναζητά και την αποτελεσματικότη-
τά της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αμ-
φισβητηθεί ο λόγος ύπαρξής της. 

Προσπαθώντας να ορίσουμε τι είναι αποτελεσματικό σχολείο θα μπο-
ρούσαμε να υιοθετήσουμε την άποψη των Hoy και Ferguson (1989, όπ. 
αναφ. στο Σαΐτη & Σαΐτης, 2012: 115), ότι είναι εκείνο στο οποίο, ανάμεσα 
στους στόχους που θέτει και στα αποτελέσματα που φέρει, υπάρχει αντι-
στοιχία. Ωστόσο, πολλές φορές, η «αξία» και η αποτελεσματικότητα τού 
σύγχρονου σχολείου μετριούνται με βάση τα επιτεύγματα που συμπλέουν 
με την «περιρρέουσα» κοινωνική ηθική (Ντίλιου & Κουτούζης, 2012: 345). 

Όπως είναι φυσικό, το μεγάλο βάρος και αυτής της προσπάθειας το επω-
μίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Ήδη σήμερα, με το έντονο ενδι-
αφέρον που παρουσιάζεται για την εκπαιδευτική ηγεσία, υπάρχει μια εδραι-
ωμένη πεποίθηση ότι η ποιότητα της ηγεσίας κάνει τη διαφορά σε ότι αφο-
ρά στα αποτελέσματα του σχολείου και των μαθητών (Bush, 2010: 112).   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2.0 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Είναι γεγονός ότι  στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα προσπάθειες που 
κατά καιρούς γίνονται για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων, σχετίζονται 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με αποκεντρωτικές πολιτικές. Ουσιαστι-
κά, αυτές, αναφέρονται σε όλους σχεδόν τους τομείς που αφορούν στους 
σχολικούς οργανισμούς, όπως η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η αυτονομία 
στη διοίκηση των σχολείων, οι πόροι, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή των ανα-
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λυτικών προγραμμάτων και το επαγγελματικό status των εκπαιδευτικών. 
Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν από μόνες τους μια δυναμική και μπορούν 
να κινητοποιήσουν ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, γο-
νείς, μαθητές κ.λ.π.) σε μια προσπάθεια για αποδέσμευση από τον αποκλει-
στικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. (Βοζαΐτης, & Υφαντή, 2006: 221-222).

Μελετώντας, όμως, τη θεσμική πραγματικότητα, διαπιστώνουμε ότι η ελ-
ληνική πολιτεία, από το 1985 έως σήμερα, πήρε αρκετές νομοθετικές πρω-
τοβουλίες που, αν και συνδέθηκαν με προσπάθειες βελτίωσης των σχολεί-
ων, εν τέλει, περιορίστηκαν σε επίπεδο διακηρύξεων και δεν απομείωσαν 
ουσιαστικά το ρόλο του κεντρικού κράτους. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η κεντρική εξουσία δεν επιθυμεί μια δυναμική ηγε-
σία, καθώς οι στόχοι και οι κανόνες λειτουργίας καθορίζονται σχεδόν σε 
απόλυτο βαθμό απ’ αυτήν. Έτσι, ο Έλληνας Διευθυντής δεν έχει πολλά πε-
ριθώρια να λειτουργήσει ελεύθερα, καθώς περιορίζεται από το υφιστάμε-
νο νομικό πλαίσιο που τον θέλει περισσότερο εκτελεστικό όργανο της εκ-
παιδευτικής διοίκησης παρά Διευθυντή-Ηγέτη (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012: 129). 
Υπό αυτές τις συνθήκες, υπονομεύονται στην πράξη αρκετοί από τους δι-
ακηρυγμένους στόχους και πολλές από τις αξίες του εκπαιδευτικού συστή-
ματος (Μπρίνια, 2012: 91-92).

Οι παραπάνω παραδοχές επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα σχετι-
κών ερευνών που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Επί παραδείγματι, σε δύο απ’ 
αυτές που διεξήχθησαν την προ-περασμένη δεκαετία, (Σαΐτης, 1997, Σαΐ-
της, 1998), διαπιστώθηκε ότι οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων, δεν 
έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες για την ανάληψη της ανάλογης ευθύνης 
ως προς τη λειτουργία των εκπαιδευτικών τους μονάδων και οι περισσό-
τεροι, σε καθημερινή βάση, ασχολούνται, κυρίως, με θέματα ρουτίνας και 
αρκετά λιγότερο με πρωτοβουλίες δημιουργικού χαρακτήρα (Σαΐτη & Σα-
ΐτης, 2012: 134-136).

Η κατάσταση, όμως, δε διαφοροποιείται και στα αποτελέσματα μιας πιο 
πρόσφατης έρευνας (Κουτούζης [επιμ], 2008), η οποία κατέγραψε ότι οι δι-
ευθυντές των ελληνικών σχολείων θεωρούν πως ο ρόλος τους είναι, κατ’ 
εξοχήν, διεκπεραιωτικός-γραφειοκρατικός και τα βασικά προβλήματα που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι τα διαχειριστικά και όσα αφορούν στην 
καθημερινή λειτουργία των σχολικών τους μονάδων (Κουτούζης, 2012: 214). 

2.1 Ηγεσία και σχετική αυτονομία της ελληνικής σχολικής μονάδας

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στο πλαίσιο ενός γενικότερου αιτήμα-
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τος για μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, γίνεται όλο και πιο έντο-
νη συζήτηση για αποκέντρωση, με αποτέλεσμα αυτή να «ακουμπάει» και 
το εκπαιδευτικό σύστημα (Κουτούζης, 2012: 212). Η συζήτηση αυτή μπο-
ρεί, υπό προϋποθέσεις, να βοηθήσει τις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο που 
λειτουργούν, να κάνουν σημαντικές προσπάθειες στη λογική της σχετικής 
αυτονομίας τους.

Αν, ωστόσο, δεχθούμε ότι «το κράτος είναι πολύ μεγάλο για να επιλύσει τα 
μικρά προβλήματα και πολύ μικρό για να επιλύσει τα μεγάλα» (Ανδρέου & Μα-
ντζούφας, 1999: 173), θα κατανοήσουμε ότι «η σχολική μονάδα και οι εκπαι-
δευτικοί είναι το κέντρο από το οποίο ξεκινούν οι σπίθες για δράσεις και ενέρ-
γειες με σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων» (Ράπτης 
& Δελημπανίδου, 2006: 215).

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Διευθυντής του σχολικού οργανισμού μπο-
ρεί, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται από το θε-
σμικό πλαίσιο, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για τη διαμόρφωση εσωτε-
ρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ωθώντας το σχολείο σε δράσεις που αφο-
ρούν τη σχολική ζωή και την τοπική κοινωνία, εκμεταλλευόμενος τη συνύ-
παρξη εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και τοπικών φορέων, προκειμένου 
να αναδείξει το σχολείο του και να το ανοίξει στην κοινωνία (Αθανασού-
λα-Ρέππα, 2008: 154-155).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

3.0  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

α) Σκοπός 
Με την παρούσα έρευνα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι από-

ψεις των ανθρώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, σχετικά με το πώς αντι-
λαμβάνονται το ρόλο, την αποστολή και  τις δυνατότητες του Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας. 

β) Ερευνητική μέθοδος-Εργαλεία-Ερευνητικά ερωτήματα
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι αυ-

τή της επισκόπησης με ποιοτική προσέγγιση. Ως ερευνητική τεχνική έχει 
επιλεγεί η  ημι-δομημένη συνέντευξη, προκειμένου να γίνει σε μεγαλύτε-
ρο βάθος η προσέγγιση του ερευνητικού προβλήματος. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις διερευνήθηκαν οι απόψεις σχετικά με το ρό-
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λο των διευθυντών και τη δυνατότητά τους για άσκησης ηγεσίας, ανάληψη 
πρωτοβουλιών, υλοποίηση αλλαγών, διαμόρφωση κουλτούρας και  προώ-
θηση μιας σχετικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, αποτυπώ-
θηκαν οι εκτιμήσεις για τη συμβολή των παραπάνω διευθυντικών ενεργει-
ών στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού, 
καθώς και για το τι προκρίνεται σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών μο-
νάδων ανάμεσα στην Ηγεσία και το Μάνατζμεντ.

γ) Το δείγμα 
Μέσα από δειγματοληψία σκοπιμότητας, που ικανοποιούσε τις ανάγκες 

της έρευνας (Cohen & Manion, 1996: 130), το δείγμα αποτέλεσαν δεκαέξι 
ερευνητικά υποκείμενα (Επτά/Διευθυντές/ντριες και έξι εκπαιδευτικοί Δημο-
τικών, Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών -ημερήσιων και εσπερινών- 
Λυκείων και Επαγγελματικών σχολών, δύο Σχολικοί Σύμβουλοι παιδαγωγι-
κής ευθύνης και ένας/μία Διευθυντής/ντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) από τις εκπαιδευτικές περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.

δ) Κωδικοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
Η κωδικοποίηση και η ανάλυση των δεδομένων που παρήχθησαν από 

τις συνεντεύξεις, έγινε με δύο τρόπους. Κάποιες από τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων ήταν προκωδικοποιημένες, με άμεση συνέπεια την ευχερέ-
στερη καταχώρισή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες, ενώ στις πιο ελεύθε-
ρες απαντήσεις έγινε εκ των υστέρων ανάλυση περιεχομένου.

3.1 Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Από την παρούσα έρευνα, φαίνεται ότι η αντίληψη που υπάρχει σήμερα 
για το ρόλο του Διευθυντή, τόσο από τους υφιστάμενους  διευθυντές των 
σχολικών μονάδων όσο και τα υπόλοιπα ερευνητικά υποκείμενα, κινείται 
σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, καταγράφεται μια έντονη συνειδητότητα ότι η 
υπάρχουσα κατάσταση είναι αρκετά περιοριστική, ώστε σχεδόν αναγκαστι-
κά οδηγεί στην πεποίθηση ότι ο σχολικός Διευθυντής πρέπει να κινείται, ως 
επί το πλείστον, σε μια διαχειριστική, διεκπεραιωτική  και γραφειοκρατική 
λογική, προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 
απατήσεις του υπάρχοντος συστήματος, ενώ στο δεύτερο, διαφαίνεται η 
προσδοκία ότι η άσκηση σχολικής ηγεσίας μπορεί, έως ένα βαθμό, να απο-
τελέσει λύτρωση από τις αγκυλώσεις που αυτό δημιουργεί και να βοηθήσει 
το σχολικό οργανισμό να κινηθεί δυναμικά προς τα εμπρός. 

Ειδικότερα, από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, κατέστη σα-
φές ότι η διοικητική δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η συγκε-
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ντρωτική λογική που το χαρακτηρίζει, εγκλωβίζουν τη σχολική μονάδα σε 
μια, εν πολλοίς, διαχειριστική-διεκπεραιωτική λογική και δεν της αφήνουν 
πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί ελεύθερα, προκειμένου να ανταποκριθεί 
καλύτερα στον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό της ρόλο. Για το λόγο αυτό 
και κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, ο τρόπος που λειτουργούν οι δι-
ευθυντές κινείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό σ’ αυτή τη λογική.

Για να μπορέσει, όμως, η σχολική μονάδα να ξεφύγει από τον εγκλωβι-
σμό αυτό, κρίνεται αναγκαία η άσκηση και η ανάπτυξη της σχολικής ηγεσί-
ας, η οποία φαίνεται να είναι δυνατή, παρόλο που οι υφιστάμενες συνθήκες 
δεν την ευνοούν ιδιαίτερα. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι η διοίκηση του 
σχολικού οργανισμού είναι μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία που απαι-
τεί, εκτός από τα ηγετικά χαρακτηριστικά και αυξημένα διοικητικά προσό-
ντα, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν γίνεται λόγος για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα και τις ιδιομορφίες που το διέπουν. Ωστόσο, η άσκηση και η ανάπτυ-
ξη της σχολικής ηγεσίας βαραίνει πολύ στη σκέψη των ανθρώπων της εκ-
παίδευσης, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερα οφέλη 
στον οργανισμό, στους λειτουργούς του και στην κοινωνία.

Ως άμεση απόρροια της άσκησης ηγεσίας στο σχολικό οργανισμό θεω-
ρείται η   κινητοποίηση που μπορεί να προκαλέσει, την οποία επιζητά πολύ 
έντονα η εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, προκει-
μένου να απεμπλακούν από την καθηλωτική λογική που επιβάλλει, από τη 
μια το σύστημα και από την άλλη η προσαρμοσμένη σ’ αυτό διαχειριστική 
λογική των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, μέσω του ορά-
ματος που θα εμπνεύσει ένας Διευθυντής-Ηγέτης, είναι δυνατόν να απο-
κτηθεί μια νέα οπτική σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί και 
τη στόχευση που χρειάζεται να έχει ο σχολικός οργανισμός, με σκοπό να 
βελτιώσει, κατά κύριο λόγο, την αποτελεσματικότητά του και να προσαρ-
μοστεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η προαναφερθείσα προσαρμογή συναρτάται-πέρα από το όραμα και την 
έμπνευση του σχολικού ηγέτη-και από μια σειρά άλλων δικών του ενεργει-
ών και δράσεων. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η προσπάθεια αναπροσαρμο-
γής της υφιστάμενης κουλτούρας και η προώθηση αλλαγών είναι μερικές 
απ’ αυτές τις δράσεις που φαίνεται, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν 
από τη διοικητική διάρθρωση της εκπαίδευσης, ότι μπορεί να αναλάβει. 
Μέσα απ’ αυτές θα δώσει ώθηση στον οργανισμό, σε μια δυναμική πορεία 
παρακολούθησης της νέας εποχής που απαιτεί τροποποιήσεις, βελτιώσεις 
και συνδέσεις με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα.

Η προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν οι πρωτοβουλίες 
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και οι αλλαγές στη σχολική μονάδα είναι μεγάλη και γι’ αυτό θεωρούνται 
κομβικής σημασίας στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητάς της. Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι αποτελούν ενέργει-
ες που ένας Διευθυντής με ηγετικά χαρακτηριστικά μπορεί να προωθήσει.

Ως άμεση συνέπεια των δράσεων ενός Διευθυντή με τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά θα είναι η απόκτηση από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότη-
τας  μιας διευρυμένης αντίληψης για το ρόλο τους, η οποία θα τους απαγκι-
στρώσει από τα στενά γραφειοκρατικά, διεκπεραιωτικά και διαχειριστικά 
όρια που το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλει και κατ’ επέ-
κταση θα οδηγήσει τον οργανισμό σε μια σχετική αυτονομία.

Η αυτονομία αυτή, κινούμενη πάντα μέσα στα όρια του υφιστάμενου 
νομικού πλαισίου, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη και προπάντων 
μια διαφορετική θέαση σχετικά με το ρόλο της σχολικής μονάδας στη σύγ-
χρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μέσω μιας τέτοιας στόχευσης και προο-
πτικής- χωρίς να παραγνωρίζονται οι κίνδυνοι του ελιτισμού και της κατη-
γοριοποίησης- το σχολείο θα ανοίξει στην κοινωνία, θα αναζητήσει συνέρ-
γειες και θα προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του, με απώτερο σκο-
πό τη βελτιστοποίηση των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών αποτελεσμά-
των του. Η προοπτική αυτή, όμως, απαιτεί σωστή αξιοποίηση των υφιστά-
μενων πόρων, την αναζήτηση νέων, κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, δημοκρατικό τρόπο διοίκησης και συνεργασία, ως αποτέ-
λεσμα ενός συλλογικού οράματος για μια κοινή προσπάθεια. 

Φαίνεται, τέλος, ότι η αυτονομία της ελληνικής σχολικής μονάδας ξεκι-
νάει από ενέργειες του διευθυντή που διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά και 
για να διατηρηθεί έχει ανάγκη απ’ αυτόν τον τρόπο διεύθυνσης των σχο-
λείων, καθώς υποστηρίζεται ότι μια τέτοια προοπτική θα οδηγήσει σε έναν 
διαφορετικό από τον υφιστάμενο τρόπο διοίκησης των σχολικών οργανι-
σμών με έμφαση στην ηγεσία. Διαφορετικά, το ελληνικό σχολείο θα παρα-
μείνει στάσιμο και εγκλωβισμένο στα πενιχρά αποτελέσματα που μπορεί 
να του προσφέρει μια καλή διαχείριση, σκορπώντας απογοήτευση στους 
λειτουργούς του και την κοινωνία (βλ. σχ. 1).
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Σχήμα 1. Σύνοψη Συμπερασμάτων

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 

Όπως προκύπτει απ’ τα συμπεράσματα της έρευνας, μέσα στους κόλπους 
της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας-δεδομένου του συγκεντρωτι-
σμού-η απαίτηση για άσκηση και ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας είναι κυ-
ρίαρχη, καθώς αναζητείται εναγωνίως μια διέξοδος από την υφιστάμενη 
τελματώδη κατάσταση που δεν επιτρέπει τη δυναμική ανάπτυξη του σχο-
λικού οργανισμού. 

Η απαίτηση αυτή, καλό είναι να τροφοδοτήσει μια ουσιαστική συζήτη-
ση με βασικά, μεταξύ άλλων, θέματα τη σχέση της σχολικής μονάδας με 
την κεντρική διοίκηση, καθώς και το προφίλ που χρειάζεται να διαθέτει ο 
Διευθυντής της.
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Αυτονομία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης

Αναστάσιος Μαράτος

ABSTRACT

The current paper, aims to designate whether autonomy is given at the 
Greek educational system and more specifically at the department of 
technical education, through the inquiry of active teachers’ beliefs. In the 
first part of the project there has been an effort to delineate the actual 
reality at the Greek educational system and to clarify some meanings 
such as centralization, decentralization and autonomy. At the second part, 
the survey is presented via experience and the results. According to the 
findings of the scientific study, teachers who work at technical schools at 
the prefecture of Magnesia, believe that the educational system remains 
rather aggregate. In addition, they think that the supply of autonomy is a 
necessary requirement so that the technical education can be connected to 
job market. Finally, referring to their daily work routine, teachers at technical 
schools do believe that they don’t really have the crucial autonomy needed 
at vital issues.

1.0. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Η σημερινή κοινωνία έχει εξελιχθεί σε «κοινωνία γνώσης», απαιτώντας ευ-
ελιξία στον εργασιακό χώρο, διευκολύνοντας την αποκέντρωση στον το-
μέα παραγωγής και εντατικοποιώντας τους ρυθμούς παραγωγής στο όνο-
μα της πολυπόθητης «αποτελεσματικότητας» (Βεργόπουλος, 1999: 366). Με 
βάση αυτούς τους στόχους έχει προταθεί από πολλούς επιστήμονες η ανα-
μόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να στηρί-
ζεται στις αρχές της ισότητας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας και των ίσων 
ευκαιριών (Τζέλλος, 2008: 19). Βασικό μέλημα μιας πιθανής μεταρρύθμι-
σης, θα πρέπει, βέβαια, να αποτελεί και η αναμόρφωση των οργανωτικών 
δομών του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σύμφωνα με το κείμενο του πορίσματος της Έκθεσης της Επιτροπής 
του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2006), η σχολική μονάδα αναμένεται 

Αναστάσιος Μαράτος
Αυτονομία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης



1473

να αναδειχτεί σε σημαντικό φορέα - παράγοντα διαμόρφωσης εκπαιδευ-
τικής πολιτικής. Οι σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού και περισ-
σότερο ευέλικτου προγράμματος, καλούνται να έχουν περισσότερες ευ-
θύνες και αυτονομία στη διαμόρφωση και υλοποίηση προγράμματος ενι-
σχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των μαθη-
τών, καθώς και στη διαμόρφωση και υλοποίηση προγράμματος σπουδών 
στη ζώνη των διαθεματικών δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πόρισμα αναφέρε-
ται ότι «οι σχολικές μονάδες μπορούν να αξιοποιήσουν κοινωνικούς εταί-
ρους στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκοντας: α) σταθε-
ρή και δομημένη συνεργασία με τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του σχολείου, β) συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, ιδιαίτερα με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, γ) συνεργασία με 
άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις κτλ.)».

Κατά τον Cerini (1998: 12), «η Εκπαίδευση απαιτεί αυτονομία και ελευθε-
ρία στη διδασκαλία και στη μάθηση. Υπάρχει συνεπώς ένα παιδαγωγικό δε-
δομένο, ή μάλλον επιστημολογικό, μέσα στην έννοια της Σχολικής Αυτονομί-
ας. Δεν μπορεί να πρόκειται για μια απλή οργανωτική διατύπωση(…) Είναι κα-
νείς αυτόνομος όχι μόνο στην αξία ενός θεσπίσματος, αλλά εάν είναι ο ίδιος σε 
θέση να εκφράσει ένα σαφή εκπαιδευτικό σχεδιασμό». Η αυτονομία, λοιπόν, 
δε μπορεί να θεωρείται απλά ως το πέρασμα αρμοδιοτήτων και εντολών 
από το Κράτος στα τοπικά θεσμικά όργανα για τη διοίκηση και τη διαχεί-
ριση του σχολείου. Και κανείς σήμερα δε μπορεί να ισχυριστεί ότι το σχο-
λείο αποτελεί θεσμό ικανοποίησης των τοπικών κοινωνικών αναγκών, αλ-
λά ούτε και ότι μοναδική του επιδίωξη είναι η αρμονική ανταπόκρισή του 
στις ανάγκες της αγοράς (Τζέλλος, 2008: 87). 

1.1 Σχολική αυτονομία και Ευρώπη

Η τελευταία εικοσαετία σημαδεύτηκε από καθοριστικές αλλαγές στον το-
μέα των ευθυνών των εκπαιδευτικών στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών 
χωρών. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στη μεγαλύτερη αυτονομία 
σε εκπαιδευτικά θέματα, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στους εκπαιδευ-
τικούς να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικότερα στον σχεδιασμό του 
προγράμματος σπουδών, την αποδοχή νέων καθημερινών αρμοδιοτήτων 
και τη δημιουργία νέων απαιτήσεων προς τους εκπαιδευτικούς (Ευρυδίκη, 
2008: 9). Στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, οι νέες αρμο-
διότητες που ανατέθηκαν στους εκπαιδευτικούς ήταν αποτέλεσμα κυρίως 

Αναστάσιος Μαράτος
Αυτονομία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης



1474

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

μιας ολοένα μεγαλύτερης σχολικής αυτονομίας και, γενικότερα εκπαιδευ-
τικής αποκέντρωσης. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τομέα της σχο-
λικής αυτονομίας σε συνδυασμό με μέτρα εκπαιδευτικής αποκέντρωσης 
επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να αναμειχθούν ενεργά στον σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

1.2 Το ελληνικό μοντέλο

Το ελληνικό σύστημα είναι, ιεραρχικά δομημένο και σχηματικά παρουσιά-
ζεται ως μια πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο Υπουργός Παι-
δείας, που προΐσταται του αντίστοιχου υπουργείου, δηλαδή, της κεντρικής 
διοίκησης και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Στη βάση της πυραμί-
δας βρίσκεται το σύνολο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της 
χώρας. Οι διοικητικές αρμοδιότητες στη δομή της πυραμίδας, ως προς την 
ποσότητα, βαραίνουν κυρίως την κορυφή της πυραμίδας και μειώνονται 
όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση, η οποία έχει αποκλειστικά εκτελεστικές 
αρμοδιότητες και μηδαμινή εξουσία στο επίπεδο μόνο του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 137). 

Τα τελευταία χρόνια τίθεται όλο και εντονότερα το ζήτημα της διοικη-
τικής αποκέντρωσης στην εκπαίδευση. Όμως, παρά τα μέτρα της διοικητι-
κής αποκέντρωσης και της αυτονομίας στα σχολεία, υπήρξε από την πλευ-
ρά του κράτους ένας αυξημένος συγκεντρωτικός έλεγχος του περιεχομέ-
νου διδασκαλίας και η επιβολή συγκεκριμένων μαθησιακών προτεραιοτή-
των. Μ’ άλλα λόγια, το κράτος ενισχύει τον στενό έλεγχό του στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Ο αξιολογικός μηχανισμός στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του 
κράτους επιτρέπει επιπλέον τη διαρκή επιτήρηση της παιδαγωγικής πρα-
κτικής των ιδρυμάτων, τα αποτελέσματα της οποίας καθίστανται ορατά στο 
ευρύ κοινό (Μούτσιος, 2001: 18-25). Αυτή η αποκεντρωτική πολιτική του 
σύγχρονου κράτους προκύπτει ως αναγκαία στρατηγική προκειμένου αυ-
τό να ανταποκριθεί στην κατάτμηση των κοινωνικών συμφερόντων (κεφά-
λαιο, επιχειρήσεις, διάφορες οργανώσεις και μηχανισμοί, κοινότητες, εθνό-
τητες, κ.λ.π.) και έτσι να ανακτήσει την νομιμοποίησή του (Castells, 1997 όπ. 
αναφ. στο Μούτσιος, 2001: 19).

2.0. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην Ελλάδα, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, θεωρείται και είναι 
υποβαθμισμένη, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί βασική επιλογή του μα-
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θητικού δυναμικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η άποψη ότι η επαγ-
γελματική εκπαίδευση είναι κατώτερη ποιοτικά από την αντίστοιχη γενι-
κή, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι είναι παγιωμένη στην ελληνική 
κοινωνία. Όπως φάνηκε από την έρευνα των Παπαλεωνίδα και Μπεχράκη 
(2007: 321-328), κάποιες από τις υπάρχουσες απόψεις γύρω από την τεχνι-
κή εκπαίδευση είναι η «χαμηλή κοινωνική και μορφωτική προέλευση» του 
μαθητικού δυναμικού και το «ανδρικό προφίλ» αυτού του είδους της εκπαί-
δευσης εν γένει. Επίσης, η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε ότι οι μαθητές 
της ΤΕΕ, την έχουν επιλέξει για να αποκτήσουν ευκολότερα «απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», αλλά και με την προσδοκία να «εισαχθούν 
ευκολότερα» στα Τ.Ε.Ι. μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος, 
πολλοί από αυτούς τους μαθητές είχαν «δοκιμάσει τις δυνάμεις τους» στο 
Ενιαίο Λύκειο, χωρίς επιτυχία και στράφηκαν, αναγκαστικά προς την ΤΕΕ.

Όπως στις περισσότερες συζητήσεις περί δημόσιας διοίκησης, έτσι και 
στον διάλογο για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, κυριαρχεί η επι-
λογή του αποκεντρωτικού συστήματος διοίκησης. Μέχρι στιγμής όμως, 
καμία από τις νομοθετικές προσπάθειες που έχουν επιχειρηθεί από τη σύ-
σταση του νεοελληνικού κράτους κι έπειτα δεν είχε τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα και οι όποιες αποκεντρωτικές πρωτοβουλίες, είτε παρέμειναν 
σε θεωρητικό επίπεδο, είτε περιορίστηκαν σε ζητήματα επιφανειακού χα-
ρακτήρα και δεν αντιμετώπισαν σε βάθος το πρόβλημα του συγκεντρωτι-
σμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Όσοι ασχολούνται με θέματα παιδείας, στην Ελλάδα, αναφέρονται συ-
νήθως στην ανώτατη εκπαίδευση, το γενικό λύκειο και το σύστημα εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αναφορές στην τεχνική και επαγ-
γελματική εκπαίδευση και τα προβλήματά της είναι σαφώς λιγότερες και 
πιο περιορισμένες. Η τελευταία, τίθεται στο περιθώριο καθώς προσελκύει 
«κακούς» ή προερχόμενους από χαμηλά κοινωνικά στρώματα μαθητές. Το 
σπουδαιότερο, μάλιστα, είναι ότι καμία πολιτική ηγεσία δεν μπόρεσε να υπο-
βάλει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την τεχνική και επαγγελματική εκπαί-
δευση, γεγονός που φανερώνεται από το πλήθος των σχετικών νομοθετη-
μάτων, που συχνά αναιρεί το ένα το άλλο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003).

Αντίθετα στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και πλού-
σια βιβλιογραφία  σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και με 
την αυτονομία αφού για τις περισσότερες δυτικές χώρες η αυτονομία στο 
εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί μια πραγματικότητα. Στο ελληνικό συγκεί-
μενο, όμως, η επιστημονική και όχι μόνο ενασχόληση με την τεχνική εκπαί-
δευση είναι, σαφώς, περιορισμένη. Λιγότερο περιορισμένη είναι η ενασχό-
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ληση με το θέμα της αυτονομίας αλλά και πάλι δε θα μπορούσε σε καμία 
περίπτωση να συγκριθεί με την αντίστοιχη δραστηριότητα στην Ευρώπη. 

3.0. Η ΕΡΕΥΝΑ

Οι συστηματικές έρευνες και ιδιαίτερα οι διδακτορικές διατριβές που ασχο-
λούνται με την αυτονομία στην τεχνική εκπαίδευση είναι σχεδόν μηδενι-
κές. Η έλλειψη αυτή αποτέλεσε βασικό κίνητρο για την παρούσα εργα-
σία, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει το κατά πόσο η παροχή αυτονομί-
ας στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα οδηγήσει σε βελτίωση 
της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζο-
νται οι απόψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.), σχετικά με τη θέση που θα πρέπει να έχει η αυτονομία, στις σχο-
λικές μονάδες αυτού του είδους. Η όλη προσπάθεια στρέφεται γύρω από 
τρεις θεματικούς άξονες:

Α) συγκεντρωτισμός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Β) αυτονομία στον χώρο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Γ) αυτονομία εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

3.1 Πληθυσμιακός στόχος

Ο πληθυσμός-στόχος της παρούσας έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί που δι-
δάσκουν το σύνολο των μαθημάτων (μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα 
γενικής παιδείας) σε ΕΠΑ.Λ. του νομού Μαγνησίας. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να 
γίνει διαχωρισμός σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς γενι-
κής παιδείας καθώς ο στόχος ήταν να αντιμετωπιστεί το θέμα της αυτονο-
μίας στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ως ολότητα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 184 άτομα. Από αυτά το 31,5% ήταν άν-
δρες και το 68,5% γυναίκες. Η κύρια ηλικιακή ομάδα είναι αυτή μεταξύ είναι αυτή 
μεταξύ 41-50 με ποσοστό εμφάνισης 43,5%. Αναφορικά με την προϋπηρεσία η 
κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης είναι αυτή μεταξύ 11-20 ετών 
με ποσοστό 53,5 %. Εξετάζοντας τη σχέση εργασίας, το σύνολο των ερωτώμενων 
είναι μόνιμοι (ποσοστό 100%). Επίσης, σχετικά με τις επαγγελματικές σπουδές, 
το 82,6% των ερωτώμενων δηλώνουν απόφοιτοι ΑΕΙ και το 17,4 απόφοιτοι ΤΕΙ.

Εξετάζοντας τις συμπληρωματικές σπουδές, προκύπτει ότι το 59,8% των 
συμμετεχόντων δε διαθέτει πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, το 30,4% δι-
αθέτει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, το 8,7% μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης και 
το 1,1% διδακτορικό τίτλο.
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Αναφορικά με τις σχολικές μονάδες που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 
34,2% των ερωτώμενων υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών, το 
33,2% σε σχολεία ημιαστικής περιοχής και το 30,4% σε σχολεία αστικής πε-
ριοχής. Τέλος, εξετάζοντας το μέγεθος των σχολικών μονάδων προκύπτει 
ότι το 51,1% έχει 150-250 μαθητές, το 33,7 έχει λιγότερους από 150 μαθη-
τές και το 15,2% έχει περισσότερους από 250 μαθητές.  

4.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας συμφωνούν στο με-
γαλύτερο ποσοστό με τις ερωτήσεις- αποσπάσματα που αξιολόγησαν. Κα-
ταρχήν, στο πρώτο μέρος των ερωτήσεων συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. 
Προφανώς, η στάση τους αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι, όπως φάνη-
κε και από την ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε στο θεωρητικό μέρος, 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν και συνεχίζει να είναι συγκεντρω-
τικό. Αυτή είναι μια άποψη που φαίνεται να ενστερνίζονται όλοι οι εκπαι-
δευτικοί ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία την προϋπηρεσία, τα ακαδη-
μαϊκά προσόντα, την περιοχή και το μέγεθος του σχολείου.

Αναμενόμενα, λοιπόν, είναι και τα ευρήματα σε σχέση με την έλλειψη 
αυτονομίας συνολικά στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην αναγκαι-
ότητα αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και στην παροχή 
αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, πάνω από το 70% των 
συμμετεχόντων συμφωνούν με τις προαναφερθείσες απόψεις, ενώ οι μέ-
σες τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες από την τιμή 3 και αγγίζουν την τιμή 4. 
Τα αποτελέσματα αυτά, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι το συγκεντρωτικό 
σύστημα δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει και κρίνει αναγκαία την 
αποκέντρωση στην εκπαίδευση. Έντονο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατα-
νομή των ποσοστών στην ερώτηση σχετικά με τη βελτίωση του καθημερι-
νού έργου του εκπαιδευτικού μέσα από την αποκέντρωση, η οποία αποτε-
λεί την πιο κομβική ερώτηση της ενότητας, καθώς η καθημερινή πρακτική 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τους εκπαιδευτικούς. Σ’ αυ-
τό, λοιπόν, το ερώτημα το ποσοστό συμφωνίας ήταν το πιο μεγάλο στην 
ενότητα με μέση τιμή που ξεπέρασε την τιμή 4.

Και στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, η οποία είχε να κάνει με το ρόλο 
της αυτονομίας στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, παρατηρή-
θηκε μεγάλη συμφωνία στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρησιμότη-

Αναστάσιος Μαράτος
Αυτονομία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης



1478

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

τα της αυτονομίας σ’ αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης. Σε όλες τις ερωτή-
σεις, παρατηρήθηκε μέση τιμή μεγαλύτερη από την τιμή 3, ενώ σε κάποιες 
η μέση τιμή ξεπέρασε την τιμή 4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση της Τ.Ε.Ε με την αγορά εργασίας και τη 
συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.   

Συγκεκριμένα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεση με την αγορά εργα-
σίας, συμφωνεί ότι η αυτονομία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά προς αυ-
τή την κατεύθυνση συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων που άγγιξε το 
80%, ανεξάρτητα από τους παράγοντες που κάθε φορά εξετάζονταν (φύ-
λο, ηλικία προϋπηρεσία κτλ.). Αυτή η σύνδεση, εξάλλου, ήταν και παραμέ-
νει ο πρωταρχικός στόχος όλου του κεντρικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την 
Προβατά (2005: 193), η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα μετά το δεύτε-
ρο παγκόσμιο πόλεμο επηρεάσθηκε από τη θεωρία της «αναπτυξιακής εκ-
παίδευσης», η οποία με την κατάλληλη επεξεργασία θα μπορούσε να συμ-
βάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, στόχος ήταν και πα-
ραμένει, η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκδοση του εκπαιδευ-
τικού δικτύου Ευρυδίκη (2008), η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 
έχει εντονότερο προσανατολισμό προς την αγορά εργασίας. Η συγκεκρι-
μένη έρευνα, έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η τεχνική εκπαί-
δευση έχει ανάγκη περισσότερη αυτονομία συγκριτικά με την αντίστοιχη 
γενική, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  κυριαρχεί η αντίλη-
ψη ότι οι έννοιες αυτονομία και αγορά εργασίας μέσω της τεχνικής εκπαί-
δευσης, είναι αλληλένδετες. 

Οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον νο-
μό Μαγνησίας, επίσης, παρουσιάζουν συντριπτικό ποσοστό συμφωνίας με 
την άποψη ότι η ενίσχυση της αυτονομίας στην τεχνική εκπαίδευση, μπο-
ρεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Όπως αναφέρει 
ο Φίλιας (1983: 207), μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της οικο-
νομίας υπάρχει άμεση σχέση. Ενώ σύμφωνα με τον Paulstonqua (στο Προ-
βατά, 2002: 41), η εκπαίδευση θεωρείται επένδυση. Αξιοποιώντας, λοιπόν, 
αυτές τις απόψεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η τεχνική –επαγγελ-
ματική εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την οικονομία.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, έγινε φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί και των δυο 
φύλων, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία και τις σπουδές τους, πιστεύουν 
ότι οι σχολικές μονάδες τεχνικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αυτόνο-
μες ως προς τα ζητήματα πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων. Εξάλ-
λου, στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον η επαγγελματική εξειδίκευ-
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ση πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας (training on the job) στο πλαίσιο 
της δια βίου μάθησης (Billet, 2005). 

Το ερώτημα της δεύτερης ομάδας που παρουσίασε τη μικρότερη, συ-
γκριτικά, συμφωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες  ήταν το κατά πόσο η 
σχολική μονάδα στην τεχνική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αυτόνομη σε 
ζητήματα επιλογής της διδακτέας ύλης, αφού παρουσίασε μέση τιμή 3,15. 
Η συγκεκριμένη απάντηση ήταν αναμενόμενη, αφού τέτοιου είδους ελευ-
θερίες είναι εντελώς ξένες προς την εκπαιδευτική πραγματικότητα που έχει 
εδραιωθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων, που αποτελούσε κι αυτή με τα περισσότε-
ρα αποσπάσματα και αφορούσε την αυτονομία στους εκπαιδευτικούς της 
τεχνικής εκπαίδευσης, είχε θεωρηθεί εξαρχής πολύ σημαντική, αφού είχε 
να κάνει με την αυτονομία όπως την αντιλαμβάνονται στην καθημερινότη-
τά τους οι εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα που προέκυ-
ψαν ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερ-
θεί ότι τα πρώτα ερωτήματα της ενότητας είχαν να κάνουν με την παροχή 
αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ τα υπόλοι-
πα με την αυτονομία που αισθάνονται ότι έχουν στο καθημερινό τους έργο.

Αναλυτικότερα, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα πρέ-
πει να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία στο εκπαιδευτικό τους έργο, ενώ πιστεύ-
ουν ότι στο πλαίσιο της αυτονομίας θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες 
ευθύνες. Επίσης, παρατηρήθηκε μεγάλη συμφωνία στην άποψη ότι υπάρχει 
άμεση συνάρτηση της περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης με την ενίσχυ-
ση της επιθυμίας για παροχή αυτονομίας. Στις αντίστοιχες ερωτήσεις- απο-
σπάσματα του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε σε κάθε περίπτωση μέση 
τιμή πολύ πάνω από την τιμή 3, που προσέγγιζε την τιμή 4, χωρίς να παρου-
σιάζεται εξάρτηση από κάποιον άλλο παράγοντα όπως το φύλο ή η προϋπη-
ρεσία. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση με τα αποτελέ-
σματα των ερευνών των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ-
φωνα με τα οποία όσο μεγαλύτερη είναι η κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς, 
τόσο ευκολότερη είναι η αποκέντρωση και η παροχή αυτονομίας στους εκ-
παιδευτικούς και τη σχολική μονάδα (Ευρυδίκη, 2008: 47-49).

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις- αποσπάσματα της ενότητας, όπως προαναφέρ-
θηκε, εξέταζαν την αυτονομία που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως έχουν στο 
καθημερινό τους έργο. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως οι εκπαι-
δευτικοί της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης του νομού Μαγνησί-
ας, πιστεύουν ότι δεν έχουν την αυτονομία να παίρνουν καίριες αποφάσεις 
που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους στη σχολική μονάδα που υπη-
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ρετούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το με-
γαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων πιστεύει ότι δεν διαθέτει την ευχέ-
ρεια να καθορίσει τη σειρά διδασκαλίας των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα της τάξης τους, ούτε να λαμβάνει καίριες αποφάσεις που αφορούν 
τα επαγγελματικά τους καθήκοντα ή τη βελτίωση του σχολικού χώρου. Επί-
σης, δεν νιώθουν ότι έχουν την αυτονομία να επιλέξουν διάφορα σχολικά εγ-
χειρίδια με τα οποία θα μπορέσουν να προσεγγίσουν την υπό εξέταση ύλη.

Στα προαναφερθέντα αποτελέσματα, φάνηκε μέσω της στατιστικής εξέ-
τασης ότι το μέγεθος του σχολείου αποτελεί έναν παράγοντα που επιφέρει 
οριακά στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι, 
ενώ στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει αυτο-
νομία στο καθημερινό έργο των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευση, 
οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία αστικών περιοχών εκφράζουν 
αυτήν την άποψη σε μικρότερο βαθμό από τους συναδέλφους τους που 
υπηρετούν σε σχολεία ημιαστικών ή αγροτικών περιοχών. 

Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι η έρευνα έδειξε ότι το ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα, παραμένει σε γενικές γραμμές συγκεντρωτικό παρά τις 
όποιες περί του αντιθέτου διακηρύξεις. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε πως δεν 
αισθάνονται να έχουν την αυτονομία να πάρουν πρωτοβουλίες στην καθη-
μερινότητά τους στη σχολική μονάδα, ενώ εξέφρασαν σε μεγάλο ποσοστό 
την άποψη ότι θα ήθελαν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Εξάλλου 
η αποκέντρωση και η συμμετοχική διοίκηση είναι έννοιες στις οποίες δεν 
καταργείται η ιεραρχία, αλλά διευκολύνεται το έργο της, αφού η συμμετο-
χική διαδικασία στις αποφάσεις και στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής σημαίνει και ανάληψη ευθύνης από τους συμμετέχοντες (Ανδρέου & 
Παπακωνσταντίνου, 1994: 201).    

 
5.0. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, φαίνεται πως προωθούν σε μεγάλο 
την αυτονομία στους εκπαιδευτικούς και την αυτοδιοίκηση στις εκπαιδευ-
τικές μονάδες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι παιδαγωγικές προσεγγί-
σεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την φιλοσοφία και τους διαθέσιμους 
πόρους της πολιτείας που τα δημιουργεί. Με βάση τη σύγχρονη βιβλιογρα-
φία, είναι σημαντικό  τα εκπαιδευτικά συστήματα να είναι ανοικτά, ευέλι-
κτα και να διέπονται από μια μαθητοκεντρική φιλοσοφία. Ο εκπαιδευόμε-
νος τοποθετείται στο κέντρο του μαθησιακού περιβάλλοντος και περιβάλ-
λεται από εκπαιδευτές, από άλλους εκπαιδευόμενους, από μαθησιακό υλι-
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κό και από τεχνολογικά εργαλεία που διευκολύνουν τη μάθηση και τη δι-
αχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό η παροχή της δύ-
ναμης της αυτενέργειας στους εκπαιδευτικούς, μπορεί να θεωρηθεί απα-
ραίτητη, αφού η τοποθέτηση του μαθητή στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος, σημαίνει και την αναγκαία διαφοροποίηση της διδακτικής προσέγγι-
σης από πλευράς διδάσκοντος.

Η σύγχρονη εποχή, δεν απαιτείται από το σχολείο μόνο η παροχή γνώ-
σεων στους μαθητές, αλλά και η γενικότερη πνευματική ενδυνάμωσή τους 
και η παροχή σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι σύγχρονοι αυ-
τοί στόχοι χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση, όπως για παράδειγμα η ει-
σαγωγή καινοτομιών και αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον. Στη σημερινή 
εποχή, η διαρκής εξέλιξη, αλλαγή και βελτίωση κάθε φύσεως οργανισμού 
(συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου) αποτελεί αδήριτη αναγκαιότη-
τα και ουσιαστικό στόχο της συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Η αλλα-
γή είναι η διαδικασία εκμάθησης νέων ιδεών και νέων πραγμάτων (Fullan, 
2003). Συνοπτικά μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η  αλλαγή οδηγεί στη 
δημιουργία νέων νοοτροπιών, στην μετατροπή των υφιστάμενων κατα-
στάσεων και στην αποδοχή νέων συνθηκών πραγματικότητας. Η εφαρμο-
γή καινοτομιών με αποτελεσματικό τρόπο, σημαίνει αλλαγές στις συμπε-
ριφορές και τα πιστεύω. Αλλαγές στις συμπεριφορές σημαίνει νέες ικανό-
τητες, νέες δραστηριότητες και πρακτικές ενώ αλλαγή στα πιστεύω σημαί-
νει, νέες δεσμεύσεις, νέες κατανοήσεις (ό.π). 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι ένας τομέας 
που θεωρείται, όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους πιο σημαντικούς στη 
σύγχρονη εκπαίδευση. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να 
προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια συνολική εικόνα των επαγγελμά-
των για τα οποία  τους εκπαιδεύει η οποία θα πρέπει να επέλθει μέσα από 
τη σωστή και την έγκαιρη ενημέρωση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
η σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει την αυτονομία να προσκαλεί ειδικούς 
και επαγγελματίες στο χώρο του σχολείου αλλά και να πραγματοποιεί επι-
σκέψεις σε χώρους εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να προσφέρει τις απαραί-
τητες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας, την αναγκαία κατάρτι-
ση και τις αμοιβές που προβλέπονται αλλά και να κοινοποιεί πηγές πληρο-
φόρησης σχετικά με διευθύνσεις συλλόγων κυβερνητικών οργανώσεων, 
συνδικαλιστικών ενώσεων και άλλων φορέων που μπορούν να προσφέ-
ρουν πληροφόρηση για διάφορα επαγγέλματα.

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις έχουν ως κεντρική έννοια τη 
δια βίου μάθηση. Η υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλά-
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δα, διακρίνεται από μεγάλο βαθμό ανελαστικότητας. Το σύστημα επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης αναμένεται να καταστήσει τους αποφοίτους του ερ-
γασιακά ευέλικτους και καταρτισμένους με γνώμονα την αυξημένη σημα-
σία που αποκτούν οι γενικού τύπου ικανότητες στην επαγγελματική προ-
ετοιμασία σήμερα. Η δια βίου μάθηση προϋποθέτει ευελιξία, ενώ η συνε-
χιζόμενη κατάρτιση θα πρέπει να εναρμονίζεται με την αποτελεσματικό-
τητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η αυτονομία στην επαγγελ-
ματική εκπαίδευση αναμένεται να βοηθήσει στον σχολικό επαγγελματικό 
προσανατολισμό αλλά και στη δημιουργία μιας ευρύτερης γνωστικής τε-
χνολογικής υποδομής. Επιπλέον, η επαγγελματική κατάρτιση που επηρε-
άζεται από τις επαγγελματικές εξελίξεις, θα πρέπει να παρέχεται στα πλαί-
σια ευέλικτων σχημάτων κατάρτισης που ενδέχεται να λειτουργούν εκτός 
εκπαιδευτικού συστήματος (Παλαιοκρασάς, 1995: 222). 

Η αποκέντρωση και η παροχή αυτονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα 
γενικότερα, θα μπορέσει να οδηγήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη των νέ-
ων ικανοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή. Η σημερινή τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση καλείται να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αναμένεται, επίσης, να προε-
τοιμάσει τους μαθητές για ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπου κύ-
ριο χαρακτηριστικό θα είναι η ελαστικότητα και η κινητικότητα. Στην κα-
τεύθυνση αυτή, είναι λογικό, το σχολείο να μπορεί να επιλέγει τους κατάλ-
ληλους τρόπους για να διασφαλίσει την πληρότητα κατάρτισης των μαθη-
τών. Ένας από τους τρόπους αυτούς, αναμένεται να είναι η ελεύθερη επιλο-
γή των εγχειριδίων και της διδακτικής προσέγγισης της προς εξέταση γνώ-
σης. Η σημασία της συγκεκριμένης πρότασης μπορεί να γίνει περισσότερο 
αντιληπτή αν αναλογιστεί κανείς ότι στο σημερινό Επαγγελματικό Λύκειο 
χρησιμοποιούνται, με εντολή του Υπουργείου, εγχειρίδια που έχουν ως ημε-
ρομηνία συγγραφής το 1984 και πραγματεύονται ζητήματα τα οποία στην 
καλύτερη περίπτωση θεωρούνται ξεπερασμένα. 

Το σημαντικότερο, όμως, ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την παροχή αυ-
τονομίας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην τεχνική εκπαίδευση εί-
ναι το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η εφαρμογή της πρακτικής 
άσκησης, που ενώ στην Ευρώπη θεωρείται κάτι το δεδομένο, στην Ελλά-
δα δεν λαμβάνει χώρα. Και αν απώτερος στόχος της τεχνικής εκπαίδευσης 
είναι η σύνδεση με την αγορά εργασίας, η πρακτική άσκηση είναι ο σύν-
δεσμος. Μέχρι σήμερα, το τεχνικό λύκειο αποπειράθηκε να προετοιμάσει 
τους μαθητές τόσο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για την αγορά 
εργασίας, χωρίς να καταφέρει τίποτα από τα δυο.

Αναστάσιος Μαράτος
Αυτονομία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης



1483

Η παροχή αυτονομίας, όμως, συνεπάγεται και αύξηση των ευθυνών τό-
σο στους εκπαιδευτικούς, όσο και  στη σχολική μονάδα. Για να ανταποκρι-
θούν στις προκλήσεις που συνεπάγονται οι έννοιες της αποκέντρωσης και 
της αυτονομίας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θωρακιστούν με πρόσθε-
τες ακαδημαϊκές γνώσεις, να αποδεχτούν την ανάγκη ανάληψης περισσό-
τερων ευθυνών και να εφαρμόσουν στην πράξη όλα όσα εμπεριέχονται 
στην έννοια δια βίου μάθηση, ώστε να είναι κάθε στιγμή σε θέση να αντα-
ποκρίνονται στις ταχύτατες εξελίξεις. Εξάλλου, στόχος της εκπαίδευσης εί-
ναι να προετοιμάσει το μαθητικό δυναμικό, παρέχοντας τις ικανότητες και 
τις γνώσεις που έχουν διαχρονική αξία και αποτελούν την απαραίτητη βά-
ση πάνω στην οποία, ο νέος θα στηρίξει την εξέλιξή του ως εργαζόμενος 
στη σύνθετη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα (Δαφέρμος, 2002: 227).     
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Η Οργανωσιακή Κουλτούρα 
στο Δημοτικό Σχολείο

Αικατερίνη Μπαλάση
Γεώργιος Ιορδανίδης

ABSTRACT

Every organization is not only characterized by its organizational struc-
ture, but also by its “intangible” dimension, its organizational culture, which 
is main factor of organizational effectiveness. But, in Greece there aren’t 
enough empirical studies of school organizational culture. This research was 
conducted on 101 Greek primary schools, through questionnaires, aiming 
to investigate, measure, and compare the existing and desired school/or-
ganizational culture, using the “Competing Values Framework”. The results 
showed that primary schools are mainly characterized by both hierarchy and 
clan culture, but teachers prefer restriction of the former. Also, participants’ 
characteristics according to C.V.F.’s 4 cultural models were investigated.

KEYWORDS: School Organization, Organizational Culture, Primary Edu-
cation, C.V.F., Greece.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν έναν οργανισμό αφορούν 
τους ανθρώπους, την επιδίωξη αντικειμενικών σκοπών, και την οργανωτι-
κή δομή (Σαΐτης, 2008: 156· Κατσαρός, 2008: 18). Όλα αυτά συναντώνται 
στο πλαίσιο του σχολείου, εκλαμβάνοντάς το ως τυπικό οργανισμό. Έτσι, 
ακολουθεί τη «Διοικητική Σκέψη» των οργανισμών γενικά, η οποία διαχω-
ρίζεται κυρίως σε τρεις Σχολές/Προσεγγίσεις, όπως την Κλασική (19ος-20ος 

αι.) που εστιάζει στην τυπική οργάνωση (γραφειοκρατικό/ορθολογικό μο-
ντέλο σχολικής οργάνωσης), τη Νεοκλασική Προσέγγιση/Ανθρωπίνων Σχέ-
σεων (1930-1950), εστιάζοντας στις ανθρώπινες σχέσεις-άτυπη οργάνωση 
(κοινοτικό μοντέλο), και τη Σύγχρονη Προσέγγιση/Κοινωνικών Συστημάτων 
(1950), συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω με το εξωτερικό περιβάλλον (σχο-
λείο ως κοινωνικό-ανοιχτό σύστημα). Αργότερα, εμφανίζεται η Μετά-Συ-
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μπεριφοριστική Προσέγγιση (1990-εφαρμογή Αρχών Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στα σχολεία) (Lunenburg & Ornstein, 2008: 4-12, 2012: 19· Hoy 
& Miskel, 1996: 9-17· Σαΐτης, 2008: 43-65· Πασιαρδής, 2004: 2-15). Ωστόσο, 
παρά την «αλλαγή παραδείγματος» (Lincoln, 1985 στο Sharan, Shachar, & 
Levine, 1999: 1), τα παραπάνω μοντέλα «συνυπάρχουν» στη σχολική διοίκη-
ση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (Sharan, Shachar, & Levine, 1999: 2). 

Εντούτοις, στους οργανισμούς εκτός από την τυπική δομή ενυπάρχει και 
μία «άυλη» διάσταση, η οποία επηρεάζει τον «τρόπο αντίληψης, σκέψης και 
αίσθησης των μελών» (Schein, 1985 στο Sun, 2008: 137· στο Maslowski, 2001: 
129), χωρίς πάντα να είναι συνειδητή (Cameron & Quinn, 1999: 14), παρα-
πέμποντας στην οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισμού, στην οποία το 
ενδιαφέρον ως σημαντικού παράγοντα οργανωσιακής αποτελεσματικότη-
τας-επίδοσης στράφηκε μόλις κατά το 1970-1980, διότι αυτή αναφέρεται σε 
«δεδομένες αξίες, βαθύτερες παραδοχές, προσδοκίες, και συλλογικές αναμνή-
σεις», με αποτέλεσμα να μην καθίσταται ευκόλως ανιχνεύσιμη (ο.π.). Ωστό-
σο, δεν θα πρέπει να υφίσταται σύγχυση μεταξύ της οργανωσιακής «κουλ-
τούρας» και του οργανωσιακού «κλίματος», εφόσον το δεύτερο αναφέρε-
ται σε προσωρινές στάσεις, συναισθήματα, αντιλήψεις που αλλάζουν εύ-
κολα, σε ορατές πτυχές του οργανισμού, και ατομικές οπτικές, σε αντίθε-
ση με την κουλτούρα, η οποία είναι πιο ανθεκτική στις αλλαγές, αναφέρε-
ται σε δυσδιάκριτες πτυχές των οργανισμών, βασικές αξίες, και συναινετι-
κές ερμηνείες για το «πως είναι τα πράγματα» (Cameron & Quinn, 1999: 134). 
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην «κουλτούρα», για τον προσδιορισμό της 
οποίας υιοθετείται ο ορισμός του Maslowski (1997: 5 στο Maslowski, 2001: 
8-9), βάσει του οποίου ορίζεται ως «οι βασικές παραδοχές, οι νόρμες και οι 
αξίες, και τα πολιτισμικά δημιουργήματα, τα οποία είναι κοινά μεταξύ των με-
λών του σχολικού οργανισμού και επηρεάζουν τη λειτουργία τους στο σχο-
λείο». Τα στοιχεία του ορισμού παραπέμπουν στα «επίπεδα» της κουλτού-
ρας, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους στο κατά πόσο είναι ορατά τα φαινό-
μενα της κουλτούρας (Schein, 2004: 25) (Εικόνα 1). Η συγκεκριμένη έρευ-
να εστιάζει στο δεύτερο επίπεδο. Άλλωστε, «τα πολιτισμικά δημιουργήματα 
είναι σχεδόν αμέτρητα και ιδιοσυγκρασιακά, οι βασικές παραδοχές είναι πο-
λύ δύσκολο να αποκαλυφθούν χωρίς μία ανάλυση εις βάθος, ενώ οι αξίες εί-
ναι πιο περιορισμένες σε αριθμό, κι εάν δεν είναι άμεσα ορατές, εντούτοις, εί-
ναι προσεγγίσιμες» (Meyer & Topolnytsky, 2000: 9.3.-9.4). 
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Εικόνα 1: Επίπεδα κουλτούρας-Μοντέλο του Schein 

Πηγή: (τα κείμενα) Schein, 1985 από Maslowski, 2001
 

2.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Υφίστανται δύο θεωρητικές προσεγγίσεις της οργανωσιακής κουλτούρας. 
Η «κοινωνιολογική» και η «ανθρωπολογική», των οποίων η διαφορά έγκει-
ται αντίστοιχα στο εάν οι οργανισμοί έχουν κουλτούρα (κουλτούρα ως χα-
ρακτηριστικό που ανήκει στον οργανισμό- ως λειτουργική ή δυσλειτουρ-
γική μεταβλητή) ή εάν ο οργανισμός είναι κουλτούρα (κουλτούρα ως μετα-
φορά του οργανισμού- οργανισμός ως «σύστημα νοημάτων») (Cameron & 
Quinn, 1999: 132· Maslowski, 2001: 21-22).

Οι συγκεκριμένες παραδοχές προέρχονται από τη «λειτουργική» και «ση-
μειωτική» προσέγγιση, όπου βάσει της «λειτουργικής», η κουλτούρα εκδη-
λώνεται στη συλλογική συμπεριφορά, ενώ βάσει της «σημειωτικής», η κουλ-
τούρα αφορά ατομικές ερμηνείες και γνωστικά σχήματα. Επίσης, βάσει «λει-
τουργικής», η κουλτούρα δύναται να μετρηθεί εμπειρικά, να εντοπιστούν 
διαφορές μεταξύ των οργανωσιακών κουλτούρων, και να «προβλεφθεί» η 
οργανωσιακή αποτελεσματικότητα μέσω της κουλτούρας, σε αντίθεση με 
τη «σημειωτική», βάσει της οποίας, εντός του οργανισμού υπάρχει μόνο η 
κουλτούρα, η οποία ερμηνεύεται διαχωρισμένη-ανεξάρτητη από κάθε άλ-
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λο οργανωσιακό φαινόμενο (Cameron & Quinn, 1999: 132). Ακόμη, βάσει 
της «λειτουργικής», η οργανωσιακή κουλτούρα εκλαμβάνεται ως ένα «εργα-
λείο/όργανο/μέσο» που εκπληρώνει ορισμένες ανάγκες-λειτουργίες, απο-
τελώντας έναν προσαρμοστικό και κανονιστικό-ρυθμιστικό μηχανισμό, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία και αποτελεσματικότητα του οργανι-
σμού (Smircich, 1983 στο Netta, χχ: 3).

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται στη «Δομο-λειτουργική προσέγγιση» 
της κουλτούρας, στην οποία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία του Maslowski 
(2001), ο Parsons (1951) είχε σημαντική συμβολή, αναπτύσσοντας τέσσερα 
τυπολογικά συστήματα, όπως «βιολογικά οργανικά», «ψυχολογικά», «κοι-
νωνικά», και «πολιτισμικά», με διαφορετικές λειτουργίες, όπως: «προσαρμο-
γή», «επίτευξη στόχων», «ενσωμάτωση», «λανθάνουσα/άδηλη κατάσταση». 
Αργότερα, ο Schein (1985), ανέπτυξε περεταίρω τη λειτουργική ανάλυση 
της οργανωσιακής κουλτούρας (2 λειτουργίες κουλτούρας: εξωτερική προ-
σαρμογή & εσωτερική ενσωμάτωση), ενώ ο Quinn με συνεργάτες (1970-
1980), βάσει των παραπάνω θεωριών, ανέπτυξαν το «Πλαίσιο Ανταγωνιστι-
κών Αξιών», το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα-προσεγγίσεις-προ-
σανατολισμούς κουλτούρας, όπως 1.«Μοντέλο Εσωτερικών Διαδικασιών» 
(internal process model) (γραφειοκρατία του Weber & «Επιστημονική Διοί-
κηση») (ιεραρχική/γραφειοκρατική κουλτούρα), 2.«Μοντέλο Ανθρωπίνων 
Σχέσεων» (human relations model) (Σχολή Ανθρωπίνων Σχέσεων) (οικογε-
νειακή κουλτούρα), 3.«Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος» (open systems mod-
el) (θεωρία ανοιχτών συστημάτων & ενδεχομενικές θεωρίες) (προσαρμο-
στική κουλτούρα) και 4.«Μοντέλο Λογικών Στόχων» (rational goal model) 
(συστημική & οικονομική θεωρία) (κουλτούρα της αγοράς). Παρά την ομοι-
ότητα των συγκεκριμένων μοντέλων με τις λειτουργίες του Parsons, ωστό-
σο, αυτά προήλθαν από εμπειρική έρευνα του Campbell και συνεργατών 
(1974) στους παράγοντες οργανωσιακής αποτελεσματικότητας, τους οποί-
ους οι Quinn & Rohrbaugh (1983) κατηγοριοποίησαν βάσει δύο αξόνων. Ο 
οριζόντιος άξονας αναπαριστούσε την εσωτερική έναντι εξωτερικής εστί-
ασης του οργανισμού, ενώ ο κάθετος άξονας την οργανωτική δομή (ευε-
λιξία έναντι σταθερότητας/ελέγχου). Έτσι, προκύπτουν τέσσερα τεταρτη-
μόρια αξιών οργανωσιακής αποτελεσματικότητας, τα οποία συνιστούν δι-
αφορετικά μοντέλα κουλτούρας, αναπαριστώντας, συγχρόνως, διαφορε-
τικές θεωρίες οργάνωσης-διοίκησης (Maslowski, 2001: 23-29) (Εικόνα 2). 
Ωστόσο, δεν ενδείκνυται η μονομερής εστίαση του οργανισμού σε κάποιο 
μοντέλο κουλτούρας, εφόσον αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αναποτελε-
σματικότητα (Quinn, 1988 στο Maslowski, 2001: 30). 
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Εικόνα 2: Πλαίσιο Ανταγωνιστικών Αξιών

Πηγή: Quinn, 1988 από Maslowski, 2001

2.1. Το ερευνητικό πλαίσιο: αναγκαιότητα και ερωτήματα της έρευνας 

Αν και αρκετές μελέτες (Deal & Kennedy, 1982· Peters & Waterman, 1982 
στο Hoy & Miskel, 1996: 132) επεσήμαναν τη σπουδαιότητα της οργανω-
σιακής κουλτούρας για την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, εντού-
τοις, στο χώρο του ελληνικού Δημοτικού σχολείου εκλείπουν οι εμπειρικές 
έρευνες διερεύνησης και αξιολόγησής της. 

Το ερευνητικό ερώτημα/σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί 
η διερεύνηση και μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας των ελληνικών 
Δημοτικών σχολείων, μέσω των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Επιμέρους ερωτήματα αποτέλεσαν:
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•	 η διερεύνηση και μέτρηση της επιθυμητής σχολικής κουλτούρας
•	 οι αποκλίσεις μεταξύ υφιστάμενης και επιθυμητής κουλτούρας 
•	 ο ρόλος των ατομικών/δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχό-

ντων αναφορικά με τα τέσσερα μοντέλα-προσανατολισμούς κουλ-
τούρας. 

Υποθέσεις: 
αναμένεται να προκύψουν περισσότερα του ενός μοντέλα οργανωσια-

κής κουλτούρας στους σχολικούς οργανισμούς.

3.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1. Δείγμα

Το δείγμα αποτελείται από εκπαιδευτικούς 101 Δημοτικών σχολείων της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης (14 Δήμους), στα οποία πραγματοποιήθηκαν δύο 
προσωπικές επισκέψεις, μία για διανομή και μία για συλλογή ερωτηματο-
λογίων, κατά το διάστημα 28 Νοεμβρίου 2013-17 Φεβρουαρίου 2014. Συλ-
λέχθηκαν 615 ερωτηματολόγια από τα 1010 που διενεμήθησαν (10 ερωτη-
ματολόγια σε κάθε σχολείο) (ποσοστό ανταπόκρισης 60,9%). Ωστόσο, χρη-
σιμοποιήθηκαν μόνο 583, εφόσον 32 κρίθηκαν ασυνεπή-ατελή. Συγκεκρι-
μένα, από το τελικό δείγμα 583 συμμετεχόντων, 191 είναι άνδρες (32,8%) 
και 392 γυναίκες (67,2%). Μόνο 54 είναι Διευθυντές/τριες (9,3%), 483 εί-
ναι δάσκαλοι ΠΕ70 (82,8%), ενώ 100 είναι διαφόρων ειδικοτήτων (17,2%). 
Επίσης, 542 (93%) συμμετέχοντες είναι μόνιμοι, 36 (6,2%) αναπληρωτές 
ΕΣΠΑ, 5 (0,9%) αναπληρωτές. Δεν βρέθηκε κανένας ωρομίσθιος. Οι περισ-
σότεροι, δηλαδή: 245 (42%) έχουν 21 και άνω έτη συνολικής προϋπηρεσί-
ας, 373 (64%) είναι ηλικίας 41-50 ετών, και 444 εκπαιδευτικοί (76,2%) έχουν 
1-10 χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο όπου έλαβε χώρα η έρευ-
να. Οι 326 εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε σχολεία αστικής περιοχής (55,9%), 
204 (35%) σε ημιαστική και 53 (9,1%) σε αγροτική. Ακόμη, 328 (56,3%) εκ-
παιδευτικοί διορίστηκαν βάσει πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ενώ 255 
(43,7%) βάσει πτυχίου ΑΕΙ. Οι 134 εκπαιδευτικοί (23%) κατέχουν και δεύτε-
ρο πτυχίο, ενώ 449 (77%) όχι. Επιπρόσθετα, μόνο 77 (13,2%) κατέχουν με-
ταπτυχιακό, και μόνο 12 (2,1%) κατέχουν διδακτορικό. Οι 495 εκπαιδευτι-
κοί (84,9%) γνωρίζουν υπολογιστές, ενώ 88 (15,1%) όχι. Η πλειοψηφία, δη-
λαδή: 323 εκπαιδευτικοί (55,4%) γνωρίζουν ξένη γλώσσα, και 346 (59,3%) 
έχουν επιμορφωθεί. Επιλέχθηκε η στρωματοποιημένη, απλή, τυχαία δειγ-
ματοληψία των σχολείων. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το 
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πρόγραμμα SPSS, PASW Statistics 18.0.

3.2. Εργαλεία μέτρησης

Το ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας, το οποίο βασίζεται στο 
«Πλαίσιο Ανταγωνιστικών Αξιών», αναπτύχθηκε από τον Maslowski (2001), ο 
οποίος αφού το έλεγξε για εγκυρότητα και αξιοπιστία, διερεύνησε και μέτρη-
σε την κουλτούρα των Ολλανδικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Για την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μετάφρα-
ση, καθώς και αντίστροφη μετάφραση από μία καθηγήτρια αγγλικής φιλο-
λογίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής μεταφορά των όρων στην ελληνική 
γλώσσα. Κατόπιν, υποβλήθηκε σε πιλοτική έρευνα, με δείγμα 8 εκπαιδευτι-
κούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου πε-
ριλαμβάνει δυο βασικά μέρη, καθώς και συνοδευτικό-ενημερωτικό κείμενο.

Στο Α μέρος περιλαμβάνονται 40 ερωτήσεις κλειστού τύπου (10 ερω-
τήσεις/αξίες για κάθε ένα από τα τέσσερα μοντέλα κουλτούρας του «Πλαι-
σίου Ανταγωνιστικών Αξιών»). Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν 
την άποψή τους σε μία 5βάθμια κλίμακα Likert (1=καθόλου σημαντικό ή 
ελάχιστα σημαντικό, 2=λίγο σημαντικό, 3=σχετικά σημαντικό, 4=σημαντι-
κό, 5=εξαιρετικά σημαντικό). Τα 40 στοιχεία/αξίες αξιολογούνται δύο φο-
ρές (δύο στήλες). Στην πρώτη στήλη, ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολο-
γήσει τις 40 αξίες βάσει προσωπικής προτίμησης (προσωπικές αξίες), ενώ 
στη δεύτερη στήλη, καλείται να αξιολογήσει τις ίδιες αξίες, αλλά αυτή τη 
φορά, βάσει του τι συμβαίνει στον οργανισμό/σχολείο (σχολικές αξίες). Από 
τη δεύτερη στήλη διαφαίνεται η υφιστάμενη οργανωσιακή κουλτούρα του 
σχολικού οργανισμού, ενώ από την πρώτη στήλη, διαφαίνεται μία επιθυ-
μητή κατάσταση, παραπέμποντας στην επιθυμητή σχολική κουλτούρα. 

Στο Β μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται ερωτήσεις που 
αφορούν: φύλο, θέση, ειδικότητα, περιοχή σχολικής μονάδας, έτη υπηρε-
σίας συνολικά, ηλικία, πτυχίο διορισμού, δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, δι-
δακτορικό, Η/Υ, ξένη γλώσσα, επιμόρφωση, έτη υπηρεσίας στο συγκεκρι-
μένο σχολείο και εργασιακό status, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δι-
χοτομικές ερωτήσεις, και ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. 

3.3. Δείκτες εγκυρότητας

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, έγινε ανάλυση πα-
ραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 40 ερωτήσεων του 
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ερωτηματολογίου και ορθογωνική περιστροφή (Varimax) των αξόνων, για 
κάθε στήλη ξεχωριστά. 

Όσον αφορά την υφιστάμενη κουλτούρα, το στοιχείο «παροχή βοή-
θειας» από το «Μοντέλο Ανθρωπίνων Σχέσεων» αφαιρέθηκε λόγω χαμη-
λής φόρτισής του: 0.263<0.30. Έτσι, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδει-
ξαν ότι οι 39 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ομαδοποιούνται στους τέσ-
σερις προβλεπόμενους άξονες (Πίνακας 1) με φορτίσεις που είναι από μέ-
τριες μέχρι πολύ υψηλές και ερμηνεύουν το 59.231% της συνολικής διακύ-
μανσης. Ο πρώτος άξονας αντιστοιχεί στο «Μοντέλο Ανοιχτού Συστήμα-
τος», ερμηνεύοντας το 35.669% της συνολικής διακύμανσης. Ο δεύτερος 
άξονας αντιστοιχεί στο «Μοντέλο Ανθρωπίνων Σχέσεων», ερμηνεύοντας το 
12.582% της συνολικής διακύμανσης. Ο τρίτος άξονας αντιστοιχεί στο «Μο-
ντέλο Λογικών Στόχων», ερμηνεύοντας το 6.800% της συνολικής διακύμαν-
σης. Ο τέταρτος άξονας αντιστοιχεί στο «Μοντέλο Εσωτερικών Διαδικασι-
ών», ερμηνεύοντας το 4.179% της συνολικής διακύμανσης. Από το σύνολο 
των 39 φορτίσεων μόνο μία είναι μικρότερη του 0.50 (κανονισμός=0.416). 
Ο μέσος όρος όλων των φορτίσεων είναι ίσος με 0.69212821.

Όσον αφορά την επιθυμητή κουλτούρα, τα στοιχεία «αφοσίωση-πίστη» 
και «δέσμευση» από το «Μοντέλο Ανθρωπίνων Σχέσεων», αφαιρέθηκαν λό-
γω ένταξής τους σε «λάθος» άξονα. Έτσι, τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
έδειξαν ότι οι 38 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ομαδοποιούνται στους 
τέσσερις προβλεπόμενους άξονες (Πίνακας 2) με φορτίσεις που είναι από 
μέτριες μέχρι πολύ υψηλές και ερμηνεύουν το 53.273% της συνολικής δια-
κύμανσης. Ο πρώτος άξονας αντιστοιχεί στο «Μοντέλο Λογικών Στόχων», 
ερμηνεύοντας το 35.669% της συνολικής διακύμανσης. Ο δεύτερος άξο-
νας αντιστοιχεί στο «Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος», ερμηνεύοντας το 
7.187% της συνολικής διακύμανσης. Ο τρίτος άξονας αντιστοιχεί στο «Μο-
ντέλο Ανθρωπίνων Σχέσεων», ερμηνεύοντας το 6.340% της συνολικής δι-
ακύμανσης. Ο τέταρτος άξονας αντιστοιχεί στο «Μοντέλο Εσωτερικών Δι-
αδικασιών», ερμηνεύοντας το 4.077% της συνολικής διακύμανσης. Από το 
σύνολο των 38 φορτίσεων 4 είναι μικρότερες του 0.50. Ο μέσος όρος όλων 
των φορτίσεων είναι ίσος με 0.63152632.
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Πίνακας 1: Παραγοντική ανάλυση χωρίς το στοιχείο «παροχή βοήθειας»

Component
1 2 3 4

ανταπόκριση προς τις νέες 
εξελίξεις ,805

"ανοιχτότητα" προς τις νέες 
εξελίξεις ,797

προσανατολισμός προς την 
αλλαγή ,782

προσανατολισμός προς τη 
μεταρρύθμιση ,776

προσανατολισμός προς την 
καινοτομία ,773

δράση ανάλογα με τις 
συνθήκες/καταστάσεις ,772
προσαρμοστικότητα ,769
ευμεταβλητότητα/ευελιξία ,768
ευελιξία ,762
ποικιλομορφία ,743
αλληλεγγύη ,821
αμοιβαία εμπιστοσύνη ,807
συνεργασία ,791
ευχάριστη ατμόσφαιρα ,777
υποστήριξη από τους άλλους ,749
αμοιβαία κατανόηση ,723
υψηλό ηθικό ,618
αφοσίωση/πίστη ,612
δέσμευση ,583
προσανατολισμός προς το 
επίτευγμα ,693
προσανατολισμός προς τους 
στόχους ,689
επίτευξη στόχου ,683
επιδίωξη της επιτυχίας ,655
προσανατολισμός προς τα 
αποτελέσματα ,635
επίτευγμα ,618
αποδοτικότητα ,615
παραγωγικότητα ,610
επάρκεια (γνώσης) ,588
αποτελεσματικότητα ,519
αμεταβλητότητα/
σταθερότητα ,763
σταθερότητα ,721
στερεότητα ,700
επισημοποίηση/τυπικότητα ,686
έλεγχος ,665
συνέχεια ,657
συντονισμός ,626
συνέπεια ,614
ασφάλεια ,612
κανονισμός ,416
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Πίνακας 2: Παραγοντική ανάλυση χωρίς τα στοιχεία «αφοσίωση/πίστη» 
και «δέσμευση».

Component
1 2 3 4

επιδίωξη της επιτυχίας ,723
επίτευξη στόχου ,702
επίτευγμα ,701
προσανατολισμός προς τους 
στόχους

,685

προσανατολισμός προς το 
επίτευγμα

,664

προσανατολισμός προς τα 
αποτελέσματα

,652

αποδοτικότητα ,646
παραγωγικότητα ,621
αποτελεσματικότητα ,601
επάρκεια (γνώσης) ,494
προσανατολισμός προς την 
αλλαγή

,779

"ανοιχτότητα" προς τις νέες 
εξελίξεις

,752

ανταπόκριση προς τις νέες 
εξελίξεις

,740

προσανατολισμός προς τη 
μεταρρύθμιση

,725

προσανατολισμός προς την 
καινοτομία

,669

ποικιλομορφία ,636
ευμεταβλητότητα/ευελιξία ,576
ευελιξία ,547
προσαρμοστικότητα ,516
δράση ανάλογα με τις 
συνθήκες/καταστάσεις

,492

αλληλεγγύη ,755
αμοιβαία εμπιστοσύνη ,735
συνεργασία ,720
ευχάριστη ατμόσφαιρα ,626
αμοιβαία κατανόηση ,623
υποστήριξη από τους άλλους ,602
παροχή βοήθειας ,584
υψηλό ηθικό ,490
σταθερότητα ,723
αμεταβλητότητα/σταθερότητα ,692
κανονισμός ,668
επισημοποίηση/τυπικότητα ,639
ασφάλεια ,638
συνέπεια ,548
συνέχεια ,539
στερεότητα ,530
έλεγχος ,502
συντονισμός ,463
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3.4. Δείκτες αξιοπιστίας

Πίνακας 3: Συντελεστές αξιοπιστίας alpha Cronbach-Υφιστάμενη Κουλτούρα

ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ alpha Αριθμός 
στοιχείων

Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος 0,948 10

Μοντέλο Ανθρωπίνων Σχέσεων 0,928 9

Μοντέλο Λογικών Στόχων 0,900 10

Μοντέλο Εσωτερικών Διαδικασιών 0,786 10

Πίνακας 4: Συντελεστές αξιοπιστίας alpha Cronbach-Επιθυμητή Κουλτούρα

ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ alpha Αριθμός
στοιχείων

Μοντέλο Λογικών Στόχων 0,905 10

Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος 0,902 10

Μοντέλο Ανθρώπινων Σχέσεων 0,858 8

Μοντέλο Εσωτερικών Διαδικασιών 0,878 10

Στους παραπάνω Πίνακες (3 & 4) παρουσιάζονται οι συντελεστές αξιοπι-
στίας alpha Cronbach των τεσσάρων αξόνων του ερωτηματολογίου, οι πο-
λύ υψηλές τιμές (>0.7) των οποίων εξασφαλίζουν σημαντική εσωτερική συ-
νάφεια μεταξύ των ερωτήσεων που εμπεριέχονται στον κάθε παράγοντα.

4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥζΗΤΗΣΗ

4.1. Οργανωσιακή κουλτούρα

Βρέθηκε ότι τα ελληνικά Δημοτικά σχολεία χαρακτηρίζονται και από τα τέσ-
σερα μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας του «Πλαισίου Ανταγωνιστικών 
Αξιών», όσο αντιφατικά κι αν είναι μεταξύ τους, επιβεβαιώνοντας την αρ-
χική υπόθεση, διατηρώντας ισορροπία και υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει 
να αποφεύγεται μία μονομερής εστίαση σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης 
του σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Βάσει των ευρημάτων της 
συγκεκριμένης έρευνας, ως κυρίαρχα μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας 
των σχολικών οργανισμών παρουσιάζονται τόσο το «μοντέλο εσωτερικών 
διαδικασιών» (Μ.Ο.=4.0616, Τ.Α.=0.57538), όσο και το «μοντέλο ανθρωπί-
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νων σχέσεων» (Μ.Ο.=4.0465, Τ.Α.=0.66104), εφόσον η διαφορά τους είναι 
μόλις 0.01, υποδηλώνοντας την εστίαση των σχολείων στο εσωτερικό τους 
περιβάλλον. Έτσι, τα Δημοτικά Σχολεία χαρακτηρίζονται από επισημοποί-
ηση/τυπικότητα, σταθερότητα, έλεγχο, συντονισμό, κανόνες και κανονι-
σμούς. Το συγκεκριμένο μοντέλο κουλτούρας συνάδει με την επίσημη δο-
μή και διοίκηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, εφόσον αυτό 
διαρθρώνεται βάσει μιας πυραμιδικής-γραφειοκρατικής-ιεραρχικής δομής 
και οργάνωσης (ΥπουργόςΔιευθυντήςΕκπαιδευτικοί), όπου η εξουσία, 
η ευθύνη και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ανώτερη βαθμίδα δι-
οίκησης, δηλαδή το Υπουργείο (αρχή «ιεραρχικής κλίμακας»), γεγονός που 
οδηγεί στην εφαρμογή μιας ενιαίας-ομοιόμορφης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
σε επιτυχή συντονισμό και έλεγχο, ενώ ο κάθε εργαζόμενος λογοδοτεί και 
δέχεται εντολές μόνο από έναν προϊστάμενο (αρχή «ενότητας διοίκησης») 
(Σαΐτης, 2007: 111-112). Επίσης, η ύπαρξη πολλών επιπέδων και οργάνων 
διοίκησης οδηγεί σε έντονη επίβλεψη των σχολικών μονάδων, περιορισμό 
πρωτοβουλιών (ο.π.: 113-114), «αύξηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, δυ-
σκαμψία λήψης αποφάσεων, και δυσκολία επικοινωνίας εντός της οργανωτι-
κής δομής» (Σαΐτης, 2002· Σαΐτη, 2003 στο Σαΐτης, 2007: 113), αναπτύσσο-
ντας μια ιεραρχική/γραφειοκρατική κουλτούρα.

Ωστόσο, η οικογενειακή κουλτούρα που εξίσου κυριαρχεί, αλλά και επι-
θυμείται περισσότερο (Μ.Ο.=4.6018, Τ.Α.=0.42614), σε αντίθεση με το «μο-
ντέλο εσωτερικών διαδικασιών» που αποτελεί την λιγότερο επιθυμητή κουλ-
τούρα (Μ.Ο.=4.1412, Τ.Α.=0.51868), φαίνεται να αποκαθιστά την ισορροπία 
εντός του οργανισμού και ίσως να αναπτύσσεται ως «άμυνα» εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών απέναντι στην τυπικότητα. Έτσι, τα δημοτικά σχολεία χαρα-
κτηρίζονται εξίσου από ισάξια και ενεργό συμμετοχή των μελών (θεωρία 
ανθρώπινων πόρων), αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανόηση, αφοσίωση, αλ-
ληλεγγύη, παροχή βοήθειας, υποστήριξη, και δέσμευση προς το σχολείο, 
εκλαμβάνοντάς το ως μία κοινότητα-οικογένεια. Άλλωστε, στις βασικές αρ-
χές και σκοπούς του «Νέου Σχολείου» που προτάσσει το Υπουργείο Παιδεί-
ας, τονίζεται η σημαντικότητα του σχολικού κοινωνικού πλαισίου, με έμ-
φαση στην έννοια της «κοινότητας» στο σχολικό περιβάλλον (Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, 2011: 40), εφόσον, παρότι η απαρχή του «σχολείου ως κοινό-
τητα», σημειώνεται αρκετά πίσω στο παρελθόν, εντούτοις, αποτελεί το πιο 
πρόσφατο μοντέλο σχολικής οργάνωσης (Bryk & Driscoll, 1988· Bryk, Lee, & 
Smith, 1990· Newman & Oliver, 1967 στο Sharan, Shachar, & Levine, 1999: 1).

Το γεγονός ότι το «μοντέλο λογικών στόχων» (κουλτούρα της αγοράς) 
παρουσιάζεται ως τρίτη υφιστάμενη (Μ.Ο.=4.0113, Τ.Α.=0.52554) και δεύ-
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τερη προτιμότερη κουλτούρα (Μ.Ο.=4.1885, Τ.Α.=0.53157), υποδεικνύει ότι 
τα Δημοτικά σχολεία εστιάζουν στην επίτευξη των στόχων, στην αποδοτι-
κότητα, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα, αντιλαμβάνοντας μία οι-
κονομική διάσταση της εκπαίδευσης. Άλλωστε, σήμερα, σύμφωνα με τον 
Πασιαρδή (2004: 119-120), λόγω της παροχής οικονομικών πόρων στην εκ-
παίδευση, και της αξίωσης των μαθητών, γονέων και κοινωνίας για βελτίω-
ση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αποδε-
δειγμένης αποτελεσματικότητας, ποιότητας και λογοδοσίας των εκπαιδευ-
τικών οργανισμών. Οπότε, και οι σχολικοί οργανισμοί (οφείλουν να) υιοθε-
τούν αρχές «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας», βάσει της οποίας επιδιώκεται 
η «επαναξιολόγηση των μεθόδων εργασίας του οργανισμού» (Σαΐτης, 2007: 
39) (ανατροφοδότηση) και η συνεργασία όλων των μελών, ώστε να επέρ-
χεται συνεχής βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων-υπηρεσιών, καλύ-
πτοντας τις ανάγκες-προσδοκίες των «πελατών» με τον πιο αποτελεσματι-
κό-αποδοτικό τρόπο (Ζαβλανός, 2003: 30). 

Το «μοντέλο ανοιχτού συστήματος» παρουσιάζεται ως τρίτη επιθυμητή 
κουλτούρα (Μ.Ο.=4.1508, T.Α.=0.54296), γεγονός που ίσως οφείλεται στη 
συγκυρία, εφόσον τη χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η συγκεκριμένη 
έρευνα επικρατούσαν αρκετές αλλαγές στην εκπαίδευση, και οι απόψεις 
ίσως ήταν συγκεχυμένες. Επίσης, ως υφιστάμενη κουλτούρα κατέχει την τε-
λευταία θέση (Μ.Ο.=3.5616, Τ.Α.=0.72220), υποδηλώνοντας ότι τα σχολεία 
δεν εστιάζουν τόσο στην αλλαγή, στην καινοτομία, στην προσαρμοστικό-
τητα και στην μεταρρύθμιση, αν και έχουν γίνει προσπάθειες προσανατο-
λισμού προς αυτή την κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας και το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, όπως τα Καινοτόμα Προγράμματα/Δραστηριότητες 
(Σπυροπούλου, κ.α., χ.χ.: 198) ή οι προσπάθειες Αποκέντρωσης-Αυτονομί-
ας, όπως ο Ν.1566/85: Νομαρχιακή/Δημοτική/Κοινοτική Επιτροπή Παιδεί-
ας, Σύλλογος Γονέων–Κηδεμόνων, Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συμβούλιο, 
Μαθητικό Σχολικό Συμβούλιο. Ωστόσο, εφόσον η θεσμοθέτηση αυτών των 
οργάνων γίνεται από το ανώτερο επίπεδο σχολικής διοίκησης, σχεδόν τί-
θεται σε «προβληματισμό» η αρχή της συμμετοχής (Μαυρογιώργος, 1998: 
133-135 στο Σιακοβέλη, 2011: 19). Συνεπώς, κάθε δομική αλλαγή μπορεί 
να είναι ουσιαστική, μόνο όταν συνοδεύεται από αλλαγές στην κουλτούρα 
(Sergiovanni & Starratt, 1998 στο Πασιαρδής, 2004: 163). 

Η σύγκριση υφιστάμενης και επιθυμητής κουλτούρας υποδεικνύει ότι 
τα μέλη του σχολικού οργανισμού είναι ικανοποιημένα από την επικρα-
τούσα οικογενειακή κουλτούρα, αλλά προτιμούν περιορισμό της ιεραρχι-
κής κουλτούρας. 
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4.2. Οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τους τέσσερις άξονες/μοντέλα 
κουλτούρας

Οι μόνες στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05) που έδειξαν οι έλεγχοι 
ανεξαρτήτων δειγμάτων (T-test) και ANOVA (τεχνική ανάλυση διακύμαν-
σης), των ατομικών/δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών αναφο-
ρικά με τα τέσσερα μοντέλα της υφιστάμενης και επιθυμητής κουλτούρας, 
είναι οι παρακάτω: 

Το «Μοντέλο ανοιχτού συστήματος» επιθυμούν περισσότερο οι εκπαι-
δευτικοί που διορίστηκαν στην εκπαίδευση βάσει πτυχίου ΑΕΙ (Μ.Ο.=4.2024, 
Τ.Α.=0.54186) συγκριτικά με αυτούς που διορίστηκαν βάσει πτυχίου Παι-
δαγωγικής Ακαδημίας (Μ.Ο.=4.1107, Τ.Α.=0.54124). Η διαφορά αυτή είναι 
στατιστικά σημαντική (t=2.028, df=581, p=0.043<0.05). Οι εκπαιδευτικοί 
με μεταπτυχιακό (Μ.Ο.=4.3026, Τ.Α.=0.50601) συγκριτικά με αυτούς χωρίς 
(Μ.Ο.=4.1277, Τ.Α.=0.54514). Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική 
(t=2.647, df=581, p=0.008<0.05). Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή (Μ.Ο.=4.1743, Τ.Α.=0.53225) συγκριτικά με αυτούς που 
δεν γνωρίζουν (Μ.Ο.=4.0182, Τ.Α.=0.58537). Η διαφορά αυτή είναι στατι-
στικά σημαντική (t=2.497, df=581, p=0.013<0.05). Οι εκπαιδευτικοί που 
γνωρίζουν ξένες γλώσσες (Μ.Ο.=4.1935, Τ.Α.=0.51990) συγκριτικά με αυ-
τούς που δεν γνωρίζουν (Μ.Ο.=4.0977, Τ.Α.=0.56684). Η διαφορά αυτή εί-
ναι στατιστικά σημαντική (t=2.124, df=581, p=0.034<0.05). Οι εκπαιδευτι-
κοί που έχουν επιμορφωθεί (Μ.Ο.=4.1922, Τ.Α.=0.56247) συγκριτικά με αυ-
τούς που δεν έχουν επιμορφωθεί (Μ.Ο.=4.0903, Τ.Α.=0.50827). Η διαφορά 
αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=2.233, df=581, p=0.026<0.05). Το «Μο-
ντέλο ανθρωπίνων σχέσεων» επιθυμούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί που 
γνωρίζουν ξένες γλώσσες (Μ.Ο.=4.6382, Τ.Α.=0.38081) συγκριτικά με αυ-
τούς που δεν γνωρίζουν (Μ.Ο.=4.5567, Τ.Α.=0.47338). Η διαφορά αυτή εί-
ναι στατιστικά σημαντική (t=2.302, df=581, p=0.022<0.05) και οι εκπαιδευ-
τικοί που έχουν δεύτερο πτυχίο (Μ.Ο.=4.6791, Τ.Α.=0.32352) συγκριτικά με 
αυτούς που δεν έχουν (Μ.Ο.=4.5788, Τ.Α.=0.45002). Η διαφορά αυτή είναι 
στατιστικά σημαντική (t=2.401, df=581, p=0.017<0.05). Ακόμη, οι εκπαιδευ-
τικοί που δεν έχουν δεύτερο πτυχίο θεωρούν το «Μοντέλο εσωτερικών δι-
αδικασιών» ως περισσότερο επικρατέστερο (Μ.Ο.=4.0922, Τ.Α.=0.58099), 
συγκριτικά με αυτούς που έχουν (Μ.Ο.=3.9590, Τ.Α.=0.54583). Η διαφορά 
αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=2.362, df=581, p=0.019<0.05). Τέλος, 
οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτορικό αντιλαμβάνονται το «Μοντέλο λογικών 
στόχων» ως περισσότερο επικρατέστερο (Μ.Ο.=4.0191, Τ.Α.=0.52046), συ-
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γκριτικά με αυτούς με διδακτορικό (Μ.Ο.=3.6417, Τ.Α.=0.65151). Η διαφο-
ρά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=2.473, df=581, p=0.014<0.05). Βά-
σει αυτών των ευρημάτων συμπεραίνεται ότι η μορφωτική κατάρτιση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού επηρεάζει τις στάσεις του ως προς την κουλ-
τούρα, τόσο την υφιστάμενη όσο και την επιθυμητή. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με 11-15 έτη συνολικής υπηρεσίας θεωρούν 
το «μοντέλο ανοιχτού συστήματος», ως περισσότερο επικρατέστερο 
(Μ.Ο.=3.6383, Τ.Α.=0.71251), συγκριτικά με αυτούς με 1-10 έτη (Μ.Ο.=3.4488, 
Τ.Α.=0.74719), με 16-20 έτη (Μ.Ο.=3.4614, Τ.Α.=0.74630), και με 21 έτη και 
πάνω (Μ.Ο.=3.6269, Τ.Α.=0.69501). Ο έλεγχος ANOVA έδειξε ότι η διαφορά 
είναι στατιστικά σημαντική (F3.579=2.725, p=0.044<0.05). Το εύρημα αυτό 
ίσως ερμηνεύεται από το ότι από τη μια μεριά, οι εκπαιδευτικοί με λίγα χρό-
νια υπηρεσιακής εμπειρίας (<10 έτη) τείνουν περισσότερο προς την τυπι-
κότητα, σταθερότητα, κανονισμούς και επίτευξη των στόχων, τουλάχιστον 
μέχρι την πλήρη κοινωνικοποίησή τους στο επάγγελμα. 

Από την άλλη μεριά, η μακρά προϋπηρεσία (>15 έτη) συμβάλλει στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών «σχημάτων» και πρακτικών που ανα-
στέλλουν την προσαρμοστικότητα-ευελιξία και την αποδοχή καινοτομιών, 
διαμορφώνοντας/αντιλαμβάνοντας μία αντίστοιχη κουλτούρα (Fischer, 
2006: 246).

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το «μοντέλο εσωτερικών διαδικασιών» 
ως περισσότερο επικρατέστερο (Μ.Ο.=4.0775, Τ.Α.=0.58124), συγκριτικά 
με τους Διευθυντές/τριες (Μ.Ο.=3.9056, Τ.Α.=0.49236). Η διαφορά αυτή εί-
ναι στατιστικά σημαντική (t=2.098, df=581, p=0.036<0.05) και ίσως οφεί-
λεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη βάση της ιεραρχικής πυρα-
μίδας, ενώ οι Διευθυντές/τριες θεωρούν το «μοντέλο ανθρωπίνων σχέσε-
ων» ως περισσότερο επικρατέστερο (Μ.Ο.=4.2305, Τ.Α.=0.49496) συγκρι-
τικά με τους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο.=4.0277, Τ.Α.=0.67325). Η διαφορά αυτή 
είναι στατιστικά σημαντική (t=2.153, df=581, p=0.032<0.05) και ίσως οφεί-
λεται στο ότι οι έλληνες Διευθυντές/τριες υιοθετούν πλέον σύγχρονα μετα-
σχηματιστικά στυλ ηγεσίας, προτάσσοντας τη συνεργασία/συμμετοχή και 
ευελιξία/καινοτομία, σύμφωνα με έρευνα της Βασιλάκη (2012). Ωστόσο, 
εφόσον κάποιες ομάδες συμμετεχόντων ήταν πολύ λιγότερες, όπως οι Δι-
ευθυντές/τριες (54 συμμετέχοντες: 9.3%), τα ευρήματα που τους αφορούν 
δεν δύναται να τεθούν υπό ευρύτερη γενίκευση. 

Όλα τα ευρήματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά για τους αρμό-
διους εκπαίδευσης, κατά την προσπάθεια ενίσχυσης της σχολικής αποτε-
λεσματικότητας.
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Ως περιορισμοί της έρευνας αναφέρονται η αποκλειστική χρήση ποσο-
τικής μεθόδου συλλογής δεδομένων, τα μειονεκτήματα του ερωτηματολο-
γίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων και η αποκλειστική εστίαση στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών και Διευθυντών/τριών. Η εξάλειψη των παρα-
πάνω περιορισμών αποτελεί πρόταση για μελλοντικές έρευνες.
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Ο ρόλος του Διευθυντή στην αποτελεσματική 
διαχείρηση συγκρούσεων στο σχολείο

Παναγιώτα Μπαλιούση
Ευάγγελος Μπαλιούσης

ABSTRACT

The purpose of this project is to investigate the opinions and perceptions of 
teachers and principals of primary schools of municipality of Dionisos Attikis 
on conflicts involving at schools. There are no specific differences in the 
opinions of teachers and principals as it concerns the notion of conflict, its 
causes and consequences. As it concerns the frequency of the conflicts, their 
opinions slightly deviate. On one hand conflict is regarded as something to 
be avoided and on the other hand is considered essential, inevitable and 
can have positive results. The major cause of conflicts among teachers is the 
differences in personalities. Conflicts have a negative impact on personal 
lives of teachers and directors but positive elements were also identified. 

1.0. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. Το πλαίσιο της έρευνας

Οι συγκρούσεις είναι ένα καθολικό φαινόμενο σε όλη την ανθρώπινη πο-
ρεία και μια σημαντική πτυχή της οργανωσιακής συμπεριφοράς στους εκ-
παιδευτικούς οργανισμούς. Η σύγκρουση δεν είναι απλώς αναπόφευκτη 
αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Αν και είναι συχνά άβολη 
και ενεργοβόρα, μπορεί να είναι μια θετική δύναμη για αλλαγή και να φέ-
ρει σε μια στάσιμη σε κάθε περίπτωση οργάνωση ή μια λανθάνουσα σχέ-
ση, νέα ζωή και ζωτικότητα (Everard & Morris, 1999: 119). Οι συγκρούσεις 
μπορούν να εμφανιστούν όχι μόνο μεταξύ των ιεραρχικά δομημένων ορ-
γάνων της εκπαίδευσης αλλά και μεταξύ των υποστηρικτικών οργάνων ή 
μεταξύ ιεραρχικών οργάνων και μαθητών, συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων κλπ. ή μεταξύ εμπλεκομένων τυπικά και άτυπα στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων εκ-
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παιδευτικών και διευθυντών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Διονύσου 
για τις συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται στο χώρο του σχολείου. Συγκε-
κριμένα επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

•	 Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μετόχων της σχολικής μονάδας για το 
εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο εγγράφεται η δράση τους;

•	 Ποιες είναι οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών για τη σύ-
γκρουση στο χώρο του σχολείου;

•	 Ποιοι είναι οι μέτοχοι και τα αίτια των ενδοσχολικών συγκρούσεων;
•	 Μεταξύ ποιων μετόχων της σχολικής μονάδας παρουσιάζονται τα 

περισσότερα προβλήματα ενδοσχολικής σύγκρουσης;
•	 Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζουν τις συγκρουσιακές καταστάσεις 

εκπαιδευτικοί και διευθυντές;
•	 Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει ο διευθυντής για την αποτελεσμα-

τική διαχείρισή τους και σε ποιο βαθμό τις κατέχει;
•	 Κατά πόσο η οικονομική κρίση επηρεάζει την επικοινωνία και τις 

σχέσεις στη σχολική μονάδα;
•	 Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι έχουν την απαραίτη-

τη υποστήριξη της ιεραρχίας τους κατά την περίοδο κρίσης που δι-
ανύουμε;

1.2. Εννοιολογική προσέγγιση της σύγκρουσης

Για να έχουμε οποιαδήποτε σύγκρουση, χρειάζονται δύο πράγματα: 1) διαφο-
ρετικές απόψεις και 2) ασυμβατότητα αυτών των απόψεων, άρα έχουμε μια ανε-
πιθύμητη κατάσταση που προκύπτει από την ενέργεια ενός ατόμου ή ομάδας 
να επηρεάσει την επιθυμητή ενέργεια άλλου ατόμου ή άλλης ομάδας (Owens, 
2001). Η σύγκρουση υφίσταται εάν έστω κι ένα άτομο πιστεύει ή αντιλαμβά-
νεται πως υπάρχει και συμμετέχει και κάποιος άλλος στη διαδικασία σύγκρου-
σης ανεξάρτητα αν ο άλλος μοιράζεται ή όχι αυτή την αντίληψη. Είναι μια συ-
ναισθηματική αντίδραση σε μια κατάσταση ή αλληλεπίδραση όταν επισημαί-
νεται μια κάποιου είδους διαφωνία. Τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος μπο-
ρεί να είναι φόβος, θλίψη, πικρία, θυμός ή απόγνωση (Mayer, 2000). Συμπερα-
σματικά, η σύγκρουση αποτελεί, κατά την άποψή μας, μια φυσιολογική συνέ-
πεια όπου υπάρχει αλληλεπίδραση διαφορετικών ατόμων και ομάδων λόγω 
διαφορετικών απόψεων, πιστεύω και αντιλήψεων.

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στη μελέτη των οργανωσιακών συ-
γκρούσεων, η παραδοσιακή και η σύγχρονη προσέγγιση. Η παραδοσιακή προ-
σέγγιση βλέπει τη σύγκρουση σαν κάτι που πρέπει να αποφεύγεται και θεωρεί-
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ται απειλή για τον οργανισμό. Όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στην εξαφάνισή της με αλλαγές σε άτομα ή στη διαμόρφωση του οργανισμού 
(Robbins, 1991: 446). H σύγχρονη προσέγγιση βλέπει τη σύγκρουση σαν μια 
αναπόφευκτη συνέπεια των οργανισμών που είναι λειτουργική για την ανά-
πτυξή τους. Αν οι συγκρούσεις διαχειρίζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά, 
μπορούν να συμβάλλουν σε καινοτομίες ή να επιφέρουν θετικές οργανωσια-
κές αλλαγές. Η σύγχρονη προσέγγιση μπορεί να χωριστεί σε τρεις προσεγγί-
σεις: τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, τη θεωρία της αλληλεπίδρασης και 
τη ριζοσπαστική θεωρία (Huczynsky and Buchanan, 1991).

 
1.2.1  Μορφές Σύγκρουσης

•	 Ενδοπροσωπικές: αντίρροπες δυνάμεις περίπου ίδιας ισχύος εκδη-
λώνονται και δρουν μέσα σε ένα άτομο (Kurt Lewin, 1948).

•	 Διαπροσωπικές: ένα άτομο απειλεί δυναμικά τους στόχους, τις επι-
θυμίες ή τις προσδοκίες ενός άλλου ατόμου (Ohbuchi & Fukushi-
ma, 1997).

•	 Δι-ομαδικές: μια ομάδα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις ενέρ-
γειες-αντιλήψεις μιας άλλης ομάδας. Αυτό οφείλεται στα στερεότυ-
πα που οι ομάδες αποδίδουν η μία στην άλλη.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι συγκρούσεις που 
λαμβάνουν χώρα δύνανται να είναι ανάμεσα στο διευθυντή και το σύλλο-
γο διδασκόντων, έναν εκπαιδευτικό και το σύλλογο διδασκόντων, έναν εκ-
παιδευτικό και μια ομάδα μαθητών, έναν εκπαιδευτικό ή το διευθυντή και 
το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ή τέλος συγκρούσεις ανάμεσα στο σχο-
λείο και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, π.χ. ανάμεσα στο διευθυντή ή 
το σύλλογο διδασκόντων και τους γονείς ή διάφορους Ο.Τ.Α. κλπ.

1.2.2 Αποτελέσματα – επιπτώσεις συγκρουσιακών καταστάσεων
Μερικά από τα θετικά επακόλουθα του φαινομένου της σύγκρουσης είναι:

•	 Οδηγεί σε ανοικτό διάλογο.
•	 Προσφέρει ευκαιρία προς επίλυση των προβλημάτων. Μπορεί να 

προκύψουν νέοι, εξελιγμένοι στόχοι για την ομάδα.
•	 Επιφέρει αύξηση στην κατανόηση, στην επικοινωνία και το σεβασμό. 

Η ενσυναίσθηση των ατόμων ή των ομάδων μπορεί να βελτιωθεί.
•	 Αύξηση παραγωγικότητας.
•	 Κατάληξη σε ενίσχυση του δεσμού και ανάπτυξη στενότερων δια-

προσωπικών σχέσεων.
•	 Βελτίωση δεξιοτήτων σε τομείς όπως η διαπραγμάτευση, η επικοι-
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νωνία και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ανακούφιση από την 
ένταση και το άγχος μέσω της απελευθέρωσης των καταπιεσμένων 
συναισθημάτων.

•	 Μπορεί να προκύψει νέα συμμετοχή, δέσμευση ή δυναμική (Ονη-
σιφόρου, 2003: 17-18).

•	 Ενισχύει την προσωπική εξέλιξη.
•	 Ενθαρρύνει την ψυχολογική εξέλιξη. Συμβάλλει στη ρεαλιστική αξι-

ολόγηση των ικανοτήτων και τα άτομα γίνονται λιγότερο εγωκεντρι-
κά. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την πίστη στις δυνάμεις τους.

•	 Ανυψώνει το ηθικό.
•	 Ενισχύει την δημιουργικότητα.
•	 Προωθεί την επίγνωση του εαυτού μας (Πετράκης & Θαλασσοχώ-

ρης, 2006).
Μερικά από τα αρνητικά επακόλουθα των συγκρούσεων μπορεί να είναι:
•	 Απορροφούν πόρους και ενέργεια.
•	 Μειώνουν την επικοινωνία.
•	 Συντελούν στην πόλωση των ομάδων.
•	 Δημιουργούν καχυποψία ανάμεσα στα συμμετέχοντα μέρη.
•	 Ενισχύουν τις διαφορές.
•	 Οδηγούν στην κλιμάκωση.
•	 Ενισχύουν τις άκαμπτες θέσεις και δεσμεύσεις της κάθε πλευράς.
•	 Επηρεάζουν την συναισθηματικότητα των μελών, εφόσον αυτά επι-

φορτίζονται με άγχος, εκνευρισμό, θυμό, απογοήτευση.
•	 Εμποδίζουν τη συνεργασία.
•	 Μειώνουν το ηθικό και συμβάλλουν στην δημιουργία επαγγελμα-

τικής δυσαρέσκειας.
•	 Οδηγούν σε βιαστικές και προκατειλημμένες αποφάσεις.
•	 Μειώνουν την παραγωγικότητα.
•	 Λειτουργούν ως τροχοπέδη στις όποιες προσπάθειες αλλαγής (Πε-

τράκης & Θαλασσοχώρης, 2006).
Σύμφωνα με τον Thomas (1976), υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι αντί-

δρασης σε περίπτωση προσωπικής εμπλοκής σε ένα συγκρουσιακό επει-
σόδιο: η συνεργασία, η αποφυγή, η προσαρμογή, ο ανταγωνισμός και ο 
συμβιβασμός.

1.3. Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση συγκρούσεων

Ο όρος εσωτερική πολιτική στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, υπονοεί 
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τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται μια σχολική μονάδα την κεντρική εκ-
παιδευτική πολιτική, τις ιδιαίτερες στρατηγικές εφαρμογής της κεντρικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής που υιοθετεί η σχολική μονάδα, ώστε να εντάσ-
σεται αυτή η πολιτική στις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής μονάδας. Θέ-
ματα που συνιστούν πραγμάτωση της εσωτερικής πολιτικής, σχετίζονται 
με τη δυνατότητα του σχολείου να προγραμματίζει για ζητήματα που την 
αφορούν, όπως η υλικοτεχνική υποδομή και η κατανομή πόρων, η διερεύ-
νηση της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού, της χαμηλής επίδοσης των 
μαθητών του, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της σχολικής 
παραβατικότητας, η ουσιαστική σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και ο 
εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του με τοπικά στοιχεία 
και των διδακτικών μεθόδων, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών, η ενδοσχολική επιμόρφωσή τους και η εσωτερική αξιολόγηση (Μαυ-
ρογιώργος, 1999: 128, 135, 140).

Για την επιτυχή ενδοσχολική διαχείριση συγκρούσεων, ειδικότερα, πρέ-
πει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις (VADR Inc, 2001):

•	 Να δημιουργηθούν διαδικασίες διαχείρισης της σύγκρουσης.
•	 Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μα-

θητών στις δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.
•	 Η διοίκηση του σχολείου να αποτελεί πρότυπο αποτελεσματικής δι-

αχείρισης των συγκρούσεων.
•	 Το προσωπικό του σχολείου να αποτελεί πρότυπο θετικών και συ-

νεργατικών σχέσεων, να χρησιμοποιεί συνεργατικές μεθόδους στην 
αίθουσα και να επιμορφώνεται στη διαχείριση των συγκρούσεων 
από επαγγελματίες του είδους.

1.3.1 Δεξιότητες διευθυντή για ορθή διαχείριση ενδοσχολικής 
σύγκρουσης

Ο διευθυντής έχει καίριο ρόλο στην οργάνωση, τη διοίκηση και λειτουργία 
της σχολικής μονάδας με πολλές αρμοδιότητες όπως διοικητικές, οικονομι-
κές, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διδακτικές. Ο ρόλος του είναι καθορι-
στικός στην επίλυση τυχόν αντιθέσεων σε διάφορα θέματα, στη διαμόρφω-
ση του ψυχολογικού κλίματος στο σχολείο και στην επίτευξη συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Πρέπει να είναι ικανός να εντοπίζει και να ανα-
γνωρίζει τη σύγκρουση, να διακρίνει τη δυναμική της και τις πιθανές εποι-
κοδομητικές ή καταστροφικές επιπτώσεις της, να έχει τις απαραίτητες δεξι-
ότητες διαχείρισης της σύγκρουσης και να εφαρμόζει τις διάφορες τεχνικές 
διαχείρισης με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Ο αποτελεσματικός δι-
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ευθυντής χρησιμοποιεί τη σύγκρουση δημιουργικά για να διεγείρει την προ-
σωπική ανάπτυξη, να διατηρήσει το προσωπικό σε εγρήγορση, να ανασύ-
ρει στην επιφάνεια τυχόν προβλήματα και να εξετάσει συγκρουόμενες αξί-
ες και ιδέες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Blome, 1983). Απαραί-
τητη προϋπόθεση για μια μη βίαιη και επιτυχή επίλυση είναι ένα ασφαλές 
και ουδέτερο περιβάλλον και η ύπαρξη των εξής δεξιοτήτων-ικανοτήτων:

•	 Συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η 
νοημοσύνη της καρδιάς όπως αναφέρει ο Daniel Goleman (2000), 
και αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες για τη δημι-
ουργία και διατήρηση καλών και επιτυχημένων ανθρώπινων σχέσε-
ων. Σημαίνει χειρισμό των συναισθημάτων έτσι ώστε να εκφράζο-
νται αποτελεσματικά και με τον κατάλληλο τρόπο, δίνοντας στους 
ανθρώπους τη δυνατότητα να δουλεύουν μαζί ομαλά και αρμονικά 
για την επίτευξη κοινών τους στόχων (Goleman, 2000: 26). Γενικό-
τερα, η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται κυρίως στην ικα-
νότητα του ανθρώπου για αυτεπίγνωση, αυτοκυριαρχία και αυτο-
έλεγχο, για την ευσυνειδησία και την ενσυναίσθηση, για την κατα-
νόηση του άλλου, την προσεκτική ακρόαση και την άσκηση επιρ-
ροής, καθώς και για την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία με 
τους άλλους ανθρώπους.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις και το κατάλληλο κλίμα, ώστε οι υφιστάμενοί του να 
έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να εφαρμόζουν 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, να συζητούν για την 
επιλογή των λύσεων, να αντιλαμβάνονται τη θέση και την οπτική των άλ-
λων και να ασκούνται στον έλεγχο και το χειρισμό των δυσάρεστων συναι-
σθημάτων. Η γνώση και διαχείριση αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού συνό-
λου συναισθηματικών ικανοτήτων, βοηθά σημαντικά στην αποτελεσματι-
κή επικοινωνία και στη δημιουργία ενός θετικού, ανοιχτού και υποστηρι-
κτικού κλίματος (Αθανασούλα-Ρέππα, 2001).

•	 Αυτεπίγνωση. Είναι η ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον εαυτό 
του, το ποιος είναι, ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές του, πού βρίσκεται 
και πού θέλει να φτάσει. Αυτεπίγνωση σημαίνει να μπορεί κάποιος 
να κατανοεί τα συναισθήματά του, αρνητικά και θετικά και να έχει 
πάνω από όλα αντικειμενική αντίληψη για τα ισχυρά και τα ασθενή 
του σημεία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, καθώς επί-
σης και τις δυνατότητές του. Η αυτεπίγνωση αποτελεί το πρώτο βή-
μα για την προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση του ατόμου ενώ 
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ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για τη λήψη ορθών αποφάσεων αλ-
λά και την καθοδήγηση των άλλων (Goleman, 2000).

•	 Η αυτορρύθμιση. Είναι η ικανότητα να χειρίζεται το άτομο αποτελε-
σματικά την εσωτερική του κατάσταση, τον εσωτερικό του κόσμο. 
Να ελέγχει τις συγκινήσεις, τις παρορμήσεις, τα συναισθήματα και 
τις διαθέσεις του. Η σωστή διαχείριση του συγκινησιακού μας εαυ-
τού διαδραματίζει μεγάλο ρόλο σε κάθε έκφανση του βίου μας και 
όχι μόνο στην ηγεσία (Goleman, 2000). 

•	 Ενσυναίσθηση. Είναι η επίγνωση των συναισθημάτων και των ανα-
γκών των άλλων, η αποδοχή της διαφορετικότητας. Είναι απαραίτη-
τη για την ανάληψη νέων ρόλων από τα άτομα. Απαιτεί την ενεργή 
ακρόαση και αποδοχή της άποψης των άλλων και βοηθά το διευ-
θυντή να συντονιστεί με τα συναισθήματα των ανθρώπων με τους 
οποίους συνεργάζεται (Kellet et al, 2002). Ο ηγέτης που κατέχει την 
ικανότητα της ενσυναίσθησης, αντιλαμβάνεται το συναισθηματικό 
κλίμα που δημιουργείται από τα μέλη της ομάδας και μπορεί να το 
κατευθύνει προς όφελος του έργου και της ομάδας, αποφεύγοντας 
εντάσεις που καταστρέφουν το ομαδικό πνεύμα και δυσκολεύουν 
την επίτευξη του στόχου.

•	 Πλάγια σκέψη. Ο όρος αναφέρεται στην ετοιμότητα της σκέψης 
για διερεύνηση ποικιλίας επιλογών ως δυνητικών λύσεων σε μια 
σύγκρουση. Μπορεί να περιλαμβάνει δημιουργική παραγωγή ιδε-
ών, ανάλυση πολλών επιλογών, εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων και 
συν-δημιουργία μιας κοινής λύσης που να σέβεται όλες τις πλευρές 
(Ονησιφόρου, 2003: 33-35). 

2.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1.  Πλαίσιο έρευνας- επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων - δείγμα

Όπως έχει ήδη υπογραμμισθεί, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να δι-
ερευνηθούν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών των δημοτικών 
σχολείων του Δήμου Διονύσου για τις συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκο-
νται στο χώρο του σχολείου, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία, που θα 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως η προσφορότερη για την έρευνά μας, εί-
ναι η επισκόπηση. Συνοπτικά, στην έρευνα συμμετείχαν σαράντα τέσσερις 
(44) εκπαιδευτικοί από τέσσερα (4) σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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του Δήμου Διονύσου Αττικής και οι τέσσερις (4) διευθυντές αυτών. Πραγ-
ματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις στους διευθυντές ενώ η διε-
ρεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών έγινε μέσω κατάλληλα δομημέ-
νων ερωτηματολογίων.

3.0. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΩΝ

Οι απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών παρουσιάζονται συνοπτικά σύμ-
φωνα με δυο βασικούς άξονες:

•	 Ελληνική πραγματικότητα και διοίκηση σχολικών μονάδων.
•	 Οι ενδοσχολικές συγκρούσεις.

3.1. Ελληνική πραγματικότητα και διοίκηση σχολικών μονάδων

3.1.1. Εκπαιδευτικό Σύστημα – Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική
Εκπαιδευτικοί και διευθυντές θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στο 
οποίο εμπλέκονται, είναι συγκεντρωτικό και χρήζει εκσυγχρονισμού. Η εκ-
παιδευτική μονάδα παρά το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
μια σχετική αυτονομία που εκφράζεται από τους εκπαιδευτικούς σε θέμα-
τα διδακτικής πρακτικής και εφαρμογής κατάλληλων παιδαγωγικών μεθό-
δων και με την ανάληψη προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ενθαρρύνονται από τους διευθυντές τους να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για διαμόρφωση και άσκηση εσωτερικής εκ-
παιδευτικής πολιτικής.

3.1.2. Ρόλος διευθυντή - Δεξιότητες διευθυντή
Ο διευθυντής αποτελεί την κεφαλή της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος του εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονά-
δας. Όπως σκιαγραφείται από τη σχετική βιβλιογραφία και τα δεδομένα που 
προέκυψαν, πρέπει να είναι ηγέτης με πολλά προσόντα, ικανότητες και γνώ-
σεις, να γνωρίζει την εκπαιδευτική νομοθεσία και να εφαρμόζει το πνεύ-
μα του νόμου αλλά να μην είναι άκαμπτος, να είναι ο ίδιος παράδειγμα ερ-
γατικότητας, δημιουργικότητας, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης, να εμψυχώνει, να εμπνέει, να είναι συνεργάτης, σύμμαχος των εκπαι-
δευτικών στην άρση όποιων δυσκολιών αντιμετωπίζουν, να λαμβάνει υπό-
ψη του τις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των 
εκπαιδευτικών ώστε να μπορεί να τους πλησιάσει με τον κατάλληλο τρό-
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πο, να γνωρίζει management γιατί δεν έχει να διαχειριστεί μόνο ανθρώπι-
νο δυναμικό αλλά και πόρους. Τέλος, να έχει ενσυναίσθηση.

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να 
διαθέτει ένας διευθυντής τις ηγετικές (όραμα, ενσυναίσθηση, αυθεντικότη-
τα κλπ.) και τις διοικητικές ικανότητες. Δηλώνουν ότι οι διευθυντές τους δι-
αθέτουν ηγετικές, επικοινωνιακές, διοικητικές ικανότητες και γνωρίζουν κα-
λά τη σχολική πραγματικότητα. Συνεργάζονται συχνά με το διευθυντή τους. 

3.1.3. Παρακίνηση-συνεργασία-σχέσεις- κλίμα
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκφράζει ότι δέχεται υποστήριξη από το 
διευθυντή σε αυτή την περίοδο κρίσης. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με το 
Σχολικό Σύμβουλο και το Υπουργείο Παιδείας.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται και από τους εκπαιδευτικούς και από τους δι-
ευθυντές ως ευχάριστο, δημιουργικό και ευνοϊκό για την επίλυση των συ-
γκρούσεων. Το κλίμα στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ευνοεί 
το διάλογο και τη συνεργασία. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε θέματα 
συνεργασίας, κλίματος, επικοινωνίας με τους γονείς και τους συναδέρφους 
λόγω της περιόδου κρίσης που διανύουμε. Δεν παρατηρείται αξιόλογη αλ-
λαγή στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με το διευθυντή, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τον υποστηρικτικό ρόλο που ασκεί ο διευθυντής. 

3.1.4. Ευκαιρίες για ανάπτυξη – επιμόρφωση
Όσον αφορά την επιμόρφωση που τους παρέχεται, οι εκπαιδευτικοί πιστεύ-
ουν ότι δεν είναι ουσιαστική και δεν τους βοηθά στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. Οι ίδιοι δηλώνουν πρόθυμοι να επιμορφώνονται και αυτό φαί-
νεται από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια. 

3.2. Οι ενδοσχολικές συγκρούσεις

3.2.1. Απόψεις για τις συγκρούσεις
Διατυπώθηκαν δύο απόψεις σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυ-
ντές την έννοια της σύγκρουσης στο σχολικό χώρο. Η σύγκρουση από τη μια 
θεωρείται ως κάτι που πρέπει να αποφεύγεται εκφράζοντας την παραδοσια-
κή προσέγγιση. Από την άλλη θεωρείται απαραίτητη, αναπόφευκτη και μπο-
ρεί να έχει και θετικά αποτελέσματα εκφράζοντας τη σύγχρονη προσέγγιση. 
Θεωρούν ως αιτίες σύγκρουσης κυρίως τις διαφορετικές αξίες και τις διαφο-
ρές προσωπικότητας. Αιτίες σύγκρουσης θεωρούνται επίσης η αντιζηλία και η 
άσκηση κριτικής ειδικά όταν γίνεται πίσω από την πλάτη του ενδιαφερόμενου.
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Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη, θεωρούν ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα σε αυ-
τούς και τους διευθυντές συνήθως οδηγούν σε ρήξη και διαμόρφωση μη θε-
τικού κλίματος και ότι οι συγκρούσεις μεταξύ τους δεν οδηγούν πουθενά γιατί 
συνήθως καμιά πλευρά δεν υποχωρεί. Υπάρχει όμως σχεδόν ίδιο ποσοστό εκ-
παιδευτικών που πιστεύουν ότι οι μεταξύ τους συγκρούσεις, μπορούν να οδη-
γήσουν σε γόνιμη συζήτηση και μέσα από επιχειρήματα να προκύψει επικοι-
νωνία και συνεργασία. Σημαντικότερες αιτίες των ενδοσχολικών συγκρούσεων 
θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς οι διαφορές προσωπικότητας, η έλλειψη 
επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και οι διαφορετικές αξίες. 

Ως προς τη συχνότητα των συγκρούσεων εντός της σχολικής μονάδας 
οι απόψεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών διίστανται με τους μεν 
πρώτους να τις θεωρούν σπάνιες έως και ανύπαρκτες και τους δεύτερους 
συχνές. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς πιο συχνές είναι οι συγκρούσεις 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σε 
περίπτωση συγκρούσεων εκπαιδευτικών με μαθητές, ο διευθυντής τους 
προσφέρει την υποστήριξή του.

3.2.2. Επιπτώσεις συγκρούσεων
Οι συγκρούσεις έχουν επίπτωση στην προσωπική ζωή εκπαιδευτικών και 
διευθυντών. Τους επηρεάζουν κυρίως συναισθηματικά, προκαλώντας τους 
άγχος, εκνευρισμό, απογοήτευση αλλά τους προκαλούν και προβλήματα 
υγείας ανάλογα βέβαια με την ένταση του περιστατικού. Εργασιακό στρες 
προκαλείται στους εκπαιδευτικούς από θέματα που έχουν σχέση με την αρ-
νητική στάση των εκπαιδευτικών, την έλλειψη συνεργασίας και θετικού κλί-
ματος, θέματα διοίκησης, διαχείρισης διαθέσιμων πόρων, κατανομής εργα-
σιών και θέματα που σχετίζονται με τους μαθητές.

Οι διευθυντές θεωρούν ότι οι συγκρούσεις μπορεί να επηρεάσουν την 
απόδοση των εκπαιδευτικών, έχουν αντίκτυπο στους μαθητές δυσχεραίνο-
ντας την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων. Εντοπίστηκαν όμως και 
θετικά στοιχεία που μπορεί να έχει μια σύγκρουση τόσο σε προσωπικό επί-
πεδο όσο και στη λειτουργία του σχολείου. Η αποτελεσματική διαχείριση 
μιας σύγκρουσης μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των διευθυντών 
και την πίστη στις δυνάμεις τους, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των υφι-
σταμένων του στο πρόσωπό τους και να τους κάνει να αισθάνονται ασφα-
λείς. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο η υγεία της σχολικής μονάδας. Επίσης, 
μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια προβλήματα που έμεναν άλυτα, να αξι-
ολογηθούν σε βάθος και να επιλυθούν.
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3.2.3. Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων
Εκπαιδευτικοί και διευθυντές έχουν αναπτυγμένη την ικανότητα συναισθηματι-
κής νοημοσύνης, μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, όταν εμπλέκο-
νται σε συγκρουσιακές καταστάσεις και διατηρούν την ψυχραιμία τους. Έχουν 
επίσης αναπτύξει και τη διαπραγματευτική τους ικανότητα, ζητούν την άπο-
ψη του άλλου μέρους και αναζητούν μέσα από πιθανές λύσεις την καλύτερη 
για την επίλυση του προβλήματος. Κάνουν, δηλαδή, χρήση της ονομαζόμε-
νης πλάγιας σκέψης για διερεύνηση ποικίλων επιλογών ως δυνητικών λύσε-
ων σε μια σύγκρουση, προτιμώντας σαφώς το συνεργατικό τρόπο επίλυσης 
μιας σύγκρουσης. 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελε-
σματική διαχείριση των ενδοσχολικών συγκρούσεων από το διευθυντή, την 
ικανότητα να συνεργάζεται και να διαμορφώνει ένα φιλικό και ευχάριστο κλί-
μα, στοιχεία προσωπικότητας με έμφαση στην ενσυναίσθηση και να διαθέτει 
γνώσεις σχετικές με τη διαχείριση συγκρούσεων. Πιστεύουν ότι οι διευθυντές 
τους διαθέτουν τις παραπάνω δεξιότητες σε μεγάλο βαθμό και ότι αντιμετω-
πίζουν τις συγκρούσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Σύμφωνα με τους εκπαι-
δευτικούς, ο διευθυντής τους σε περίπτωση συγκρούσεων έχει καλή επικοι-
νωνία με τους υφισταμένους του, αναζητά μια δίκαιη λύση, λειτουργεί ως δι-
αμεσολαβητής, κάνει χρήση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, επιδιώκει 
καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέρφους του, επιδιώκει συνεργα-
σία και εμπιστοσύνη στη διαχείριση των συγκρούσεων, δεν εμπλέκει όλους 
τους μετόχους στη διαχείριση και δεν παίρνει το μέρος μιας πλευράς σε μια 
συγκρουσιακή κατάσταση.

Οι διευθυντές θεωρούν καθοριστικό το ρόλο τους στη διαχείριση των 
συγκρούσεων και βλέπουν κυρίως τους εαυτούς τους ως διαμεσολαβητές. 
Οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν σύμφωνα με την άποψή τους, για να εί-
ναι αποτελεσματικοί, είναι οι εξής: συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναί-
σθηση, αυτεπίγνωση, δικαιοσύνη, καλή θέληση, αυτοπεποίθηση, αλλη-
λεγγύη, αλληλοσεβασμός, δημιουργία σωστής σχέσης και επικοινωνίας με 
τους εκπαιδευτικούς, προώθηση πνεύματος συνεργασίας, ειλικρίνεια, δια-
κριτικότητα, να αποτελεί πρότυπο, να είναι γνώστης της ανθρώπινης ψυ-
χολογίας, να εντοπίζει τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά 
και τη μεταβολή τους κατά περιόδους, να έχει το θάρρος να παραδέχεται 
τα λάθη του και να έχει την ικανότητα για πρόληψη, να θεωρείται πρώτος 
μεταξύ ίσων, να μην είναι αυταρχικός λόγω της εξουσίας του, να έχει γνώ-
σεις management και να θέτει όρια. 
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3.2.4. Προτάσεις διευθυντών για αποτελεσματική διαχείριση 
των συγκρούσεων

Οι διευθυντές προτείνουν τους παρακάτω παράγοντες που θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκρούσεων:

•	 Ύπαρξη ψυχολόγου σε κάθε σχολείο.
•	 Παροχή βοήθειας από το Σχολικό Σύμβουλο.
•	 Αλλαγή του τρόπου επιλογής των διευθυντών.
•	 Συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση σε θέματα συγκρούσεων όχι 

μόνο εκπαιδευτικών και διευθυντών αλλά και γονέων.
•	 Εκμάθηση στα παιδιά τρόπων να διαχειρίζονται τα συναισθήμα-

τά τους.
•	 Παρακολούθηση κάποιας ειδικής σχολής από τους διευθυντές ώστε 

να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για το 
απαιτητικό και δύσκολο έργο τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2001). Η συναισθηματική νοημοσύνη και ο 
ρόλος της στην αποτελεσματική επικοινωνία στην ΑεξΑΕ. Πρακτικά Α΄ 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ. Πάτρα: ΕΑΠ.

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή 
συμπεριφορά.  Αθήνα:  Έλλην.

Blome, A.C. (1983). Conflict: friend or foe. Interface.
Everard, K.B., & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση 

(Δ. Κίκιζας, μτφρ.).  Πάτρα: ΕΑΠ.
Goleman, D. (2000). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Φορέας Διαμόρφωσης 

και Άσκησης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο:  Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Μ. 
Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος & Δ. Χαλκιώτης (Επιμ.),  
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, τόμ. Α΄, Εκπαιδευτική Διοίκηση και 
Πολιτική. Πάτρα: Ε.Α.Π. 

Huczynsky, A.A., & Buchanan, B.A. (1991). Organizational Behavior: An In-
troductory Text. Great Britain: Prentice Hall International.

Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts; selected papers on group dynam-
ics. New York: Harper & Row.

Kellett, J.B., Humphrey, R.H., & Sleeth, R.G. (2002). Empathy and complex task 
performance: two routes to leadership. Leadership Quarterly, 13, 523-544.

Παναγιώτα Μπαλιούση, Ευάγγελος Μπαλιούσης
Ο ρόλος του διευθυντή στην αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο



1514

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Mayer, B. (2000). The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide. 
San Francisco: Josey-Bass Inc.

Ohbuchi, K., & Fukushima, O. (1997). Personality and international conflict: 
Aggressiveness, self-monitoring, and situational variables. International 
Journal of Conflict Management, 8, 99-113.

Ονησιφόρου, Μ. (2003). Ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Αθήνα: Δίοδος.
Owens, R. (2001). Organizational behavior in Education: Instructional leader-

ship and school reform. Boston: Alyn and Bacon.
Πετράκης, Π.Ε. & Θαλασσοχώρης, Χ. (2006). Διαπραγματευτική ικανότητα 

και ικανότητα διαμεσολάβησης στην επίλυση συγκρούσεων- διαχείριση 
συγκρούσεων. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.

Robbins, S.P. (1991). Organizational Behavior, concepts, controversies and ap-
plications. London: Prentice Hall. 

Thomas, K. (1976). Conflict and Conflict Management. In D., Morrin Dun-
netted: Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chica-
go: Rand Mcnally.

VADR Inc: Victorian Association for Dispute Resolution Inc. Διαθέσιμο στο 
δικτυακό τόπο: http: //www.vadr.asn.au/ (7/1/2012). 

Παναγιώτα Μπαλιούση
Νηπιαγωγός,

Γορτυνίας 2,  145 69 Άνοιξη Αττικής,
τηλέφωνο επικοινωνίας 6974357639,

e-mail: anixi_7@hotmail.com

Ευάγγελος Μπαλιούσης
Βιολόγος,

Αθηνών Χαλκίδος 14, 145 69 Άνοιξη Αττικής,
τηλέφωνο επικοινωνίας 6937240523,

e-mail: baliousisv@biol.uoa.gr 



1515

Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
στην επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών 

της εκπαίδευσης

Νικόλαος Μπάμπας
Μαρία Δάρρα

ABSTRACT

The key aim of the present study is to explore the views and experiences of 
education managerial executives regarding the knowledge provided in dis-
tance learning, the necessity/importance of distance learning in the man-
agerial executives in service training, as well as the evaluation of the pro-
posed distance learning models efficiency. The study concludes that the 
utilization of distance learning is important, as it contributes significantly 
to self-learning through the study of the teaching material, minimizes trav-
el costs due to lack of travelling and doesn’t disrupt school function, as it 
doesn’t require absent from employment and temporary substitution of the 
learners. In addition, the blended model, which includes teacher-learner 
interaction in different time as well as “face to face” or by distance interac-
tion at the same time, is considered to be the most effective. 

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προώθηση τεχνικών εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εντάσσεται στο πλαί-
σιο της προώθησης διαδικασιών συνεχούς αυτομόρφωσης, αυτοανάπτυ-
ξης και συμμετοχής των εκπαιδευτικών στελεχών σε δίκτυα πληροφόρη-
σης και επικοινωνίας που στοχεύουν στην βελτίωση των επαγγελματικών 
τους δεξιοτήτων και οι εμπειρίες από την υλοποίηση τέτοιων προγραμμά-
των καταγράφονται ως θετικές, κυρίως, ως προς τις δυνατότητες που προ-
σφέρει το διαδίκτυο για τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού και την υπο-
στήριξη μεγάλου αριθμού επιμορφούμενων.

Αναφορικά με τη σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα της αξιο-
ποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των διοικητι-
κών στελεχών της εκπαίδευσης υποστηρίζεται ότι: 

•	 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εμφανί-
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ζουν ιδιαίτερη δυναμική και υπόσχονται πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής και μαθησι-
ακής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης  (Abbott. 2000). 

•	 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν πάντοτε απαραίτητη και εί-
ναι συνδεδεμένη με τον προσανατολισμό του σχολείου και τις εκά-
στοτε αντιλήψεις, πολύ περισσότερο σήμερα όπου οι απαιτήσεις 
και οι προσδοκίες της κοινωνίας είναι μεγαλύτερες και χρειάζεται να 
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με όρους επιστημονικούς, βασισμένη 
σε σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων (Παπαναούμ, 2008). 

•	 Η καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων των συμμετεχόντων και 
η διερεύνηση της  ικανοποίησής τους απέναντι σε διάφορες πτυχές 
της επιμορφωτικής διαδικασίας αποτελούν για τη παιδαγωγική έρευ-
να μια πολύ σημαντική διάσταση που σχετίζεται  με την αποτελε-
σματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Fraser, 1998).

•	 Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010:25), το με-
γαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρούν ως αποδοτικότερη μορ-
φή την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, με τη μορφή σεμιναρίων που 
να συνδυάζει τα συμβατικά μέσα και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

•	 Η δυναμική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της 
εκπαίδευσης, που σχετίζεται εκτός των άλλων με θέματα οργάνω-
σης και διοίκησης, παράλληλα με την εξέλιξη των κλασικών παιδα-
γωγικών επιστημών, σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την διαμόρφωση νέων δεδομένων, 
μεθοδολογιών και πρακτικών μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα απο-
τελέσματα στη σύγχρονη μεταμοντέρνα επιστημονική σκηνή (Λιο-
ναράκης, 2005:15-19). 

•	 Απαιτείται επιστημονική προσέγγιση για την μελέτη της υπάρχου-
σας κατάστασης σε μια γεωγραφική περιοχή ή πληθυσμό (Βεργί-
δης, 2008:19).

Στη βάση της προεκταθείσας προβληματικής προκύπτει, ότι η διερεύ-
νηση των απόψεων διευθυντών/-ντριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης αναφορικά με διάφορες πτυχές αξιοποίησης της εξ απο-
στάσεως επιμόρφωσής τους, αποτελεί πεδίο με ερευνητικό ενδιαφέρον.

2.0. Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕ-
ΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Έναν από τους βασικούς παράγοντες στο ζήτημα της ποιοτικής αναβάθ-

Νικόλαος Μπάμπας, Μαρία Δάρρα
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μισης του σχολείου αποτελεί ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Ο διευ-
θυντής πρέπει να είναι ο ηγέτης του σχολείου, να αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη στην εφαρμογή των αλλαγών, να είναι οραματιστής, να είναι ενη-
μερωμένος, να εμπνέει και να καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας που ηγείται, 
ώστε να τα παρακινεί να εισάγουν κριτικά τις εκπαιδευτικές αλλαγές, να 
στηρίζει πρωτοβουλίες και να απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνατότη-
τες των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. 

Για να μπορέσει όμως ο διευθυντής να ανταποκριθεί στα νέα του αυξη-
μένα καθήκοντα απαιτείται συνεχής και στοχευμένη επιμόρφωση, η οποία 
αποτελεί  ένα από τα βασικότερα συστατικά για την καλύτερη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, η επιμόρφωση αποτελεί βασικό 
τμήμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών στελεχών, 
καθώς συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση του 
έργου τους και για την προσαρμογή του στις ανάγκες μιας διαρκώς μετα-
βαλλόμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Βασικός στόχος των αντίστοι-
χων επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι ο εμπλουτισμός των επαγγελμα-
τικών γνώσεων των εκπαιδευτικών στελεχών, ο εφοδιασμός τους με νέες 
μεθόδους και πρακτικές, καθώς και η απόκτηση ευκαιριών για την αυτοα-
νάπτυξή τους μέσα από την κάλυψη προσωπικών τους ενδιαφερόντων και 
αναγκών (Guy, 1998 ).

Τα τελευταία χρόνια η βελτίωση της κατάρτισης των στελεχών της εκ-
παίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα των επίσημων εκπαιδευτικών 
πολιτικών, αλλά και θεσμικό αίτημα των ίδιων των στελεχών όλων των βαθ-
μίδων (Μαυρογιώργος, 2001).

Ειδικότερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια από τα βασικά 
θέματα στα οποία επικεντρώνονται οι πολιτικές των κρατών-μελών εστιά-
ζονται μεταξύ άλλων και στην παροχή ενημέρωσης για καλύτερη διοίκη-
ση/διαχείριση των σχολικών μονάδων, αλλά και στην αποτελεσματική δι-
αχείριση των ανθρώπινων πόρων της σχολικής μονάδας  (Ανδρέου, 2001, 
Eurydice, 1995). 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός για το 
βαθμό στον οποίο οι τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρφωσης επαρκούν 
για να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών στελεχών  (Βασιλού και Χα-
ραμής, 1997) με τα κυριότερα προβλήματα να εστιάζονται μεταξύ άλλων, 
τόσο στον γραφειοκρατικό τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής 
των επιμορφωτικών προγραμμάτων, όσο και στον ακαδημαϊκό τους χαρα-
κτήρα και στην έλλειψη ευέλικτων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών. Για 
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την άρση των παραπάνω περιορισμών προωθείται η ανάπτυξη προγραμ-
μάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης από πολλά ιδρύματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Collis, 1996).

Οι διάφοροι ορισμοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μια έντονα ποι-
κιλόμορφη εκπαιδευτική προσέγγιση, που έχουν κατά καιρούς δοθεί, επικε-
ντρώνονται πάνω στους ακόλουθους βασικούς άξονες: στην απόσταση που 
υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, στα χρησιμοποιούμενα μέσα 
επικοινωνιακής λειτουργίας των δύο πλευρών και στα λειτουργικά προβλήμα-
τα του θεσμού σε συνδυασμό με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Συνεπώς, η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται ως μια εκπαιδευτική διεργασία, η οποία 
χαρακτηρίζεται τόσο από τη φυσική απόσταση διδασκόντων-διδασκόμενων, 
όσο και από τον φορέα που την παρέχει καθώς και από τη χρήση σύγχρονων 
μέσων τεχνολογίας, για να γεφυρωθεί η μεταξύ τους απόσταση αλλά και για να 
διασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία (Schlosser & Simonson, 2006). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης της εξ αποστάσεως επι-
μόρφωσης είναι τα ακόλουθα (Collis,1996):

•	 χαμηλό κόστος ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιμορφούμενων, 
το είδος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης,

•	 ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους,
•	 συνεχής και συστηματική επιμόρφωση,
•	 ευελιξία στο χρόνο αναζήτησης υποστήριξης από τους επιμορφού-

μενους,
•	 αμεσότερη και συχνότερη επικοινωνία των επιμορφούμενων με τον 

επιμορφωτή τους,
•	 ηλεκτρονική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποφυ-

γή γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών.
Πολλοί εκπαιδευτικοί στρέφονται προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

ση γιατί σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος 
έχει τις παρακάτω σημαντικές δυνατότητες: να επιλέξει τον τόπο, το χρόνο 
και τον τρόπο εκπαίδευσής του, να μην μετακινείται και να εκπαιδευτεί χω-
ρίς οικονομική επιβάρυνση, να επιμορφωθεί για μεγάλο διάστημα χωρίς 
να απομακρύνεται από την εργασία του και τις οικογενειακές του υποχρε-
ώσεις και να επιλέγει την θεματική που τον ενδιαφέρει μέσα από ένα σύνο-
λο διαθέσιμων θεματικών (Δεδούλη και Κατσαρού, 2008:48).

Τα τελευταία χρόνια (Λιοναράκης, 1998/1999) όλο και περισσότερα ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα και ενώσεις υιοθετούν μεθόδους εξ 
αποστάσεως επιμόρφωσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια σχετι-
κά νέα μορφή εκπαίδευσης στη χώρα μας που όμως έχει πλέον δοκιμαστεί 
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και πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα την έχουν υιοθετήσει στα προγράμμα-
τά τους, εμφανίζοντας συνεχή ανάπτυξη, με συνέπεια να επηρεάζουν την 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα στην σύγχρονη εποχή.

Πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επιμόρφωση των δι-
ευθυντών θα μπορούσαν ίσως να επιλυθούν με την εξ αποστάσεως επιμόρ-
φωση. Η εκρηκτική ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας κατά την τελευταία δεκαε-
τία έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουρ-
γίας εξ αποστάσεως συστημάτων επιμόρφωσης. Η δημιουργία των συστημά-
των αυτών βασίζεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου και των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  παγκόσμιος ιστός, 
ομάδες συζητήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, συνδιάσκεψη, τηλεδιάσκεψη κ.ά).

  
3.0. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις 
και τις εμπειρίες διευθυντών/-ντριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αναφορικά με τη γνώση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, 
το βαθμό αποδοχής και την αναγκαιότητα/σημαντικότητα της αξιοποίησης 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των διοικητικών στελε-
χών της εκπαίδευσης, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των προτεινόμενων μοντέλων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

   Τα ερευνητικά ερωτήματα  στα οποία θα επιχειρήσει να δώσει απάντη-
ση η έρευνα  είναι τα εξής: 

1ο: Σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες στην έρευνα  διευθυντές/-ντριες  θε-
ωρούν ότι γνωρίζουν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μορφή επι-
μόρφωσης; 

2ο: Έχουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμπειρία από συμμετοχή σε 
κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης; 

3ο: Έχουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμπειρία από συμμετοχή σε κά-
ποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης  σχετικό με τη διοίκηση σχολικών μονάδων;

4ο: Σε ποιο βαθμό θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση ως μορφή επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών της εκπαί-
δευσης είναι σημαντική; 

5ο: Ποιοι είναι οι λόγοι αναφορικά με την αναγκαιότητα-σημαντικότητα 
της αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή επιμόρφωσης 
των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης;
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 6ο: Πώς αξιολογούν τα διευθυντικά στελέχη του δείγματος της έρευνας 
την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μοντέλων για την υλοποίη-
ση της επιμόρφωσής τους με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

4.0. Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η έρευνα διεξήχθη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 
με τη μέθοδο του ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου, το οποίο συμπλη-
ρώθηκε από διευθυντές/-ντριες δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης του νομού Θεσπρωτίας.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας αποτελείται από τρία (3) μέρη. Το 
πρώτο μέρος αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων δημογραφικού χαρα-
κτήρα. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν πέντε ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν 
στα υπηρεσιακά και προσωπικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων διευ-
θυντικών στελεχών. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις αναφορι-
κά με τη διερεύνηση στοιχείων αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ως μορφή επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης. 

4.1. Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 37 διευθυντές εκ των οποίων 19 διευ-
θυντές από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και 18 διευθυντές από την δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια). Σε 
ότι αφορά στην ηλικιακή κατανομή του δείγματος, μόνο ένας διευθυντής 
(2,86 %) ήταν μεταξύ 31-40 ετών, 17  διευθυντές (45,71 %) ήταν μεταξύ 41-
50 ετών και 19 διευθυντές (51,43 %) ήταν άνω των 51 ετών.

5.0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1. Στοιχεία αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή 
επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης

Στην ερώτηση (1) «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γνωρίζετε για την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση ως μορφή επιμόρφωσης;», η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(59,4%) δήλωσε ότι  γνωρίζει  πάρα πολύ-αρκετά καλά, ενώ ένα σημαντικό πο-
σοστό αυτών (35,1 %) δήλωσε ότι γνωρίζει λίγο και το 5,4%  δήλωσε καθόλου.

Στην ερώτηση (2) «Έχετε εμπειρία από συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;;», η πλειοψηφία 
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των ερωτηθέντων (61,1%) δήλωσε έλλειψη εμπειρίας από συμμετοχή σε αντί-
στοιχο πρόγραμμα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς (38,9%) απάντη-
σε ότι είχε σχετική εμπειρία. 

Στην ερώτηση (3) «Εάν ναι, το πρόγραμμα αυτό ήταν σχετικό με τη διοί-
κηση των σχολικών μονάδων;;», από τους ερωτηθέντες διευθυντές/-ντριες η 
πλειοψηφία (59,1%) δήλωσε ότι το πρόγραμμα δεν ήταν σχετικό με τη διοίκη-
ση των σχολικών μονάδων και μόνο το 36,4%  δήλωσε ότι το πρόγραμμα ήταν 
σχετικό με τη διοίκηση.  

Στην ερώτηση (4) «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
ως μορφή επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης  είναι σημα-
ντική;», η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83,8%) δήλωσε ότι θεωρεί 
την εξ αποστάσεως επιμόρφωση ως πάρα πολύ-αρκετά σημαντική  και το υπό-
λοιπο 16,2% ότι την  θεωρεί  ως λίγο σημαντική, ενώ κανένας από τους ερωτη-
θέντες δεν αξιολόγησε την εξ αποστάσεως επιμόρφωση ως καθόλου σημαντική. 

Στην ερώτηση (5) «Αν η απάντησή σας είναι πάρα πολύ-αρκετά, ποιους από 
τους παρακάτω λόγους θεωρείτε περισσότερο σημαντικούς αναφορικά με την 
αναγκαιότητα-σημαντικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή επι-
μόρφωσής σας;», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων παρουσιάζονται στον πα-
ρακάτω Πίνακα (1).

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων % των ερωτηθέντων σύμφωνα με την απάντησή 
τους σχετικά με τους λόγους σημαντικότητας της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Λόγοι Σημαντικότητας της Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Συχν. %

α.

γιατί παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο 
υποστηριζόμενο από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και 
από Καθηγητή Σύμβουλο να χρησιμοποιεί την κατοικία του ως 
χώρο μάθησης

7,4%

β.
γιατί παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο 
υποστηριζόμενο από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και 
από Καθηγητή  Σύμβουλο να μελετά με το δικό του ρυθμό 

23,3%

γ. γιατί περιορίζει τα έξοδα επιμόρφωσης λόγω έλλειψης 
μετακίνησης των εκπαιδευόμενων 20,7%

δ
γιατί δε δημιουργεί δυσλειτουργίες στα σχολεία, αφού δεν 
απαιτεί απομάκρυνση από την εργασία και προσωρινή 
αντικατάσταση των εκπαιδευόμενων

14,3%
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ε.
γιατί συμβάλλει στην άρση των φυσικών εμποδίων, στην 
κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων και στη διάδοση της 
γνώσης

13,8%

στ.

γιατί δημιουργεί προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, δίνοντας 
ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε ότι αφορά στην απόσταση και στην 
επιλογή του χρόνου επιμόρφωσης καθώς και στο γνωστικό 
αντικείμενο

10,7%

ζ. γιατί συμβάλλει στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για 
τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων 6,9%

η. γιατί συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς 
γνώσης από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους 0,0%

θ. γιατί συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού 
προσωπικού 7,4%

ι. γιατί παρέχει ευελιξία όσον αφορά στο χρόνο, στο χώρο και στο 
ρυθμό μάθησης 10,7%

κ.
γιατί συμβάλλει στον έλεγχο από την πλευρά του 
εκπαιδευόμενου αναφορικά με το ρυθμό προόδου που 
σημειώνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία

3,8%

 
Στην ερώτηση (6) «Ποιο από τα παρακάτω προτεινόμενα μοντέλα για 

την υλοποίηση της επιμόρφωσής σας με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης θεωρείτε ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικό;», οι απαντή-
σεις των ερωτηθέντων ποικίλουν (βλ. Πίνακα 2 ).

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων % των διευθυντών/ντριών σύμφωνα με την 
απάντησή τους σχετικά με τη σημαντικότητα  των προτεινόμενων μοντέλων 

υλοποίησης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. 

Αξιολόγηση σημαντικότητας προτεινόμενων μοντέλων εξ 
αποστάσεως επιμόρφωσης

Συχν. 
%

α. το σύγχρονο μοντέλο (συναντήσεις της ομάδας με τον 
εκπαιδευτή μέσω τηλεδιασκέψεων και την παροχή έντυπου και 
οπτικοακουστικού υλικού)

11,8%

β. το ασύγχρονο μοντέλο (οι αλληλεπιδράσεις καθηγητή 
και εκπαιδευόμενων που περιλαμβάνουν, κυρίως, επικοινωνίες 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  την παροχή έντυπου και 
οπτικοακουστικού υλικού) 

6,1%
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γ. το μικτό μοντέλο που περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις καθηγητή 
και εκπαιδευόμενων σε διαφορετικό χρόνο και  σύγχρονες 
συναντήσεις εξ αποστάσεως ή δια ζώσης  

84,8%

6.0. ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων προκύπτουν συγκεκριμέ-
νες διαπιστώσεις αναφορικά με την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
ως μορφή επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, οι οποίες 
αναλυτικότερα παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Ως προς το επίπεδο των γνώσεών τους για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (59,4%)  δήλωσε ότι γνωρίζει πάρα πολύ-αρ-
κετά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μορφή επιμόρφωσης, ένα σημαντι-
κό ποσοστό αυτών (35,1 %) δήλωσε ότι γνωρίζει λίγο και το 5,4% δήλωσε καθό-
λου. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων και μά-
λιστα σε ένα ακριτικό νομό, για ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση σύγχρο-
νων μορφών επιμόρφωσης, όπως είναι η εξ αποστάσεως επιμόρφωση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το εύρημα της έρευνάς μας 
που αφορά στην εμπειρία των διευθυντών/-ντριών του δείγματος από την πα-
ρακολούθηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το 
οποίο ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (38,9%) δήλωσε ότι έχει ανά-
λογη εμπειρία. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο ενδιαφέρον 
ενός σημαντικού ποσοστού των διευθυντών/-ντριών της έρευνας για αυτομόρ-
φωση με δεδομένο ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί θεσμοθετη-
μένη μορφή επιμόρφωσης για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς 
και στους πολύ αργούς ρυθμούς με τους οποίους η ελληνική  δημόσια εκπαίδευ-
ση υιοθετεί σύγχρονες και ευέλικτες επιμορφωτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η 
εξ αποστάσεως επιμόρφωση.  

Αναφορικά με τη συμμετοχή των διευθυντών/-ντριών  σε επιμορφωτικά σε-
μινάρια με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που αφορούν στο διοι-
κητικό τους έργο, η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία (59,1%) δεν έχει παρακολου-
θήσει ανάλογα προγράμματα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (36,4%) έχει παρακο-
λουθήσει ανάλογα προγράμματα. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί τό-
σο στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επιμορφωτική πολιτική (Π.Δ. 250/1992), 
το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση για τους νεοδιο-
ριζόμενους εκπαιδευτικούς,  καθώς και στη δυνατότητα των σχολικών συμβού-
λων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να πραγματοποιούν σε ετήσια βάση 
ημερίδες ή επιμορφωτικά σεμινάρια που είναι υποχρεωτικά για τους εκπαιδευ-
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τικούς της περιφέρειάς τους, χωρίς όμως να προβλέπονται από το ισχύον θεσμι-
κό πλαίσιο ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης στη διοίκηση της εκπαίδευσης 
για τους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Το αποτέλεσμα αυτό, επίσης, 
συμφωνεί και με τα στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που υποστηρίζει ότι δεν 
υπάρχει πρόγραμμα επιμόρφωσης, ειδικά για τους διευθυντές σχολικών μονά-
δων, σχετικό με τη φύση της θέσης που αναλαμβάνουν ούτε πριν, ούτε μετά την 
επιλογή τους (Γεωργογιάννης κ.ά.,2005), παρόλο που τα τελευταία χρόνια κατα-
τίθενται προτάσεις και γίνονται προσπάθειες επιμόρφωσης των διευθυντών με 
αποτέλεσμα η έλλειψη βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των διευθυντών 
σχολικών μονάδων να τους δυσκολεύει να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα 
καθήκοντά τους (Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης, 2002).

Σε ότι αφορά στις απόψεις τους για την  αξιολόγηση του βαθμού σημαντικό-
τητας της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ως μορφής επιμόρφωσής τους η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών/-ντριών (83,8%) δήλωσε, 
ότι την θεωρεί ως πάρα πολύ-αρκετά σημαντική, ενώ αναλογικά πολύ μικρότε-
ρο είναι το ποσοστό (16,2%) που δήλωσε ότι την θεωρεί λίγο σημαντική και κα-
νένας από τους ερωτηθέντες διευθυντές/-ντριες δεν αξιολόγησε την εξ αποστά-
σεως επιμόρφωση ως καθόλου σημαντική. Το εύρημα αυτό σημαίνει, ότι οι από-
ψεις των ερωτηθέντων  καταγράφονται θετικές ως προς τις δυνατότητες που 
προσφέρει το διαδίκτυο για τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού και την υποστή-
ριξη μεγάλου αριθμού εκπαιδευόμενων και αναδεικνύει πρώτον το έντονο ενδι-
αφέρον αναφορικά με την υιοθέτηση δυναμικών προτύπων μάθησης και εκπαί-
δευσης και δεύτερον τον προβληματισμό για το βαθμό στον οποίο οι τυπικές και 
άτυπες μορφές επιμόρφωσης επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαι-
δευτικών στελεχών  (Βασιλού και Χαραμής, 1997) με τα κυριότερα προβλήμα-
τα να εστιάζονται μεταξύ άλλων, τόσο στον γραφειοκρατικό τρόπο σχεδιασμού, 
οργάνωσης και διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων, όσο και στον 
ακαδημαϊκό τους χαρακτήρα και στην έλλειψη ευέλικτων διδακτικών μεθόδων 
και πρακτικών. Ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως επι-
μόρφωσης προωθείται  από πολλά ιδρύματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Collis, 1996) και προτείνεται ως 
καλή εναλλακτική επιλογή για την άρση των παραπάνω περιορισμών. Το αίτη-
μα ωστόσο της επιλογής και του σχεδιασμού των μαθησιακών εμπειριών που θα 
εκπληρώσουν τους στόχους ενός προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 
των διευθυντών/-ντριών των σχολικών μονάδων παραμένει έως σήμερα κεντρι-
κό και ανοιχτό ως πεδίο έρευνας για τους ερευνητές του χώρου. 

Σε σχέση με το ερώτημα εκτίμησης των λόγων στους οποίους οι ερωτηθέ-
ντες αποδίδουν τη σημαντικότητα  της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αυτοί δή-
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λωσαν, ότι την αποδίδουν κατά προτεραιότητα: α. στη δυνατότητα που παρέ-
χει στον εκπαιδευόμενο υποστηριζόμενο από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτι-
κό υλικό και από Καθηγητή  Σύμβουλο να μελετά με το δικό του ρυθμό (23,3%), 
β. στον περιορισμό των εξόδων επιμόρφωσης λόγω έλλειψης μετακίνησης των 
εκπαιδευόμενων (20,7%), γ. στην αποφυγή δυσλειτουργιών στα σχολεία, αφού 
δεν απαιτεί απομάκρυνση από την εργασία και προσωρινή αντικατάσταση των 
εκπαιδευόμενων (14,3% ) και δ. στη συμβολή της στην άρση των φυσικών εμπο-
δίων, στην κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων και στη διάδοση της γνώσης 
(13,8%). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί εν μέρει και με τα στοιχεία της σχετικής 
βιβλιογραφίας (Δεδούλη και Κατσαρού, 2008:48, Collis, 1996), σύμφωνα με τα 
οποία στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης της εξ αποστάσεως 
επιμόρφωσης καταλογίζονται:α. το χαμηλό κόστος ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των επιμορφούμενων, το είδος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, β. οι ίσες 
ευκαιρίες για όλους ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους, γ. η συνεχής και συ-
στηματική επιμόρφωση, δ. η ευελιξία στο χρόνο αναζήτησης υποστήριξης από 
τους επιμορφούμενους, ε. η αμεσότερη και συχνότερη επικοινωνία των επιμορ-
φούμενων με τον επιμορφωτή τους, στ. η ηλεκτρονική διαχείριση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας και ζ. η αποφυγή γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών.    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, επίσης, η  ιεράρχηση της σημαντικότητας των προ-
τεινόμενων τύπων/μοντέλων για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφω-
σης των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο οι ερω-
τηθέντες δήλωσαν ότι προτιμούν κατά προτεραιότητα: α. το μικτό μοντέλο που 
περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις καθηγητή και εκπαιδευόμενων σε διαφορετικό 
χρόνο και  σύγχρονες συναντήσεις εξ αποστάσεως ή δια ζώσης (με φυσική πα-
ρουσία) (84,8%), β. το σύγχρονο μοντέλο που περιλαμβάνει συναντήσεις της ομά-
δας με τον εκπαιδευτή μέσω τηλεδιασκέψεων και την παροχή έντυπου και οπτι-
κοακουστικού υλικού (11,8%) και γ. το ασύγχρονο μοντέλο που εστιάζει στις αλ-
ληλεπιδράσεις καθηγητή και εκπαιδευόμενων και περιλαμβάνουν κυρίως επι-
κοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  την παροχή έντυπου και οπτι-
κοακουστικού υλικού (6,1%). Το αποτέλεσμα αυτό, με το οποίο συμφωνούν και 
τα στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας (Bonk & Graham, 2006), αναδεικνύει την 
ανάγκη να γίνεται εμπλουτισμός της εκπαίδευσης που παρέχεται με την υποστή-
ριξη των υπηρεσιών του διαδικτύου με μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών τε-
χνικών, όπως είναι η «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, η συνεχής υποστή-
ριξη από κάποιον επιμορφωτή και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλ-
ληλου για εξατομικευμένη μάθηση. Εξάλλου, και η διεθνής βιβλιογραφία περι-
λαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό ερευνών σύμφωνα με τις οποίες καταδεικνύ-
εται, ότι οι εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στη φυσική επικοινωνία και 
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αλληλεπίδραση μεταξύ επιμορφωτή και εκπαιδευόμενων, εφόσον συνδυάζο-
νται αρμονικά με πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  βελτιώνουν την απο-
τελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Stacey& Gerbic, 2009). 

7.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση που προηγή-
θηκε, μπορούμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

•	 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών-/ντριών γνωρίζει πάρα 
πολύ-αρκετά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μορφή επιμόρ-
φωσης των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης.

•	 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών/-ντριών δεν έχει εμπειρία 
από συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

•	 Από τους συμμετέχοντες διευθυντές/-ντριες σε προγράμματα εξ απο-
στάσεως επιμόρφωσης η πλειοψηφία δήλωσε ότι αυτά δεν ήταν σχε-
τικά με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. 

•	 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών/-ντριών το-
ποθετείται θετικά σε σχέση με τη σημαντικότητα της η εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης ως μορφή επιμόρφωσής τους.

•	 Οι απόψεις της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, αναφορικά με τους λό-
γους σημαντικότητας της η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφής επι-
μόρφωσής τους, αναδεικνύουν ως κυριότερους λόγους τη δυνατότητα 
που παρέχει στον εκπαιδευόμενο υποστηριζόμενο από ειδικά σχεδιασμέ-
νο εκπαιδευτικό υλικό και από Καθηγητή  Σύμβουλο να μελετά με το δι-
κό του ρυθμό και γιατί περιορίζει τα έξοδα επιμόρφωσης λόγω έλλειψης 
μετακίνησης των εκπαιδευόμενων και ως λιγότερο σημαντικούς λόγους 
γιατί δε δημιουργεί δυσλειτουργίες στα σχολεία, αφού δεν απαιτεί απο-
μάκρυνση από την εργασία και προσωρινή αντικατάσταση των εκπαι-
δευόμενων και γιατί συμβάλλει στην άρση των φυσικών εμποδίων, στην 
κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων και στη διάδοση της γνώσης.

•	 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφορικά με την αξιολόγηση της 
σημαντικότητας συγκεκριμένων, προτεινόμενων μοντέλων υλοποίη-
σης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θεωρεί κατά προτεραιότητα ως 
περισσότερο σημαντικό μοντέλο το μικτό μοντέλο που περιλαμβάνει 
αλληλεπιδράσεις καθηγητή και εκπαιδευόμενων σε διαφορετικό χρό-
νο και  σύγχρονες συναντήσεις εξ αποστάσεως ή δια ζώσης (με φυσι-
κή παρουσία), ενώ ως λιγότερο σημαντικό θεωρεί το σύγχρονο μοντέ-
λο που περιλαμβάνει συναντήσεις της ομάδας με τον εκπαιδευτή μέ-
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σω τηλεδιασκέψεων και την παροχή έντυπου και οπτικοακουστικού 
υλικού και ακόμη μικρότερης σημαντικότητας θεωρεί το ασύγχρονο 
μοντέλο που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις καθηγητή και εκπαιδευ-
όμενων και περιλαμβάνουν κυρίως επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και  την παροχή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού.
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Η εκπαιδευτική μονάδα ως ανοικτό σύστημα, 
ο ρόλος και το έργο του διευθυντή

Ασημίνα Παπάζογλου
Μανώλης Κουτούζης

ABSTRACT

The educational organization operates within the broader physical and social 
environment that is interacting with. This study approaches scientifically 
the school environment and its different sides, as an open system. Utilizing 
our experience and our theoretical knowledge, taking into account the 
characteristics of a particular nursery school and the internal and external 
factors involved in the educational process, we will highlight school 
principal’s role, functions and duties in school’s effective management. 
School organization’s two programmed actions rely on these elements 
of nursery school’s effective management and they show that there is a 
potential for effective intervention and utilization of school’s autonomy. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική κοινωνική λειτουργία και βασικό συ-
στατικό  του πολιτισμού ενός λαού ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ατο-
μική, κοινωνική και εθνική πρόοδο (Πετρίδου, 2000). Περιλαμβάνει πολλές 
παραμέτρους όπως είναι, η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, η παροχή 
γνώσεων, η ηθική και πνευματική ανάπτυξη και η συναισθηματική ισορρο-
πία των παιδιών. Η εκπαιδευτική διαδικασία επιτελείται στους εκπαιδευτι-
κούς οργανισμούς, τα σχολεία. Το σχολείο είναι ένας κοινωνικός οργανισμός 
του οποίου τα λειτουργικά στοιχεία (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) συνερ-
γάζονται και αλληλοεπηρεάζονται για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, παι-
δαγωγικών και διοικητικών στόχων του (Σαΐτης, 2008). Βασική προϋπόθε-
ση για την αποτελεσματική παροχή εκπαίδευσης είναι ο συντονισμός των 
ανθρώπων, των δραστηριοτήτων και των υπαρχόντων μέσων μέσω της δι-
οίκησης. Ο τρόπος που κάθε εκπαιδευτικό σύστημα είναι οργανωμένο και 
διοικείται παίζει ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτι-
κών οργανισμών (Κουτούζης, 2008). Εντούτοις, κάθε εκπαιδευτική μονάδα 



1530

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

μπορεί να αποφασίζει και να διαμορφώνει, μέσα στο πλαίσιο μιας υφιστά-
μενης κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, την «τοπική εκπαιδευτική πολιτι-
κή», ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες και τους σκο-
πούς της τοπικής κοινωνίας στην οποία βρίσκεται (Μαυρογιώργος, 2008).

1.0. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο τρόπος οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή ο τρόπος κα-
τανομής της εξουσίας, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μερών 
του συστήματος, προσδίδει στο σύστημα συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό χα-
ρακτήρα (Κατσαρός, 2008). Ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος  περιορίζει τη μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων διοίκησης  
στους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. 

Πράγματι, τα ελληνικά δημόσια σχολεία έχουν πολύ μικρά περιθώρια σχετι-
κής αυτονομίας άρα και περιορισμένες δυνατότητες άσκησης ουσιαστικής δι-
οίκησης και λήψης αποφάσεων. H εκπαιδευτική μονάδα καλείται να εφαρμό-
ζει μία εκπαιδευτική πολιτική, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν αυτή η πολιτική 
συνδέεται με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και αν μπορεί ή δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί (Μαυρογιώργος, 2008). Εντούτοις, έχει τη δυνατότητα αναλάβει 
έναν πιο ενεργό ρόλο και την ευθύνη άσκησης μιας «εσωτερικής» εκπαιδευτι-
κής πολιτικής που θα στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της ανάδειξης 
και αξιοποίησης όλων των μελών και παραγόντων της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι εκπαιδευτικές μονάδες στην Ελλάδα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι λειτουργούν ως επιμέρους «ανοικτά συστήματα» του όλου εκ-
παιδευτικού συστήματος. 

Σχήμα 1: Το νηπιαγωγείο ως ανοιχτό σύστημα

 

Εκπαιδευτικό 

 

Σύστημα 

Τοπική 

 

Κοινότητα 

 

Νηπιαγωγείο 
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Με τον όρο «ανοικτό σύστημα» εννοούμε ότι το σχολείο, το οποίο είναι 
«σύστημα» εφόσον έχει εισροές, διαδικασίες και εκροές,  αλληλεπιδρά με το 
εξωτερικό του περιβάλλον προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του, που εί-
ναι η ολοκληρωμένη ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. 
Το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό σύ-
στημα και με την ευρύτερη τοπική κοινότητα όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Είναι, βέβαια, πραγματικά δύσκολο να καθορίσουμε που τελειώνει το 
σχολείο και που αρχίζει το εξωτερικό περιβάλλον (Hoy&Miskel, 2003). Παρό-
λα αυτά αν επιχειρούσαμε ένα διαχωρισμό θα λέγαμε ότι το εξωτερικό πε-
ριβάλλον του νηπιαγωγείου το συνθέτουν το πολιτικό, οικονομικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον της χώρας, καθώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο διοίκη-
σης του εκπαιδευτικού συστήματος (βλ. εξωτερικός κύκλος στο σχ.1)  τους 
οικονομικούς πόρους που κατανέμονται στα σχολεία και σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό την «ποιότητα» του εκπαιδευτικού έργου στις εκπαιδευτικές μονά-
δες. Το Υπουργείο Παιδείας μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών 
Αποφάσεων και εγκυκλίων, των κεντρικά καθορισμένων αναλυτικών προ-
γραμμάτων κ.α.  κατευθύνει το διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο της σχολι-
κής μονάδας. Ιδιαίτερα στα Νηπιαγωγεία, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης  και η Σχολική Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής στηρίζουν την 
λειτουργία του νηπιαγωγείου, μέσα από διευκρινίσεις εγκυκλίων και οδη-
γίες σε λειτουργικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα, επιμόρφωση και 
συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων της σχολικής μονάδας. Οι τοπι-
κές δημοτικές αρχές (βλ. μεσαίος κύκλος στο σχ. 1) φροντίζουν για τη συ-
ντήρηση των σχολικών κτιρίων, για τη θέρμανση και τη κατανομή των οι-
κονομικών πόρων για την παιδεία στα σχολεία.

Στο εσωτερικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου συναντάμε τους νηπιαγω-
γούς, τα παιδιά και τις οικογένειες των μαθητών, τους χώρους και τις υπο-
δομές του σχολείου. Η συνεργασία, η εμπειρία και η προσωπικότητα των 
νηπιαγωγών, ο σεβασμός στη προσωπικότητα και τους ρυθμούς κάθε μα-
θητή συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Ο αριθ-
μός των νηπίων ανά εκπαιδευτικό και η συμπεριφορά, το γνωστικό και κοι-
νωνικό επίπεδο των μαθητών επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο 
σύλλογος γονέων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου. Πολλοί γονείς 
είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν έμπρακτα στη σχολική ζωή, γεγονός που 
διευκολύνει το εκπαιδευτικό έργο και τη σχολική μονάδα να εκπληρώσει 
με επιτυχία την αποστολή της.
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2.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
         

Είναι προφανές ότι ο συγκεντρωτισμός του συστήματος και οι επιδράσεις 
του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Ωστόσο 
το νηπιαγωγείο έχει ορισμένα περιθώρια αυτονομίας στην άσκηση του εκ-
παιδευτικού, του παιδαγωγικού και διοικητικού έργου. Έχει τη δυνατότη-
τα να παίρνει σημαντικές αποφάσεις σε ορισμένα θέματα που επηρεάζουν 
την αποτελεσματική λειτουργία του. Συνοπτικά:

1) Η ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών μέσα 
στο νηπιαγωγείο, η κατανομή του χρόνου ανάλογα με τις προτεραιότητες 
που έχουν τεθεί, η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και της εθελοντι-
κής συμμετοχής των γονέων είναι στοιχεία αποτελεσματικής διοίκησης του 
σχολείου (Μαυρογιώργος, 2008).  

2) Εκπαιδευτικές δράσεις, όπως είναι η βελτίωση του χώρου της σχολι-
κής μονάδας και η συνεργασία του νηπιαγωγείου με το όμορο δημοτικό 
σχολείο για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο εί-
ναι μέσα στις δυνατότητες του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Το  σχολείο εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς οι οποίοι οδηγούν στην 
πραγματοποίηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων (Dash&Dash, 2008). Στην 
προσπάθεια του αυτή συμβάλουν, όπως είδαμε παραπάνω, το ανθρώπινο 
δυναμικό, τα εποπτικά και παιδαγωγικά μέσα, το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον της σχολικής μονάδας και ο χρόνος.  Οι συντελεστές αυ-
τοί, κατά τον Σαΐτη (2008) ενεργοποιούνται και συνδυάζονται  με την ευ-
θύνη της διοίκησης, ώστε να  συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  
στην πραγματοποίηση των προγραμματισμένων στόχων. Αυτό πετυχαίνε-
ται μέσα από τέσσερις βασικές λειτουργίες της διοίκησης (Daft, 2008). 

•	 Ο προγραμματισμός/ σχεδιασμός θέτει τους βασικούς στόχους 
του οργανισμού  και ένα αρχικό σχέδιο για την προσέγγισή τους. 
Η επιτυχία στην πορεία ενός οργανισμού εξαρτάται από τον σαφή 
προσδιορισμό των στόχων του (Μιχόπουλος, 1997). Ο στρατηγικός 
προγραμματισμός είναι μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που αφορά 
στη γενικότερη πορεία του οργανισμού και πραγματοποιείται από 
τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης ενώ ο λειτουργικός προγραμμα-
τισμός σχετίζεται με τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού 
(Κουτούζης, 2008). 

•	 Κατά τη λειτουργία της οργάνωσης καθορίζονται οι απαραίτητες 
δραστηριότητες, οι υποχρεώσεις κάθε εργαζομένου, οι πόροι και η 
υλικοτεχνική υποδομή (Κουτούζης, 1999). 

Ασημίνα Παπάζογλου, Μανώλης Κουτούζης
Η εκπαιδευτική μονάδα ως ανοικτό σύστημα, ο ρόλος και το έργο του Διευθυντή



1533

•	 Η διεύθυνση/ καθοδήγηση περιλαμβάνει ενέργειες των διευθυντι-
κών στελεχών που σχετίζονται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό, 
όπως είναι η επιμόρφωση και η παρακίνηση των εκπαιδευτικών του 
σχολείου, για την επίτευξη των στόχων  (Σαΐτης, 2008).

•	 Η λειτουργία του ελέγχου σύμφωνα με τους Koontz  και Weihrich 
(2008), μετράει την ατομική επίδοση και συνολική επίδοση της μο-
νάδας προκειμένου να εντοπίσει πιθανές αποκλίσεις από τους σκο-
πούς που έχουν τεθεί.

Ο/Η διευθυντής/τρια του σχολείου, έχει καθήκον να φροντίσει ώστε οι στό-
χοι του σχολείου να επιτευχθούν με τον ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο, 
να εξομαλύνει συγκρούσεις που προκύπτουν μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον, να προάγει την αποστολή της σχολικής μονάδας, να αποτελεί παράδειγ-
μα ηγέτη και να εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου (Αργυροπούλου, 2012). 

Επειδή όμως «κάθε σχολείο έχει τη δική του ιστορία, το δικό του φάσμα χα-
ρακτήρων και ένα δικό του σενάριο που ξεδιπλώνεται στο χρόνο σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις» (ΜacBeath, 2001), κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό, για την 
αποτελεσματική διοίκηση του νηπιαγωγείου, να ληφθεί υπόψη το εσωτερι-
κό περιβάλλον του, στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. 

3.0. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝ-
ΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Το νηπιαγωγείο ανήκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι το έκτο 
από τα επτά νηπιαγωγεία του δήμου Βριλησσίων. Ιδρύθηκε από τον Οργα-
νισμό Σχολικών Κτιρίων το 1999 και άρχισε να λειτουργεί το 2000. Στη σχο-
λική μονάδα λειτουργούν δύο τμήματα, ένα κλασικό τμήμα με 24 νήπια και 
ένα ολοήμερο τμήμα με 25 νήπια. Και οι τρεις νηπιαγωγοί που εργάζονται 
στο σχολείο έχουν εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το κτίριο διαθέτει δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, τραπεζαρία, αποθήκη για το εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό και 
το γραφείο των εκπαιδευτικών. Όλοι οι χώροι είναι άνετοι. Ο καταπράσινος 
χώρος  αύλησης επιτρέπει στους μαθητές να παίζουν σε ένα ευχάριστο πε-
ριβάλλον κατά τη διάρκεια του διαλείμματος αλλά δεν υπάρχουν αρκετά 
δέντρα για σκιά και δροσιά τους ζεστούς μήνες. 

Το κεντρικό γραφείο των εκπαιδευτικών είναι άρτια εξοπλισμένο αλλά 
χωρίς καλή οργάνωση και αρχειοθέτηση. Ο χώρος αυτός διαθέτει υπολο-
γιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και μία βιβλιοθήκη η οποία όμως δεν εί-
ναι αξιοποιήσιμη, αφού τα  βιβλία δεν είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες.  
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Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν διαθέτουν υπολογιστές, τα χρώματα στους 
τοίχους είναι μουντά και ο εξοπλισμός τους παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις. 
Τα  έπιπλα αποθήκευσης υλικών και οργάνωσης των φακέλων των μαθη-
τών είναι ελάχιστα.  Σε κάποιες από τις γωνιές δραστηριοτήτων, όπως στο 
κουκλόσπιτο ή στη γωνιά της γραφής τα απαιτούμενα υλικά είναι ανεπαρκή.

 Δίπλα στο νηπιαγωγείο βρίσκεται το έκτο δημοτικό σχολείο. Η συνεργα-
σία του νηπιαγωγείου με το διευθυντή και τους δασκάλους του δημοτικού 
σχολείου είναι άριστη. Εντούτοις, το νηπιαγωγείο αποτελεί έναν αυτοδύνα-
μο  εκπαιδευτικό οργανισμό και στην προσπάθειά του να καλύψει τις παι-
δαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών επηρεάζεται από ορι-
σμένες παραμέτρους του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

4.0. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Έχοντας αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του νηπιαγωγείου και τα πλεονεκτήμα-
τα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις ανάγκες του αλλά και το περιβάλλον της 
σχολικής μονάδας  που επηρεάζει το εκπαιδευτικό έργο, άλλοτε θετικά και άλ-
λοτε αρνητικά, προχωρούμε στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό-προγραμματισμό. 
Ο προγραμματισμός είναι «μεσοπρόθεσμος» αφού αφορά ένα σχολικό έτος. 
Οι προγραμματισμένοι στόχοι του νηπιαγωγείου  για το νέο σχολικό έτος είναι:

   
4.1. Η αναβάθμιση του χώρου του νηπιαγωγείου

Σε ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης που απευθύνεται σε μικρά παιδιά, 
όπως το νηπιαγωγείο, ο χώρος πρέπει να είναι ελκυστικός, να τους εμπνέει 
ασφάλεια να προωθεί την αυτονομία τους. Να τα προκαλεί να εμπλέκονται 
σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη φυσική, τη νοητική και την κοινω-
νική τους ανάπτυξη (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Σε έναν χώρο, που παρέχει 
αίσθηση φιλοξενίας, ζεστασιάς και άνεσης, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν καλύ-
τερα και εργάζονται με χαρά και με πραγματική θέληση (Ανθοπούλου, 1999).

 Στόχος του νηπιαγωγείου, για το νέο έτος, αποτελεί η βελτίωση και ανα-
βάθμιση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του σχολείου, έως τον Μάρ-
τιο, ώστε να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον πιο λειτουργικό, πιο ευχάριστο και 
υποστηρικτικό των παιδαγωγικών διαδικασιών και διαδικασιών μάθησης.  

Προτείνονται οι εξής εναλλακτικές λύσεις:
•	 Απλή βελτίωση των αιθουσών, των βοηθητικών χώρων και του αύ-

λειου χώρου για άμεσα αποτελέσματα, ή 
•	 Ριζική αναμόρφωση των σχολικών αιθουσών με πιο σύνθετες πα-
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ρεμβάσεις, όπως αλλαγή διαρρύθμισης, ενίσχυση με ειδικό εξοπλι-
σμό, διαδραστικούς πίνακες, προβολείς και η λειτουργική αναμόρ-
φωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΑΕΕ, 2011).

Μετά τη διερεύνηση συνθηκών και προϋποθέσεων διαπιστώνεται ότι η 
απλή βελτίωση του χώρου απαιτεί λιγότερο χρόνο και λιγότερα έξοδα ενώ η 
ριζική  βελτίωση του χώρου είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μή-
νες  και το κόστος των υλικών και του εξοπλισμού θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων εκτι-
μάται ότι η δεύτερη λύση είναι ανέφικτη με τις υπάρχουσες οικονομικές δυ-
νατότητες του σχολείου. Τα έσοδα από τη σχολική επιτροπή του δήμου είναι 
περιορισμένα, λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας. Επιλέ-
γεται η πρώτη λύση που είναι η πλέον οικονομική και πρακτική.

Τα επιμέρους σχέδια /στόχοι, ανά μήνα, προγραμματίζονται ως εξής: 
•	 Οκτώβριος:  Ενημέρωση των γονέων  και των φορέων της το-

πικής κοινότητας και διερεύνηση των απόψεών τους. Θα συζη-
τηθούν οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις, οι ανάγκες σε υλι-
κοτεχνική υποδομή, το πιθανό κόστος και τα άτομα ή οι ομάδες 
που θα αναλάβουν κάθε παρέμβαση.

•	 Νοέμβριος: Βάψιμο του εσωτερικού χώρου 
•	 Δεκέμβριος: Εγκατάσταση και προγραμματισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στις τάξεις.
•	 Ιανουάριος: Εμπλουτισμός των τάξεων με εποπτικό/παδαγω-

γικό υλικό. 
•	 Φεβρουάριος: Οργάνωση, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση των βι-

βλίων της βιβλιοθήκης και οργάνωση του γραφείου των εκπαι-
δευτικών.

•	 Μάρτιος:  Βελτίωση του αύλειου χώρου, δενδροφύτευση.
Τα σχέδια αυτά θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, η παρακολούθη-

ση της οποίας θα γίνεται με συζητήσεις με τα παιδιά, με καταγραφές 
στο ημερολόγιο του νηπιαγωγείου, με συνεντεύξεις και συζητήσεις με 
τους γονείς και με το υλικό από τους φακέλους εργασιών των νηπίων. 
Στο τέλος κάθε μήνα θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των σχεδί-
ων εργασίας με συνάντηση των εκπαιδευτικών και μελών του συλλό-
γου γονέων. Κατά την υλοποίηση του έργου όπου κριθεί απαραίτητο 
θα γίνουν αναπροσαρμογές στο αρχικό σχέδιο φροντίζοντας όμως να 
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. 

4.2.  Ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο
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Η δεύτερη δράση που προγραμματίζεται για  τη φετινή χρονιά είναι η ομα-
λή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. Η έναρξη του δημοτικού 
σχολείου θεωρείται μετάβαση ζωής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους 
που προκαλεί άγχος και συγκινήσεις. Οι μεγάλες διαφορές νηπιαγωγείου – 
δημοτικού σχολείου δημιουργούν «ασυνέχειες» στη ζωή των παιδιών, που 
δυσκολεύουν την προσαρμογή τους στο δημοτικό σχολείο και την ευρύ-
τερη πρόοδό τους (Νέος Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θεωρήθηκε άμεσης προτεραιότη-
τας, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στο δημοτικό σχο-
λείο και η ευρύτερη πρόοδό τους.

Εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου  είναι:  
•	 Η  οργάνωση επίσκεψης των νηπίων στους χώρους του δημοτικού 

σχολείου τους τελευταίους μήνες της σχολικής χρονιάς, ή
•	 Η σύνδεση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς και η συμμετοχή των παιδιών σε ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα μετάβασης (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). 

 Μετά τη διερεύνηση συνθηκών και προϋποθέσεων διαπιστώνεται 
ότι η πρώτη  λύση απαιτεί λιγότερο χρόνο, αλλά πιθανόν λόγω του περιο-
ρισμένου χρόνου, να μην πετύχει τον αρχικό στόχο. Η δεύτερη λύση προϋ-
ποθέτει διαρκή και στενή συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων αλλά έχει 
πολλές πιθανότητες να πετύχει τον στόχο.

Μετά από αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων, εκτιμάται ότι η 
πρώτη λύση δεν επαρκεί ώστε να δημιουργήσει μία «συνέχεια» στις εμπει-
ρίες μάθησης των νηπίων και να μεταβούν ομαλά στο δημοτικό σχολείο. 
Επιλέγεται η δεύτερη λύση που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
έστω και αν απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων να συνερ-
γαστούν πιο συστηματικά. Εκτιμάται ότι το όφελος θα είναι μεγάλο για μα-
θητές, γονείς και δασκάλους.

Οι επιμέρους δράσεις που έχουν προγραμματιστεί ανά μήνα είναι:
•	 Οκτώβριος: Ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του 

δημοτικού σχολείου και διερεύνηση των απόψεών τους. 
•	 Νοέμβριος: Συνάντηση των  νηπιαγωγών και των δασκάλων της Α΄ 

τάξης του δημοτικού σχολείου και οργάνωση του προγράμματος 
και των δραστηριοτήτων. 

•	 Δεκέμβριος-Μάιος: Θα πραγματοποιηθούν 2 επισκέψεις μαθητών 
της Α΄ Δημοτικού στο νηπιαγωγείο για συμμετοχή σε κοινές δραστη-
ριότητες, 3 επισκέψεις των νηπίων στο Δημοτικό, ξενάγηση τους στο 
χώρο, γνωριμία με τον διευθυντή και τους δασκάλους και επαφή με 
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το πρόγραμμα της Α΄ τάξης, κοινές εορτές, θεατρικά δρώμενα και 
άλλες εκδηλώσεις για τους μαθητές των δυο βαθμίδων.

Η εφαρμογή των σχεδίων θα ξεκινήσει με τις  συναντήσεις των νηπιαγωγών 
με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου. Η υλοποίηση 
του προγράμματος μετάβασης θα καταγράφεται στο ημερολόγιο του νηπιαγω-
γείου και στους ατομικούς φακέλους των νηπίων. Θα πραγματοποιηθούν ατο-
μικές και ομαδικές συζητήσεις με τα παιδιά και συνεντεύξεις με γονείς. Αν κριθεί 
αναγκαίο, μπορούν να γίνουν μικρές αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, προ-
κειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις.

5.0. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η σχολική μονάδα προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμματισμέ-
νων σχεδίων.

Σχήμα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων
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Δόθηκε έμφαση στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους και στη 
συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί ότι η όλη πορεία είναι ικανοποιητική και ότι επιτυγχάνονται τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα (ΑΕΕ-Τόμος ΙΙ, 2012). 

Ο σχεδιασμός και η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων συνιστούν 
μία σύνθετη διαδικασία η οποία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 (ΑΕΕ, 2011). Όταν ολοκληρώθηκαν οι προγραμ-
ματισμένες αλλαγές, οι εκπαιδευτικοί συνέταξαν ένα κείμενο για τις δράσεις 
και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους και ενημέρωσαν όλους 
τους εμπλεκομένους για την πορεία και τα αποτελέσματα  των προσπαθειών. 

5.1. Δράση «Η αναβάθμιση του χώρου του νηπιαγωγείου»

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου 2013 και είχε δι-
άρκεια έξι μήνες, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Οι νηπιαγωγοί σε συνερ-
γασία με τους γονείς, τους μαθητές και τους φορείς της ευρύτερης κοινό-
τητας συμμετείχαν ενεργά με θετική διάθεση και ενθουσιασμό. Η επικοινω-
νία ήταν συνεχής και εποικοδομητική. Η συλλογική δράση και το ομαδικό 
πνεύμα αποτέλεσε τη βάση και προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ενδια-
φέροντος και τη δέσμευση όλων των μελών (ΑΕΕ-Τόμος V, 2012). Ιδιαίτερα 
σημαντική υπήρξε η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με 
την εμπειρία και τις δυνατότητες του καθενός. 

Διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση και ο προγραμματισμός των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών συνέβαλε στην αναβάθμιση και βελτίωση του εκπαι-
δευτικού έργου, στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των εκπαιδευ-
τικών και στην εξοικείωση των παιδιών με τους υπολογιστές. Η αναμόρφω-
ση του αύλειου χώρου είχε θετική επίδραση στη διάθεση μαθητών και νη-
πιαγωγών. Η οργάνωση της βιβλιοθήκης διευκόλυνε την αξιοποίηση της 
μεγάλης ποικιλίας βιβλίων που διαθέτει το νηπιαγωγείο. Οι γονείς ενθου-
σιάστηκαν με την «νέα εικόνα» του σχολείου και κατανόησαν πόσο σημα-
ντικός είναι ο ρόλος τους στο νηπιαγωγείο.

Το σχέδιο δράσης επέδρασε θετικά στο γενικότερο κλίμα του σχολείου. 
Με τη συνεργασία, οι σχέσεις ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο βελτιώθη-
καν ενώ παράλληλα το εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπλουτίστηκε και απέ-
κτησε ποικιλία καθώς οι γονείς φέρνουν στο σχολείο νέες ιδέες ενδιαφέρο-
ντα, εμπειρίες, γνώσεις, ταλέντα, κουλτούρα (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005). 
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5.2. Δράση «Ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο» 

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο θεωρεί-
ται μία εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία, συνδέεται με αλλαγές ρόλων και περι-
βαλλοντικών συνθηκών και θέτει τις βάσεις για την πνευματική ολοκλήρω-
ση και επιτυχία των παιδιών. Η επιτυχημένη μετάβαση των νηπίων εξαρτά-
ται από τη δημιουργία σχέσεων αποδοχής, εμπιστοσύνης και υποστήριξης 
ανάμεσα στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους και το ευρύ-
τερο περιβάλλον (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). 

Η υλοποίηση αυτής της δράσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014. Στο πρόγραμμα της μετάβασης συμ-
μετείχαν οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, 
οι μαθητές των δύο σχολείων, οι γονείς και ειδικοί επιστήμονες. Κατά την 
εφαρμογή της δράσης προστέθηκαν δύο επιπλέον δραστηριότητες:

•	 συμμετοχή των νηπιαγωγών στο εκπαιδευτικό επιμορφωτικό πρό-
γραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» 
που υλοποίησε το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Πα-
ρέμβασης ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Β΄ Αθήνας,

•	 ενημέρωση των γονέων, από τον διευθυντή και τις δασκάλες του 
δημοτικού σχολείου για το πρόγραμμα και τον τρόπο μελέτης  στις 
πρώτες τάξεις.

Οι γονείς ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνεργάστη-
καν με τον καλύτερο τρόπο με τις νηπιαγωγούς και τους δασκάλους. Οι δά-
σκαλοι/ες, παρόλο τον αρχικό δισταγμό που είχαν, συνέβαλαν ουσιαστικά 
στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Οι μαθητές συμμετεί-
χαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες μετάβασης. Η αλληλεπί-
δραση μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων, κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος, ήταν ουσιαστική. Ένα πρόγραμμα μετάβασης για να είναι απο-
τελεσματικό πρέπει να δίνει την ευκαιρία στα παιδιά του νηπιαγωγείου να 
συμμετέχουν ενεργά σε κοινές δράσεις  με τα παιδιά του δημοτικού, ώστε 
να νιώσουν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που διαθέτουν και 
ότι τα άτομα του νέου περιβάλλοντος τα αποδέχονται (Πρόγραμμα Σπου-
δών Νηπιαγωγείου, 2011). 

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, τα νήπια ανέπτυξαν μία θετική στάση 
για το δημοτικό σχολείο. Μειώθηκε το αίσθημα ανασφάλειας για το νέο και 
άγνωστο περιβάλλον. Οι γονείς ενημερώθηκαν με ποιους τρόπους μπο-
ρούν να υποστηρίξουν τα νήπια και να συνεργασθούν με εκπαιδευτικούς 
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και υπηρεσίες. Ένιωσαν πιο έτοιμοι, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της 
μετάβασης και απέκτησαν περισσότερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτι-
κούς. Οι νηπιαγωγοί ανέπτυξαν κουλτούρα συνεργασίας και εμπλούτισαν 
τις διδακτικές πρακτικές. 

6.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ        
                                                                                  

Κατά την διάρκεια της αναβάθμισης του χώρου του νηπιαγωγείου, ο 
συντονισμός και η αποτελεσματική συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέ-
ων, μαθητών και  φορέων του Δήμου, η από κοινού αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που προέκυψαν, η ειλικρίνεια, ο αλληλοσεβασμός και η κα-
τανόηση εξασφάλισαν ένα εποικοδομητικό σύστημα επικοινωνίας, την 
προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων και την αποτελεσματική υλοποί-
ηση της δράσης.  Εξίσου σημαντική αποδείχθηκε η ανάπτυξη κουλτού-
ρας συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγών, δασκάλων, γονέων και παιδιών 
για την υλοποίηση του προγράμματος μετάβασης των νηπίων από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Η συνεργασία μεταξύ της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, η ενεργοποίηση των φο-
ρέων της κοινότητας, η ενεργός συμμετοχή των γονέων και γενικά «το 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία» έφερε θετικά αποτελέσματα σε 
όλους τους εμπλεκομένους. 

Η εκπαιδευτική μονάδα είναι πράγματι ένα ανοιχτό σύστημα όπου 
οι μαθητές, οι γονείς, οι διδάσκοντες, το αναλυτικό πρόγραμμα, ο εξο-
πλισμός αποτελούν ταυτόχρονα τις εισροές και τις εκροές της. Το άνοι-
γµα του σχολείου στην κοινωνία, παρέχει ουσιαστική στήριξη, ανοίγει 
ορίζοντες επικοινωνίας και ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας. Επίσης, 
βοηθάει τους μαθητές στη διεύρυνση των εμπειριών τους και στη κα-
λύτερη κατανόηση του κόσµου και της πραγματικότητας. Όντας, όμως,  
ένα ανοιχτό σύστημα το σχολείο επηρεάζεται τόσο από τις ευεργετικές 
όσο και από τις επιβλαβείς επιρροές του περιβάλλοντος. Ένα αρνητικό, 
αντιπαιδαγωγικό και  μη υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον  μπορεί 
να επηρεάσει τη μάθηση και την αποτελεσματικότητα του (Rice, 2011). 
Αυτός είναι ο κίνδυνος του ανοιχτού συστήματος. 

Το νηπιαγωγείο διαθέτει σχετικό βαθμό αυτονομίας και δυνατότη-
τα ουσιαστικής παρέμβασης, παρόλο που λειτουργεί μέσα σε ένα συ-
γκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να ασκεί εκπαιδευτική πολι-
τική που να εναρμονίζεται με τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, γεωγραφι-
κές ή άλλες ιδιαιτερότητες. Για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να 
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αξιοποιήσει την αυτονομία που διαθέτει και να γίνει φορέας διαμόρ-
φωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, απαιτείται ένας νέος ορ-
γανωτικός σχεδιασμός, με έμφαση σε θέματα συνεργασίας, συμμετο-
χής, συλλογικότητας, έρευνας και δράσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής μο-
νάδας (Μαυρογιώργος, 2008). Αυτή η αυτονομία,  δίνει στο σχολείο τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρά  και να δέχεται τις θετικές επιρροές και να 
απορρίπτει τις αρνητικές. Να ενεργοποιεί ένα μηχανισμό άμυνας που 
να φιλτράρει τις εξωτερικές επιρροές και να προωθεί τις δικές της επι-
διώξεις (Tuohy, 1999). 

Μέσα από τον προγραμματισμό και την οργάνωση ιεραρχούνται 
προτεραιότητες, προτείνονται εναλλακτικές λύσεις, επιλέγεται το σχέ-
διο που θα οδηγήσει στη βελτίωση της μονάδας και του έργου της και 
απορρίπτονται ενέργειες που θα βλάψουν τη μονάδα. Το σύστημα της  
διοίκησης οφείλει να αντιμετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αλ-
λαγές και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι 
ευέλικτος και τα σχέδια δράσης προσαρμόσιμα σε  αλλαγές στη σχολι-
κή πραγματικότητα, στις ραγδαίες εξελίξεις και τις σύνθετες κατακτή-
σεις που αφορούν διάφορες πλευρές της σύγχρονης ζωής (Πρόγραμμα 
Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011).  
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Η επιλογή των ηγετικών στελεχών 
της εκπαίδευσης: Θεωρητικοί προβληματισμοί 

και ερευνητικές διαπιστώσεις

Παπαστολοπούλου Βασούλα
Μαρία Δάρρα

ABSTRACT

The key aim of this study is to explore the views of teachers and education 
managerial executives regarding the efficiency of the existing selection 
program for education leaders. The study concludes that the existing 
legislative framework is subject to controversy on principal, as teachers and 
executives suggest that it doesn’t contribute to the meritocratic selection 
of leaders, whereas individual matters, such as qualifications, conditions 
and selection criteria are viewed positively. In addition, the study indicates 
that the existing legislative framework doesn’t contribute to motivating 
candidates to assume leadership positions, or to the selection of the most 
skilled candidates and, in conclusion, that the validity and credibility of the 
interview, as a selection process, is considered by the participants very low.

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύστημα της προσέλκυσης και της επιλογής ικανών διευθυντικών στε-
λεχών αποκτά μια συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα και σπουδαιότητα για τη  
Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση, αφού η λανθασμένη 
επιλογή ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την οργάνωση και τη λει-
τουργία της εκπαίδευσης (Κανελλόπουλος, 1991, Μπουραντάς & Παπαλε-
ξανδρή, 2003). Η ανάγκη, λοιπόν, για την ύπαρξη ενός  αντικειμενικού συ-
στήματος επιλογής  των  στελεχών της εκπαίδευσης είναι  επιτακτική, αφού 
από την επιλογή αυτή θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η αποτελεσματι-
κότητα και η ποιότητα του παραγόμενου στα σχολεία εκπαιδευτικού έργου.

Πιο συγκεκριμένα, από τη διερεύνηση και μελέτη της σχετικής βιβλιο-
γραφίας αναφορικά με την επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευ-
ση προκύπτει, ότι: 

•	 Είναι επικίνδυνο να ισχυρίζεται κανείς, ότι οποιοσδήποτε καλός εκ-
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παιδευτικός μπορεί να γίνει επιτυχημένος διευθυντής (Creissen & 
Ellison 1998: 28).

•	 Η επιλογή του διευθυντή της σχολικής μονάδας δεν είναι απονομή 
ενός διακοσμητικού τίτλου, μιας τυπικής ηθικής αμοιβής για μια μα-
κροχρόνια παρουσία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης (Σαΐτης, 1990). 

•	 Η προαγωγή του αρχαιότερου υπαλλήλου δεν αποτελεί εγγύηση ότι 
διαθέτει τις δεξιότητες, τη γνώση και την ικανότητα να ασκήσει με 
επιτυχία τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού καθώς και ότι η προ-
ώθηση υπαλλήλων με φανερή έλλειψη προσόντων σε διευθυντικές 
θέσεις μπορεί να υπονομεύσει το ηθικό της ομάδας και να συντελέ-
σει αρνητικά στην ανάπτυξη του οργανισμού (Σαΐτης, 2000).  

Μπροστά στον προβληματισμό γίνεται αντιληπτό, ότι η διερεύνηση των 
απόψεων  εκπαιδευτικών αλλά και διευθυντικών στελεχών σχολικών μονά-
δων  αναφορικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστά-
μενου συστήματος επιλογής ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, αποκτά 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

2.0. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕ-
ΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης στο επίπεδο των σχολικών μονάδων, 
τόσο σε επίπεδο θεωρητικού προβληματισμού, όσο και ως εκπαιδευτική 
πολιτική σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα βρίσκεται στο επί-
κεντρο της συζήτησης περί βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσμα-
τικότητας της εκπαίδευσης.  Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι η σχολική δι-
οίκηση αποτελεί έναν από  τους  σημαντικότερους παράγοντες της σχολι-
κής αποτελεσματικότητας, αφού ο διευθυντής του σχολείου θεωρείται το 
πρόσωπο κλειδί, ο ακρογωνιαίος λίθος της  σχολικής επιτυχίας και αποτε-
λεί καθοριστικό παράγοντα της επίτευξης των στόχων και των οραμάτων 
της σχολικής μονάδας (Bennis, 1984, Πετρίδου, 2006). 

Για τη διαδικασία επιλογής σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν (Τyson, & 
York, 1999): α. η ανάλυση της θέσης εργασίας, η οποία μας υποδεικνύει τι 
ακριβώς αναζητάμε και καθορίζει τα κριτήρια για την αποτελεσματική από-
δοση βάσει των  οποίων θα κριθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων, β. η 
γνώση και η εκπαίδευση των υπευθύνων ως προς την ποικιλία των  μεθόδων 
επιλογής αλλά και την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, προκειμένου να  
συντελέσουν στη διευκόλυνση της αναζήτησης και γ.  ένα σύστημα αξιο-
λόγησης της επιτυχίας του εγχειρήματος τόσο ποιοτικά  όσο και ποσοτικά. 
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Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιλογής των ηγετικών στε-
λεχών (Ν. 3848/2010) και συγκεκριμένα με βαση το άρθρο 11 ως διευθυ-
ντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθ-
μίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει 
διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον χρόνια. Από αυτά τα τρία, του-
λάχιστον, χρόνια θα πρέπει να εργάστηκαν σε αντίστοιχους, με την προς 
κάλυψη  θέση τύπους σχολείων. 

Με τον  προαναφερθέντα νόμο τα κριτήρια επιλογής διευθυντών των 
σχολικών μονάδων είναι: 

Α. Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνά-
γεται από: α. την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συ-
νυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και β. την υπηρεσιακή κατάσταση, 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του 
φακέλου του υποψηφίου. 

Β. Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως 
αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου συμ-
βουλίου επιλογής. 

Γ. Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις 
οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.

Οι υποψήφιοι παρατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροι-
σμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση 
των παραπάνω κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου. 

Η επιλογή των διοικητικών στελεχών στην εκπαίδευση και εν προκει-
μένω των διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι ένα έργο αρκετά δύ-
σκολο και ιδιαίτερα πολύπλοκο. Επειδή δεν υπάρχει το απόλυτα ορθό σύ-
στημα προαγωγής, το οποίο να εφαρμόζεται με επιστημονικά και με ακρι-
βοδίκαια κριτήρια, θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να αξιολογούνται αμερό-
ληπτα και αξιοκρατικά κάνοντας χρήση των  τεχνικών της περιγραφής της 
θέσης εργασίας (job description) και της περιγραφής των προσόντων (job 
specification) που απαιτεί η διευθυντική θέση, ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι όποιες δυσλειτουργίες επιλογής τους (Σαΐτης, 2008).

Κατά την επιλογή των διευθυντών λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα 
τυπικά και άτυπα κριτήρια των υποψηφίων, όπως είναι ο χρόνος προϋπη-
ρεσίας, η επιστημονική κατάρτιση, η διοικητική ικανότητα, η ικανότητα επί-
λυσης προβλημάτων κ.ά., τα οποία δεν εκτιμώνται όλα με την ίδια βαρύτη-
τα, ενώ άλλα δεν είναι μετρήσιμα. Τέλος, από πολλούς έχει αμφισβητηθεί 
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και η υπηρεσιακή επιτροπή επιλογής των υποψηφίων με το επιχείρημα, ότι 
κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης δεν τηρούνται αξιόπιστα 
στοιχεία, όπως ημιδομημένη συνέντευξη με θεματικούς κύκλους τήρησης 
μαγνητοφωνημένων πρακτικών, συμμετοχή ειδικών στη συμβουλευτική, 
δυνατότητα πιστοποίησης όλων των στοιχείων του βιογραφικού, αποκλει-
σμός από τα συμβούλια συνδιεκδικητών των διευθυντικών θέσεων (Μαυ-
ροσκούφης, 2002).

3.0. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις 
εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης  αναφορικά με τη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
και τη σημαντικότητα των κριτηρίων του υφιστάμενου συστήματος επιλο-
γής των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης.

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται και στα οποία θα επι-
χειρήσει να δώσει απάντηση η έρευνα είναι:

1ο: Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του δείγματος γνω-
ρίζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3848/2010) για την  επιλογή 
των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης;

2ο: Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του δείγματος τη 
συμβολή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου επιλογής ηγετικών στελεχών 
στην αξιοκρατική επιλογή των ηγετικών στελεχών, στην παρακίνηση των 
υποψηφίων για ανάληψη θέσης ηγετικού στελέχους και στην επιλογή των 
ικανότερων υποψηφίων;

3ο: Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του δείγματος τη 
σημαντικότητα των παραγόντων που αφορούν στις προϋποθέσεις για την 
επιλογή των υποψηφίων ηγετικών στελεχών στην εκπαίδευση;

4ο: Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του δείγματος τη ση-
μαντικότητα των κριτηρίων που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγω-
γική συγκρότηση των υποψηφίων ηγετικών στελεχών; 

5ο: Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του δείγματος τη 
σημαντικότητα των κριτηρίων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία των υποψηφίων ηγετικών στελεχών; 

6ο: Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του δείγματος τη ση-
μαντικότητα των κριτηρίων που αφορούν στη διεξαγωγή της συνέντευξης 
των υποψηφίων ηγετικών στελεχών;
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4.0. Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η έρευνα διεξήχθη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 2010-2011 
με τη μέθοδο του ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου. Για τους σκοπούς 
της έρευνας διαμορφώθηκαν δύο ερωτηματολόγια ένα για τους εκπαιδευ-
τικούς και ένα για τα διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας αποτελείται από τρία (3) μέρη. Το 
πρώτο μέρος αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων δημογραφικού χαρα-
κτήρα. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν στα 
υπηρεσιακά και προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και των 
διεθυντικών στελεχών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Τέλος, το τρίτο μέ-
ρος περιλαμβάνει έξι (6) ερωτήσεις αναφορικά με τη διερεύνηση στοιχεί-
ων που αφορούν στο υφιστάμενο σύστημα επιλογής των ηγετικών στελε-
χών της εκπαίδευσης.

5.0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Στοιχεία εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών του δείγματος

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 164 εκπαιδευτικοί και στελέχη (διευ-
θυντές/-ντριες, Υποδιευθυντές/-ντριες και Προϊστάμενοι/-νες) που υπη-
ρετούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καρδίτσας. 

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τη σύνθεση του δείγματος των εκπαι-
δευτικών και των στελεχών που έλαβαν μέρος στην έρευνα διαπιστώνο-
νται τα εξής: α. ως προς το φύλο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88,6% 
) είναι γυναίκες  και το 11,4%   είναι  άνδρες και β. ως προς τη θέση ευθύ-
νης που κατέχουν τα στελέχη το 70,4% του δείγματος κατέχουν τη θέση 
του διευθυντή, το 11,1% τη θέση του υποδιευθυντή και το 18,5% τη θέση 
του προϊσταμένου.

    
5.2. Στοιχεία Υφιστάμενου Συστήματος Επιλογής Ηγετικών Στελεχών 

Εκπαίδευσης 

Στην ερώτηση (1) «Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο (Ν.3848/2010) για την επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαί-
δευσης;» οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών  αλλά και των στελεχών παρου-
σιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (1).
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Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών ποσοστών (%) των εκπαιδευ-
τικών και στελεχών σύμφωνα με την απάντησή τους σχετικά με τη γνώση του 

νομοθετικού πλαισίου επιλογής των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης.

Γνώση ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου 

επιλογής ηγετικών 
στελεχών

Εκπαιδευτικοί Στελέχη 

Συχνότητα 
Σχετική 

συχνότητα 
(%) 

Συχνότητα 
Σχετική 

συχνότητα 
(%)

ΚΑΘΟΛΟΥ 29 21,2 3 11,5

ΛΙΓΟ 50 36,5 2 7,7

ΑΡΚΕΤΑ 34 24,8 3 11,5

ΠΟΛΥ 9 6,6 8 30,8                         

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 3,6 10 38,5

Total 127 92,7 26 100,0

Missing System 10 7,3

Total 137 100,0

   
Στην ερώτηση (2) «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

επιλογής των ηγετικών στελεχών συμβάλλει: α. στην αξιοκρατική επιλογή των 
ηγετικών στελεχών, β. στην παρακίνηση των υποψηφίων για ανάληψη θέσης 
ηγετικού στελέχους και γ. στην επιλογή των ικανότερων υποψηφίων;» οι απα-
ντήσεις των εκπαιδευτικών αλλά και των στελεχών ποικίλουν (βλ. Πίνακα 2).
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Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών ποσοστών (%) 
των εκπαιδευτικών και στελεχών σύμφωνα με την απάντησή τους αναφορικά 

με τη συμβολή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου: α. στην αξιοκρατική 
επιλογή των ηγετικών στελεχών στην εκπαίδευση, β. στην παρακίνηση 

των υποψηφίων για ανάληψη θέσης ηγετικού στελέχους και γ. στην επιλογή 
των ικανότερων υποψηφίων.

 

Στην ερώτηση (3) «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι παρακάτω παράγο-
ντες αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων ηγε-
τικών στελεχών είναι σημαντικοί;», οι απαντήσεις του πληθυσμού του δείγ-
ματος απεικονίζονται στο παρακάτω Πίνακα (3 ).

 

Συμβολή του 
Νομοθετικού 

πλαισίου 
(Ν384
/2010)

Εκπαιδευτικοί Στελέχη 

Πάρα 
πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Πάρα 

πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

α.

στην 
αξιοκρατική 
επιλογή των 

ηγετικών 
στελεχών

7

(5,1%)

18

(13,1%)

12

(8,8%)

15

(10,9%

2

(7,7%)

9

(34,6%)

7

(26,9%)

3

(11,5%)

β.

στην 
παρακίνηση 

των 
υποψηφίων 
για ανάληψη 

θέσης 
ηγετικού 

στελέχους

6

(4,4%)

18

(13,1%)

20

(14,6%)

8

(5,8%)

1

(3,8%)

9

(34,6%)

9

(34,6%)

2

(7,7%)

γ.

στην 
επιλογή των 
ικανότερων 
υποψηφίων 

5

(3,6%)

10

(7,3%)

21

(15,3%)

15

(10,9%)

5

(19,2%)

3

(11,5%)

7

(26,9%)

6

(23,1%)
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Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών ποσοστών (%) 
των εκπαιδευτικών και στελεχών σύμφωνα με την απάντησή τους για 
τη σημαντικότητα των παραγόντων που αφορούν στις προϋποθέσεις 

επιλογής των υποψηφίων ηγετικών στελεχών.

Στην ερώτηση (4) «Ποια από τα παρακάτω κριτήρια θεωρείτε ότι είναι 
περισσότερο σημαντικά, αναφορικά με την επιστημονική και παιδαγωγική 
συγκρότηση των υποψηφίων ηγετικών στελεχών;» οι απαντήσεις του πληθυ-
σμού του δείγματος παρουσιάζουν μια ομοιομορφία όσο αφορά τα πρώτα 
πέντε κριτήρια τα οποία επιλέγονται και από τις δύο κατηγορίες ερωτηθέ-
ντων, εκπαιδευτικών -  μη στελεχών και στελεχών, με τη σειρά που δίνονται, 
όσο για τα υπόλοιπα κριτήρια οι απαντήσεις τους ποικίλουν (βλ. Πίνακα 4).

 

Σημαντικότητα 
παραγόντων– 

προϋποθέσεων 
επιλογής ηγετικών 

στελεχών

Εκπαιδευτικοί Στελέχη 

Πάρα 
πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Πάρα 

πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

α. η 8ετής 
προϋπηρεσία

58

(42,3%)

48

(35,0%)

17

(12,4%)

2 

(1,5%

12

(46,2%)

8

(30,8%)

5

(19,2%)

0

( 0,0%)

β.
η 5ετής άσκηση 

διδακτικών 
καθηκόντων 

47

(34,3%)

40

(29,2%)

25

(18,2%)

5

(3,6%)

9

(34,6%)

6

(23,1%)

10

(38,5%)

0

( 0,0%)

γ.

η 3ετής άσκηση 
διδακτικών 

καθηκόντων στον 
τύπο σχολείου που ο 
υποψήφιος διεκδικεί 

θέση

46

(33,6%)

30

(21,9%)

30

(21,9%)

 6

( 4,4%)

8

(30,8%)

9

(34,6%)

5

(19,2%)

2

( 7,7%)

Βασούλα Παπαστολοπούλου, Μαρία Δάρρα
Η επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης: Θεωρητικοί προβληματισμοί …



1552

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών ποσοστών (%) 
των εκπαιδευτικών και στελεχών σύμφωνα με τις απόψεις τους για 
τη σημαντικότητα των κριτηρίων που αφορούν στην επιστημονική 
και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψήφιων ηγετικών στελεχών.

Στην ερώτηση (5) «Ποια από τα παρακάτω κριτήρια θεωρείτε ότι είναι 
περισσότερο σημαντικά, αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση, κα-
θοδηγητική και διοικητική εμπειρία των υποψηφίων ηγετικών στελεχών;» 
οι απαντήσεις εκπαιδευτικών -  μη στελεχών και στελεχών, ποικίλουν (βλ. 
Πίνακα 5). 

Εκπαιδευτικοί Στελέχη

1η 
επιλογή

2η
Επιλογή  

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή

5η 
επιλογή 

6η 
επιλογή

7η 
επιλογή

8η 
επιλογή

1η 
επιλογή

2η
επιλογή  

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή

5η 
επιλογή 

6η 
επιλογή

7η 
επιλογή

8η 
επιλογή

α
το διδακτορικό 

δίπλωμα
65

(47,4%)
13

(9,5%)
14

(10,2%)
7

(5,1%)
3

(2,2%)
4

(2,9%)
8

(5,8%)
0

(0,0%)
8

(30,8%)
2

(7,7%)
3

(11,5%)
3

(11,5%)
2

(7,7%)
1

(3,8%)
1

(3,8%)
2

(7,7%)

β.

ο 
μεταπτυχιακός 

τίτλος
σπουδών

9
(6,6%)

63
(46,0%)

17
(12,4%)

10
(7,3%)

6
(4,4%)

6
(4,4%)

0
(0,0%)

1
(0,7%)

1
(3,8%)

9
(34,6%)

5
(19,2%)

2
(7,7%)

1
(3,8%)

2
(7,7%)

2
(7,7%)

0
(0,0%)

γ.
η μετεκπ/ση 

στα 
διδασκαλεία

7
(5,1%)

20
(14,6%)

38
(27,7%)

22
(16,1%)

14
(10,2%)

8
(5,8%)

3
(2,2%)

1
(0,7%)

3
(11,5%)

3
(11,5%)

6
(23,1%)

5
(19,2%)

4
(15,4%)

3
(11,5%)

1
(3,8%)

0
(0,0%)

δ.
το πτυχίο ΑΕΙ 

ή ΤΕΙ
22

(16,1%)
4

(2,9%)
16

(11,7%)
31

(22,6%)

14
(10,2%)

7
(5,1%)

7
(5,1%)

3
(2,2%)

5
(19,2%)

2
(7,7%)

3
(11,5%)

6
(23,1%)

2
(7,7%)

1
(3,8%)

2
(7,7%)

0
(0,0%)

ε.

το πτυχίο 
παιδαγωγικής 

ακαδημίας 
επιπλέον 
προσόν 

8
(5,8%)

5
(3,6%)

3
(2,2%)

6
(4,4%)

25
(18,2%)

14
(10,2%)

15
(10,9%)

13
(9,5%)

4
(15,4%)

2
(7,7%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

5
(19,2%)

3
(11,5%)

4
(15,4%)

1
(3,8%)

στ

η επιμόρφωση 
(ΣΕΛΔΕ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ, 
ΣΕΛΕΤΕ)

1
(0,7%)

5
(3,6%)

5
(3,6%)

5
(3,6%)

17
(12,4%)

15
(10,9%)

14
(10,2%)

28
(20,4%)

0
(0,0%)

1
(3,8%)

2
(7,7%)

1
(3,8%)

4
(15,4%)

9
(34,6%)

2
(7,7%)

3
(11,5%)

ζ.
η πιστοποίηση 

στις νέες 
τεχνολογίες 

7
(5,1%)

11
(8,0%)

22
(16,1%)

15
(10,9%)

16
(11,7%)

32
(23,4%)

15
(10,9%)

1
(0,7%)

5
(19,2%)

3
(11,5%)

5
(19,2%)

2
(7,7%)

4
(15,4%)

1
(3,8%)

3
(11,5%)

2
(7,7%)

η.
το πτυχίο 

ξένων 
γλωσσών

2
(1,5%)

3
(2,2%)

7
(5,1%)

17
(12,4%)

12
(8,8%)

13
(9,5%)

31
(22,6%)

25
(18,2%)

0
(0,0%)

4
(15,4%)

1
(3,8%)

6
(23,1%)

2
(7,7%)

1
(3,8%)

5
(19,2%)

6
(23,1%)
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Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών ποσοστών (%) 
των εκπαιδευτικών και στελεχών σύμφωνα με τις απόψεις τους για 

τη σημαντικότητα των κριτηρίων αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση, 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία των υποψήφιων ηγετικών στελεχών.

Στην ερώτηση (6) «Ποια από τα παρακάτω κριτήρια θεωρείτε ότι είναι 
περισσότερο σημαντικά, αναφορικά με τη διεξαγωγή της συνέντευξης των 
υποψηφίων ηγετικών στελεχών;» οι απαντήσεις των ερωτηθέντων παρου-
σιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (6). 

Σημαντικότητα 
κριτηρίων 

αναφορικά με 
την υπηρεσιακή 

κατάσταση
καθοδηγητική και 

διοικητική εμπειρία 
των υποψήφιων 

ηγετικών στελεχών

Εκπαιδευτικοί Στελέχη 

1η 
επιλογή

2η
επιλογή  

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή

1η 
επιλογή

2η
επιλογή  

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή

α.

η υπηρεσιακή 
κατάσταση 

(η οποία 
προσμετράται 

μετά το 
προαπαιτούμενο 

των 8 ετών)

42
(30,7%)

22
(16,1%)

17
(12,4%)

32
(23,4%)

7
(26,9%)

4
(15,4%)

5
(19,2%)

9
(34,6%)

β.

η άσκηση 
καθηκόντων 

στη θέση δ/ντη 
σχολείου

47
(34,3%)

53
(38,7%)

18
(13,1%)

2
(1,5%)

11
(42,3%)

12
(46,2%)

3
(11,5%)

0
(0,0%)

γ.
η συμμετοχή 

σε υπηρεσιακά 
συμβούλια

2
(1,5%)

19
(13,9%)

45
(32,8%)

41
(29,9%)

1
(3,8%)

4
(15,4%)

12
(46,2%)

7
(26,9%)

δ.

η άσκηση 
καθηκόντων στη 
θέση παρέδρου 
του Π.Ι., περιφ. 

δ/ντή, δ/ντή 
εκπαίδευσης, 

προϊσταμένου 
γραφείου, 

προϊσταμένου 
εκπαιδευτικών  

θεμάτων, 
προϊσταμένου δ/
νσης ή τμήματος 

ΥΠΕΠΘ

32
(23,4%)

22
(16,1%)

30
(21,9%)

29
(21,2%)

7
(26,9%)

5
(19,2%)

5
(19,2%)

8
(30,8%)
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Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών ποσοστών (%) 
των εκπαιδευτικών και στελεχών σύμφωνα με τις απόψεις τους 

για τη σημαντικότητα των κριτηρίων αναφορικά με τη διεξαγωγή 
της συνέντευξης των υποψηφίων ηγετικών στελεχών.

6.0. ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων της έρευνας προ-
κύπτουν συγκεκριμένες διαπιστώσεις, οι οποίες αναλυτικότερα παρουσι-
άζονται στη συνέχεια.

Σημαντικότητα 
κριτηρίων 

αναφορικά με 
τη διεξαγωγή 

της συνέντευξη

Εκπαιδευτικοί Στελέχη 

1η 
επιλογή

2η
επιλογή  

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή

1η 
επιλογή

2η
επιλογή  

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή

α.

η εισήγηση 
από μέλος του 

συμβουλίου 
επιλογής σχετικά 
με το φάκελο του 

υποψηφίου

7
(5,1%)

13
(9,5%)

27
(19,7%)

62
(45,3%)

4
(15,4%)

3
(11,5%)

6
(23,1%)

12
(46,2%)

β.

η προετοιμασία 
– παρουσίαση 

από τον 
υποψήφιο ενός 

θέματος (μελέτη 
περίπτωσης)

46
(33,6%)

45
(32,8%)

17
(12,4%)

14
(10,2%)

6
(23,1%)

8
(30,8%)

9
(34,6%)

2
(7,7%)

γ.
τα στοιχεία του 

βιογραφικού 
σημειώματος

55
(40,1%)

22
(16,1%)

33
(24,1%)

8
(5,8%)

16
(61,5%)

6
(23,1%)

3
(11,5%)

1
(3,8%)

δ.

το υποβαλλόμενο 
υπόμνημα του 

υποψηφίου 
με την έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 
και τον 

προγραμματισμό 
του έργου 
(εφόσον
επιλεγεί)

18
(13,1%)

38
(27,7%)

33
(24,1%)

22
(16,1%)

0 
(0,0%)

8
(30,8%)

7
(26,9%)

10
(38,5%)
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Ως προς το επίπεδο των γνώσεών τους για το υφιστάμενο σύστημα επι-
λογής των ηγετικών στελεχών προκύπτει ότι το γνωρίζει πάρα πολύ-αρκε-
τά καλά η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών (80,8%) και 
ένα σημαντικό ποσοστό (35%) των εκπαιδευτικών-μη στελεχών. 

Αναφορικά με τη συμβολή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στην 
αξιοκρατική επιλογή των ηγετικών στελεχών, η έρευνα έδειξε ότι τα ποσο-
στά είναι μοιρασμένα με μικρές αυξητικές τάσεις προς τη μία ή την άλλη κα-
τεύθυνση ανάλογα με το είδος του δείγματος. Αναλυτικότερα, για τους εκ-
παιδευτικούς παρουσιάζεται μια μικρή αυξητική τάση της τάξης του 1,5% 
υπέρ των απαντήσεων λίγο – καθόλου (19,7%) έναντι των απαντήσεων πά-
ρα πολύ-αρκετά (18,2%).  Ενώ, για τα στελέχη η τάση αυτή (3,9%) αποτιμά-
ται υπέρ της συμβολής του στην αξιοκρατική επιλογή των στελεχών. Επί-
σης, από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει, ότι το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο δε συμβάλλει στην παρακίνηση των υποψηφίων για ανάληψη ηγετικής 
θέσης στην εκπαίδευση,  αλλά ούτε και στην επιλογή των ικανότερων με-
ταξύ των υποψηφίων. Και για τις δύο κατηγορίες του δείγματος υπερισχύ-
ουν οι απαντήσεις λίγο και καθόλου. 

Σε σχέση με την αξιολόγηση του βαθμού σημαντικότητας των παραγό-
ντων  που αφορούν στις  προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων ηγετικών 
στελεχών οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν κατά προτεραιότητα ως πάρα πο-
λύ-αρκετά σημαντικούς παράγοντες: την  οκταετή προϋπηρεσία (42,3%  οι 
εκπαιδευτικοί έναντι 46,2% των στελεχών), την πενταετή άσκηση διδακτι-
κών καθηκόντων (34,3% οι εκπαιδευτικοί έναντι 34,6% των στελεχών) και 
την τριετή  άσκηση διδακτικών καθηκόντων στον τύπο σχολείων που ο υπο-
ψήφιος διεκδικεί θέση ευθύνης (33,6% οι εκπαιδευτικοί έναντι 34,6% των 
στελεχών). Από το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι εκπαιδευτικοί και στελέ-
χη δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στη στάση 
τους, καθώς κρίνουν θετικά στην πλειοψηφία τους τις προϋποθέσεις αυτές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το αποτέλεσμα της έρευνας που 
αφορά  αξιολόγηση της σημαντικότητας των πέντε πρώτων κριτηρίων που 
αναφέρονται  στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των υπο-
ψηφίων, σύμφωνα με το οποίο οι απόψεις των ερωτηθέντων με μικρές δι-
αφοροποιήσεις αξιολογούν κατά προτεραιότητα ως περισσότερο σημαντι-
κά κριτήρια: το διδακτορικό, τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τη μετεκ-
παίδευση σε διδασκαλείο, το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και τέλος το πτυχίο παιδαγω-
γικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών εφόσον δεν αποτελεί προσόν για 
διορισμό. Για τα υπόλοιπα κριτήρια διακρίνεται η υποστηρικτική άποψη 
των στελεχών για την πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες πιθανότατα γιατί 
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η πράξη έχει δείξει ότι αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικό-
τητα του έργου της διοίκησης. 

Σε ότι αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικη-
τική εμπειρία των υποψηφίων ηγετικών στελεχών η έρευνα έδειξε ότι εκ-
παιδευτικοί και στελέχη τοποθετούν το κριτήριο «άσκηση καθηκόντων στη 
θέση του διευθυντή σχολείου» στην πρώτη θέση όσον αφορά στη σημα-
ντικότητά του, ενώ τη «συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια» στην τελευ-
ταία από την άποψη σημαντικότητας θέση. Οι θέσεις των δύο κατηγοριών 
του δείγματος βρέθηκε ότι εμφανίζονται διαφοροποιημένες όσον αφορά 
τόσο στο κριτήριο «υπηρεσιακή κατάσταση η οποία προσμετράται  στα 
προσόντα του υποψηφίου μετά την οκταετία», όσο και σε σχέση με το κρι-
τήριο «άσκηση καθηκόντων στη θέση του παρέδρου του Π.Ι., περιφερεια-
κού διευθυντή, διευθυντή εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου, προϊστα-
μένου εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊστάμενου διεύθυνσης ή τμήματος του 
Υπουργείου Παιδείας».  Και τα δύο κριτήρια διαπιστώνεται ότι η πλειοψη-
φία των εκπαιδευτικών  τα τοποθετεί στη δεύτερη θέση από πλευράς ση-
μαντικότητας, ενώ η πλειοψηφία των στελεχών αξιολογεί  τα συγκεκριμέ-
να κριτήρια στη τρίτη από άποψη σημαντικότητας θέση.

Αναφορικά με τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών 
η έρευνα έδειξε ως περισσότερο σημαντικό κριτήριο και για τους εκπαιδευ-
τικούς αλλά και για τα στελέχη τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος, 
ενώ πολύ χαμηλά στην κλίμακα της ιεραρχικής κατάταξης και με διαφορά 
από τις υπόλοιπες επιλογές τοποθετούν την εισήγηση από μέλος του συμ-
βουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
εύρημα της έρευνας αναφορικά με το κριτήριο «προετοιμασία – παρουσί-
αση από τον υποψήφιο ενός θέματος (μελέτη περίπτωσης)». Οι εκπαιδευ-
τικοί διαφοροποιούνται σε αυτό το κριτήριο από τα στελέχη, αφού επιλέ-
γουν τις δύο πρώτες θέσεις για να εκφράσουν την προτίμησή τους στο συ-
γκεκριμένο κριτήριο. Για τα στελέχη η πλειοψηφία του δείγματος το τοπο-
θετεί στην τρίτη θέση. Πιθανόν τα στελέχη να επιφυλάσσονται διότι αφο-
ρά κάτι ξένο, κάτι καινούργιο ως διαδικασία και γι’ αυτό ίσως να τους φοβί-
ζει και σίγουρα τους αφορά άμεσα, αν διεκδικήσουν επανεκλογή. Με τον 
ίδιο τρόπο φαίνεται ότι απαντούν τα στελέχη και σε ότι αφορά στο υποβαλ-
λόμενο υπόμνημα με την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τον προγραμματι-
σμό του έργου κατατάσσοντάς το στην τέταρτη θέση. Από  τους εκπαιδευ-
τικούς δηλώνεται σαν δεύτερη σημαντική επιλογή. Το αποτέλεσμα αυτό, 
με το οποίο συμφωνούν και τα στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας, οδηγεί 
στη διαπίστωση ότι η αξιοπιστία της συνέντευξης είναι πολύ χαμηλή, αφού 
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είναι πολύ πιθανό να δώσει μεροληπτικά αποτελέσματα επειδή κοινωνικά 
στερεότυπα, κοινωνικές ομοιότητες και διαφορές, καθώς και προσωπικές 
προτιμήσεις των εξεταστών μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα υπέρ 
κάποιων κατηγοριών υποψηφίων (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).

7.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση που προη-
γήθηκε, μπορούμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών γνωρίζει το υφι-
στάμενο σύστημα επιλογής των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, ενώ 
σημαντικά μικρότερο είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών-μη στελεχών 
που δήλωσε ότι το γνωρίζει.

Οι απόψεις της πλειοψηφίας των δύο ομάδων του δείγματος (στελεχών  
και εκπαιδευτικών) οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο δε συμβάλλει στην αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων ηγετικών στε-
λεχών ούτε  στην παρακίνηση των υποψηφίων για ανάληψη ηγετικής θέ-
σης στην εκπαίδευση,  αλλά ούτε και στην επιλογή των ικανότερων μετα-
ξύ των υποψηφίων, αφού για τις δύο κατηγορίες του δείγματος υπερισχύ-
ουν οι απαντήσεις λίγο και καθόλου.

Οι απόψεις της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και στε-
λεχών δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις καθώς κρίνουν θε-
τικά τόσο τη σημαντικότητα των παραγόντων  που αφορούν στις  προϋπο-
θέσεις επιλογής των υποψηφίων ηγετικών στελεχών όσο και τη σημαντι-
κότητα των πέντε πρώτων κριτηρίων που αναφέρονται  στην επιστημονι-
κή και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψηφίων. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών και εκπαιδευτικών, αναφορι-
κά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας των  συγκεκριμένων  κριτηρίων 
που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική 
εμπειρία των υποψηφίων ηγετικών στελεχών, θεωρεί κατά προτεραιότητα 
ως περισσότερο σημαντικό κριτήριο, τοποθετώντας το στην πρώτη θέση 
της ιεραρχικής τους κατάταξης την άσκηση καθηκόντων στη θέση του δι-
ευθυντή σχολείου, ενώ ως λιγότερο σημαντικό κριτήριο, τοποθετώντας το 
στη δεύτερη θέση της ιεραρχικής τους κατάταξης θεωρεί την υπηρεσιακή 
κατάσταση η οποία προσμετράται  στα προσόντα του υποψηφίου μετά την 
οκταετία, καθώς και την άσκηση καθηκόντων στη θέση του παρέδρου του 
Π.Ι., περιφερειακού διευθυντή, διευθυντή εκπαίδευσης, προϊσταμένου γρα-
φείου, προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊστάμενου διεύθυνσης 
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ή τμήματος ΥΠΕΠΘ, τοποθετώντας τα στη δεύτερη θέση και ακόμη μικρό-
τερης σημαντικότητας θεωρεί τη συμμετοχή του υποψηφίου σε υπηρεσι-
ακά συμβούλια με την τοποθέτησή του στην τελευταία θέση. 

Τα υψηλότερα ποσοστά προτίμησης των ερωτηθέντων (στελεχών και 
εκπαιδευτικών) αναφορικά με τη σημαντικότητα των κριτηρίων που αφο-
ρούν στη διεξαγωγή της συνέντευξης εστιάζονται, κυρίως, στα στοιχεία του 
βιογραφικού σημειώματος, ενώ χαμηλότερα εμφανίζονται τα ποσοστά των 
ερωτηθέντων που δηλώνουν ως σημαντικό το κριτήριο «προετοιμασία – 
παρουσίαση από τον υποψήφιο ενός θέματος (μελέτη περίπτωσης)» και 
ακόμη χαμηλότερα εμφανίζονται τα ποσοστά  των ερωτηθέντων σε σχέση 
με τη σημαντικότητα των κριτηρίων «εισήγηση από μέλος του συμβουλί-
ου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου» και «το υποβαλλόμενο υπόμνη-
μα του υποψηφίου με την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τον προγραμμα-
τισμό του έργου».  

Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα και 
μετά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επιλογής των ηγετικών στελε-
χών με στόχο τόσο τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της όσο και τη συ-
γκριτική και ερμηνευτική αξιολόγησή τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Branch, R. (2010). Instructional Design. The ADDIE Aproach. NY-Dordre-
cht-London: Springer.

Bennis, (1984). Transformative power and leadership. In T. Sergiovanni & E. 
J. Corbally (Eds.), Leadership and organizational culture. New perspectives 
in administrative theory and practice (pp. 66). Illinois Press.

Creissen, T., Ellison, L. (1998). Reinventing school leadership – back to the 
future in UK? The International Journal of Educational Management. (13), 
28-38.

Κανελλόπουλος, Χ. Κ. (1991). Διοίκηση προσωπικού. Τα ανθρώπινα προβλήματα 
του μάνατζμεντ (σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και υπηρεσίες). Θεωρία και 
πράξη. Αυτοέκδοση. 

Μαυροσκούφης, Δ. (2002). Η εισαγωγή και η υποδοχή των καινοτομιών 
στα σχολεία: θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικά προβλήματα. Νέα Παιδεία, 
(103), 16-23.

Μπουραντάς, Δ. & Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. 
Αθήνα: Μπένου.

Πετρίδου, Ε. (2006). Η πρόκληση της αξιολόγησης για τις εκπαιδευτικές μο-

Βασούλα Παπαστολοπούλου, Μαρία Δάρρα
Η επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης: Θεωρητικοί προβληματισμοί …



1559

νάδες. Στο Ζητήματα διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων: πραγματικό-
τητα, έρευνα, -  εφαρμογές. Πρακτικά ημερίδας, Θεματικό δίκτυο έρευ-
νας «Διοίκηση της εκπαίδευσης» ,28-34. Θεσσαλονίκη: Α. Π. Θ. Επιτρο-
πή ερευνών. 

Σαΐτης, Χ. (2008). Σχολική ηγεσία: Από τη θεωρία στην πράξη. Στο 
Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης: Δράσεις – Αποτελέσματα – 
Προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου . Αθήνα: ΥΠ. Ε. Π .Θ..

Σαΐτης, Χ. (2000). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ατραπός.
Σαΐτης, Χ. (1990). Η συμβολή του management στο χώρο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Νέα Παιδεία, 54, 70-83.  

Μαρία Δάρρα
Λέκτορας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος
Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.:85100, Ρόδος

Τηλ.: 2241099246
e-mail : darra@aegean.gr

Παπαστολοπούλου Βασούλα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τηλ.: 6936555348
e-mail : papastov@gmail.com

Βασούλα Παπαστολοπούλου, Μαρία Δάρρα
Η επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης: Θεωρητικοί προβληματισμοί …



1560

Αποτύπωση της οργανωσιακής κουλτούρας 
των Δημόσιων Σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Α΄ Διεύθυνση 
Αθήνας. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Δημήτριος Ν. Πρωτοπαπάς

ABSTRACT

Organizational culture is a primary component of smooth operation in a 
school unit. Continuing (cultural) assessment and change are vital if we 
wish to accomplish an efficient academic environment. The purpose of 
this study is to imprint the concept of culture in public schools of central 
Athens. More specifically we studied the culture of 27 public schools through 
educators view points (241 persons). The organizational culture was studied 
with regard to the three main levels of culture: artifacts (external events), 
espoused values and basic assumptions (internal fumdamental matters). 
The OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) was utilized to 
determine how the organizational school culture affects the perceptions, 
thoughts and feelings of educators. 

Our teachers desire a school based on the model of human relations, 
that is, flexible, with more autonomy on their part, clearly less connected 
with rules and policies but with an emphasis on predictability of future 
situations. On the one hand, they look forward to dynamic, innovative and 
creative schools with continuous development, adaptability to external 
environments,  with principals who are carriers of changes, and, on the other 
hand, to non-competitive schools, with static teachers of a mechanistic 
formula, without emulation .

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι συζητούσαν για την κουλτούρα (το ποι-
όν τους), αναφέρονταν στη γνώση, τα πιστεύω, την τέχνη, το ήθος, τους 
νόμους, τις συνήθειες και τις νοοτροπίες  τους, ουσιαστικά αναφέρονταν 
στο περιεχόμενο του πολιτισμικού τους επιπέδου. Κατ’ αντιστοιχία, λοιπόν, 
κουλτούρα θεωρείται ο πνευματικός πολιτισμός, η πολιτισμική παράδοση 
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που αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία μιας κοινωνίας ή ενός λα-
ού.  Συμπερασματικά, και οι οργανισμοί γενικά ως κοινωνικές ομάδες μπο-
ρούν να χαρακτηρίζονται από κουλτούρες, αλλά με συνθετότερες θεωρή-
σεις από την προαναφερθείσα.

Μια τέτοια συνθετότερη θεώρηση της κουλτούρας ενός οργανισμού  εί-
ναι η έκφρασή της ως μια ευρεία έκταση συμπεριφορών που προκύπτει από 
ασυνείδητες και μη χειροπιαστές απόψεις μιας ομαδικής ζωής, όπως  είναι οι 
αξίες, τα πιστεύω και οι συναισθηματικές τάσεις. Ουσιαστικά η ανωτέρω θεώ-
ρηση αποτελεί το νοητικό πλαίσιο που προσδιορίζει αποφάσεις και συμπερι-
φορές ατόμων. Τελικά, σκιαγραφεί «τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα σε 
μια επιχείρηση» (the way we do things around here) (Μπουραντάς, 2005: 123).

Ο όρος “οργανωσιακή κουλτούρα” (Organizational Culture ή Corporate Cul-
ture) εμφανίζεται στη οργανωσιακή έρευνα κατά τη δεκαετία του 1980, συμβάλ-
λοντας στην κριτική που ασκήθηκε τότε στην ανεπαρκή λειτουργία και αντα-
πόκριση των τυπικών μορφών οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, όσον 
αφορά σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα (δηλ. περιβάλλοντος, κοι-
νωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων κ.τ.λ. (Μαντζαρης & Μαντζαρη: 18)

Οι δεκαετίες 1980 και 1990 χαρακτηρίστηκαν ως περίοδοι υπερεκτίμη-
σης της εταιρικής κουλτούρας. Τότε οι ηγετικές ομάδες των επιχειρήσεων 
πίστεψαν ότι με το σωστό εταιρικό όραμα, την προσήλωση των εργαζομέ-
νων προς το σκοπό και την  κατάλληλη ηγεσία θα ήταν κατορθωτό να δη-
μιουργηθεί μια δέσμευση για κοινή κουλτούρα, με απώτερο σκοπό την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας και την κερδοφορία. Ο Schein, (1984: 327) το-
νίζει την αμοιβαιότητα της σχέσης ηγεσίας-κουλτούρας αναφέροντας  ότι 
«η ηγεσία και η κουλτούρα είναι καίριες έννοιες για την αντίληψη και απο-
τελεσματικότητα των οργανισμών, ώστε δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις 
αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά».

Παράλληλα με τις μελέτες και έρευνες για την εταιρική οργανωσιακή1 
κουλτούρα αρχίζουν και αντίστοιχες έρευνες για τις σχολικές μονάδες, αφού 
και αυτές είναι ανοικτές οργανώσεις προς το περιβάλλον και στοχεύουν 
στην αυτοβελτίωσή τους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, προκειμέ-
νου να πετύχουν τα μέγιστα προς ανάπτυξη των μαθητών τους. Συγκεκρι-
μένα, από το τέλος της δεκαετίας του 1970 οι ερευνητές της εκπαίδευσης 
άρχισαν να συνδέουν την ποιότητα της σχολικής κουλτούρας και του σχο-
λικού κλίματος με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ο ερευνητής του πανε-
πιστημίου Χάρβαρντ (Harvard) Ronald R. Edmonds (1982), ο θεωρούμενος 

1.  Στην παρούσα εργασία οι όροι «οργανωσιακός» και «οργανωτικός» θα χρησιμοποιούνται 
ταυτόσημα και εναλλάξ.
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ως πρωτεργάτης της κίνησης περί των ‘αποτελεσματικών σχολείων’ περι-
λαμβάνει στον κατάλογο των παραγόντων υψηλότερης μαθητικής επίτευ-
ξης «το ασφαλές και τακτοποιημένο σχολικό κλίμα και την κουλτούρα που 
στοχεύει στη μάθηση» (Lezotte: 2)

Διαπιστώνεται από τα ανωτέρω ότι η σχέση κουλτούρας ενός οργανι-
σμού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του είναι αλληλοεξαρ-
τώμενη, συνεχής και χρήζει ιδιαίτερης εξειδίκευσης στην αντιμετώπισή 
της, καθώς, όπως επισημαίνει και η Ανθοπούλου (1999: 23) στο βιβλίο των 
Αθανασούλα-Ρέππα, Ανθοπούλου, Κατσουλάκη & Μαυρογιώργου, (1999) 
«η κουλτούρα επηρεάζεται από τα άτομα που φοιτούν κι εργάζονται μέ-
σα στον  οργανισμό και αντίστροφα, τα άτομα αυτά διαμορφώνουν τη συ-
μπεριφορά, τη σκέψη, τη στάση και επομένως και την επίδοσή τους ανά-
λογα με την κουλτούρα του οργανισμού». Η κουλτούρα είναι ‘ο συνεκτικός 
ιστός των μελών μιας οργάνωσης’ και αποτελεί την παιδεία του οργανισμού.

Στα ελληνικά δεδομένα, η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης  εντάσ-
σεται και ταυτίζεται απόλυτα με το οργανοδιοικητικό πλαίσιο της χώρας 
μας και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με αυτό. Αναφέρουμε επι-
λεκτικά τον συγκεντρωτισμό, την τυπολατρική γραφειοκρατία, το πλήθος 
των υπηρεσιών με επικάλυψη αρμοδιοτήτων, την πληθώρα της νομολογί-
ας  κ.λπ.  Στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης η κατανομή της εξου-
σίας και των ευθυνών ακολουθεί την πυραμιδική και γραφειοκρατική ορ-
γάνωση, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση ομοιομορφίας , όσον αφορά 
την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και διαδικασίας, καθώς και στον 
αποτελεσματικότερο συντονισμό και έλεγχο στην άσκηση της διοικητικής 
δραστηριότητας (Κατσαρός, 2008: 6).

2.0. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι ευκόλως παρατηρήσιμο για τους εμπλεκομέ-
νους στην εκπαιδευτική διαδικασία και για τους γονείς των μαθητών, ότι η 
σχολική μονάδα ως απούσα από τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής, και λόγω του συγκεντρωτικού συστήματος, ‘κλείνεται στον εαυτό της’, 
περιχαρακώνεται, δημιουργεί μια στατική κουλτούρα, με χαρακτηριστικά 
την τυπικά προβλεπόμενη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης, την αποξέ-
νωση από την ευρύτερη κοινωνία και  τους γονείς, την επαναλαμβανόμενη 
καθημερινότητα (ρουτίνα), τη δημιουργία αδιάφορων, αδρανών και  τυπι-
κών εκπαιδευτικών.  Δημιουργούνται έτσι ομοιόμορφες, μη ανταγωνιστι-
κές και  αναποτελεσματικές σχολικές μονάδες, που στοχεύουν μόνο στον 
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προβιβασμό των μαθητών στην επόμενη τάξη. Πιθανόν αυτή η αδράνεια 
και παραίτηση να βολεύει μερίδα εκπαιδευτικών, που έχουν συνήθως πολ-
λά έτη υπηρεσίας και αρνούνται την συμπόρευση με την καινοτομία και την 
αλλαγή των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, ή άλλων εκπαιδευτικών 
που θεωρούν εαυτούς τυπικούς δημοσίους υπαλλήλους. Σε κάθε σχολείο 
υπάρχουν και εκπαιδευτικοί με ‘πυρηνικές αξίες’ την καινοτομία και την ανοι-
χτή κουλτούρα, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το διαφορετικό 
στη σχολική ζωή και στην εκπαίδευση των μαθητών. Αυτοί οι εκπαιδευτι-
κοί, με την αρωγή και υποστήριξη της σχολικής διεύθυνσης (κατ’ επέκταση 
και του εθνικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού), μπορούν να δημιουργήσουν 
τη νέα σχολική κουλτούρα και να αλλάξουν τα δεδομένα. 

Το έναυσμα για την παρούσα εργασία μου προήλθε αφενός από τη καθη-
μερινή βίωση της σχολικής πραγματικότητας (που αμυδρώς περιέγραψα πα-
ραπάνω), είτε από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού είτε από αυτή του στελέχους 
διοίκησης2, και αφετέρου από τη διαφαινόμενη σύνδεση της οργανωτικής 
κουλτούρας με την σχολική αποτελεσματικότητα και την ηγεσία. Ειδικότερη 
στοχοθεσία του πονήματος είναι τόσο η μέτρηση της επικρατούσας κουλ-
τούρας στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας3, όσο και αν υπάρχει απόκλιση με-
ταξύ της υφιστάμενης και επιθυμητής κουλτούρας από τους εκπαιδευτικούς.

3.0. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν συγκεκριμένα ερω-
τήματα σχετικά με τη σχολική οργανωτική κουλτούρα από την πλευρά των 
διευθυντών, των υποδιευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μο-
νάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας. Ειδικότερα προβλέπεται να διερευνηθούν τα 
παρακάτω:

α) Ποια είναι η μορφή της ισχύουσας οργανωτικής κουλτούρας που επι-
κρατεί στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας;

β) Επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ότι η ισχύουσα οργανωτική κουλτούρα 
ακολουθεί την ιεραρχική διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος; 

γ) Ποια είναι η μορφή της επιθυμητής σχολικής κουλτούρας που ικανο-
ποιεί τους εκπαιδευτικούς;

δ) Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αντίληψης της οργανωτικής κουλ-
τούρας ανάμεσα στα διοικητικά στελέχη του σχολείου και τους εκπαιδευ-
τικούς (Γυμνασίων και  Λυκείων), ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τα έτη 
2.  Υποδιευθυντής Γυμνασίου για 11 έτη και ακολούθως Διευθυντής στην ίδια σχολική μονάδα από το 
2007 έως σήμερα.
3.   Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας είναι συντομογραφία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
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υπηρεσίας και τα ιδιαίτερα προσόντα τους;  

4.0. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του δείγματος (186 σχολικές μονάδες υπάγο-
νται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας) και του αυξημένου αριθμού των εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σ’ αυτές ( περίπου 3700 άτομα) επελέγη ένα στοχευόμενο 
δείγμα ικανοποιητικής αντικειμενικότητας όσον αφορά τη σχολική ιεραρ-
χία, συμπεριλαμβάνοντας 13 Γυμνάσια και 14 Γενικά Λύκεια που ανήκουν 
στην ευρύτερη περιοχή του πρώην 2ου Γραφείου Δ.Ε. Αθηνών (αστικές πε-
ριοχές) όπου υπάγεται και η σχολική μονάδα του ερευνητή.

 Καταβλήθηκε προσπάθεια συμμετοχής ικανοποιητικού αριθμού εκπαι-
δευτικών από τις υποομάδες του δείγματος. Αναλυτικά, δόθηκαν 378 ερω-
τηματολόγια και λήφθηκαν συμπληρωμένα 241 ήτοι ποσοστό ανταπόκρι-
σης 63,76%. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 Διευθυντές, 36 Υποδιευθυντές 
και 178 εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων. 

5.0. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 

Πριν την έναρξη συλλογής των ερευνητικών στοιχείων διεξήχθη πιλοτική 
έρευνα από 27/01 έως 03/02/2014. Η διαδικασία διανομής και συλλογής 
των ερωτηματολογίων στα σχολεία διήρκησε από 11ης  Φεβρουαρίου έως 
και 14ης Μαρτίου 2014. 

 Το ερωτηματολόγιο
Οι οργανωσιακές κουλτούρες είναι δύσκολο να αποτιμηθούν, καθότι τα 

κοινά πιστεύω, οι αξίες και οι υποθέσεις δεν χαρακτηρίζονται πάντα από σα-
φήνεια. Οι ποσοτικές προσεγγίσεις βοηθούν τους ερευνητές να κινούνται 
πέραν των επιφανειακών ερμηνειών της κουλτούρας και σε μεγάλο βαθμό 
υποστηρίζονται από εννοιολογικά πλαίσια, τα οποία επιδιώκουν να εξηγή-
σουν σημαντικές διαστάσεις της κουλτούρας. Το μοντέλο των Ανταγωνι-
στικών Αξιών (The Competing Values Framework – CVF) κατατάσσεται σ’ 
αυτές τις ποσοτικές προσεγγίσεις. Χαρακτηριστικά, για το μοντέλο αυτό ο 
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Μπουρα-
ντάς (2005: 134) αναφέρει ότι « Το εννοιολογικό πλαίσιο των ανταγωνιστι-
κών αξιών που αναπτύχθηκε από τον Quinn και τους συνεργάτες του απο-
τελεί το πλέον ολοκληρωμένο και θεωρητικά τεκμηριωμένο πλαίσιο για την 
αποτύπωση της τυπολογίας της οργανωτικής κουλτούρας». 

Το CVF χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δύο διαστάσεων – η πρώτη περι-

Δημήτριος Πρωτοπαπάς
Αποτύπωση της οργανωσιακής κουλτούρας των δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας …



1565

γράφει πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες εντός του οργανισμού και η δεύ-
τερη περιγράφει τον προσανατολισμό τού οργανισμού προς τον εξωτερι-
κό κόσμο – μας εμφανίζει τους (4) βασικούς τύπους της οργανωτικής κουλ-
τούρας. Ι) : Το μοντέλο των Ανθρωπίνων Πόρων (Κουλτούρα υποστήριξης – 
Clan Culture), ΙΙ) το μοντέλο Ανοικτών Συστημάτων (Κουλτούρα επιχειρημα-
τικότητας – Adhocracy Culture), ΙΙΙ) το μοντέλο Αποδοτικότητας ή Στόχων – 
Market Culture), IV) το μοντέλο Κανόνων – Ιεραρχίας – Hierarchy Culture).

Τύποι οργανωσιακής κουλτούρας – Πηγή : Μπουραντάς (2005: 135)

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο είναι το ποσοτικό εργαλείο μέτρησης της 
οργανωσιακής κουλτούρας βασισμένο όπως αναφέραμε στο CVF και ονο-
μάζεται OCAI – (Organizational Culture Assessment Instrument) – (Εργα-
λείο εκτίμησης οργανωτικής κουλτούρας) και τροποποιήθηκε δε αναλόγως, 
ώστε να εκφράζει την ελληνική σχολική πραγματικότητα..

Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αναγνώ-
ριση της ισχύουσας κουλτούρας ενός οργανισμού. Συγχρόνως μας βοηθά 
να εξακριβώσουμε και την επιθυμητή κουλτούρα που πιστεύουν οι εργα-
ζόμενοι ότι πρέπει να αναπτυχθεί, ώστε να ταιριάζει σε μελλοντικές απαι-
τήσεις και ευκαιρίες, που μπορεί να αντληθούν από τη μεταβολή των εξω-
τερικών περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Δομή του ερωτηματολογίου
Σκοπός του OCAI είναι να εκτιμήσει τις 6 βασικές διαστάσεις της οργα-

νωτικής κουλτούρας που αποτελούν κατά τους Cameron & Quinn τη θεμε-
λιώδη δομή μιας οργάνωσης, δηλαδή:

1. Κύρια χαρακτηριστικά,
2. Ηγεσία – Διοίκηση, 
3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

                                                                         ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

          Μοντέλο ανθρωπίνων πόρων   (I)                  Μοντέλο ανοικτού συστήματος    (II) 

                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ                                                                                                ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

                  ΕΣΤΙΑΣΗ                                                                                                     ΕΣΤΙΑΣΗ 

           Μοντέλο γραφειοκρατίας    (IV)                    Μοντέλο αποδοτικότητας ή αγοράς (III)        
                                                     
                                                                        ΕΛΕΓΧΟΣ 
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4. Συνεκτικότητα, 
5. Στρατηγική, 
6. Κριτήρια Επιτυχίας
Καθένα από τα προηγούμενα χωρίζεται σε 4 περιγραφές Α, Β, Γ, Δ, ενώ 

κάθε περιγραφή αντιπροσωπεύει και ένα είδος κουλτούρας:  Α (Υποστήρι-
ξης – Ομάδας), Β (Επιχειρηματικότητας – Δημιουργίας), Γ (Αποδοτικότητας 
– Ανταγωνισμού), και  Δ  ( Ιεραρχίας – Ελέγχου). 

Έτσι δημιουργούνται 6 ενότητες Χ 4 περιγραφές ανά ενότητα = 24 περι-
γραφές. Δίπλα από τις περιγραφές αυτές δημιουργείται ένα δίστηλο. Η πρώ-
τη στήλη αφορά την Επικρατούσα κατάσταση στον οργανισμού (Ισχύου-
σα κουλτούρα) ενώ η δεύτερη την Επιθυμητή (Μελλοντική κουλτούρα). Για 
κάθε ενότητα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έπρεπε να κατανείμουν 100 
βαθμούς ανάμεσα στις 4 εναλλακτικές περιγραφές, ανάλογα με το ποια ται-
ριάζει στη σχολική μονάδα που υπηρετούν, δίδοντας τον μεγαλύτερο βαθ-
μό στην περιγραφή που ταιριάζει περισσότερο με το σχολικό περιβάλλον 
και τους υπολοίπους αναλόγως. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται δύο 
φορές, μία για την τρέχουσα επικρατούσα κατάσταση στη σχολική μονά-
δα και μία για την επιθυμητή. 

6.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της έρευνάς μας καταλήξα-
με στα παρακάτω συμπεράσματα:

Ι)  Επικρατούσα ή ισχύουσα κουλτούρα των σχολικών μονάδων
α) Από τη γενική αποτίμησης των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματός μας καταλήξαμε ότι η επικρατούσα – ισχύουσα κουλτούρα των 
σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας είναι η κουλτούρα τύπου Α (Υπο-
στήριξης, συνοχής, ομαδοποίησης των εκπαιδευτικών) και ακολουθεί η 
κουλτούρα τύπου Δ (Ιεραρχίας, ελέγχου, κανόνων, σταθερότητας). Έπο-
νται οι κουλτούρες τύπου Β (Καινοτομίας, δημιουργίας των εκπαιδευτικών, 
προσαρμοστικότητας στο εξωτερικό περιβάλλον) και Γ (Αποδοτικότητας 
εκπαιδευτικών, ανταγωνισμού σχολικής μονάδας). Είναι σαφές ότι οι τύποι 
κουλτούρας Β (Καινοτομίας – Δημιουργίας) και Γ (Αποδοτικότητας – Αντα-
γωνισμού) κατέχουν μικρή ποσοστιαία προτίμηση στον εκπαιδευτικό κό-
σμο, καθόσον το υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν ευνοεί την άμιλ-
λα και τον ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων και των εκπαιδευτικών, ού-
τε και την επαγγελματικότητα και εξειδίκευσή τους. Τα σχολεία μας, βά-
σει του μοντέλου των Ανταγωνιστικών Αξιών (CVF) των Cameron & Quinn 
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έχουν, σε μεγάλο ποσοστό, εσωστρεφή προσανατολισμό (κουλτούρες τύ-
που Α και Δ) και σε μικρότερο ποσοστό εξωστρεφή προσανατολισμό και 
ευελιξία, όπως και συμπόρευση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό 
περιβάλλον (κουλτούρες τύπων Β και Γ). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι 
και η ιεραρχική κουλτούρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει ισχυ-
ρή διείσδυση και στον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας αφού ο τύ-
πος κουλτούρας Δ (Ιεραρχίας, ελέγχου, κανόνων, σταθερότητας) σημειώνει 
μεγάλα ποσοστά σε όλες τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 
εκπαιδευτικών.

β) Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση διοικητικής ευθύνης στη σχολι-
κή μονάδα (Διευθυντές) υποστήριξαν ότι η επικρατούσα – ισχύουσα κουλ-
τούρα στο σχολείο είναι αυτή του τύπου Α (Μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων, 
δηλ. πνεύμα υποστήριξης και  ομαδικότητας προς τους εκπαιδευτικούς) και 
κατόπιν ακολουθεί η κουλτούρα τύπου Δ (Μοντέλο εσωτερικών διαδικασι-
ών, δηλ. ιεραρχίας και ελέγχου). Σε αντίθεση με τους διευθυντές οι υποδι-
ευθυντές υποστήριξαν το εντελώς αντίθετο. 

γ) Η έρευνά μας υποδεικνύει σημαντική συνάφεια της ηλικίας των εκπαι-
δευτικών και της ισχύουσας κουλτούρας. Αναλυτικά οι νεώτερες ηλικίες εκ-
παιδευτικών έχουν ισχυρότερη σύνδεση με την αποδοτικότητα και τον αντα-
γωνισμό, καθώς και με τον έλεγχο και τους τυπικούς κανόνες του σχολείου.

δ) Οι άνδρες εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων υποστηρίζουν ως ισχύουσα 
κουλτούρα αυτή του τύπου Α (Ομάδας – Υποστήριξης) και κατόπιν αυτή του 
τύπου Δ (Ιεραρχίας, ελέγχου και κανόνων). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί των 
Γυμνασίων δίνουν ακριβώς αντίθετες προτιμήσεις, υποστηρίζοντας κατά 
πρώτον την κουλτούρα τύπου Δ (Ιεραρχίας, ελέγχου και κανόνων) και κατά 
δεύτερον αυτή του τύπου Α (Ομάδας – Υποστήριξης). Η αποδοτικότητα και 
ο ανταγωνισμός ευρίσκεται στη τελευταία θέση των επιλογών αμφοτέρων.

Στο Λύκειο οι απόψεις των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών για 
την ισχύουσα κουλτούρα ισομοιράζονται και στους 4 τύπους κουλτούρας, 
δίνοντας υψηλότερα ποσοστά στην κουλτούρα τύπου Δ (Ιεραρχίας, ελέγ-
χου και κανόνων) και ακολουθούν με σειρά προτίμησης οι τύποι Α (Ομά-
δας – Υποστήριξης), Β (Καινοτομίας – Δημιουργίας) και Γ (Αποδοτικότητας 
– Ανταγωνισμού).

Οι ισχύουσες κουλτούρες στο Λύκειο είναι όμοιες με αυτές των Γυμνα-
σίων, με μόνη τη διαφορά ότι ο τύπος κουλτούρας Β (Καινοτομίας – Δημι-
ουργίας) υπερτερεί ελαφρά στο Γυμνάσιο.

ε) Οι προτιμήσεις των προσοντούχων εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να 
αποκλίνουν σημαντικά από αυτές των υπολοίπων, θεωρώντας και αυτοί 
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ότι η επικρατούσα κουλτούρα της σχολικής μονάδας μοιράζεται σε μεγά-
λο ποσοστό μεταξύ των τύπων Δ (Ιεραρχίας, ελέγχου και κανόνων) και Α 
(Ομάδας – Υποστήριξης).

 ΙΙ)   Επιθυμητή ή μελλοντική κουλτούρα των σχολικών μονάδων
Εξετάζοντας τους πίνακες τιμών και τα γραφήματα που απεικονίζουν 

τη σχέση μεταξύ επικρατούσας και επιθυμητής κουλτούρας παρατηρούμε, 
σχεδόν σ’ όλες τις συγκρίσεις μας, μια αρμονικότητα των σχημάτων που χα-
ρακτηρίζουν τις δύο αυτές καταστάσεις, δηλ. δεν εμφανίζεται χάσμα κουλ-
τούρων. Αυτό μας οδηγεί στον συλλογισμό ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν 
μια μελλοντική κατάσταση όχι δραματικά διαφοροποιημένη από την σή-
μερα ισχύουσα. Δεν υποστηρίζουν μιας μεγάλης έκτασης αλλαγή των υφι-
σταμένων καταστάσεων, παρ’ όλο το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό 
περιβάλλον. Για να εκπληρώσει η εκπαίδευση την αποστολή της στις συνε-
χώς επιχειρούμενες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που την επηρεάζουν 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, πρέπει να ανανεωθεί με την εισαγωγή 
καινοτομιών και αλλαγών. Η άποψη αυτή δεν φαίνεται να υποστηρίζεται 
ισχυρά από τους εκπαιδευτικούς, ως μια μελλοντική κατάσταση. 

Παραθέτω, συγκριτικό πίνακα τη σειρά των ισχυουσών και επιθυμητών κουλ-
τούρων ανά θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου μας, όπως προέκυψαν 
από τις βαθμολογίες των εκπαιδευτικών του δείγματός μας. Αναλυτικά έχουμε:

Τύπος 
κουλτούρας

Α
Ομάδας  

Υποστήριξης

Β
Καινοτομίας 
Δημιουργίας

Γ
Αποδοτικότητας 
Ανταγωνισμού

Δ
Ιεραρχίας 
Ελέγχου

Θεματική
ενότητα 
ερωτημα-
τολογίου Ισ

χύ
ο

υσ
α
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ή
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Σειρά 
προτίμησης

Σειρά 
προτίμησης

Σειρά 
προτίμησης

Σειρά 
προτίμησης

Κύρια 
χαρακτηριστικά 
της σχολικής 
μονάδας

1 1 3 2 4 4 2 3

Διεύθυνση 
της σχολικής 
μονάδας

1 1 3 2 4 4 2 3
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Διαχείριση 
ανθρώπινου 
δυναμικού 
της σχολικής 
μονάδας

2 1 3 2 4 4 1 3

Συνδετικός ιστός 
της σχολικής 
μονάδας

2 1 4 3 3 4 1 2

Στρατηγικός 
προσανα-
τολισμός
της σχολικής
μονάδας

2 1 3 3 4 4 1 2

Κριτήρια 
επιτυχίας 
της σχολικής 
μονάδας.

2 1 4 3 3 4 1 2

Η κουλτούρα τύπου Α (Ομάδας – Υποστήριξης), που ακολουθεί το μοντέ-
λο των ανθρωπίνων σχέσεων και εστιάζει στη συμμετοχικότητα, στις στενές 
σχέσεις, στο ήθος, στην προσωπικότητα, στον διευθυντή μέντορα, στον δι-
ευθυντή με τις άμεσες προσωπικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, κυριαρ-
χεί ως μορφή της μελλοντικής σχολικής κουλτούρας στο ερωτηματολόγιο.

Η κουλτούρα τύπου Β (Καινοτομίας – Δημιουργίας), που ακολουθεί το 
μοντέλο των ανοικτών συστημάτων, βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και εί-
ναι η επιθυμητή για τις θεματικές ενότητες 1, 2 και 3, δηλ. οι εκπαιδευτικοί 
επιθυμούν το σχολείο ως ένα δυναμικό οργανισμό, με τη διοίκηση αφενός 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για καινοτομίες και αφετέρου να παραχω-
ρεί απλόχερα την αυτονομία στους εκπαιδευτικούς της. Έτσι, εκφράζεται η 
επιθυμία για μελλοντική σχολική ευελιξία, για ατομικότητα και αυθορμητι-
σμό των εκπαιδευτικών. Η κουλτούρα τύπου Δ (Ιεραρχίας, ελέγχου και κα-
νόνων) έρχεται σε δεύτερη θέση στις θεματικές ενότητες 4, 5, και 6, δηλ. η 
συνοχή του σχολείου εξασφαλίζεται από τυπικούς κανόνες και σταθερότη-
τα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την καλή λειτουργία του.

Η κουλτούρα τύπου Β (Καινοτομίας – Δημιουργίας) βρίσκεται στην τρί-
τη θέση στις θεματικές ενότητες 4, 5, και 6, που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτι-
κός κόσμος επιθυμεί την καινοτομία και την ανάπτυξη. Το σχολείο οφείλει 
να δημιουργεί νέες προκλήσεις και να βασίζει την επιτυχία του στην ανά-
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πτυξη. Η κουλτούρα ιεραρχίας και ελέγχου τύπου Δ κατέχει την τρίτη θέση 
στις θεματικές ενότητες 1, 2 και 3, που σημαίνει ότι η διεύθυνση πρέπει να 
είναι καλά οργανωμένη, να τηρεί και να εφαρμόζει διαδικασίες και να πα-
ρέχει στους εργαζόμενους σταθερότητα διαπροσωπικών σχέσεων.

Η κουλτούρα τύπου Γ (Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), που εκφρά-
ζεται από το μοντέλο των ορθολογιστικών στόχων, βρίσκεται στη τέταρ-
τη και τελευταία θέση σε όλες τις θεματικές ενότητες του ερωτηματολογί-
ου. Εξ αυτού συνάγεται προφανώς ότι το μελλοντικό σχολείο μας δεν θα εί-
ναι προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα, στον ανταγωνισμό και ούτε οι εκ-
παιδευτικοί  θα είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Επίσης η σχολική μονά-
δα δεν θα βασίζει την επιτυχία της στις μαθητικές επιτεύξεις κάθε είδους.

Παρουσίαση γραφημάτων έρευνας
1) Γενική κουλτούρα του δείγματος

Επικρατούσα Κουλτούρα
εκπαιδευτικών

Επιθυμητή Κουλτούρα
εκπαιδευτικών

A 29,17 34,79

B 20,10 24,84

Γ 18,78 15,49

Δ 24,76 17,79
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Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)

2) Κουλτούρα κύριων χαρακτηριστικών σχολικής μονάδας

Επικρατούσα Κουλτούρα Επιθυμητή Κουλτούρα

A 29,08 34,59                                                                                                                                             

B 21,76 28,24

Γ 20,02 13,76

Δ 28,89 23,24

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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3) Κουλτούρα διεύθυνσης σχολικής μονάδας

Επικρατούσα Κουλτούρα Επιθυμητή Κουλτούρα

A 35,21 38,15

B 19,39 22,70

Γ 21,83 18,08

Δ 23,32 21,14

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – 
Δημιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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4) Κουλτούρα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας

Επικρατούσα Κουλτούρα Επιθυμητή Κουλτούρα

A 27,69 46,78

B 27,02 28,46

Γ 15,94 13,54

Δ 28,81 23,68

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – 
Δημιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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5) Κουλτούρα του συνδετικού ιστού της σχολικής μονάδας

Επικρατούσα Κουλτούρα Ισχύουσα Κουλτούρα

A 30,16 36,65

B 16,07 22,09

Γ 18,19 15,64

Δ 35,29 25,39

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)

Δημήτριος Πρωτοπαπάς
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6) Κουλτούρα του στρατηγικού προσανατολισμού της σχολικής μονάδας

Επικρατούσα Κουλτούρα Επιθυμητή Κουλτούρα

A 24,02 31,45

B 18,70 25,02

Γ 16,20 12,97

Δ 41,16 30,15

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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7) Κουλτούρα των κριτηρίων επιτυχίας της σχολικής μονάδας

Επικρατούσα Κουλτούρα Επιθυμητή Κουλτούρα

A 28,87 33,54

B 17,63 22,50

Γ 20,52 18,98

Δ 32,94 24,97

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)

Δημήτριος Πρωτοπαπάς
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8) Κουλτούρα Διευθυντών σχολικών μονάδων

Επικρατούσα Κουλτούρα 
Διευθυντών

Επιθυμητή Κουλτούρα 
Διευθυντών

A 31,15 35,50

B 21,68 25,32

Γ 19,03 23,67

Δ 28,19 23,67

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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9) Κουλτούρα Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Επικρατούσα κουλτούρα 
Υποδιευθυντών

Επιθυμητή κουλτούρα  
Υποδιευθυντών

A 29,37 33,05
B 19,48 24,48
Γ 19,39 25,90
Δ 31,48 25,90

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)

Δημήτριος Πρωτοπαπάς
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10) Κουλτούρα εκπαιδευτικών

Επικρατούσα κουλτούρα 
Εκπαιδευτικών

Επιθυμητή κουλτούρα                     
Εκπαιδευτικών            

A 28,82 35,03

B 19,98 24,83

Γ 18,61 24,68

Δ 32,32 24,68

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας – Δη-
μιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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11) Σύγκριση επικρατουσών κουλτούρων Γυμνασίου – Λυκείου 

Επικρατούσα κουλτούρα 
Γυμνασίου Επικρατούσα κουλτούρα Λυκείου

A 29,28 29,02

B 20,55 19,48

Γ 18,12 19,67

Δ 31,88 31,53

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας 
– Δημιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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12) Σύγκριση επιθυμητών κουλτούρων Γυμνασίου – Λυκείου 

Επιθυμητή κουλτούρα 
Γυμνασίου Επιθυμητή κουλτούρα Λυκείου

A 34,87 34,66

B 24,67 25,05

Γ 25,75 22,42

Δ 25,75 22,42

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας 
– Δημιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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13) Κουλτούρες κατά φύλο Γυμνασίου – Λυκείου 

Επικρατούσα κουλτούρα 
Γυμνασίου Ανδρών 

Επιθυμητή κουλτούρα Γυμνασίου 
Ανδρών

A 31,24 34,85

B 19,62 26,11

Γ 17,34 24,18

Δ 31,49 24,18

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας 
– Δημιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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Επικρατούσα κουλτούρα
Γυμνασίου
Γυναικών

Επιθυμητή κουλτούρα
Γυμνασίου
Γυναικών

A 28,51 34,87

B 20,91 24,67

Γ 18,42 25,75

Δ 32,03 25,75
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Επικρατούσα Κουλτούρα
Λυκείου Ανδρών

Επιθυμητή  Κουλτούρα
Λυκείου Ανδρών

A 28,20 32,76

B 19,28 23,93

Γ 20,92 25,15

Δ 31,21 25,15
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Επικρατούσα κουλτούρα 
Λυκείου Γυναικών

Επιθυμητή Κουλτούρα
Λυκείου Γυναικών

A 29,50 35,78

B 19,60 25,70

Γ 18,93 22,42

Δ 31,72 22,42

Α (Κουλτούρα Υποστήριξης – Ομάδας), Β (Κουλτούρα Καινοτομίας 
– Δημιουργίας), Γ (Κουλτούρα Αποδοτικότητας – Ανταγωνισμού), 

Δ ( Κουλτούρα Ιεραρχίας – Ελέγχου)
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Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές στις επιθυμητές κουλτού-
ρες μεταξύ εκπαιδευτικών Γυμνασίου και Λυκείου και ούτε διαφορο-
ποιούνται σημαντικά με βάση το φύλο των εκπαιδευτικών, τα προ-
σόντα τους ή τη διοικητική θέση που κατέχουν.

Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί μας επιθυμούν ένα σχολείο βασι-
σμένο στο μοντέλο των ανθρωπίνων σχέσεων, ευέλικτο, με περισσό-
τερη αυτονόμησή τους, σαφώς λιγότερο συνδεδεμένο με κανόνες, 
πολιτικές, αλλά με έμφαση ως προς την προβλεψιμότητα των μελλο-
ντικών καταστάσεων. Προσβλέπουν αφενός σε σχολεία ανάπτυξης, 
προσαρμοστικότητας στο εξωτερικό περιβάλλον, δυναμικά, καινο-
τόμα, δημιουργικά, με διευθυντές φορείς αλλαγών και αφετέρου σε 
σχολεία μη ανταγωνιστικά, με εκπαιδευτικούς μηχανιστικού τύπου, 
δίχως άμιλλα, στατικούς.

Τελικά συμπεραίνουμε ότι η οργανωσιακή σχολική κουλτούρα 
(επικρατούσα ή επιθυμητή) είναι ένα μείγμα  στοιχείων (συμπληρω-
ματικών ή αντιφατικών) και από τους 4 τύπους κουλτούρας Α, Β, Γ, 
και Δ του εννοιολογικού πλαισίου των ανταγωνιστικών αξιών των 
Quinn & Cameron. Συνεπώς, η κουλτούρα του σχολείου (επικρατού-
σα ή επιθυμητή) είναι στην πράξη η μορφή αυτού του μείγματος, η 
οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο, σ’ αυτό το 
μείγμα κυριαρχούν ή δεν κυριαρχούν τα στοιχεία του καθενός από 
τους 4 διακριτούς εννοιολογικούς τύπους Α, Β, Γ και Δ (Μπουραντάς 
Δ. , 2005, σ. 137).   
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 Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως παράγοντας 

οργανωσιακής δέσμευσης

Ελένη Τσακιρίδου
Γεωργία-Σπυριδούλα Σαγιανίδου

ABSTRACT

The characteristics of commitment to school, students, teaching, career 
and profession along with a body of knowledge, skills, abilities and 
behaviors are those which compose the organizational commitment of 
teachers (Louis 1998). The purpose of the present study is to investigate 
teachers` view about their organizational commitment to primary school. 
More specifically, the study aims to record teachers` views regarding seven 
teamwork characteristics: communication, leadership, guidance, feedback, 
supportive behavior, collaboration and trust. The sample was consisted of 
245 primary education teachers. The results show that teachers recognize 
the importance of all the seven factors regarding teamwork characteristics. 
Moreover, teachers` views are significantly influenced by their age and their 
teaching experience. 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών και οι συνεργατικές πρακτι-
κές που αναπτύσσουν μεταξύ τους στο σχολείο καθώς και πως το εργασι-
ακό καθεστώς επηρεάζει τις εν λόγω σχέσεις είναι ένα θέμα που απασχό-
λησε τους ειδικούς μελετητές και επιστήμονες. Η επιτυχής λειτουργία των 
σχολικών οργανισμών δεν εξαρτάται μόνο από τους ποιοτικούς και συ-
νεργάσιμους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τη σταθερότητα της παρουσί-
ας των εκάστοτε εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Ο πα-
ράγοντας της σταθερότητας του προσωπικού καθώς και η συχνή διακίνη-
ση του διδακτικού προσωπικού ελαχιστοποιεί την συνοχή της σχολικής κοι-
νότητας, επηρεάζει αρνητικά το προσωπικό του σχολείου και την επίδοση 
των μαθητών, ενώ παράλληλα στερεί από τη σχολική διεύθυνση τη δυνα-
τότητα ανάληψης δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η μετακίνηση των εκ-
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παιδευτικών, λόγω μεταθέσεων ή αποσπάσεων δεν επηρεάζει μόνο αρνη-
τικά το ηθικό του προσωπικού, αλλά και την επίδοση των μαθητών και εν 
γένει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. (Σαΐτης, 2005). Έρευνες (Heck, 
2009) έδειξαν τη διαφοροποίηση στην οργανωσιακή δέσμευση ανάμεσα 
σε μόνιμους και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, ενώ άλλες έρευνες (Vegas, 
2007) έδειξαν ότι η στελέχωση των σχολείων με μερικής απασχόλησης εκ-
παιδευτικούς ή με εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου έχει αμφισβητού-
μενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, θα τροποποιούνται και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνήσει κατά πόσο το εργασια-
κό καθεστώς, το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, τα συνολικά έτη υπηρεσίας 
των εκπαιδευτικών καθώς και τα έτη υπηρεσίας σε συγκεκριμένη σχολική 
μονάδα ευθύνονται για την ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση αντίστοιχα της 
έντασης της οργανωσιακής δέσμευσης και της συλλογικής εργασίας των 
εκπαιδευτικών.

2.0 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, η οργανωσιακή δέ-
σμευση και η συλλογική τους εργασία.

Οι εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την δέσμευσή τους. Όσο πιο σταθε-
ρή παρουσία έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο πιο δεμένοι είναι με το σχολείο, 
τόσο καλύτερα γνωρίζουν τους συναδέλφους, τους μαθητές και την ευρύ-
τερη σχολική και τοπική κοινότητα (Heck,2009). Έρευνες (Morrow, 1983∙ 
Reyes, 1990) έχουν δείξει τη σημαντική στατιστικά διαφορά στην οργανωσι-
ακή δέσμευση και ικανοποίηση από την εργασία, ανάμεσα στους μόνιμους 
και στους ωρομίσθιους εργαζόμενους, καθώς υπάρχει σημαντική διαφορά 
στην παρακίνηση που έχει κάθε χωριστή κατηγορία εργαζομένων. Οι εκ-
παιδευτικοί που υπηρετούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχουν με-
γαλύτερα αισθήματα εργασιακής ανασφάλειας (Kuhnert and Vance, 1992), 
σε αντίθεση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στην έννοια της δέσμευσης αναφορι-
κά με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, αλλά και αναφορικά 
με την αίσθηση της συλλογικής εργασίας. Θα πρέπει να υπογραμμίσου-
με ότι η αίσθηση της δέσμευσης που αναπτύσσεται στους εκπαιδευτικούς 
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του σχολικού οργανισμού, χαρακτηρίζεται από τα οργανωσιακά χαρακτη-
ριστικά της συλλογικής εργασίας τα οποία είναι: επικοινωνία, εμπιστοσύ-
νη, καθοδήγηση, συνεργασία, ηγεσία, υποστήριξη του εκπαιδευτικού έρ-
γου και ανατροφοδότηση.

3.0. ΕΡΕΥΝΑ 

3.1. Σκοπός- μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση του εργασι-
ακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Πε-
ριφέρειας Ιονίων Νήσων στην συλλογική οργανωσιακή δέσμευση τους στο 
σχολείο. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποσοτική και δίνει έμφαση στη σχέ-
ση μεταξύ αιτίου (μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας, των 
ετών συνολικής υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολι-
κή μονάδα καθώς και  της σχέσης εργασίας με τον οργανισμό) και αποτε-
λέσματος (δέσμευση στη συλλογική εργασία). Για την καταγραφή των από-
ψεων των εκπαιδευτικών επιλέχτηκε ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε στην έρευνα των Park et al., (2005). Το συγκεκριμένο ερωτηματο-
λόγιο επικεντρώνεται στην ομάδα των εκπαιδευτικών και όχι στο σχολικό 
οργανισμό συνολικά. Αποτελείται από 21 προτάσεις που απαντώνται με τη 
μέθοδο Likert και είναι χωρισμένο σε επτά υποκλίμακες, τα  χαρακτηριστι-
κά της συλλογικής εργασίας. Κάθε υποκλίμακα έχει τρεις προτάσεις με την 
εξής σειρά: επικοινωνία, ηγεσία, καθοδήγηση, ανατροφοδότηση, υποστη-
ρικτική συμπεριφορά, συνεργασία και εμπιστοσύνη. Tα δεδομένα της κλί-
μακας Likert επιδέχονται σύνθετη στατιστική επεξεργασία, ενώ παράλλη-
λα δίνουν ως απαντήσεις- επιλογές αριθμούς-βαθμούς π.χ. 1,2,3,4,5,6 στους 
οποίους αντιστοιχούν απαντήσεις του τύπου «Διαφωνώ»/ «Συμφωνώ» με 
διαβαθμίσεις, δηλαδή: 1- Διαφωνώ απόλυτα , 2-Διαφωνώ, 3-ούτε διαφω-
νώ ούτε συμφωνώ, 4- ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ , 5- Συμφωνώ, 6- Συμ-
φωνώ απόλυτα. . Η στατιστική  ανάλυση που ακολούθησε έγινε με τη χρή-
ση του SPSS. Για να διερευνηθεί αν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές στις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της 
συλλογικής εργασίας (επικοινωνία, ηγεσία, καθοδήγηση, ανατροφοδότηση, 
υποστηρικτική συμπεριφορά, συνεργασία και εμπιστοσύνη) και με τα ατο-
μικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρε-
σίας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και σχέση εργασί-
ας) χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι independent samples t-test 
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και ANOVA με εξαρτημένες μεταβλητές τις απαντήσεις στις ομάδες ερω-
τήσεων που αφορούσαν την επικοινωνία, την ηγεσία, τη καθοδήγηση, την 
ανατροφοδότηση, την υποστηρικτική συμπεριφορά, τη  συνεργασία και 
την εμπιστοσύνη και ανεξάρτητες μεταβλητές τα ατομικά χαρακτηριστι-
κά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσί-
ας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και σχέση εργασίας).

3.2 Δείγμα

Ο πληθυσμός στόχος ήταν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που διδάσκουν σε τάξεις της πρωτοβάθ-
μιας Στην έρευνα συμμετείχαν 245 εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (176 γυναίκες και 69 άνδρες). Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτι-
κών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εισέρχε-
ται στους 1.027, έτσι το δείγμα μας αντιπροσωπεύει το 23.85% του συνολι-
κού αριθμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Τεχνικοοικονομικοί λόγοι και λόγοι ευκολίας προσβασιμότητας στις σχολι-
κές μονάδες οδήγησαν στην συμπτωματική δειγματοληψία, (Σαραφίδου, 
2011). Επελέγησαν σχολικές μονάδες όλων των οργανικοτήτων από αστι-
κές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της  Ζακύνθου (28.5%), της Κέρκυ-
ρας (50.6%), της Κεφαλονιάς (12.7%) καθώς και της Λευκάδας (8.2%) (Πίνα-
κας 1). Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας που συγκεντρώνουν οι εκπαι-
δευτικοί του δείγματος μας, το 18.4% δηλώνει μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, το 
24.8% των εκπαιδευτικών συγκεντρώνει προϋπηρεσία από 11 έως 20έτη, 
το 46.4% του δείγματος δηλώνει προϋπηρεσία από 21 έως 30 έτη και το 
10.4% των εκπαιδευτικών συγκεντρώνουν πάνω από 30 προϋπηρεσίας (Πί-
νακας 2). Η μέση ηλικία των εκπαιδευτικών ήταν τα 41 έτη με τυπική από-
κλιση 8.7. Ο νεότερος ηλικιακά εκπαιδευτικός του δείγματος μας ήταν 25 
ετών και ο μεγαλύτερος 56 ετών. 

Πίνακας 1. Μέγεθος δείγματος ανά νησί

Νησί N %

Κέρκυρα 124 50.6

Ζάκυνθος 70 28.5

Κεφαλονιά 31 12.7

Λευκάδα 20 8.2

Σύνολο 245 100
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Πίνακας 2. Έτη προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών  

Έτη προϋπηρεσίας n %

≤10 45 18.4

11-20 61 24.8

21-30 114 46.4

>30 25 10.4

Σύνολο 245 100

3.3 Αποτελέσματα

Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά της συλλογικής 
εργασίας (επικοινωνία, ηγεσία, καθοδήγηση, ανατροφοδότηση, υποστηρι-
κτική συμπεριφορά, συνεργασία και εμπιστοσύνη) και η επιρροή που δέχο-
νται από τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, ειδι-
κότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολι-
κή μονάδα και σχέση εργασίας). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών σε όλα τα χα-
ρακτηριστικά της ομαδικής εργασίας ανάλογα με το φύλο τους ή το καθε-
στώς απασχόλησής τους.

3.3.1. Επικοινωνία 
Στην ομάδα της επικοινωνίας, περιλαμβάνονταν οι πρώτες τρεις προτάσεις  
του ερωτηματολογίου. Ο δείκτης Cronbah`s a για τον παράγοντα της επι-
κοινωνίας φανέρωσε την αποδοχή των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 89.4%. 
Στις θέσεις «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο επικοινωνούν μεταξύ τους άνετα και 
ευχάριστα. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο συζητούν συχνά τα προβλήματα που 
ανακύπτουν στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενδιαφέρονται να πλη-
ροφορήσουν για καθετί που ξέρουν κάθε συνάδελφο.» ο μέσος βαθμός συμ-
φωνίας των εκπαιδευτικών με την ομάδα της επικοινωνίας ήταν 5, με τυπι-
κή απόκλιση 0.96. (Πίνακας 3). Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζο-
νται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επικοινωνία με τους συναδέλφους 
τους στα πλαίσια του σχολείου. 
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Πίνακας 3. Περιγραφή για καθένα από τα επτά χαρακτηριστικά 
της ομαδικής εργασίας. 

Παράγοντας M SD 

Επικοινωνία 5.00 0.96 

Ηγεσία 4.52 0.96 

Καθοδήγηση 4.42 1.16 

Ανατροφοδότηση 4.51 1.07 

Υποστηρικτική Συμπεριφορά 4.97 1.03 

Συνεργασία 4.79 0.97 

Εμπιστοσύνη 5.00 0.92 

Παράλληλα, αναφορικά με τον παράγοντα της επικοινωνίας στατιστικά 
σημαντικές είναι οι διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα σε αυτή και στις 
ηλικιακές ομάδες των εκπαιδευτικών (F

3,121 
= 3.152, p < 0.001). Παρατηρού-

με δηλαδή ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες των εκπαιδευτικών θεωρούν 
ότι  η επικοινωνία είναι παρούσα στο σχολικό χώρο σε μεγαλύτερο βαθμό, 
από ότι οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί (Πίνακας 4).  Επιπρόσθετα, τα 
συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν την ύπαρξη ή μη επαρ-
κούς επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Παρατηρούμε, πως οι 
εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια συνολικής υπηρεσίας δηλώνουν 
πιο ικανοποιημένοι από την επικοινωνία που αναπτύσσουν με τους συνα-
δέλφους τους (Πίνακας 5). 

3.3.2. Ηγεσία
Στην ομάδα της ηγεσίας, εντάσσονται οι παρακάτω προτάσεις: «Οι εκπαι-
δευτικοί στο σχολείο πρόθυμα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολεί-
ου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εμφανίζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από 
την εργασία τους στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν σε προτε-
ραιότητα τους στόχους του σχολείου.». Ο δείκτης Cronbah`s a για τον παρά-
γοντα της ηγεσίας αντιστοιχεί στο 87.3% και  ο μέσος βαθμός συμφωνίας 
των εκπαιδευτικών για τις παραπάνω θέσεις είναι το 4.52, με τυπική από-
κλιση 0.96 (Πίνακας 3). Αναφορικά με τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την 
ηγεσία και αυτές φαίνεται να επηρεάζονται από τα έτη συνολικής υπηρε-
σίας των εκπαιδευτικών, όπου οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια 
συνολικής υπηρεσίας δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση με τις παραπά-
νω θέσεις (Πίνακας 5). 
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3.3.3. Καθοδήγηση 
Στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί 
υπήρχαν και προτάσεις που αφορούσαν την «καθοδήγηση» που υπάρχει 
μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών. Αυτές ήταν οι ακόλουθες: «Οι εκπαι-
δευτικοί στο σχολείο φροντίζουν οι συνάδελφοί τους να εργάζονται με πλή-
ρη επάρκεια διδακτικού, εποπτικού και γνωστικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί 
στο σχολείο ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους να αντιμετωπίζουν τις νέες 
προκλήσεις στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρονται για 
τις ανάγκες των συναδέλφων τους.» Ο δείκτης Cronbah`s a για τον παράγο-
ντα της καθοδήγησης έφτασε το 91.2%. Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των 
εκπαιδευτικών για την ομάδα της καθοδήγησης ήταν το 4.42 και η τυπική 
απόκλιση που εμφανίζουν οι προτάσεις που σχετίζονται με την καθοδήγη-
ση των συναδέλφων είναι 1.16 (Πίνακας 3). 

Σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν  την καθοδήγηση που λαμβάνουν 
οι εκπαιδευτικοί από τους συναδέλφους  τους αυτή φαίνεται να επηρεάζε-
ται από τα συνολικά έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα οι 
εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη υπηρεσία αισθάνονται να κυριαρχεί εντονότε-
ρα το  στοιχείο της καθοδήγησης μεταξύ των συναδέλφων (Πίνακας 5). Από 
το ίδιο συναίσθημα διακατέχονται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συγκε-
ντρώσει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

3.3.4. Ανατροφοδότηση 
Στις θέσεις που απαρτίζουν την κατηγορία της ανατροφοδότησης ο δεί-
κτης Cronbah`s a είναι ίσος με το 88.5%. Τις εν λόγω θέσεις αποτελούν 
οι προτάσεις 10,11 και 12 του ερωτηματολογίου, που είναι οι ακόλου-
θες: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίνονται στην ανάγκη για πλη-
ροφόρηση των συναδέλφων τους. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χρησιμο-
ποιούν τις υποδείξεις των συναδέλφων τους για την αυτοβελτίωσή τους. Οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου παρέχουν χρήσιμες υποδείξεις στους συναδέλ-
φους τους.»  Ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών επέλεξε το βαθμό «4» για 
να εκφράσει τη συμφωνία-διαφωνία του στις παραπάνω θέσεις με τυπι-
κή απόκλιση 1.07 (Πίνακας 3). 

Ο παράγοντας της ανατροφοδότησης, αξίζει να αναφέρουμε ότι ση-
μείωσε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ειδικότητες των εκπαιδευτι-
κών. Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων, (εκτός των δασκά-
λων, ΠΕ 70) εκφράζουν σημαντικά υψηλότερη ανατροφοδότηση σε σχέ-
ση με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων (t= 2.114, df= 148,  p 
< 0.005). Συγκεκριμένα,  η μέση ανατροφοδότηση που βιώνουν οι εκπαι-
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δευτικοί των άλλων ειδικοτήτων είναι 4.90 με τυπική απόκλιση  0.70, ενώ 
η αντίστοιχη των δασκάλων είναι 4.42 με τυπική απόκλιση 1.11.

3.3.5. Υποστηρικτική συμπεριφορά 
Οι προτάσεις που σχετίζονταν με την υποστηρικτική συμπεριφορά, ήταν οι πα-
ρακάτω: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αλληλοσυμπληρώνονται όταν ένας συνά-
δελφος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μιας δυσκολίας. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
πρόθυμα βοηθούν όταν κάποιος τους το ζητήσει. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
παρέχουν βοήθεια σε όσους την χρειάζονται». Ο δείκτης Cronbah`s a είναι ίσος 
με 83.4% και ο μέσος βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών στην ομάδα της 
υποστηρικτικής συμπεριφοράς ήταν το 5 με τυπική απόκλιση 1.03 (Πίνακας 3). 

Το στοιχείο της υποστηρικτικής συμπεριφοράς, αξίζει να αναφερθεί ότι ση-
μειώνει διάσταση απόψεων ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευτικών. Είναι 
φανερό, πως καθώς αυξάνονται τα ηλικιακά έτη των εκπαιδευτικών, αυξάνεται 
και ο βαθμός της υποστηρικτικής συμπεριφοράς που λαμβάνουν από τους συ-
ναδέλφους τους. Παράλληλα,  οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα έτη συνολι-
κής υπηρεσίας φαίνεται να το βιώνουν εντονότερα το προαναφερθέν στοιχείο, 
έναντι όσων έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (Πίνακας 4 και 5). 

3.3.6. Συνεργασία
Στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, υπήρχαν ερωτή-
σεις που σχετίζονταν με την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο δείκτης 
Cronbah`s a  φανέρωσε ποσοστό συμφωνίας 82.3%. Στην ομάδα της συνεργα-
σίας ανήκουν οι ακόλουθες προτάσεις: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διευκολύ-
νουν τους συναδέλφους τους να είναι πιο αποδοτικοί. Οι εκπαιδευτικοί του σχολεί-
ου εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά σε συνεννόηση με τους υπόλοι-
πους συναδέλφους. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται για να πετύχουν 
τους σκοπούς του σχολείου». Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών 
για την ομάδα της συνεργασίας ήταν το 5 με τυπική απόκλιση 0.97 (Πίνακας 3). 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις που αφορούσαν την συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν ανάμεσα στις 
ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, μεγαλύτερη συνεργασία 
νιώθουν να χαρακτηρίζει τις συναδελφικές επαφές τους οι εκπαιδευτικοί των 
ειδικοτήτων που συμφωνούν με την ύπαρξη της σε βαθμό 5.08 με τυπική από-
κλιση 0.62 ( t= 1.751, df= 61,385, p< 0.005). Σε μικρότερη ένταση βιώνουν την 
έννοια της συνεργασία οι δάσκαλοι (ΠΕ 70) που η μέση συνεργασία τους εκ-
φράζεται σε βαθμό  4.72 με τυπική απόκλιση 1.02. 

Ακόμη, ο παράγοντας της συνεργασίας συναντά διαφορετικές προσεγγί-
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σεις και όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών. Τα ηλικιακά ανώτερα στρώ-
ματα υποστηρίζουν περισσότερο την κυριαρχία της συνεργασίας μεταξύ των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών. Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι το ίδιο 
συναίσθημα χαρακτηρίζει και τους εκπαιδευτικούς με τα περισσότερα χρόνια 
συνολικής υπηρεσίας, οι οποίοι δηλώνουν ότι βιώνουν σε μεγαλύτερη έντα-
ση την επικράτηση συνεργατικών σχέσεων στις συναδελφικές τους επαφές 
(Πίνακας 4 και 5). 

3.3.7. Εμπιστοσύνη
Στην ομάδα της εμπιστοσύνης περιλαμβάνονται οι τρεις τελευταίες προ-

τάσεις  του ερωτηματολογίου, που είναι οι εξής: «Στα πλαίσια της εργασίας στο 
σχολείο οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές εργασιακές σχέσεις. Οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου αφοσιώνονται με επαγγελματισμό στη δουλειά τους. Οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου προετοιμάζονται για την εργασία τους.» Ο μέσος βαθμός συμφω-
νίας των εκπαιδευτικών επέλεξε το βαθμό 5 για να εκφράσει την άποψη του 
για τις παραπάνω «θέσεις», με την τυπική απόκλιση να είναι 0.92  (Πίνακας 3). 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
διαφορές σημειώθηκαν ανάμεσα σε αυτήν και στις ειδικότητες των εκπαιδευ-
τικών. Συγκεκριμένα, θετικότερη στάση δείχνουν στις προτάσεις της εμπιστο-
σύνης οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σε βαθμό συμφωνίας 5.40 με τυπική από-
κλιση 0.51 (t= 3.737, df= 71,874, p< 0.005). Από την άλλη πλευρά οι δάσκα-
λοι λαμβάνουν την συναδελφική εμπιστοσύνη σε βαθμό 4.91 με τυπική από-
κλιση 0.96. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικο-
τήτων αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα πλαίσια του σχολικού χώ-
ρου, έναντι της αντίστοιχης εμπιστοσύνης των δασκάλων ειδικότητας ΠΕ70. 

Διαφορές εντοπίσθηκαν και σε σχέση με την ηλικία των εκπαιδευτικών και 
με τα έτη υπηρεσίας αυτών στην ίδια σχολική μονάδα. Αποτελεί κοινό τόπο, 
πως και το στοιχείο της εμπιστοσύνης φαίνεται να είναι εντονότερο στους 
ηλικιακά μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς μιας σχολικής κοινότητας (Πίνακας 
4), ενώ παράλληλα και οι  εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τα περισσότε-
ρα χρόνια υπηρεσίας στη σημερινή εκπαιδευτική τους μονάδα φαίνεται να 
τους διακατέχει  εντονότερα το συναίσθημα της εμπιστοσύνης στις συνα-
δελφικές τους επαφές. 

Τέλος, στο στοιχείο της εμπιστοσύνης, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν αντι-
θέσεις στις απόψεις τους και σε σχέση με τα χρόνια συνολικής τους υπηρε-
σίας. Είναι φανερό πως και πάλι οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια 
υπηρεσίας νιώθουν σε μεγαλύτερη ένταση το αίσθημα της εμπιστοσύνη και 
της δέσμευσης τους απέναντι στο καθήκον τους (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 4. Περιγραφή για καθένα από τα επτά χαρακτηριστικά 
της συλλογικής εργασίας σε σχέση με την ηλικία τω εκπαιδευτικών. 

Ηλικία

-30 31-40 41-50 51+

Χαρακτηριστικά M SD M SD M SD M SD

Επικοινωνία 4.4 1.1 4.9 0.9 5.0 0.8 5.3 1.0

Ηγεσία 4.0 1.1 4.7 0.9 4.5 0.9 4.7 1.0

Καθοδήγηση 3.9 1.1 4.5 1.2 4.5 1.1 4.9 1.2

Ανατροφοδότηση 4.2 1.0 4.6 1.1 4.6 1.1 5.0 0.8

Υποστηρικτή 
συμπεριφορά 4.4 1.1 5.1 1.1 5.0 0.9 5.6 0.6

Συνεργασία 4.3 0.9 4.9 1.1 4.9 0.9 5.1 1.0

Εμπιστοσύνη 4.5 1.0 5.0 0.9 5.0 0.8 5.3 0.7

Πίνακας 5. Περιγραφή για καθένα από τα επτά χαρακτηριστικά της 
συλλογικής εργασίας σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 

Έτη προϋπηρεσίας

-10 11-20 21+

Χαρακτηριστικά M SD M SD M SD

Επικοινωνία 4.60 1.03 4.82 0.79 5.16 0.90

Ηγεσία 4.31 1.06 4.33 0.85 4.75 0.83

Καθοδήγηση 4.13 1.17 4.31 1.06 4.69 1.08

Ανατροφοδότηση 4.29 1.10 4.45 0.90 4.77 1.06
Υποστηρικτή 
συμπεριφορά 4.61 1.13 4.99 0.89 5.27 0.81

Συνεργασία 4.52 1.08 4.72 0.77 5.04 0.92

Εμπιστοσύνη 4.74 0.99 5.01 0.93 5.19 0.69

4.0 ΣΥζΗΤΗΣΗ

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο παράγοντας της επικοινωνίας φαίνεται 
να επηρεάζεται από την ηλικία και από τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτι-
κών. Ο Χυτήρης (2001) θεωρεί ότι η ομοιότητα των μελών των ομάδων (ηλικια-
κό επίπεδο, εκπαιδευτική προϋπηρεσία) μεγαλώνει τη συνεκτικότητα, και οδη-
γεί στην επίτευξη των στόχων. Οι συνεκτικές ομάδες είναι αποτελεσματικές ομά-
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δες. Αντίθετα η έλλειψη συνεργασίας, η στασιμότητα νέων ιδεών οδηγεί σε χα-
μηλή απόδοση, και μη αποτελεσματικό οργανισμό. (Χυτήρης, 2001). 

Στην ίδια κατεύθυνση και το στοιχείο της ηγεσίας φαίνεται να επηρεάζεται 
από τη μεταβλητή των ετών συνολικής υπηρεσίας. Αυτό ίσως  εξηγείται από το 
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί με μακροχρόνια υπηρεσία δρουν περισσότερο συλ-
λογικά και δένονται περισσότερο με τους συναδέλφους τους. Οι εν λόγω εκπαι-
δευτικοί είναι πιο αφοσιωμένοι, διατηρούν μια οικεία ατμόσφαιρα στο σχολείο 
ενώ παράλληλα και το ταίριασμα τους στην ομάδα είναι σημαντικό καθώς απο-
τελεί την βάση για να υπάρξει η δέσμευση μεταξύ προσωπικού και σχολείου ( 
Hoy & Miskel, 2005). Η σχολική ηγεσία συντηρεί τις ορθές συναδελφικές σχέ-
σεις και οριοθετεί τις δράσεις και τους στόχους του σχολικού οργανισμού προ-
σφέροντας κατεύθυνση και υποστήριξη στα μέλη της ομάδας (Pounder, 1999).

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ακόμη πως η καθο-
δήγηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του σχολικού χώρου από 
τους συναδέλφους τους, επηρεάζεται τόσο από τα χρόνια συνολικής τους υπη-
ρεσίας όσο και από τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη μονάδα. Οι εκπαιδευ-
τικοί που παραμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη σχολι-
κή μονάδα και έχουν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον σχολικό οργανισμό 
δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη δέσμευση. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται μεγαλύτε-
ροι γνώστες της ιστορίας του σχολείου και των μαθητών, αποκτούν μεγαλύτε-
ρη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, συνεργάζονται αποτελεσματικότερα, επικοινω-
νούν καλύτερα και αισθάνονται πιο άνετα να εκφραστούν. Η δέσμευση (Smith 
& Hoy, 1992 · Porter et al., 1974) αναπτύσσεται αργά, αλλά σταθερά, με το πέ-
ρασμα των χρόνων στους εργαζόμενους .

Το στοιχείο της ανατροφοδότησης, ως χαρακτηριστικό της συλλογικής ερ-
γασίας φαίνεται να επηρεάζεται μόνο από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων εκτός δηλαδή από του δασκάλους (ΠΕ70) 
εκδηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση που λαμβά-
νουν στο σχολικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να βρίσκει την εξήγηση 
του στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων δεν συγκεντρώνουν πολ-
λές ώρες καθημερινής παραμονής τους στη σχολική μονάδα, με αποτέλεσμα να 
μην αναπτύσσουν τις σχέσεις που εκδηλώνουν μεταξύ τους οι δάσκαλοι (ΠΕ70).

Από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί επιπλέον να εξαχθεί το συμπέ-
ρασμα ότι η υποστηρικτική συμπεριφορά που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία και από τα έτη συνο-
λικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Η αλληλοσυμπλήρωση και η αλληλοβο-
ήθεια αποτελούν αναμφισβήτητα για τους εκπαιδευτικούς σημαντικά στοιχεία 
για την επίτευξη των στόχων του σχολικού οργανισμού. Οι καλές διαπροσωπι-
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κές σχέσεις θεωρούνται βασική πηγή εσωτερικής αμοιβής, που αποκτά σημα-
σία εξαιτίας της απουσίας ισχυρών εξωτερικών ανταμοιβών στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και εξαιτίας των προβλημάτων που συχνά προκύπτουν στις σχέ-
σεις μαθητών - εκπαιδευτικών (Zahorik, 1987:386). 

Αναφορικά, με το βαρυσήμαντο στοιχείο της εμπιστοσύνης, οι εκπαιδευτι-
κοί με τα περισσότερα ηλικιακά χρόνια, με τη μεγαλύτερη διδακτική υπηρεσία 
τόσο συνολικά όσο και στη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και οι εκπαιδευτικοί 
των ειδικοτήτων εκτός από τους δασκάλους ΠΕ 70, φαίνεται ότι βιώνουν εντο-
νότερα το αίσθημα της εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων τους. Αποτέλε-
σμα της συναδελφικής εμπιστοσύνης είναι η ανάπτυξη του αισθήματος αλλη-
λεγγύης καθώς και η έλλειψη απομόνωσης (Little, 1990) που ωθεί τους εκπαι-
δευτικούς σε μια κοινή αντιμετώπιση των στόχων του σχολείου με σκοπό την 
αντιμετώπιση των ποικίλων θεμάτων (Lee & Smith, 1996). 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί, πως ο παράγοντας της ειδικότητας, της  ηλικίας 
καθώς και των συνολικών ετών υπηρεσίας τους επηρεάζουν το βαθμό της συ-
νεργασίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια των συναδελφικών σχέσεων μέσα στη 
σχολική μονάδα. Ο συνδυασμός των γνώσεων και των εμπειριών των εκάστοτε 
εκπαιδευτικών κινητοποιεί τον οργανισμό για την ανάληψη νέων και  υψηλότε-
ρων στόχων. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών μετασχηματίζει και αλλάζει το 
σχολικό οργανισμό, καθώς εμπλέκεται το προσωπικό του σχολείου. Επηρεάζει 
το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού, δομώντας μια σχέση ανάμεσα στους εκ-
παιδευτικούς (Crow & Pounder, 2000· Pounder, 1999). Το χτίσιμο αυτής της σχέ-
σης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς (Κοσμόπουλος, 1994) δημιουργεί μια κοι-
νότητα εκπαιδευτικών η οποία στηρίζεται στη δύναμη του διαλόγου, του σε-
βασμού , της ανοχής και της κατανόησης. Δημιουργείται μια σχέση διαλεκτική 
και διαπροσωπική, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία.

5.0. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Καταληκτικά η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσέγγιση των χαρακτηρι-
στικών της συλλογικής εργασίας (δέσμευση των εκπαιδευτικών) σε σχέση 
με τις μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας, των ετών συνο-
λικής υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 
καθώς και  της σχέσης εργασίας με τον οργανισμό. Ωστόσο, η εν λόγω έρευ-
να αναμφίβολα προέρχεται από συμπτωματική δειγματοληψία καθώς και 
από περιορισμένο αριθμητικά δείγμα. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας 
ήταν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε πληθυσμό πέρα 
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από τον προαναφερθέντα. Περισσότερη εξειδίκευση θα ήταν απαραίτητη 
να υπάρξει σε μελλοντική έρευνα, στο υπό μελέτη θέμα, συμπεριλαμβάνο-
ντας ερωτηματολόγιο κατασκευασμένο στα ελληνικά δεδομένα και όχι ξένο 
προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο μελλοντικών 
ερευνών ενδιαφέρον θα είχε και η στροφή αυτών τόσο στη δευτεροβάθμια 
όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τέλος, ανάλογος θα ήταν και ο προβλη-
ματισμός σχετικά με την αναζήτηση των συναφειών και των σχέσεων της 
έντασης της δέσμευσης των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό που τους κα-
θιστούν αποτελεσματικούς και λειτουργικούς προς όφελος των μαθητών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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Η εκπαίδευση στα χρόνια του Καλλικράτη: 
η περίπτωση του νομού Σερρών 

Δημήτριος Αθ. Σιαμάγκας
Χρήστος Δ. Σιαμάγκας

Αναστασία Τσιγκρά-Ζήκα 

ABSTRACT

This research examines the extent of the practicing of the responsibilities, 
which the Law 3852/10, known as «Kallikratis» transferred to the new OTA. 
The research covers all the municipalities of the Regional Unit of Serres and 
was held during the last half of the first tenure of the municipal authori-
ties. The aim is to show whether or not municipalities brought the trans-
ported responsibilities to them on Education and Culture, which are listed 
in Article 94. From the collected data, it appears that most of the responsi-
bilities are normally practiced, while a number of responsibilities are not 
practiced, as there was no need and therefore the potential predictability 
of the law was used.

KEYWORDS: Ο.Τ.Α., ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Δημοκρατίας. Στον 
πυρήνα των ουσιαστικών επιδιώξεών της είναι η  άμεση διαχείριση των 
προτεραιοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και η ικανοποίηση των αιτη-
μάτων της τοπικής κοινωνίας ως η πιο κοντινή στον πολίτη πηγή εξουσίας.  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό το-
πικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θε-
μελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνε-
ται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄).

Η τελευταία μεγάλη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση επήλθε με το Ν. 3852/10, 
γνωστό ως «Καλλικράτη», ο οποίος θεωρείται συνέχεια του «Καποδίστρια» 
(Ν.2539/97). Ήδη από το Προοίμιό του, ο “Καλλικράτης” αναφέρεται στους Δή-
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μους ως “θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων”, με αναφορά στο 
Σύνταγμα (άρθρο 102) αλλά και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. 

Με το πρόγραμμα “Καλλικράτης” η αυτοδιοίκηση επαναθεμελιώνεται δι-
οικητικά, οικονομικά και πολιτικά. Βασικές πτυχές του προγράμματος είναι η 
μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά περί-
που 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από 
τις 13 περιφέρειες, η σύσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι αλλαγές 
στον τρόπο χρηματοδότησης των ΟΤΑ, η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικη-
τικών οργάνων από 4 σε 5 έτη και η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά 
στη λογική της κατάληξή τους στο εγγύτερο δυνατό σημείο για τον πολίτη. 

Στο ερώτημα αν οι αλλαγές αυτές που επέφερε ο “Καλλικράτης” έχουν αλλά-
ξει, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, το «τοπίο» της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, είναι δύσκολο να τοποθετηθούμε μονολεκτικά, καθώς δεν έχει ακόμα απο-
τιμηθεί στο σύνολό της η πρώτη εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου. Σίγου-
ρα παραμένει στη μνήμη μας η κριτική τοποθέτηση πολλών παραγόντων του 
αυτοδιοικητικού κινήματος, οι οποίοι  πρώιμα επεσήμαναν τη μεταφορά πολλών 
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ χωρίς την παράλληλη μεταφορά πόρων, τη διόγκωση 
σε πολλές περιπτώσεις της γραφειοκρατίας, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτή-
των και συνακόλουθα την αναπόφευκτη αναποτελεσματικότητα. Αν σ’ αυτά προ-
σθέσουμε τη Μακιαβελλική πεποίθηση ότι «Πρέπει να ξέρουμε πως δεν υπάρχει 
τίποτα πιο δύσκολο στην πραγματοποίησή του, πιο αβέβαιο για την επιτυχή έκβασή 
του, πιο επικίνδυνο στο χειρισμό του, από την προσπάθεια εισαγωγής μιας νέας τά-
ξης πραγμάτων. Γιατί ο μεταρρυθμιστής έχει εχθρούς όλους εκείνους που αποκομί-
ζουν κέρδη από το παλιό σύστημα και χλιαρούς μόνο υποστηριχτές αυτούς που πε-
ριμένουν να ωφεληθούν με το καινούριο» τότε φυσιολογική μοιάζει η συγκρατημέ-
νη αισιοδοξία για τις προσδοκίες των πολιτών απ’ το νέο εγχείρημα. 

Στην εργασία μας θελήσαμε να στηριχτούμε σε πραγματικά στοιχεία, όπως αυ-
τά προκύπτουν απ’ τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, ώστε αξιόπιστα και ρεαλιστικά να καταγράψουμε την άσκηση των νέων αρ-
μοδιοτήτων που προβλέπει ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-
06-2010) κατά την πρώτη θητεία εφαρμογής του απ’ τα όργανα διοίκησης των 
Ο.Τ.Α. στο μέρος που αφορά τις νέες μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον τομέα 
«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»  (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ‘ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ – Άρθρο 94 – Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων).

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στη λογική 
μιας συνεχούς διεύρυνσης της δημοκρατίας, καθώς το αίτημα της αποκέντρω-
σης έχει ωριμάσει, ο ρόλος της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκτείνεται από 
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την διασφάλιση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, όπως η παιδεία, η υγεία, 
το κοινωνικό κράτος, η προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η υποστήριξη 
της οικογένειας, μέχρι και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Γνήσια αρχή  της κοινω-
νικής δημοκρατίας αποτελεί η διοικητική αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας, 
αφού δημοκρατία σημαίνει αποκέντρωση (Καΐλα & Θεοδωροπούλου, 1997:341).

2.0. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Είναι ευνόητο ότι η αποκέντρωση (σε επίπεδο εξουσίας, γνώσης, σε διοικητι-
κό, εργασιακό και πολιτιστικό επίπεδο), δηλαδή η μετάθεση της αρμοδιότητας 
του κεντρικού κράτους όχι σε διορισμένες τοπικές αρχές και υπηρεσίες,  αλλά 
σε  τοπικές αιρετές αρχές, αφορά άμεσα τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, αν και 
η παραπάνω σύνδεση είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ο δεσμός, η αλληλεξάρτη-
ση ανάμεσα στη δημοκρατία και την αποκέντρωση  είναι όχι μό νον αναπόφευ-
κτος, αλλά συστατικός κανόνας του κοινωνικού και γι’ αυτό η σύνδεση ανάμε-
σά τους  πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργική. Μέσα στην ίδια λογι-
κή, η θέση των διοικητικών επι στημόνων κι αναλυτών ότι «σύγχρονη οργάνω-
ση ενός κράτους σημαίνει αποκέ ντρωση με ισχυρή αυτοδιοίκηση» (Κουκουλό-
πουλος, 2005:20-21) μοιάζει απόλυτα δικαιολογημένη, αφού ο συγκεντρωτι-
σμός και η γραφειοκρατία εμποδίζουν την ανάπτυξη, ενώ ο εκδημοκρα τισμός 
συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της συνοχής της κοι-
νωνίας και, συνεπώς, για προαγωγή των τοπικών υποθέσεων.

Χρειάζεται περαιτέρω ιε ράρχηση δυνάμεων και πηγών, παροχή κινήτρων 
κι ενδυνά μωση της περιφέρειας (η οποία θα εργαζόταν παράλληλα και ταυ-
τόχρονα με το κέντρο, συμπληρωματικά προς αυτό), μια θαρραλέα υποστήρι-
ξη της έρευνας κι ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος, πέρα απ’ την 
αναφορά του σε οικονομι κές παραμέτρους, θα μπορούσε ν’ αποκαλύψει έναν 
εσωτερι κό ιστό, που θα στηρίζει κάθε προσπάθεια με μια ισχυρή θεω ρία, δη-
λαδή μια ιδεολογική πρόταση, που θα μπορούσε ν’ αρ θρώνεται, σε ορισμένα, 
τουλάχιστον, σημεία, με τη δραστηριό τητα και τους στόχους όλων όσων συ-
νεργάζονται σ’ αυτή την προσπάθεια, νιώθοντας, έτσι, μέλη του ίδιου σχεδίου 
αποτελώντας μια τάση εκδημοκρατισμού μέσα στην ίδια τη δημοκρατία (Κα-
ΐλα & Θεοδωροπούλου, 1994).

3.0. Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η διοικητική αποκέντρωση αναφέρεται στη μεταβίβαση εξουσίας απ’ το 
κέντρο στην περιφέρεια, ώστε αποφασιστικές αρμοδιότητες ν’ ασκούνται 
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από περιφερειακά όργανα (Στασινόπουλος, 1957:154) κι όχι στη γεωγρα-
φική διασπορά κρατικών υπηρεσιών. Άρα, η ουσιαστική διοικητική αποκέ-
ντρωση σημαίνει μείωση αρμοδιοτήτων και θέσεων εργασίας στο κέντρο κι 
αντίστοιχη αύξηση στην επαρχία. Η διαδικασία της απλής διασποράς χαρα-
κτηρίζεται ως ψευδοαποκέντρωση, αφού αποκλείει τη δυνατότητα λήψης 
απόφασης για θέματα, που αφορούν την περιοχή (Φαναριώτης, 1999:216).

Σε μια δημοκρατική πολιτεία η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέ-
πει να είναι προϊόν όλων των κοινωνικών εταίρων, που έχουν συμφέροντα 
στην εκπαίδευση. Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων δικαιολογείται τόσο 
εξαιτίας της πολλαπλής επίδρασης της εκπαίδευσης στην κοινωνία όσο 
και της υπεροχής των ομαδικών αποφάσεων έναντι των ατομικών, ιδιαίτε-
ρα όταν πρόκειται για ζητήματα τόσο σοβαρά όσο αυτά της εκπαίδευσης 
(Σαΐτης, 2005:132). Σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπως είναι η δική μας, 
η τελική εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται και νομιμοποιείται, αφού 
πρώτα συνεκτιμηθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων κοινωνικών 
ομάδων (Ματθαίου, 1997:171). Έτσι, εκτός της δημοκρατικής υφής, η συμ-
μετοχή διάφορων κοινωνικών μονάδων στη λήψη αποφάσεων για την εκ-
παίδευση αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της μεγα-
λύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και, κατά προέκταση, την υλοποί-
ηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Σ’ ένα αποκεντρωμένο σύστημα τα όργανα διοίκησης ό λων των εκπαι-
δευτικών μονάδων, όλες οι αποκεντρωμένες τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές αλλά και η τοπι κή αυτοδιοίκηση, ως η σπουδαιότερη και γνησιότερη 
μορφή του συστήματος της αποσυγκέ ντρωσης (Μπέσιλα - Βήκα, 2001), δι-
αθέτουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, που αφορούν την ουσία και το περι-
εχόμενο της εκπαίδευσης. Αντίθετα, σ’ ένα συγκεντρωτικό σύστημα όλες οι 
αποφά σεις λαμβάνονται απ’ την κεντρική εξουσία και οι ελάχιστες αρμοδι-
ότητες, που μεταβιβάζονται στ’ αποκεντρωμένα όργανα και την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, έχουν διαχειριστικό και διεκπεραι ωτικό χαρακτήρα, καθιστώ-
ντας τα απλά εκτελεστικά όργανα (Τύπας & Κατσαρός, 2003). 

 Ευνόητο είναι ότι η αποκέντρωση (σε επίπεδο εξουσίας, γνώσης, σε δι-
οικητικό, εργασιακό και πολιτιστικό επίπεδο) αφορά άμεσα τις αναπτυσ-
σόμενες κοινωνίες κι όσο γρηγορότερα υπάρξει συνειδητοποίηση της αλ-
ληλεξάρτησης ανάμεσα στη δημοκρατία, την αποκέντρωση και τις διοικη-
τικές αλλαγές τόσο γρηγορότερα θ’ αναλάβουν δράση προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Επιτυχία θα θεωρηθεί, όταν –υιοθετώντας θετική στάση απένα-
ντι σε αυτά τα τρία επί πεδα – επιτευχθεί σύνδεση κατά το δυνατόν πιο λει-
τουργική (Καΐλα & Θεοδωροπούλου, 1997:368).
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4.0. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το σύστημα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης, που ανέπτυξε ο ελληνισμός κα-
τά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη συμπε-
ριφορά των Ελλήνων απέναντι στο σχολείο τους (Διαμαντής, 2006:36-41). 
Έτσι, οι κάτοικοι έδειχναν ενδιαφέρον και φροντίδα για τα σχολεία τους κι 
ανέπτυξαν δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων και την ομαλή και 
παραγωγική λειτουργία τους (Θεοδωράτος, 1967:223-4). Χωρίς αμφιβολία, 
στην αρχή της λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ο Καποδίστριας στη-
ρίχτηκε στη συνδρομή και των τοπικών αρχών, όπως των προυχόντων, οι 
οποίοι είχαν ουσιαστική επαφή με το λαό (Τσουκαλάς, 2006:15-23). 

Απ’ τη θεμελίωση κιόλας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, 
τη δεκαετία  του 1840, το έργο των σχολείων διακονούν και προσφέρουν 
την αρωγή τους η Επιτόπια Εφορευτική Επιτροπή και η Επιθεωρητική Επι-
τροπή, που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα σημερινά όργανα λα-
ϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση  (Σαΐτη, 1999:40-52). 

Η θεμελίωση σχέσης εξάρτησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος απ’ τα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Μπουζάκης, 1999:39) 
οδήγησε τον Όθωνα στη σύσταση Σχολικών Εφορειών, στις οποίες, εκτός 
του νομάρχη και του Δημάρχου, συμμετέχουν ο ιερέας και δυο πολίτες, οι 
οποίοι δεν εκλέγονται, αλλά επιλέγονται με πολιτικά κριτήρια  (Καραφύλ-
λης, 2002:43). Μπορεί ο θεσμός της Σχολικής Επιτροπής να συναντάται για 
πρώτη φορά το 1834 με το Ν.Δ. 6/18-2-1834 «Περί δημοτικών σχολείων» 
(Σαΐτης, 2000:28-49), όμως και πριν την επανάσταση οι κάτοικοι μέσα απ’ 
τις μη θεσμοθετημένες σχολικές επιτροπές συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά 
πράγματα της κοινότητάς τους, παρακολουθούσαν το διδακτικό έργο του 
σχολείου και το ενίσχυαν οικονομικά (Γέρου, 1975:75). Αυτές οι επιτροπές 
«προς επιθεώρησιν των επιτόπιων σχολείων» λειτουργούσαν σαν τις σημε-
ρινές Σχολικές Επιτροπές. Άρα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι υπήρξε 
κάποια μέριμνα για τον κοινωνικό έλεγχο, τουλάχιστον, και το δημοκρατι-
κό προγραμματισμό, ίσως, στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σαΐτης, 2000:28-
40). Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι στην πράξη οι επιτροπές αυτές δε 
λειτούργησαν προς αυτή την κατεύθυνση είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω 
επίδρασης προσωπικών ή πολιτικών παθών (Λέφας, 1942:472). Έτσι, αρκετά 
χρόνια αργότερα με το Ν.452/1914 «περί συστάσεως σχολικών επιτροπών 
και σχολικών ταμείων» το κράτος περιόρισε τη δράση των σχολικών επι-
τροπών μόνο σε οικονομικά θέματα. Το κράτος επανέρχεται και στα πλαί-
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σια της διαχείρισης του σχολικού ταμείου αντικατέστησε το 1931 τις Σχο-
λικές Επιτροπές με τις Σχολικές Εφορείες, στις οποίες πρόεδρος και ταμί-
ας είναι δυο πολίτες με τέτοια χαρακτηριστικά, που να εγγυώνται το θετι-
κό και αποτελεσματικό έργο (Κούταλος, 1963:115).

Με το νόμο 1566/85 ξεκινούν ουσιαστικές προσπάθειες να επιτευχθεί 
διάχυση του εκπαιδευτικού έργου κι εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό, χωρίς όμως, τελικά, να αλλάξει ο γραφειοκρατι-
κός χαρακτήρας της εκπαίδευσης (Σαΐτης, Φέγγαρη & Βούλγαρης, 1997). Οι 
Σχολικές Επιτροπές αντικατέστησαν τις Σχολικές Εφορείες, που λειτουργού-
σαν διαρκώς απ’ το 1931. Σε τοπικό επίπεδο έχουν θεσμοθετηθεί και λει-
τουργούν όργανα λαϊκής συμμετοχής διαχειριστικού και υποστηρικτικού 
χαρακτήρα, που είναι η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, το Σχολι-
κό Συμβούλιο και η Σχολική Επιτροπή. Πρωτεύοντα ρόλο στην όλη εκπαι-
δευτική διαδικασία διαδραματίζουν και οι γονείς των μαθητών, που οργα-
νώνονται σε Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων  (Νικολακάκος, 2006). Σήμερα 
λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπές σε κάθε Ο.Τ.Α. μία για κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια) σε εφαρμογή των διατάξε-
ων του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/10, Άρθρο 103) 

Καταληκτικά, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενταγμένο απόλυτα 
μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του οργανοδιοικητικού συστήματος του ελ-
ληνικού κράτους, παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτη ριστικά μ’ αυτό, ιδι-
αίτερα όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: υπερβολικό συγκεντρωτισμό, πληθωρισμό 
οργάνων και υπηρε σιών, νομοθετικό χάος και, φυσικά, νομικισμό και γρα-
φειοκρατική νοοτροπία (Μακρυδημή τρης, 1996- Τύπας, 1999).  Η διοίκη-
σή του παραμένει, όπως διαμορφώθηκε στην πρώτη κιόλας εφαρμογή του 
υπερσυγκεντρωτική, δύσκαμπτη και αναχρονιστική, κυρίως εξαιτίας παλαι-
ών μεθόδων εργασίας  (Κόκκοτας, 1978:93-7). Αυτό που θα πρέπει περισσό-
τερο απ’ όλα να μας προβληματίζει  είναι η παρατηρούμενη έλλειψη πολι-
τικής συναίνεσης σ’ εκπαιδευτικά θέματα (Σαΐτης, 1996:106) και η απουσία 
ενός μακρόπνοου εκπαιδευτικού σχεδιασμού με σαφείς στόχους (Κουλού-
ρη, 2001:Β70), που δικαιολογούν, εν μέρει, τις αλλεπάλληλες ανατροπές.

5.0. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μάρτιος-Μάιος 2014 στο 
σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, δηλαδή στους 
Δήμους: Σερρών, Ηράκλειας, Σιντικής, Βισαλτίας, Νέας Ζίχνης, Αμφιπόλεως 
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και Εμμανουήλ Παπά. Στηρίχτηκαν στη συλλογή στοιχείων μέσα από έναν 
πίνακα, ο οποίος περιελάμβανε το σύνολο των μεταβιβαζόμενων αρμοδι-
οτήτων στους τομείς Παιδείας και Πολιτισμού, και ο οποίος συμπληρωνό-
ταν με ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το εάν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκή-
θηκε απ’ τα αρμόδια όργανα ου Δήμου. Δίπλα σε κάθε απάντηση υπήρχε η 
δυνατότητα να καταγραφούν σχετικές με το θέμα παρατηρήσεις. 

Ο πίνακας συμπληρώθηκε για κάθε Δήμο, καθώς ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση εκπρόσωποι του συνόλου του αυτοδιοιητικού χάρτη της περι-
φερειακής Ενότητας. Δύο Δήμοι συμπλήρωσαν τον πίνακα και απέστειλαν 
εγγράφως το σχετικό έντυπο (Σερρών και Νέας Ζίχνης). Απ’ τους υπόλοι-
πους Δήμους οι απαντήσεις δόθηκαν μέσα από συνέντευξη και τον πίνακα 
συμπλήρωσαν οι ερευνητές. Από το σύνολο των Δήμων οι απαντήσεις δό-
θηκαν από πρόσωπα με τις εξής ιδιότητες:

Δήμος Σερρών: Γραμματεία Σχολικών Επιτροπών (ΕΣΕΠΕ-ΕΣΕΔΕ)
Δήμος Βισαλτίας: Γραμματεία Σχολικών Επιτροπών 
Δήμος Σιντικής: Γραμματεία Σχολικών Επιτροπών
Δήμος ηράκλειας: Γραμματεία Σχολικών Επιτροπών 
Δήμος Νέας Ζίχνης: Διευθυντής του Δήμου 
Δήμος Εμμανουήλ Παπά: Αντιδήμαρχος Παιδείας 
Δήμος Αμφίπολης: Δήμαρχος 

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ  
ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η  εκτέλεση   προγραμμάτων   δια   βίου μάθησης  στο  π
λαίσιο  του  αντίστοιχου  εθνικού  και   περιφερειακού  σχεδ
ιασμού,  σύμφωνα   με  την  κείμενη  νομοθεσία  (άρθρο 94 
παρ. 4 αριθ. 13).

2. Η συγκρότηση επιτροπής  καταλληλότητας,  επιλογής  κ
αι  εκτίμησης  της  αξίας οικοπέδου  για  την  ανέγερση  δι
δακτηρίου,  καθώς  και  επιλογής  οικοπέδου  μετά κτιρίου 
κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (άρθρο 94 
παρ. 4 αριθ. 14).

3. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής 
στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 
παρ. 4 αριθ. 15).Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων 
σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση  αυτών  και  σ
ε  περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός  της αποκλειστικής 
χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε 
σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων 
χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης 
σχολικής μονάδας (άρθρο 94 παρ.  4 αριθ. 16).
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5. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής 
ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού 
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 
(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 17).

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 19).

7. Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής 
τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων,  δευτερευουσών,  πρόσθετ
ων  και  παράλληλων) στα σχολεία(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 20).

8. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της 
Σχολικής Επιτροπής (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 21).

9. Ο διορισμός  και  η αντικατάσταση διοικητών των 
ιδρυμάτων,  που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν 
τοπική σημασία(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 22).

10. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού 
αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης  για  μεταφορά  προσώπω
ν  και  υλικών  προς  κάλυψη  σχολικών  αναγκών (άρθρο 94 
παρ. 4 αριθ. 23).

11. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε 
περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους (άρθρο 94 παρ. 4 
αριθ. 24).

12. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την 
επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 
παρ. 4 αριθ. 25).

13. Η επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 
στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο και  αμελούν για την τακτική φοίτηση τους 
(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 26).

14. Η διακοπή  μαθημάτων,  λόγων  έκτακτων  συνθηκών  ή 
επιδημικής νόσου,  εντός των διοικητικών ορίων του οικείου 
δήμου (άρθρο 94 παρ.  4 αριθ.27). 

15. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, 
συμφωνικών ορχηστρών & συγκροτημάτων μουσικής 
δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 
7 Α`) (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 28).

16. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην 
οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας (άρθρο 
94 παρ. 4 αριθ. 29).

17. Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού 
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα 
του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των μελών του (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 30).
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18. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών 
Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την 
απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της 
Κ.Ε.Δ.Ε. , εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, 
προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, 
κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται 
τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε 
σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.» 
του (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 31).

6.0. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

1) Δεν εκτελέστηκαν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης στο σύνολο των 
Δήμων. Εκεί όπου έγιναν, αφορούσαν εκμάθηση Η/Υ, Ξένων Γλωσσών και 
Γυμναστικής. 

2) Σε κανέναν Δήμο δεν συγκροτήθηκε επιτροπή καταλληλότητας, επιλο-
γής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτιρίου. 

3) Σε κανέναν Δήμο δεν σημειώθηκε απαλλοτρίωση οικοπέδου για τις ανά-
γκες σχολικής στέγης ούτε μισθώθηκε ακίνητο για στέγαση σχολικής μονά-
δας με εξαίρεση το Δήμο Σερρών, ο οποίος μίσθωσε έντεκα ακίνητα για τις 
ανάγκες ισάριθμων Νηπιαγωγείων, του Δήμου Βισαλτίας, ο οποίος μίσθωσε 
ένα ακίνητο για τις ανάγκες ενός Νηπιαγωγείου και ένα ακίνητο για τις ανά-
γκες ενός εργαστηρίου του ΕΠΑΛ Νιγρίτας και του Δήμου Εμμ. Παπά, που 
μίσθωσε δύο αίθουσες για το Νηπιαγωγείο Αγίου Πνεύματος και το Δημοτι-
κό Νέου Σουλίου. 

4) Σχεδόν όλοι οι Δήμοι μετά από γνωμοδότηση της αντίστοιχης Σχολικής 
Επιτροπής διέθεσαν διδακτίρια και παραχώρησαν αίθουσες για άλλη χρήση 
σε κοινωνικές ομάδες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

5) Κανένας Δήμος δεν άσκησε έλεγχο και εποπτεία στους Συλλόγους Γο-
νέων και Κηδεμόνων και κανείς δεν έχει κατανοήσει ακριβώς το περιεχόμενο 
αυτής της αρμοδιότητας. Σε τρεις Δήμους έχει δημιουργηθεί Μητρώο, στο 
οποίο έχουν καταχωρηθεί οι αντίστοιχοι Σύλλογοι. 

6) Σε τρεις δήμους εγκρίθηκαν μέσω των Σ.Ε. η εγκατάσταση, μεταφορά 
ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία τους. 

7) Στους περισσότερους Δήμους οργανώθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις 
μέσω των αντίστοιχων Σ.Ε. για τους μαθητές. 

8) Σε κανέναν Δήμο δεν διορίστηκε ούτε αντικαταστάθηκε διοικητής σε 
ίδρυμα, που χορηγεί υποτροφία. 

9) Οι Δήμοι διέθεσαν μεταφορικά μέσα και προσωπικό για τη μεταφορά 
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των βιβλίων στις σχολικές μονάδες. 
10) Οι περισσότερες Δήμοι (4) μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παι-

δείας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επέτρεψαν τη λειτουργία Κέ-
ντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού σε διδακτίριο, στο οποίο έπαψε 
να λειτουργεί η σχολική μονάδα. 

11) Οι Δήμοι κατένειμαν πιστώσεις στις Σ.Ε. για λειτουργικές ανάγκες των 
σχολικών μονάδων αλλά όχι για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρί-
ων, τις οποίες ανέλαβαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες τους. 

12) Κανένας Δήμος δεν επέβαλε κυρώσεις σε γονείς και κηδεμόνες, που 
αμέλησαν για την τακτική φοίτηση των παιδιών τους ή δεν φρόντισαν για την 
εγγραφή τους στις σχολικές μονάδες. 

13) Εκτός ενός (1) σε όλους τους Δήμους με αποφάσεις των Δημάρχων 
τους διεκόπησαν τα μαθήματα λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

14) Σε κανένα Δήμο δεν χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων

15) Μόνο ένας (1) Δήμος όρισε εκπροσώπους σε οργανωτική επιτροπή 
φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας (Φεστιβάλ Αμφίπολης) 

16) Άλλοι Δήμοι επιχορήγησαν φορείς και συλλόγους, που αναπτύσσουν 
πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και άλλοι όχι. Σε όλους τους Δήμους 
κατανεμήθηκαν επιχορηγήσεις στα Τοπικά Συμβούλια των πρώην κοινοτή-
των για δραστηριότητες, που σχετίζονται με έθιμα και παραδόσεις. 

17) Τέσσερις (4) Δήμοι μέσω των αρμόδιων Οργανισμών ή Επιχειρήσεων 
ασκούν εποπτεία σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα.

7.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι αρμοδιότητες, που χρειάζονται γνωμοδοτικές ή εκτελεστικές αποφάσεις 
των Σχολικών Επιτροπών, ασκούνται με συμμετοχή όλων των εταίρων, που 
έχουν συμφέροντα στην εκπαίδευση (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικοί, 
Γονείς) (§4, αρ. 17 περί διάθεσης διδακτηρίου για άλλες χρήσεις - §4, αρ. 20 
περί τηλεφωνικών συνδέσεων - §4, αρ. 21 περί οργάνωσης πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων - §4, αρ. 25 περί επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων). 

Κάποιες απ’ τις αρμοδιότητες άργησαν να ασκηθούν, γιατί δεν είχαν συ-
γκροτηθεί τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα ή υπήρχε έλλειμμα στην προε-
τοιμασία της οργάνωσης (§4, αρ. 13 περί εκτέλεσης προγραμμάτων Διά Βί-
ου Μάθησης). 

Στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών δεν ασκήθηκαν οι 
μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, που σχετίζονται με επιλογή και εκτίμηση 
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αξίας οικοπέδου ((§4, αρ. 14) ή  απαλλοτριώσεις οικοπέδων ((§4, αρ. 15), 
φανερώνοντας ότι η ανάγκη ανέγερσης νέων διδακτηρίων έχει μειωθεί ση-
μαντικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και της συνένωσης 
σχολικών μονάδων. 

Αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το περιεχό-
μενό τους δεν είναι δυνατή κι αποτελεσματική η εκτέλεσή τους (§4, αριθμ. 
19 περί εποπτείας και ελέγχου των συλλόγων γονέων - §4, αρ. 26 περί επι-
βολής κυρώσεων σε γονείς που αμελούν για την τακτική φοίτηση). 

Ξεκίνησε ήδη η μεταφορά των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων σε άλλα 
όργανα μέσω της ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού των ΟΤΑ  ξεκινώντας 
το φαύλο κύκλο της απίστευτης και δαιδαλώδους γραφειοκρατίας (η αρ-
μοδιότητα της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μου-
σικών ιδρυμάτων πέρασε στο τμήμα αδειοδοτήσεων στο Δήμο Σερρών).

Καταληκτικά, οι αρμοδιότητες, που μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ οι οποί-
οι συστήθηκαν με τον «Καλλικράτη» και αφορούν θέματα Παιδείας και Πο-
λιτισμού,  αναφέρονται σε δευτερευούσης σημασίας ζητήματα, στα οποία 
εντοπίζουμε διεκπαιρεωτικά χαρακτηριστικά γραφειοκρατικού τύπου. Ακό-
μα κι αυτές δεν παρέστη ανάγκη να ασκηθούν στο σύνολό τους χωρίς κα-
μία συνέπεια για τα αρμόδια εκτελεστικά όργανα. Τέλος, η δομή της διοίκη-
σης παραμένει αυστηρά συγκεντρωτική, αφού όλα τα καίρια ζητήματα της 
Παιδείας και του Πολιτισμού σχεδιάζονται και αποφασίζονται απ’ τα αρμό-
δια Υπουργεία αφήνοντας στους ΟΤΑ την εφαρμογή κάποιων απ’ τις παρα-
μέτρους, που συνθέτουν το συνολικό έργο τους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γέρου, Θ., (1975) Το Εκπαιδευτικό πρόβλημα, Αθήνα, Κέδρος
Διαμαντής, Δ., (2006) Τα σχολεία από τα μέσα του 18ου  αιώνα έως την έναρξη 

της ελληνικής επανάστασης, Επιστημονικό Βήμα του δασκάλου, τ.χ. 5, 
Φεβρουάριος, σελ.36-41

Θεοδωράτος, Χρ.,(1967).: Διοίκησις και Εποπτεία της Εκπαιδεύσεως. Μεγάλη 
Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Ελληνικά Γράμματα - HERDER, τομ. 2ος , 
Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμμα τα, (α΄έκδ. 1964)

Καΐλα, Μ., & Θεοδωροπούλου, Έ.,  (1997) Ο εκπαιδευτικός Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα

Κόκκοτας Π., (1978) Ο ρόλος της παιδείας στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ελλάδος, Αθήνα, Τούντας

Κουλούρη, Χρ., (2001) “Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και κοινωνική αλλαγή, 

Δημήτριος Σιαμάγκας, Χρήστος Σιαμάγκας, Αναστασία Τσίγκρα-ζήκα
Η εκπαίδευση στα χρόνια του Καλλικράτη: η περίπτωση του νομού Σερρών



1613

στην Εφημερίδα Το Βήμα, φ. της 14ης  Οκτωβρίου, σ. Β70.
Κούταλος, Δ. Χ., (1963) Σχολική Νομοθεσία, Αθήνα
Καραφύλλης, Αθ., (2002) Νεοελληνική εκπαίδευση, Δυο αιώνες 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών Αθήνα, Κριτική
Λέφας, Χρ., (1942) Ιστορία της εκπαιδεύσεως, Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β.
Λιακοπούλου, Δ., (2006) Για τα απαραίτητα … κόστος 193 ευρώ, εφημ. Η 

Καθημερινή, φ. της 12/7/06 
Μακρυδημήτρης, Α., (1996). Δημόσια Διοίκηση. Αναδιοργάνωση και 

μεταρρύθμιση στο κατώφλι του 21ου Αιώνα,. Διοικητική Ενημέρωση, 4.
Ματθαίου, Δ., (1997) Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης: Θεωρήσεις και 

Ζητήματα, Αθήνα
Μπουζάκης, Σ., (1994) Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τ.Α΄, 

Αθήνα, Gutenberg
Νικολακάκος, Απ., (2006) Οι γονείς και ο ρόλος τους στο σχολείο, εισήγηση 

στο 1ο συνέδριο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου με θέμα Το ελληνικό 
σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, Ιωάννινα 12-14/5/2006

Μπέσιλα - Βήκα, Ε., (2001). Τοπική Αυτοδιοίκηση: ένας σύγχρονος διοικητικός 
θεσμός. Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία - Π.Ν. Σάκκουλας. 

Σαΐτη, Α. (1999). Ο ρόλος των οργάνων λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση. 
Η περίπτωση του σχολικού συμβουλίου, Διοικητική ενημέρωση, 14, 40-52.

Σαΐτης, Χ., Φέγγαρη, Μ., & Βούλγαρης, Δ., (1997) Επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου της ηγεσίας στο σύγχρονο σχολείο, Διοικητική Ενημέρωση, τ.χ. 7, 
σελ. 87-108

Σαΐτης, Χρ. (1996), “Το χρονικό ενός θεσμού: Ο διευθυντής  δημοτικού σχολείου”, 
Διοικητική Ενημέρωση. τ.χ. 5, Μάιος, σσ. 99-108.

Σαΐτης, Χ., (2005) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Θεωρία και Πράξη, 
4η  έκδ., Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τύπας, Γ., (1999). Η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων management στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση για  την άσκηση αποτελεσματικότερης 
εκπαι-

δευτικής πολιτικής. Διδακτορική διατριβή: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τύπας, Γ., & Κατσαρός, Γ., (2003). Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη: Από τη 
Γραφειοκρατία και την  Επιστημονική Διοίκηση στη Σύγχρονη Οργα-

νωτική Θεωρία. Αθήνα, Gutenberg
Τσουκαλάς, Γ., (2006)  Οι εγγενείς αδυναμίες των Εθνοσυνελεύσεων και 

των Προσωρινών Κυβερνήσεων και οι επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση 
της επαναστατικής περιόδου (1821-1827) στο Επιστημονικό Βήμα του 

Δημήτριος Σιαμάγκας, Χρήστος Σιαμάγκας, Αναστασία Τσίγκρα-ζήκα
Η εκπαίδευση στα χρόνια του Καλλικράτη: η περίπτωση του νομού Σερρών



1614

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

δασκάλου, τχ. 6, Ιούνιος/2006, σσ. 15-23 
Φαναριώτης, Π., (1999) Δημόσια Διοίκηση, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, 

Αθήνα, Σταμούλης

Δημήτριος Αθ. Σιαμάγκας
Διευθυντής 18ου Δημ. Σχολείου Σερρών

Ερυθρού Σταυρού 4, 62121 Σέρρες 
2321022343/6948683917

siamagas@ath.forthnet.gr 

Χρήστος Δ. Σιαμάγκας
Eιδικός παιδαγωγός 

Μαραθωνομάχων 10, 15236 Νέα Πεντέλη Αττικής  
2321022343/6988616044

hrsiamagas@hotmail.com 

Αναστασία Τσιγκρά-Ζήκα
Eιδική παιδαγωγός 

Ερυθρού Σταυρού 4, 62121 Σέρρες 
2321022343/6948683918

atsigkra@sch.gr 



1615

Η συμμετοχή των γυναικών στη διεύθυνση 
μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης μετά την εφαρμογή του 
Ν. 3848/2010: προϋποθέσεις, παράγοντες

και εμπόδια συμμετοχής
 

Μαρία Συτζιούκη
Ελένη Ελβανίδου

ABSTRACT

This paper revises feminist approaches in education and their concern to 
the role of women in the management of vocational schools. It further pres-
ents the findings of the qualitative content analysis of 10 interviews of wom-
en school principals. The purpose of the research is to investigate person-
al, institutional and policy constrains to the participation of women in the 
administrative levels. In accordance with the literature review, the findings 
notice the under-presentation of women in the higher level of school ad-
ministration although they dispose formal qualification, as Law 3848/2010 
predetermine. The analysis also shows that the recent reform of the selec-
tion of school principals, introduced by the Law 3848/2010, did not encour-
age the demand of school leadership positions by women.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Legislative framework for the selection of school princi-
pals, formal leadership qualifications, women participation.

1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι γυναίκες, αν και αποτελούν την πλειοψηφία στην εκπαίδευση, δεν διεκ-
δικούν διευθυντικές θέσεις (Σαΐτη, 2000, σελ.161), ενώ ειδικότερα στην Τε-
χνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) η συμμετοχή τους στη διοίκηση εί-
ναι πιο περιορισμένη (Ράπτης, 2008). Η βιβλιογραφία, επιπλέον, επισημαί-
νει εμπόδια και δυσκολίες και κατά τη διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης  από 
τις γυναίκες (Παπαναούμ, 1995).

 Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διαπιστώσει τους παράγοντες και τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την διεκδίκηση διευθυντι-
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κών θέσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση, εξετάζοντας με την τεχνική 
της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου το περιεχόμενο των συνεντεύξεων 
10 διευθυντριών που υπηρετούσαν σε δομές της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Η διερεύνηση 
της σχέσης ανάμεσα στα τυπικά προσόντα και το επαγγελματικό υπόβα-
θρο ή την θετική αναγνώρισή τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
στελεχών παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο. 

Η νομοθετική αλλαγή για την επιλογή στελεχών το 2010 αποτέλεσε αφε-
τηρία για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων καθώς 
για την τετραετία 2007-2011 και την τετραετία 2011-2015 τα στελέχη δι-
οίκησης της εκπαίδευσης επιλέχτηκαν σύμφωνα με δύο διαφορετικούς 
Νόμους, τον Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/21-6-2006) και τον Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 
71/19-5-2010) αντίστοιχα. Ο πρώτος νόμος έδινε βαρύτητα στην αρχαιό-
τητα και υπό αυτήν την έννοια ‘στην προϋπηρεσία’, ενώ ο δεύτερος στα τυ-
πικά προσόντα των υποψηφίων. Η υπόθεση που διατυπώνεται σε αυτό το 
συγκείμενο είναι ότι ο Ν.3848/2010 αναμένεται να ‘προσέλκυσε’ την συμ-
μετοχή σε θέσεις διοίκησης στελεχών με αντικειμενικά προσόντα και άρα 
και γυναικών, καθώς σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα αυτές φαίνεται 
να διαθέτουν υψηλά προσόντα, όπως αυτά μετρώνται με τίτλους τυπικής 
εκπαίδευσης (Μαραγκουδάκη, 1997).

2.0. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Το ζήτημα της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης βρίσκεται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τις αρχές του 20ού αιώνα. Η έρευ-
να για τα φύλα στοχεύει σήμερα στην εισαγωγή της έννοιας της δημοκρα-
τίας στην εκπαίδευση (Φρόση Κουϊμτζή & Παπαδήμου, 2001, σελ.6), καθώς 
η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις στελεχών όχι μόνο αντιτίθεται 
«με το ισχύον νομοθετικό-θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ίση μεταχείριση 
των δύο φύλων, αλλά αφήνει και υπόνοιες για έλλειμμα δημοκρατίας στον 
ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης (Πενταράς, 2007, σελ.4).

Οι φεμινιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες νοηματοδοτούν την έμφυλη δι-
άσταση στην κοινωνική ένταξη, επισκοπούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην ερμηνεία των ευρημά-
των. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: ο φιλελεύθερος φεμινισμός, ο μαρξι-
σμός-φεμινισμός, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός, ο σοσιαλιστικός φεμινισμός 
και ο μεταδομικός φεμινισμός.

Μαρία Συτζιούκη, Ελένη Ελβανίδου
Η συμμετοχή των γυναικών στη διεύθυνση μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής …
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Συνοπτικά, η προσέγγιση του φιλελεύθερου φεμινισμού υποστηρίζει 
ότι οι γυναίκες διεκδικούν κοινωνικά δικαιώματα, προνόμια και ευκαιρίες 
στο πλαίσιο της ισότητας των ευκαιριών και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις 
του φύλου, της φυλής, της θρησκείας και της κοινωνικοοικονομικής προέ-
λευσης (Αθανασιάδου 2002, σελ.25). Οι έμφυλες διαφορές στο πλαίσιο της 
προσέγγισης αυτής ‘κατασκευάζονται’ στη βάση των σεξιστικών στερεοτύ-
πων που διαποτίζουν τους κοινωνικούς θεσμούς αλλά και τα άτομα. Συνε-
πώς, οι διαφορές και η ανισότητα των φύλων μπορούν να αποδομηθούν 
με την κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλλει και 
στην κοινωνική αλλαγή (Arnot, 1997, σελ.28). 

Σύμφωνα με τη μαρξιστική-φεμινιστική θεωρία η κοινωνική θέση της 
γυναίκας διαμορφώθηκε από τη σύγκρουση ανάμεσα στις κοινωνικές τά-
ξεις. Οι μαρξίστριες φεμινίστριες κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης συνδέουν 
τη δομή και τις απαιτήσεις του σχολείου με τον κοινωνικό καταμερισμό της 
εργασίας κατά φύλα και υποστηρίζουν όχι μόνο την κυριαρχία μιας κοινω-
νικής τάξης στο χώρο του σχολείου αλλά και ενός φύλου στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, του ανδρικού. Ο πατριαρχισμός στο πλαίσιο αυτής της προ-
σέγγισης συνδέεται με τον καπιταλισμό και η έμφυλη διάσταση της ισότη-
τας μπορεί να επέλθει μόνον με την αλλαγή των κοινωνικών δομών (Δελη-
γιάννη-Κουϊμτζή, 1994, σελ.30-33). 

Από την άλλη πλευρά ο ριζοσπαστικός φεμινισμός υποστηρίζει πως οι 
γυναίκες καταπιέζονται εξαιτίας του βιολογικού τους φύλου. Σύμφωνα με 
αυτόν ο καπιταλισμός αξιοποίησε προς όφελός του την πατριαρχία στις νε-
ότερες κοινωνίες, στις οποίες οι γυναίκες πλέον συναινούν στη μειονεκτι-
κή τους θέση εγκλωβισμένες στα στερεότυπα του φύλου τους (Δεληγιάν-
νη-Κουϊμτζή, 1994, σελ.35). Ως λύση για την αντιμετώπιση αυτού του φαι-
νομένου προτείνεται η δημιουργία γνώσης αυθεντικής για τις γυναίκες. 

Ο σοσιαλιστικός φεμινισμός συνθέτει τις θέσεις των φεμινιστικών θεω-
ριών του μαρξισμού φεμινισμού και του ριζοσπαστικού φεμινισμού και συ-
σχετίζει τους πολλαπλούς τρόπους και τις μορφές της γυναικείας καταπί-
εσης. Οι σοσιαλίστριες φεμινίστριες υποστηρίζουν πως η αιτία της γυναι-
κείας καταπίεσης εντοπίζεται στις αναπαραγωγικές λειτουργίες της γυναί-
κας, όπως η οικογένεια αλλά και σε άλλες διαστάσεις της ταυτότητας, όπως 
η εθνικότητα. Η εκπαίδευση (Weiler, 1988, σελ.29) αποτελεί εργαλείο ανα-
παραγωγής της γυναικείας υποτέλειας και χώρο αναπαραγωγής εργατικού 
δυναμικού διαστρωματωμένου κατά φύλο, καθώς οι γυναίκες περιορίζο-
νται σε χαμηλού κύρους εργασιακές θέσεις.

Τέλος, ο μεταδομικός φεμινισμός δίνει έμφαση στη μελέτη μορφών δύ-

Μαρία Συτζιούκη, Ελένη Ελβανίδου
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ναμης στην εκπαίδευση (Φρόση κ.ά, 2001, σελ.10). Υποστηρίζει ότι τα υπο-
κείμενα συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων τους δια-
πραγματευόμενα με το περιβάλλον τους (Henriques, Hollway, Urwin, Venn 
& Walkerdine, 1998, όπως αναφέρεται στο Δαράκη, 2007, σελ.80-82). Στο 
χώρο της εκπαίδευσης η προσέγγιση του μεταδομισμού υποστηρίζει πως 
για την κατανόηση των σχέσεων ανδρών-γυναικών «προαπαιτείται η έμφα-
ση στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην ανά-
πτυξη των ταυτοτήτων φύλου μαθητών και μαθητριών» (Φρόση κ.ά. 2001). 

3.0. Η ΕΡΕΥΝΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση των θεσμικών και ατομικών πα-
ραγόντων που συμβάλλουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στη 
διοίκηση μονάδων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά 
την εφαρμογή του Ν. 3848/2010 για την επιλογή των στελεχών διοίκησης 
της εκπαίδευσης. Επιπλέον η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει:

•	 Εάν η εφαρμογή του Ν.3848/2010 διευκόλυνε τις διευθύντριες κα-
τά τη διεκδίκηση θέσεων διοίκησης.

•	 Εάν οι διευθύντριες αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διεκδίκη-
ση της θέσης διοίκησης.

•	 Εάν οι διευθύντριες κατέκτησαν τις θέσεις τους βάσει στρατηγικής 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

•	 Εάν το δείγμα της έρευνας παρατήρησε έμφυλες διακρίσεις κατά τη 
διαδικασία επιλογής στελεχών.

•	 Εάν οι δυσκολίες στη δομή και την οργάνωση της Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης δημιουργούν προβλήματα στις διευθύντριες.

•	 Εάν το δείγμα της έρευνας αξιολογεί ότι αρκεί η αλλαγή του νομο-
θετικού-θεσμικού πλαισίου για την εκπροσώπηση των γυναικών σε 
θέσεις διοίκησης.

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 10 διευθύντριες της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευση του Ν. Θεσσαλονίκης, οι οποίες επιλέχθηκαν 
μέσω της στρατηγικής της σκόπιμης δειγματοληψίας και ενημερώθηκαν και 
τηλεφωνικά και γραπτά για τους σκοπούς και τη χρησιμότητα της έρευνας. 
Η έρευνα εντάσσεται στο παράδειγμα της ποιοτικής προσέγγισης και χρη-
σιμοποιεί την τεχνική της ατομικής συνέντευξης. Για την ανάλυση των πε-
ριεχομένων αξιοποιήθηκε η τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 
Ο οδηγός της συνέντευξης περιελάμβανε 24 ερωτήματα, τα οποία -σύμφω-
να με τους ερευνητικούς στόχους- κατατάσσονται σε 8 άξονες. 

Μαρία Συτζιούκη, Ελένη Ελβανίδου
Η συμμετοχή των γυναικών στη διεύθυνση μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής …



1619

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας το απομαγνητοφωνημένο υλι-
κό παρουσιάζεται σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες:

•	 Επαγγελματική-επιστημονική κατάσταση των διευθυντριών.
•	 Σχέσεις διεκδίκησης θέσεων ευθύνης-νομοθεσίας
•	 Προβλήματα διευθυντριών κατά τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης.
Τέλος, κατηγορίες της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου αποτελούν: 

α) το Επιστημονικό Προφίλ, β) το Επαγγελματικό Προφίλ, γ) Συμβολή της 
Νομοθεσίας, δ) Επάρκεια των Διευθυντριών για την άσκηση του διευθυντι-
κού ρόλου, ε) Ανασταλτικοί Παράγοντες στη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης 

4.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά το επαγγελματικό και επιστημονικό προφίλ των υποκειμένων 
της έρευνας οι διευθύντριες διαθέτουν αρκετά προσόντα τα οποία αξιο-
λογούνται για την αποτίμηση του κριτηρίου της επιστημονικής-παιδαγω-
γικής συγκρότησης, σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 και έχουν συμμετάσχει 
σε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα. Αναλυτικότερα, έχουν αποκτή-
σει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, δεύτερα πτυχία, πτυχία ξέ-
νων γλωσσών, πιστοποιήσεις. Επίσης, παρακολούθησαν πλήθος επιμορ-
φώσεων. Ακόμη, οι 7 στις 10 (70%) διευθύντριες είχε προϋπηρεσία σε θέ-
ση ευθύνης, διάσταση που υποστηρίζει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανά-
μεσα στις μεταβλητές των αυξημένων τυπικών προσόντων και την άσκηση 
διοίκησης. Παρόμοια ευρήματα εντοπίζουμε και σε έρευνα στην οποία γυ-
ναίκες στελέχη δήλωσαν ως σημαντικότερες πρακτικές για την κατάκτηση 
θέσεων ευθύνης από γυναίκες την απόκτηση τυπικών προσόντων (όπως 
μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και την επιμόρφωση σε βασικά θέματα διοί-
κησης (Ράπτης, 2008, σελ.143). 

Οι ειδικότητες των διευθυντριών του δείγματός μας είναι κυρίως τεχνι-
κές (σε ποσοστό 70%) και μάλιστα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 
προέρχονται από τις ανδροκρατούμενες ειδικότητες. Αλλά και οι διευθύ-
ντριες της γενικής παιδείας (ποσοστό 30%) προέρχονται από το χώρο των 
θετικών επιστημών που στερεοτυπικά θεωρείται ότι ταιριάζει περισσότε-
ρο στους άνδρες παρά στις γυναίκες. 

Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με την εφαρμογή του Ν. 3848/2010 
κρίνεται ότι συμβάλλει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Ως ση-
μαντικότερες αλλαγές ανάμεσα στους δύο νόμους οι διευθύντριές μας δη-
λώνουν την αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης (ποσοστό 33%) 
και την αλλαγή στο σύστημα μοριοδότησής της (ποσοστό 50%). 
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Η πλειοψηφία των διευθυντριών θεωρεί την αλλαγή στη μοριοδότηση 
της συνέντευξης πολύ σημαντική, διότι δίνει τη δυνατότητα στους/στις υπο-
ψηφίους να αποδείξουν ότι δεν αξιολογήθηκαν με τον δέοντα τρόπο από 
το συμβούλιο επιλογής. Άλλωστε γυναίκες και άνδρες υποψήφιοι για θέσεις 
ευθύνης εξέφρασαν σε άλλες έρευνες δυσαρέσκεια για την προφορική συ-
νέντευξη, γιατί θεωρούν ότι «αφήνει» περιθώρια για αδικίες και αναξιοκρα-
τία και επεσήμαναν αυθαιρεσίες των συμβουλίων επιλογής, τα οποία επι-
χείρησαν να υποβαθμίσουν προσόντα των υποψηφίων (Ανδρικογιαννακο-
πούλου, 2010, σελ.301-2. Πόταρη, 2009, σελ.73). 

Ως σημαντική αλλαγή ανάμεσα στους δύο νόμους (Ν. 3467/2006 & Ν. 
3848/2010) αντιμετωπίζουν οι διευθύντριες της έρευνάς μας την αλλαγή 
μοριοδότησης των προσόντων που συνεκτιμώνται για τη διεκδίκηση θέ-
σεων ευθύνης. Την ανάγκη μοριοδότησης των προσόντων των υποψήφι-
ων διευθυντών επεσήμανε διευθυντής ο οποίος συμμετείχε σε έρευνα της 
Παπαναούμ (1995, σελ.86) δηλώνοντας ότι «η εξέλιξη πρέπει να είναι συ-
νέπεια αντικειμενικά αποδεικνυόμενων προσόντων και ικανοτήτων του δι-
ευθυντή». Είναι βέβαια σημαντικό να τονίσουμε ότι οι απαντήσεις των δι-
ευθυντριών μας διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα 
ακαδημαϊκά προσόντα τους.

Ο Ν.3848/2010 αποτελεί ένα βασικό άξονα της έρευνάς μας, καθώς επι-
διώχθηκε να αποδειχθεί πόσο συνέβαλε στη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης 
των γυναικών την περίοδο 2011-2015. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι δεν 
συνέβαλε ιδιαίτερα στην απόφαση των διευθυντριών της έρευνάς μας. Οι 
περισσότερες δεν πιστεύουν ότι ο νέος νόμος διευκόλυνε την προσπάθειά 
τους να αναρριχηθούν και μάλιστα εντοπίζουν τα αρνητικά σημεία του. Τέ-
λος, στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι οι συχνές αλλαγές δημιουργούν 
προβλήματα σε όλους τους υποψηφίους –άνδρες και γυναίκες, αν και, οι 
περισσότερες θεωρούν τις αλλαγές αυτές επιβεβλημένες για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης.

Οι περισσότερες από τις διευθύντριες αναφέρουν πως οι ίδιες δεν αντι-
μετώπισαν κάποιο πρόβλημα κατά τη διεκδίκηση θέσεων ευθυνών. Πολύ 
ενδιαφέρουσα είναι και η προσέγγιση του Ράπτη (2008, σελ.96-97) σχετικά 
με τις γυναίκες διευθύντριες που συμμετείχαν στην έρευνά του και είχαν ει-
δικότητες «ανδροκρατούμενων χώρων». Υποστηρίζει πως οι γυναίκες αυ-
τές, αφού σπούδασαν σε ανδροκρατούμενες σχολές (Πληροφορικής, Οι-
κονομολόγων, Γεωπόνων) και αφού επέλεξαν στη συνέχεια το χώρο της εκ-
παίδευσης, στο τέλος, «συμμορφώθηκαν» με τις ανδρικές νεανικές τους επι-
λογές, επιδιώκοντας να σταδιοδρομήσουν σε έναν ανδροκρατούμενο χώ-
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ρο, όπως αυτόν της εκπαιδευτικής διοίκησης. Βεβαίως επισημαίνει ότι ση-
μαντικότερη είναι η υπέρβαση των γυναικών διευθυντριών που προέρχο-
νται από καθαρά «γυναικείους» χώρους, καθώς κατάφεραν να σταδιοδρο-
μήσουν στο χώρο της διοίκησης ξεπερνώντας στερεότυπα.

Η πλειοψηφία των διευθυντριών θεωρεί ότι οι οικογενειακές υποχρεώ-
σεις σε ποσοστό 56% αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την επαγγελ-
ματική εξέλιξη των γυναικών, αν και οι ίδιες δεν δηλώνουν πως αντιμετώπι-
σαν τέτοιου είδους προβλήματα. Γενικά οι διευθύντριές μας δηλώνουν σχε-
τικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όταν πρόκειται να 
διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης, ότι οι υποχρεώσεις προς τα παιδιά και τους 
συζύγους αλλά και οι οικιακές εργασίες τις αποθαρρύνουν και τις αποτρέ-
πουν από πιθανές διεκδικήσεις (βλ. αντίστοιχα ευρήματα σε έρευνες της 
Ανδρικογιαννακοπούλου, 2010, σελ.172. Δεληγιάννη Κουιμτζή & Αθανα-
σιάδου, 1997, σελ.106). Επιπλέον, ένα μικρότερο ποσοστό 13% επισημαί-
νει ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις αποτελούν παράγοντα που αποτρέπει 
γενικότερα τις γυναίκες από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. Παρόμοιες 
αναφορές συναντάμε και σε άλλες έρευνες. Σε έρευνα της Δαράκη (2007, 
σελ.148) γίνεται λόγος για τα στερεότυπα που θέλουν τους άνδρες μόνο να 
είναι επιτυχημένοι διευθυντές και τις γυναίκες να πιστεύουν ότι η διοίκηση 
είναι αντρική υπόθεση. Ακόμη, η πλειοψηφία των ανδρών μελλοντικών εκ-
παιδευτικών που συμμετείχαν σε έρευνα των Δεληγιάννη & Ζιώγου (1998, 
σελ.126) θεωρεί τους άνδρες καταλληλότερους για διοικητικές θέσεις από 
τις γυναίκες και λιγότερο κατάλληλους να φροντίζουν μικρά παιδιά. Ο φό-
βος και η ανασφάλεια για την υπηρέτηση θέσεων ευθύνης από τις γυναί-
κες επισημαίνεται σε ποσοστό 12% από τις διευθύντριες της έρευνάς μας. 
Επίσης, θεωρούν την έλλειψη φιλοδοξιών ως παράγοντα που οδηγεί στην 
υποεκπροσώπηση των γυναικών. Άλλωστε, όπως αναφέρει χαρακτηριστι-
κά η Μαραγκουδάκη (1997, σελ.273-274), μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
1970 κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν φιλοδοξούν την προα-
γωγή τους σε θέσεις ευθύνης.

Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα σχετικά με την επάρ-
κεια των διευθυντριών για την άσκηση του διοικητικού τους έργου αποτε-
λεί το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες δεν έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν καθό-
λου σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης και αισθάνονται ότι η εμπειρία 
τους σε ποσοστό 60% αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για να αντε-
πεξέλθουν στα καθήκοντα της θέσης τους. Ανάλογα ευρήματα συναντάμε 
στην έρευνα του Ράπτη (2008, σελ.113), στην οποία η πλειοψηφία των γυ-
ναικών στελεχών που συμμετείχε δηλώνει πως η μη παρακολούθηση επι-
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μορφωτικών προγραμμάτων στη διοίκηση δεν αποτέλεσε επιβαρυντικό 
παράγοντα στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντά 
τους. Γενικότερα, ωστόσο, τα ευρήματα συμφωνούν ότι κρίνεται σημαντι-
κή η επιμόρφωση σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα για όσους κα-
τέχουν θέσεις ευθύνης, γεγονός που αποδεικνύεται από την πρόθεσή τους 
να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα.

5.0. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ο Ν.3848/2010, ο νέος νόμος για την επιλογή στελεχών, παρουσιάστηκε ως 
αξιοκρατικό σύστημα επιλογής ηγετών για τις σχολικές μονάδες της χώρας 
μας. Τα συμβούλια επιλογής επέλεξαν τους διευθυντές και τις διευθύντρι-
ες της περιόδου 2011-2015, αφού έλαβαν υπόψη –κυρίως- τα επιστημονι-
κά προσόντα των υποψηφίων. Με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα συ-
μπεραίνουμε ότι η αλλαγή της νομοθεσίας σε γενικές γραμμές δεν αποτέ-
λεσε κίνητρο για τη διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης που κατέχουν οι διευ-
θύντριες. Οι διευθύντριες, ωστόσο, επιθυμούν να επιλέγονται βάσει προ-
σόντων καθώς εκλαμβάνουν το σύστημα ως ένα πιο αντικειμενικό σύστη-
μα αξιολόγησης δεδομένου ότι διαθέτουν πτυχία ξένων γλωσσών, πιστο-
ποιήσεις γνώσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας, μεταπτυχια-
κούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Τα ευρήματα, ωστόσο, της έρευ-
νας μας υπόκεινται στον περιορισμό του περιορισμένου δείγματος και των 
χαρακτηριστικών του, καθώς τα υποκείμενα της έρευνας διέθεταν τυπικά 
προσόντα αλλά και προϋπηρεσία και πριν την άσκηση του παρόντος διοι-
κητικού έργου.

Το δείγμα της παρούσας έρευνας παρουσιάζει πλούσια διοικητική δρά-
ση, γεγονός που τους έχει εξοπλίσει με εμπειρίες, τις οποίες αξιοποιούν κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, αν και δεν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κατά τη διεκδίκηση των θέσεών τους και κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, διαπιστώνουν την υποεκπροσώπησή τους στο σύνολο 
της διοίκησης της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα προβλή-
ματα, που επισημαίνουν και παλαιότερες έρευνες, όπως οι οικογενειακές 
υποχρεώσεις, η έλλειψη κοινωνικών δομών, τα στερεότυπα, ο φόβος των 
εκπαιδευτικών για τις ευθύνες μιας διοικητικής θέσης. 

Οι γυναίκες μπορούν να αναρριχηθούν σε αξιώματα. Η άποψη αυτή 
που διατυπώνεται από τα υποκείμενα της έρευνας μας νοηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του φιλέλευθερου φεμινισμού που θεωρεί την πρόσβαση και 
την εκπροσώπηση σε κοινωνικούς θεσμούς ως ατομικό κίνητρο το οποίο 

Μαρία Συτζιούκη, Ελένη Ελβανίδου
Η συμμετοχή των γυναικών στη διεύθυνση μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής …



1623

υποστηρίζεται σε ένα σύστημα ισότητας και αξιοκρατίας. Η άποψη αυτή 
διαφαίνεται μέσα από τη στάση των συμμετεχουσών στην παρούσα εργα-
σία που δηλώνουν ότι από τη στιγμή που διαθέτουν τα απαραίτητα προ-
σόντα και την εμπειρία, τότε είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια 
στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, όσο απαιτητικά κι αν είναι. 

Οι διευθύντριες της έρευνας προτείνουν ότι προκειμένου να ενδυναμω-
θεί η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις διοίκησης, δεν επαρκεί η αλλαγή 
της νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο επιλογής στελεχών. αλλά θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη  μέτρα για την αλλαγή της νοοτροπίας των γυναικών 
και ανδρών στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης, την αλλαγή της κουλ-
τούρας της επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών, την απόκτηση γνώ-
σεων στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και να υποστηρι-
χθούν μέτρα για την ποσόστωση των γυναικών στις θέσεις διοίκησης,  την 
αξιολόγηση του διευθυντικού έργου γενικότερα και την αξιοκρατική εφαρ-
μογή των νόμων. 

Καταληκτικά και προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα της 
έμφυλης συμμετοχής σε θέσεις διοίκησης, θα είχε ενδιαφέρον να ερευνη-
θεί μελλοντικά η συμβολή του Ν.3848/2010 στη διεκδίκηση θέσεων ευθύ-
νης και από τα δύο φύλα και να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η αλλα-
γή της νομοθεσίας συνέβαλε στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται 
με έμφυλες διακρίσεις. Επίσης, επειδή το δείγμα μας αριθμητικά είναι πο-
λύ μικρό και η έρευνά μας ποιοτική, προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας 
σε μεγαλύτερο δείγμα γυναικών διευθυντριών σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της ποσοτικής προσέγγισης, ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις των στελε-
χών της διοίκησης της εκπαίδευσης εκτενέστερα γύρω από τα ζητήματα 
που μας απασχόλησαν.
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Αναγκαιότητα εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών 
κατά την άσκηση του διοικητικού έργου 

και καταγραφή εντυπώσεων από την χρήση 
του mySchool σε σχολικές μονάδες 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Νομού Λάρισας

Ηλίας Τανός

ABSTRACT

The administration of the school unit is one of the most important functions 
of the school organism. The work of school administration seeks and 
adopts new, modern rather efficient methods, which are related with the 
qualitative upgrade of the educational process. This proposal focuses on 
the necessity of applying New Technologies (NT) of school directors at the 
application of their administrative work, as well as on the registration of any 
first impressions from the use of the new informative system, “myschool”, 
in school units of Secondary Education in Larissa.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τάσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας (i-
2010) κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΗΔ). Η ΗΔ ορίζεται από την Ευρωπαϊκή ένωση ως η χρήση των τεχνολο-
γιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοική-
σεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προ-
σωπικού. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, διαπιστώνεται ότι η δράση 
της ΗΔ (e-government) αποτελεί καθοριστικό οργανωτικό και λειτουργικό 
κομμάτι της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης, με απώτερο στόχο την ανα-
διοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών, τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
ψηφιακών συναλλαγών για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τον ανα-
σχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών. Το σχέδιο δράσης i-2010 αναλυ-
τικά παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο «Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ» 
(http://europa.eu/). Η δράση αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επη-
ρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμ-
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βανομένου και εκείνου της εκπαίδευσης.
Η ΗΔ στην εκπαίδευση, βασίζεται: α) στη ανταλλαγή πληροφοριών  β) 

στη διαμόρφωση  κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής γ) στην παροχή βελ-
τιωμένων υπηρεσιών καθώς και δ) την υποστήριξη από όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, γονείς,  μαθητές, Δήμο). Ο απώτερος 
στόχος είναι βέβαια η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της κάθε μιας εκ-
παιδευτικής μονάδας αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος με την απο-
τελεσματική  προσαρμογή  του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
κοινωνίας (Δημητρακοπούλου, 2002).

Το διοικητικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε κεντρικό, περιφερειακό και το-
πικό   επίπεδο, παράγει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και απαιτείται  
αποτελεσματική αποθήκευση και επεξεργασία του, αποτελώντας με αυ-
τό τον τρόπο την αφετηρία  για αποτελεσματική διοικητική προσέγγιση.

Η αποτελεσματική του αντιμετώπιση, επιδιώκεται, με τη χρήση προηγ-
μένων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, με τη δημιουργία-α-
ποθήκευση-επεξεργασία πληροφοριών. Τα προηγμένα αυτά συστήματα δι-
αχείρισης βάσεων δεδομένων οφείλουν να είναι ικανά να στηρίζουν επαρ-
κώς όλα τα καθημερινά ζητήματα διοικητικής φύσεως καθώς  και  τα  ευρέ-
ως  λειτουργικά εκπαιδευτικά θέματα (Προκοπιάδου,  2009). 

Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο στον τομέα της 
παροχής διευκολύνσεων οργανωτικής φύσεως, για τη διαχείριση, ταξινό-
μηση και διεκπεραίωση διοικητικών-καθημερινών θεμάτων. Συγκεκριμένα, 
οι Τ.Π.Ε αποτελούν το μέσο για τη δημιουργία ενός πληροφοριακού πυρή-
να, με συμβατότητα και ομοιομορφία, ο οποίος ε μπεριέχει και διαχειρίζε-
ται όλη την εισερχόμενη και παραγόμενη πληροφορία της υπηρεσίας, κα-
θιστώντας την επαναχρησιμοποιήσιμη. Οι ΤΠΕ παρέχουν τα ηλεκτρονικά 
μέσα που επιτρέπουν:

•	 την αποθήκευση, οργάνωση, ταξινόμηση και διαχείριση των διοι-
κητικών εγγράφων

•	 τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με τις διοικητικές 
διαδικασίες και την απαιτούμενη, για κάθε περίπτωση, νομοθεσία, 

•	 την ψηφιακή καταχώρηση των εγγράφων και την ηλεκτρονική πα-
ρακολούθηση της ροής των διοικητικών διαδικασιών,

•	 την εύκολη ενημέρωση των στοιχείων και των καταχωρημένων δε-
δομένων, 

•	 τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και ανάκτησης ενός τε-
ράστιου όγκου πληροφοριών σύμφωνα με προσωπικές επιλογές 
και προτιμήσεις.
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Με τον όρο «πληροφοριακό σύστημα διοίκησης» χαρακτηρίζεται η χρή-
ση Νέων Τεχνολογιών με την δημιουργία προηγμένων συστημάτων διαχεί-
ρισης βάσεων δεδομένων που παρέχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης 
δεδομένων από ποικίλες πηγές, και το οποίο δύναται να υποστηρίξει όλες 
τις διοικητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου της διαχείρισης λήψης 
αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η χρήση πληροφοριακού συστήματος διοίκη-
σης επιδιώκει να καλύψει θέματα (Carter, 2005):

•	 λειτουργίας της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας (π.χ. σχεδιασμός, 
ασφάλεια, νομικά θέ ματα , δημόσιες σχέσεις , σεμινάρια , εργαστή-
ρια , σχολική βιβλιοθήκη) 

•	 διοίκησης μαθητών (π.χ. εγγραφές, ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημά-
των, διαχείριση διοικη τικών εγγράφων, βαθμοί απόδοσης, απου-
σίες, μετακινήσεις μαθητών – εκδρομές, κοι νωνικές εκδηλώσεις )  

•	 οργάνωσης και διοίκησης διδασκαλίας (π χ. ωρολόγιο πρόγραμμα 
διδασκόντων, σεμινά ρια εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτι-
κών, κατανομή και ανάθεση πρόσθετων διοι κητικών ή/και εκπαι-
δευτικών καθηκόντων), 

•	 κεντρικής διοίκησης (π.χ τοποθετήσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτι-
κών, μισθοδοσία, διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και προϋ-
πολογισμού)

Oι σημαντικότεροι παράγοντες που συντελούν στην αποτε λεσματική 
εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο είναι οι παρακάτω:

•	 η απόκτηση κατάλληλης υλικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής. 
Στον τομέα αυτό, περιλαμβάνονται ζητήματα τεχνικής υποδομής και 
προμήθειας εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων ή ενσω-
μάτωσης των υφιστάμενων τεχνολογιών κατάλληλης αξιοποίησης 
αυτών , στο βαθμό, βέβαια, που αυτό είναι δυνατό. Πρέπει να τονί-
σουμε πως ένα πληροφοριακό σύστημα είναι σημαντικό να χαρα-
κτηρίζεται από ευκολία χρήσης, δυνατό τητα προσβασιμότητας από 
ποικίλες πηγές, δικαιώματα πρόσβασης βάσει διοικητικών λειτουρ-
γιών, και άλλα (Baker, 2005).

•	 η κατάλληλη στελέχωση. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε πως 
καθοριστική θέση κατέχουν τόσο οι απόψεις όσο και η στάση του 
έμψυχου δυναμικού του σχολείου , αναφορικά με την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ  (Tsitouridou & Vryzas, 2004). Με βάση αυτό το σκεπτικό, 
η τοποθέτηση εξειδικευμένου προσωπικού για γραμματειακή υπο-
στήριξη, τουλάχιστον στις μεγάλες σχολικές μονάδες, ή ο ορισμός 
συ γκεκριμένου εκπαιδευτικού, ο οποίος να είναι γνώστης θεμάτων 

Ηλίας Τανός
Αναγκαιότητα εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών κατά την άσκηση του διοικητικού έργου …



1629

διοίκησης και νέας τε χνολογίας, κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολικής διοίκησης και την αποτελεσματική αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Παπαδανιήλ,  2005).

•	 η διαρκής επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών. Η συνεχής εκ-
παίδευση και επαγγελματική πρόοδος των εκπαιδευτικών αποτελεί 
προτεραιότητα και προϋπόθεση για την αποτελε σματική αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ καθώς η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης και εξοικείωσης 
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δια-
τήρηση αρνητικής στάσης απέναντι στην χρήση των νέων τεχνολο-
γιών  (Jimoyiannis et al.,  2007).

•	 το προφίλ της σχολικής διεύθυνσης . Ο διευθυντής-ηγέτης  ( Σαΐ-
της, 2007) εκτός από ικανότητες και γνώσεις στην χρήση των ΤΠΕ, 
θα πρέπει να γνωρίζει πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνα τότητες 
που του παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να αναβαθμί-
σουν και να δι ευκολύνουν τις διοικητικές λειτουργίες.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι τεχνολογικές εφαρμογές και τα σύγχρο-
να διαδικτυακά εργαλεία συμβάλλουν σημαντικά σ’ ένα πολύ μεγάλο εύ-
ρος των διοικητικών καθηκόντων του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. 
Οι ΤΠΕ θεωρούνται λοιπόν απαραίτητο μέσο για την ευκολότερη και απο-
τελεσματικότερη προσέγγιση του διοικητικού έργου, παρέχοντας τη δυ-
νατότητα πρόσβασης, επεξεργασίας, και αξιοποίησης μεγάλης κλίμακας 
πληροφοριών, μέσα από την αναζήτηση σε διάφορες τράπεζες δεδομέ-
νων (Μαυρικάκη, 2000).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του διοικητικού έργου των σχολικών 
μονάδων, μπορεί να θεωρηθεί η υιοθέτηση και  αξιοποίηση  του  λογισμικού 
mySchool σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πληροφοριακό 
σύστημα mySchool αποτελεί μηχανογραφικό εργαλείο καθημερινής διοι-
κητικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων της επικράτειας και των υψη-
λότερων διοικητικά εκπαιδευτικών δομών (διευθύνσεις εκπαίδευσης, περι-
φερειακής διευθύνσεις, Κεντρική Υπηρεσία). Στόχος του είναι να ολοκλη-
ρώσει, να επεκτείνει και να βελτιώσει υφιστάμενες μηχανογραφικές εφαρ-
μογές (όπως e-school, e-datacenter, survey) που αξιοποιούνται από την εκ-
παιδευτική κοινότητα, σε μια λειτουργικά ενιαία υπολογιστική πλατφόρμα. 

Η πλατφόρμα αυτή αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Διόφαντος με προ-
διαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει ως στό-
χο την ενοποίηση των μηχανογραφικών εφαρμογών για τη γραμματειακή 
και διοικητική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, αλλά και του συγχρονι-
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σμού αυτών με το Υπουργείο Παιδείας. Η σχεδίαση και αξιοποίηση του συ-
στήματος αυτού συνάδει με τη διεθνή πρακτική αξιοποίησης πληροφορια-
κών συστημάτων τέτοιας κλίμακας, με στόχο α) τη μείωση της γραφειοκρα-
τίας, β) την παροχή (ψηφιακών) υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς του 
πολίτες (στην προκειμένη περίπτωση, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας), γ) τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότη-
τας της διοίκησης, δ) τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας 
στη δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο πληροφοριακό πρό-
γραμμα, το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση και επεξεργα-
σία εκπαιδευτικών δεδομένων αλλά και διοικητικών εργασιών, όπως οργά-
νωση αρχείων εσόδων-εξόδων του σχολείου, παρουσιολογίων και βαθμο-
λογιών των μαθητών, κ. ά. 

2.0 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

2.1 Δείγμα έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2014 με 
ερωτηματολόγιο που ήταν δομημένο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού 
τύπου. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 διευθυντές/διευθύντριες από 30 σχο-
λικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Το ποσοστό των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα είναι αρκετά υψηλό μιας και έχουμε συνολικά 90 σχολι-
κές μονάδες στην Β/θμια Εκπαίδευση Λάρισας. 

Στην πλειονότητα τους ήταν άνδρες διευθυντές (67%) και οι περισσότε-
ροι ηλικίας 46-55 ετών (53%) , με 21-30 έτη υπηρεσίας (67%) .

  
2.2 Αναγκαιότητα συνεχούς κατάρτισης των Διευθυντών

Καταρχήν το 97% (29/30) θεωρεί απαραίτητη την χρήση Η/Υ για την 
άσκηση του διοικητικού έργου στην σχολική μονάδα, σχεδόν όλοι έχουν 
παρακολουθήσει σεμινάρια και δηλώνουν μέτρια έως καλά ικανοποιημέ-
νοι από αυτά. 
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Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η χρήση 
Η/Υ για την άσκηση διοίκησης ; 

Γράφημα 1

Στο παραπάνω Γράφημα1 βλέπουμε για ποιους λόγους θεωρούν απα-
ραίτητη την χρήση Νέων Τεχνολογιών κατά την άσκηση της διοίκησης στην 
σχολική μονάδα. Οι κυριότεροι σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμε-
νων είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης.

Όλοι οι μέχρι τώρα ερωτώμενοι (100%) θεωρούν πως πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η επιμόρφωση των Διευθυντών για τα θέματα των Νέων Τε-
χνολογιών. Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται και η άποψη των ερωτώμενων 
διοικητικών στελεχών για την συχνότητα με την οποία πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια. Παρατηρούμε ότι 2 στους 3 θεω-
ρούν απαραίτητη την ετήσια επιμόρφωση ενώ 1 στους 3 θεωρεί απαραί-
τητη την εξαμηνιαία επιμόρφωση.

Ηλίας Τανός
Αναγκαιότητα εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών κατά την άσκηση του διοικητικού έργου …



1632

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Γράφημα 2

Διαπιστώνεται λοιπόν η ανάγκη της συνεχούς κα τάρτισης των διευθυντών 
ως βασική προτεραιότητα για την αποτελεσματική εισαγωγή των νέων τε-
χνολογιών στη σχολική διοίκηση όπως ακριβώς τονίζει και η Προκοπιά-
δου (2009). Σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, 
τα προγράμματα κατάρτι σης στις ΤΠΕ είναι αναγκαίο:

•	 να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τον χρόνο και τη διάρκεια δι-
εξαγωγής τους ( προτιμάται από το δείγμα μας να πραγματοποιεί-
ται απογευματινές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου σε ετήσια βάση.  

•	 να γίνεται προσεκτική επιλογή του περιεχόμενου και της έκτασης 
της διδακτέας ύλης καθώς και να λαμβάνεται μέριμνα για συνεχή 
υποστήριξη τους μετά το πέρας των σεμιναρίων. 

•	 να προβλέπουν τη συνεχή κατάρτιση, και υποστήριξη των διευθυ-
ντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών, σε θέματα ενημέρωσης , 
συντήρησης και χρήσης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, προς 
όφελος της διοικητικής εργασίας.

2.3 Κέρδη από την εφαρμογή του mySchool

Ειδικότερα τα οφέλη που προκύπτουν, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, από την αξι-
οποίηση της υπό εξέταση εφαρμογής είναι: η βελτίωση και η ανάδειξη του 
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εκπαιδευτικού έργου, η μείωση του χρόνου άσκησης διοικητικού έργου, η 
υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων διοίκησης, εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
και έρευνας, καθώς και η δωρεάν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Στην συνέχεια στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευ-
νας για το σημαντικότερο πλεονέκτημα από την χρήση του mySchool. Εντύ-
πωση προκαλεί το 40% που απαντά «κανένα κέρδος». 

Πλεονεκτήματα από την χρήση του mySchool Ποσοστό

Δυνατότητα κεντρικής φύλαξης και κεντρικών αντιγράφων 
ασφαλείας 27%

Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες 10%

Δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε. 20%

Δυνατότητα συλλογής δεδομένων - πληροφοριών από την 
κεντρική υπηρεσία. 3%

Κανένα κέρδος 40%

Πίνακας 1

Α) Με την εφαρμογή του mySchool υπάρχει καταρχήν η δυνατότητα κε-
ντρικής φύλαξης και κεντρικών αντιγράφων ασφαλείας. Πολλές βάσεις με 
στοιχεία μαθητών έχουν μέχρι τώρα χαθεί λόγω κακής τήρησης αντιγρά-
φων ασφαλείας (κλοπής Η/Υ, αστοχίας υλικού κτλ). Πρέπει λοιπόν να μερι-
μνήσει το Υπουργείο για την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών και του 
συστήματος σε θέματα προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Β) Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες (πχ έκδοση 
αντιγράφου απολυτηρίου από άλλες υπηρεσίες πχ ΚΕΠ, Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης χωρίς την μεσολάβηση του σχολείου). 

Γ) Δίνεται πλέον δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε (πχ από το 
σπίτι του εκπαιδευτικού ή από όλους τους υπολογιστές του σχολείου  κτλ). 

Δ) Τέλος καθίσταται δυνατή η συλλογή στατιστικών δεδομένων και άλ-
λων πληροφοριών αυτόματα και με ευκολία από την κεντρική υπηρεσία 
χωρίς την παρέμβαση των σχολικών μονάδων.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι λόγω όλων των προβληματι-
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σμών που θα παραθέσουμε αναλυτικά παρακάτω πολλοί διευθυντές απά-
ντησαν ότι δεν προέκυψε κανένα κέρδος από την χρήση του πληροφορι-
ακού αυτού συστήματος.

2.4 Προβληματισμοί από την εφαρμογή του mySchool

Καταρχήν από τις απαντήσεις που έχουμε λάβει κατά απόλυτη πλειοψη-
φία (97%), δηλώθηκε ότι αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την χρήση του 
mySchool και ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 60% δήλωσε ότι είναι λί-
γο ή μέτρια ευχαριστημένο από την τεχνική υποστήριξη που είχε κατά την 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Προβλήματα από την χρήση του mySchool Ποσοστό

Έλλειψη απαιτούμενων πεδίων και αναντιστοιχία πεδίων – 
πληροφοριών 40%

Η ανάγκη διαρκούς και καλής ποιότητας σύνδεσης με το Inter-
net 20%

Πολλές εργατοώρες για την ενημέρωση του συστήματος 50%

Πρόβλημα με τα δικαιώματα χρηστών – Υπερχρήστης/
διαχειριστής 40%

Προσωπικά δεδομένα 50%

Πίνακας 2

Στον πίνακα 2 βλέπουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τα ση-
μαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ερωτώμενοι από την χρή-
ση του myschool.

Οι κυριότεροι προβληματισμοί είναι : 
Α) Υπάρχει καταγγελία από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδο-

μένων που αιτούνταν τον έλεγχο α) νομιμότητας της ψηφιακής εφαρμο-
γής του συστήματος myschool ως προς την προστασία προσωπικών δε-
δομένων μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, β) νομιμότητας και δικαιοδο-
σίας διευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων να συγκεντρώσουν 
τα στοιχεία που απαιτούνται από την ψηφιακή εφαρμογή για τους μαθητές 
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και γ) τυχόν παραβίασης προσωπικών δεδομένων και απόσυρσης της ψη-
φιακής πλατφόρμας/εφαρμογής.

Για παράδειγμα στο myschool εισάγονται στοιχεία όπως:
- ΑΜΚΑ μαθητή.
- Μόρφωση πατέρα και μητέρας μαθητή.
- Γλώσσα πατέρα και μητέρας μαθητή.
- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με οικογένεια μαθητή (τηλέφωνα σταθε-

ρά και κινητά, φαξ, ηλεκτρονικές διευθύνσεις).
- Πλήρη στοιχεία εργασίας γονέα ή κηδεμόνα.
- Επιβληθείσες ποινές μαθητή (αποβολή, ωριαία αποβολή, μείωση δια-

γωγής κλπ), 
- Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητή με πρόβλεψη καταγραφής/περι-

γραφής του «οικογενειακού περιβάλλοντος» και της «φαρμακευτικής αγω-
γής» του μαθητή.

- Καταγραφή των παλιννοστούντων/αλλοδαπών μαθητών με ερωτήσεις 
βιογραφικών στοιχείων όπως «Έτη σε σχολεία Ελλάδος», «Ελληνικής κατα-
γωγής», «Έτος αφίξεως στην Ελλάδα» κλπ.

Απαιτείται λοιπόν, να εξασφαλιστεί, ότι πρόσβαση στα προσωπικά δε-
δομένα των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους τα οποία τηρούνται 
στο σύστημα να έχει μόνο η σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή. Πρέ-
πει όμως να μεριμνήσει το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να περιληφθεί στο 
σύστημα η δυνατότητα δημιουργίας ατομικών λογαριασμών χρηστών, οι 
οποίοι να αποδίδονται σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς 
της κάθε σχολικής μονάδας και υπαλλήλους της κάθε διοικητικής δομής 
όπως διεύθυνση ή περιφερειακή διεύθυνση. Σκοπός αυτού είναι να απο-
φευχθεί τυχόν κοινή χρήση του μοναδικού λογαριασμού που αποδίδεται 
στον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή της διοικητικής δομής για την διεκ-
περαίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του συστήμα-
τος mySchool. Επίσης το υπουργείο πρέπει να μεριμνήσει ώστε το σύστη-
μα να αποκλείει την πρόσβαση των χρηστών που προέρχονται από IP διευ-
θύνσεις εκτός του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου δεδομένου ότι η εφαρ-
μογή επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στους χρήστες που είναι πιστοποιη-
μένοι από την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Πανελλήνιου Σχολι-
κού Δικτύου και το ΥΠΑIΘ δεν τεκμηριώνει καθόλου για ποιο λόγο επιτρέ-
πεται η πρόσβαση από όλες τις ελληνικές IP διευθύνσεις, γεγονός που αυ-
ξάνει τον κίνδυνο διαδικτυακών επιθέσεων. Τέλος πρέπει να μεριμνήσει για 
τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της εγκεκριμένης πολιτικής ασφαλείας 
στο εν λόγω σύστημα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και τον εκτε-
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λούντα την επεξεργασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσε-
ων (ΙΤΥΕ) - Διόφαντος.

Β) Δαπανήθηκαν πάρα πολλές εργατοώρες ώστε να στηθεί από την αρχή 
η βάση δεδομένων σε κάθε σχολείο ενώ όλα τα δεδομένα υπήρχαν ήδη στις 
προηγούμενες εφαρμογές και δεν έγινε αυτόματα η μετάβαση από τα προγε-
νέστερα πληροφοριακά συστήματα όπως είχε εξαγγελθεί. Ο κύριος όγκος ερ-
γασίας που αφορούσε το πρόγραμμα αυτό έγινε με υπερωριακή απασχόληση 
των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών - διευθυντών και υποδιευθυντών χωρίς αυτοί 
να αμειφθούν ούτε καν να επιμορφωθούν. Το μόνο που στάλθηκε ήταν γενικές 
και ασαφείς οδηγίες συνοδευόμενες από αυστηρές καταληκτικές προθεσμίες. 

Γ) Η εφαρμογή εξαιτίας του ότι πολλές λειτουργίες έλειπαν, (ακόμη λείπουν), 
και κάποιες άλλαξαν στην μέση της σχολικής χρονιάς αποδεικνύει πως κακώς 
θεωρήθηκε ως η μόνη λειτουργική πλατφόρμα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σχο-
λείων όπως καλλιτεχνικά, πειραματικά, μουσικά , ΕΠΑ.Λ υπάρχουν ακόμη πολ-
λά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόδειξη της διαπίστωσης αυτής είναι ότι 
το ίδιο το υπουργείο τελικά επέλεξε στις πανελλήνιες εξετάσεις να χρησιμοποι-
ηθεί το παλαιότερο σύστημα ΝΕΣΤΩΡ. Αυτό βέβαια, αν και σωστό ως επιλογή, 
έχει σαν αποτέλεσμα για την Τρίτη τάξη του Λυκείου να πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν δύο συστήματα, δηλαδή διπλός όγκος δουλειάς. Τέλος πολλά σχο-
λεία αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν και σε άλλες τάξεις ταυτόχρονα και άλ-
λες παλαιότερες εφαρμογές για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Δ) Η λειτουργία ενός τέτοιου εύρους πληροφοριακού συστήματος που πε-
ριέχει, από απουσίες και βαθμούς μαθητών, ωρολόγιο πρόγραμμα και αναθέ-
σεις μαθημάτων, μέχρι άδειες, απουσίες και απεργίες εκπαιδευτικών απαιτεί 
γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων για την καθημερινή λει-
τουργία του. Παρόλα αυτά, ως γνωστόν στην πλειοψηφία των σχολικών μονά-
δων δεν υπάρχει τέτοια θέση. Η ανάθεση της λειτουργίας της εφαρμογής είναι 
προβληματική,  μιας και με εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ.: 171490/Δ2/12 -11 -2013) του 
ΥΠΑΙΘ, διαφαίνεται ότι είναι αποκλειστική ευθύνη των διευθυντών, ως συνέ-
χεια του Survey, πράγμα όμως αδύνατο τεχνικά, λόγω του όγκου του διδακτι-
κού και διοικητικού έργου που πρέπει να επιτελέσουν οι διευθυντές.  

Στην πράξη ανατέθηκε σε λίγους ορισμένους εκπαιδευτικούς – κατά βάση 
υποδιευθυντές ή εκπαιδευτικούς που απασχολούνταν με γραμματειακή υπο-
στήριξη - οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με ένα ακόμα καθήκον το οποίο μάλιστα δεν 
τους ανατέθηκε στο σύλλογο ανάθεσης καθηκόντων στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς ούτε τους απάλλαξε από καθήκοντα που ήδη είχαν ως αντιστάθμισμα.

Εναλλακτικά, αν αυτό ανατίθεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θα 
πρέπει αυτοί να δικαιούνται μείωση ωραρίου (τουλάχιστον μία ώρα ημερησί-

Ηλίας Τανός
Αναγκαιότητα εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών κατά την άσκηση του διοικητικού έργου …



1637

ως, ανάλογα με τη σχολική μονάδα). Αν ανατεθεί σε περισσότερους εκπαιδευ-
τικούς (πχ υπεύθυνοι τμημάτων να καταχωρίζουν απουσίες και βαθμούς) θα 
πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα «ρόλοι» χρήστη με συγκεκριμένα δικαιώματα 
πρόσβασης (πχ μόνο στην τάξη του ο κάθε υπεύθυνος τμήματος). Για την χρή-
ση του συστήματος από πολλούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να προβλεφθεί επι-
μόρφωσή τους για την ορθή χρήση του.

Ε) Η σχεδίαση του συστήματος δεν προβλέπει διακριτούς ρόλους παρά 
μόνο έναν υπερ-χρήστη / διαχειριστή που μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλους 
τους επιμέρους τομείς χωρίς κανέναν περιορισμό (βαθμούς, απουσίες όλων 
των τμημάτων, προσωπικά δεδομένα, στοιχεία εκπαιδευτικών κτλ). Αυτό δη-
μιουργεί σοβαρά εν δυνάμει προβλήματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια 
των δεδομένων και της εφαρμογής. Το υπουργείο σε ερωτήσεις ισχυρίζεται ότι 
θα το «υλοποιήσει μελλοντικά».

ΣΤ) Απαιτείται η διαρκής και καλής ποιότητας σύνδεση με το Internet που 
ακόμα και σήμερα δεν είναι δεδομένη σε όλα τα σχολεία (ειδικά του Νομού 
Λάρισας).

3.0 ΣΥΝΟΨΗ

Το mySchool είναι προς την σωστή κατεύθυνση της αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών για την υποστήριξη του διοικητικού έργου των σχολικών μο-
νάδων , αλλά πρέπει να γίνει λειτουργικότερο σαν πλατφόρμα έχοντας δι-
ασφαλίσει την ασφάλεια των στοιχείων και των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές και καθηγητές. Επίσης πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοι αναλαμβά-
νουν τη διαχείριση αυτού του απαιτητικού συστήματος και με ποιες συγκε-
κριμένες αρμοδιότητες. Τέλος είναι αναγκαίο να τονισθεί πόσο σημαντική 
είναι η τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη του myschool αλλά και να σχολι-
ασθεί αρνητικά η καθυστέρηση που είχαμε στην εξυπηρέτηση μιας και εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε μέσο όρο αναμονής στο τηλέφωνο αρκετά 
λεπτά έως και ώρες. 
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Το επικοινωνιακό κλίμα στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό. Ο ρόλος των Ν/Τ στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας. 
Μια μελέτη περίπτωσης.

Αθανάσιος Τσαπρούνης

ABSTRACT

Communication is considered a dynamic process and it is verified by the 
complexity and multifaceted dimension of meaning, communication. 
The survey was conducted in order to record the status quo within the 
communication in the educational institutions that are managed and the 
emergence and adoption of practices that will improve the effectiveness 
of the training organization. Effective communication helps build 
human environment encourages active response to the objectives of 
the organization as well as greater participation in decision making. The 
communication process can be improved by cultivation of certain skills - 
skills such as the ability to post messages, the ability to be heard and the 
feedback capacity.

1.0 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε κοινωνίας. Χωρίς επι-
κοινωνία δεν υπάρχει κοινωνικοποίηση, δεν υπάρχει ευημερία ούτε πρό-
οδος. Είναι μια προϋπόθεση για την πρόοδο των επιστημών. Η επικοινω-
νία σε οποιονδήποτε οργανισμό ή φορέα διακρίνεται για τη δυναμικότητα 
και για την ιδιαιτερότητά της. Πολλοί μάλιστα επισημαίνουν εμφαντικά ότι 
χωρίς ένα σύστημα επικοινωνίας δεν μπορεί να υπάρξει κανένας φορέας 
ή και οργανισμός. Κάθε σύστημα στηρίζεται τόσο στη μόνιμη και τακτική 
ανατροφοδότηση που του παρέχει το κοινωνικό σύνολο όσο και στη στα-
θερή επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και των μελών του. 

Η επικοινωνία επικρατεί σε κάθε τομέα της εκπαιδευτικής υπηρεσίας 
μας και αποτελεί ένα από τα ζωτικά γνωρίσματά της ως κοινωνικού συστή-
ματος, καθώς και έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που συμ-
βάλλουν στο να διαμορφωθεί ένα θετικό και ευνοϊκό ή ένα αρνητικό και 
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δυσμενές για την εκπαιδευτική υπηρεσία κλίμα.
Η επικοινωνία θεωρείται μια δυναμική διαδικασία και αυτό επαληθεύε-

ται από τη πολυπλοκότητα και πολύπλευρη διάσταση της έννοιας, επικοι-
νωνία. Αν προσπαθούσαμε να ορίσουμε την έννοια επικοινωνία θα την ορί-
ζαμε ως ανταλλαγή πληροφοριών και μεταβίβαση μηνυμάτων που έχουν 
νόημα καθώς επίσης και μεταβίβαση πληροφοριών από τον πομπό στο δέ-
κτη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές από το δέκτη.

Η επικοινωνία μπορεί να είναι μονόδρομη (μήνυμα που μεταβιβάζε-
ται προς κάποιο άτομο/α χωρίς να αναμένεται ανταπόκριση) αλλά και αμ-
φίδρομη (περισσότερα άτομα στέλνουν και δέχονται μηνύματα). Η διαδι-
κασία της επικοινωνίας αρχίζει με την ύπαρξη ενός μηνύματος, μιας ιδέας 
ή μιας πληροφορίας και ακολουθεί η κωδικοποίηση και η μετάδοσή του.

Παρατηρώντας το επικοινωνιακό κλίμα στο χώρο του εκπαιδευτικού 
οργανισμού που ασκούμε τα καθήκοντά μας, θα προσπαθήσουμε να απο-
δώσουμε πληρέστερα την εικόνα που παρατηρείται. Η αποτελεσματικότη-
τα της επικοινωνίας κρίνεται από την ακρίβεια αποκωδικοποίησης του μη-
νύματος από το δέκτη αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως: - το βαθμό 
αξιοπιστίας του πομπού: η αξιοπιστία είναι συνάρτηση της προσωπικότη-
τας και της ειδικότητας κάποιου. 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός απαρτίζεται από άτομα κυρίως εκπαιδευ-
τικούς αλλά και από άτομα που είναι διοικητικοί υπάλληλοι (Ειδικό βοηθη-
τικό προσωπικό με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανεπαρκές επίπεδο κατάρ-
τισης, Υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αρκετά αναπτυγμένες τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες). Ωστόσο λόγω του ότι η περιοχή είναι ορεινή 
και δύσβατη και μάλιστα θεωρείται σε μερικά σημεία της απομονωμένη και 
δυσπρόσιτη, οι άνθρωποί της είναι κλειστοί, με αναχρονιστικά στερεότυ-
πα, χαμηλές προσδοκίες και συμπλέγματα κατωτερότητας αλλά ανωτερό-
τητας μόνο για το περιβάλλον της κοινωνίας τους.  

Οι βασικοί τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται είναι: ο λεκτικός 
και ο μη λεκτικός.

•	 Ο λεκτικός τρόπος επικοινωνίας περιλαμβάνει την ανθρώπινη ομι-
λία (πρόσωπο με πρόσωπο, τηλέφωνο) και τον γραπτό λόγο (ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο). Η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο θεω-
ρείται το πιο πλούσιο και αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας γιατί 
παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης, επιπρόσθετα, 
αυξάνεται η πειστικότητα πομπού – δέκτη.

•	 Ο μη λεκτικός τρόπος περιλαμβάνει τη μη λεκτική ανταπόκριση 
των ανθρώπων, όπως τη στάση του σώματος, χειρονομίες, έκφρα-
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ση προσώπου, άγγιγμα, ύφος καθώς και χαρακτηριστικά του χώρου 
της επικοινωνίας (διαρρύθμιση χώρου). 

Στους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας θα επισημαίναμε μερικά εμπό-
δια, όπως: στο λεκτικό τρόπο, μερικές φορές δημιουργούνται προβλήματα 
στη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποτέλεσμα καθυστερημένη 
ενημέρωση, αλλά μερικές φορές αυτό το εμπόδιο λειτουργεί και θετικά για-
τί η τηλεφωνική επαφή αντικαθιστά επάξια την παραπάνω δυσλειτουργία.

Στο μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας θα επισημαίναμε ως εμπόδια κυρί-
ως τη διαρρύθμιση του χώρου. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός (Δ/νση Π.Ε. 
Ευρυτανίας) στεγάζεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους (διαμερίσματα) οι 
οποίοι θεωρούνται αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Στο ένα διαμέρισμα ανή-
κει η αίθουσα συνεδριάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου και το γραφείο 
του Διευθυντή, στο άλλο διαμέρισμα (δύο ξεχωριστά δωμάτια) ανήκουν 
το γραφείο των σχολικών συμβούλων και τα γραφεία (δύο) της οικονομι-
κής υπηρεσίας, τέλος, στο τρίτο διαμέρισμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 
και το κύριο διαμέρισμα και είναι στη πραγματικότητα ο χώρος υποδοχής 
και ο χώρος που δέχεται τον περισσότερο κόσμο (τρία ξεχωριστά δωμά-
τια) ανήκουν τα γραφεία της γραμματείας του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και ένας χώρος υποδοχής με τα 
γραφεία της γραμματείας και της προϊσταμένης των διοικητικών θεμάτων. 

Από τη διαρρύθμιση του χώρου που περιγράψαμε παραπάνω διαπιστώ-
νουμε πως η επικοινωνία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών και του διοικη-
τικού προσωπικού είναι αδύνατη, εκτός εάν οι ίδιοι δεν μετακινηθούν από 
το χώρο εργασίας τους (και αυτό γίνεται συχνά μέσα στην ημέρα) στο χώ-
ρο εργασίας του άλλου υπαλλήλου για παροχή βοήθειας, διευκρινίσεων ή 
και συντονισμού των εργασιών. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί τις περισσό-
τερες φορές προβλήματα δυσλειτουργίας και αρκετή καθυστέρηση στη δι-
εκπεραίωση της οποιασδήποτε διαδικασίας η οποία σε οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση θα θεωρούνταν αυτονόητα απλή και εύκολα διεκπεραιώσιμη. 

Η επικοινωνία επίσης αλλάζει πολύ συχνά και παίρνει διαφορετικές μορ-
φές. Συνήθως γίνεται κάθετη αλλά και οριζόντια. Στην κάθετη επικοινωνία 
ο/οι προϊστάμενος/νοι επικοινωνεί/νούν με τους υφισταμένους τους για να 
δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα που θα εφαρμοστούν. 
Αλλά και οι υφιστάμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους προϊσταμένους 
τους για παροχή διευκρινίσεων αλλά και για παράδοση της οποιασδήπο-
τε εργασίας για έγκριση, οπότε η επικοινωνία είναι κάθετη προς τα πάνω. 
Η οριζόντια επικοινωνία χρησιμοποιείται περισσότερο μεταξύ των μελών 
της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που βρίσκονται στην ίδια ιεραρχική θέση.
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Συνεπώς, η επιλογή του κατάλληλου μέσου ή ο συνδυασμός μέσων 
(προφορικών και γραπτών) είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας στην επι-
κοινωνία, όπως άλλωστε βασικός κανόνας είναι και η χρήση τουλάχιστον 
δύο τρόπων επικοινωνίας (με διαφορετικά μέσα)  ώστε να καταστεί όσον 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη.

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό – υπηρεσία στην οποία προΐσταμαι, η 
ανταλλαγή μηνυμάτων και απόψεων ανάμεσα στο προσωπικό της υπηρε-
σίας, του Διευθυντές των σχολικών Μονάδων (Διευθυντές Δημ. Σχολείων 
ή Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων), γονείς, ενδιαφερόμενους ιθύνοντες (εκ-
πρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων) για τα εκπαιδευτι-
κά πράγματα και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι καθη-
μερινή και συνεχής.

Η επικοινωνία υλοποιείται με διάφορους τρόπους: με εγκυκλίους, με έγ-
γραφα που αποστέλλονται στα σχολεία, με τηλεφωνήματα προϊσταμένων 
στους υφιστάμενους, με συζητήσεις και το διάλογο ανάμεσα στους εκπαι-
δευτικούς, στους διευθυντές αλλά και με τους κοινωνικούς φορείς για τα 
εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με την καλύτερη λει-
τουργία της υπηρεσίας αλλά και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος, ως ο άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού οργανισμού – υπηρεσίας αλλά και των σχολικών μονά-
δων, διαδραματίζει σημαντικό και αξιόλογο ρόλο στην επικοινωνία. Πρω-
ταρχικό του μέλημα είναι να ενημερώνει και να πληροφορεί τις σχολικές 
μονάδες για όλα τα ζητήματα που τις αφορούν και εποπτεύονται από τον 
ίδιο. Ένα επιπρόσθετο μέλημά του είναι η συχνή επικοινωνία με άλλους φο-
ρείς (τοπική αυτοδιοίκηση) και η ενημέρωσή τους για ζητήματα, όπως με-
ταφορές μαθητών, μεταβολές σχολικών μονάδων, κλπ. Παράλληλα, οι συ-
νεργάτες (εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) του διευθυντή επικοι-
νωνούν ή προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το να μιλούν, να γράφουν, 
να ρωτούν, να απαντούν, να σχολιάζουν, να εφαρμόζουν, να συνθέτουν και 
να αναλύουν ανάλογα με το αντικείμενο – αρμοδιότητα που τους έχει ανα-
τεθεί. Για το περιβάλλον εργασίας, οι στόχοι αποτελούν το μήνυμα επικοι-
νωνίας και περιγράφουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

Με βάση το αναμενόμενο αποτέλεσμα γίνεται ο προγραμματισμός του 
έργου ο οποίος ταυτίζεται με την κωδικοποίηση. Η προσπάθεια κωδικοποί-
ησης έχει άμεση σχέση με τον προγραμματισμό του έργου. Η μετάδοση του 
μηνύματος με λεκτικούς και εκφραστικούς τρόπους συμπεριφοράς σχετί-
ζεται με την παρουσίαση των πληροφοριών, τη δεξιότητα επεξήγησης και 
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τα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Ο κύκλος της επικοινωνίας ολοκληρώ-
νεται όταν ο δέκτης ερμηνεύει το μήνυμα όπως το εννοεί ο πομπός (απο-
κωδικοποίηση). 

Τέλος, η αμφίδρομη κίνηση πληροφοριών στην καθημερινή διεκπεραί-
ωση αλλά και στον ετήσιο σχεδιασμό – προγραμματισμό στηρίζεται στην 
εναλλαγή των ρόλων (πομπός – δέκτης) και στη συνεχή ανατροφοδότηση. 

Άρα, η αποτελεσματική επικοινωνία προϋποθέτει:  
Α] μεθοδικότητα στην κωδικοποίηση των σχετικών μηνυμάτων,
Β] αποτελεσματικότητα στη μετάδοσή τους,
Γ] ετοιμότητα (συναισθηματική και γνωσιολογική), και 
Δ] συνεχή ανατροφοδότηση.  
Επίσης, στον εκπαιδευτικό οργανισμό – υπηρεσία ο προϊστάμενος και 

οι συνεργάτες του (εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) βρίσκονται σε 
συνεχή επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς 
αλλά και άλλους αρμόδιους, με τα εκπαιδευτικά θέματα, φορείς χρησιμο-
ποιώντας ποικίλες μορφές επικοινωνίας. Με προγραμματισμένες συναντή-
σεις οι συνεργάτες του προϊσταμένου του εκπαιδευτικού οργανισμού πλη-
ροφορούνται για το τι προσδοκά ο προϊστάμενος από αυτούς καθώς και το 
βαθμό επιτυχίας στο αντικείμενο το οποίο τους έχει ανατεθεί.

Συνεπώς, η επικοινωνία όλων όσοι εμπλέκονται στον εκπαιδευτικό ορ-
γανισμό – υπηρεσία πρέπει να είναι αμφίδρομη, πράγμα που συμβάλλει 
στην επικέντρωση της προσπάθειας πάνω σε αμοιβαία αποδεκτούς στό-
χους. Η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία ανθρώπινου 
περιβάλλοντος, ενθαρρύνει την ενεργότερη ανταπόκριση στους στόχους 
του οργανισμού όπως και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

1.1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η διαδικασία της επικοινωνίας στέφεται με επιτυχία, αν και όταν ο πομπός 
και ο δέκτης ασκήσουν με επιτυχία το ρόλο τους, δείχνοντας και οι δύο την 
ανάλογη θέληση και προθυμία για μια γνήσια και αληθινή επικοινωνία. Για 
παράδειγμα, όταν ο πομπός μεταδίδει το μήνυμα με σαφήνεια, προσαρμό-
ζει το περιεχόμενο του μηνύματος στο νοητικό επίπεδο του δέκτη και με-
ταδίδει άξια λόγου μηνύματα με προσωπικό τόνο, τότε υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες να έχει εξασφαλιστεί η γνήσια επικοινωνία. Ταυτόχρονα, ο ρό-
λος του δέκτη είναι εξίσου σημαντικός, ο δέκτης θα συμβάλλει στην απο-
τελεσματικότητα της επικοινωνίας αν έχει π.χ. τις δυνατότητες να αποκω-
δικοποιεί το μήνυμα και να ζητά αποσαφηνίσεις για αμφισβητούμενα και 
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αμφιλεγόμενα σημεία του μηνύματος που παίρνει. 
Όμως μερικές φορές δημιουργούνται προβλήματα στη διαδικασία της 

επικοινωνίας και έτσι η αποτελεσματική επικοινωνία εμποδίζεται. Προβλή-
ματα μπορεί να δημιουργηθούν από το καθετί που αλλάζει, παραμορφώ-
νει, εμποδίζει, σταματά ή επενεργεί έτσι ώστε το μήνυμα να φτάνει στους 
δέκτες διαστρεβλωμένο ή παρερμηνευμένο. Τα εμπόδια αυτά θα μπορού-
σαν να διακριθούν σε:

Α] Φυσικά εμπόδια, π.χ. χαμηλά φωνή του πομπού, εξωτερικοί θόρυβοι, 
κακή ακουστική του χώρου.

Β] Νοητικά εμπόδια, π.χ. δύσκολα και ασαφή μηνύματα, μεγάλη ταχύτη-
τα προσφοράς μηνυμάτων, δύσκολο και δυσνόητο λεξιλόγιο.

Γ] Ψυχολογικά εμπόδια, π.χ. έλλειψη ενδιαφέροντος, έλλειψη παρώθη-
σης, απροθυμία του δέκτη για επικοινωνία, κλπ.

Τα παραπάνω εμπόδια μπορούν αν ξεπεραστούν ή τουλάχιστον να αμ-
βλυνθεί η επιζήμια επίδρασή τους, αν το ανθρώπινο δυναμικό του εκπαι-
δευτικού οργανισμού εντοπίσει την αιτία και προσπαθεί να την αντιμετω-
πίσει ανάλογα με την περίπτωση.

Επίσης, για να υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία, τόσο ο πομπός όσο και 
ο δέκτης πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις:

Α] Ικανότητα για επικοινωνία: Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης πρέπει 
να μπορούν να κωδικοποιούν (και να αποκωδικοποιούν) τα μηνύματα που 
στέλνουν και δέχονται σ’ έναν από τους καθιερωμένους κώδικες.

Β] Επαρκές γνωσιολογικό υπόβαθρο: Η επικοινωνία σε θέματα όπου χρει-
άζεται ένα ελάχιστο ποσό γνώσεων επιτυγχάνεται μόνο αν ο πομπός και ο 
δέκτης διαθέτουν τα απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο.

Γ] Προθυμία και των δύο μερών για την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας: 
Όταν ο δέκτης για διάφορους λόγους δεν είναι πρόθυμος να δεχθεί τα μη-
νύματα του πομπού, δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία.

Δ] Ύπαρξη κοινού κοινωνικοπολιτιστικού υπόβαθρου: Επικοινωνούν πιο 
εύκολα άτομα όταν έχουν το ίδιο ή σχεδόν ίδιο κοινωνικοπολιτιστικό υπό-
βαθρο. Αυτό εξηγείται κυρίως κοινωνιολογικά, αφού άτομα που μεγάλω-
σαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και στον ίδιο γεωπολιτικό χώρο έχουν πα-
ρόμοιες αρχές και αποδίδουν το ίδιο νόημα στις αξίες που τους περιβάλ-
λουν. Μέσα από το πρίσμα της ερμηνευτικής φιλοσοφικής θεώρησης οι άν-
θρωποι που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά τους σε έναν συγκεκριμέ-
νο πολιτισμό ερμηνεύουν τα γεγονότα, τις αξίες και τα σύμβολα με παρό-
μοιο τρόπο, γεγονός που καθιστά την επικοινωνία μεταξύ τους ευκολότερη.

Για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του επικοινωνιακού κλίμα-
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τος, ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:
•	 Ανάληψη ηγετικού ρόλου σε ότι αφορά την οργάνωση και διοίκη-

ση του εκπαιδευτικού οργανισμού, αφήνοντας όμως αρκετό βαθμό 
ελευθερίας σε κάθε συνεργάτη.

•	 Η οργάνωση και η διοίκηση εξασφαλίζεται με μια σειρά σαφών οδη-
γιών και δίκαιων κανονισμών, που με τη συστηματική τους εφαρμογή 
δημιουργούνται αισθήματα ικανοποίησης αλλά και υπευθυνότητας.

•	 Ο περιφερειακός προϊστάμενος σε συνεργασία με τον διευθυντή του 
εκπαιδευτικού οργανισμού καθορίζουν αναλυτικά τους σκοπούς και 
τους στόχους της εκπαιδευτικής περιφέρειας στην οποία ηγούμαστε.

•	 Ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού και στον προϊστά-
μενο κυριαρχεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας με άμε-
σο σκοπό την ανταπόκριση στις υπηρεσιακές ανάγκες και τη βελτί-
ωση των προγραμμάτων του εκπαιδευτικού οργανισμού.

•	 Στα διάφορα γραφεία δημιουργείται ατμόσφαιρα συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του προσωπικού του εκπαιδευτικού 
οργανισμού και επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών.

•	 Ο εκπαιδευτικός οργανισμός γίνεται αποδεκτός από την ευρύτερη 
κοινότητα. Η αποδοχή αυτή εκφράζεται και από τη συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού οργανισμού σε πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις ή έρ-
γα που βοηθούν την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία της επικοινωνίας μπορεί να βελτιωθεί με την 
καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων και δεξιοτήτων:

Α] Ικανότητα αποστολής μηνυμάτων: Είναι η ικανότητα του πομπού να 
γίνεται αντιληπτός και κατανοητός, εξασφαλίζεται δε όταν:

•	 έχουν βαθιά γνώση του περιεχομένου της επικοινωνίας.
•	 το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται να είναι το κατάλληλο για το κά-

θε γνωσιολογικό επίπεδο.
•	 οι πληροφορίες να είναι ξεκάθαρες και ολοκληρωμένες και να με-

ταδίδονται αποτελεσματικά (πολλά παραδείγματα, εποπτικοποίη-
ση ιδεών, κλπ).

•	 περιορισμός φυσικών και ψυχολογικών εμποδίων.
•	 χρησιμοποιούνται πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και επιλέγεται 

το καταλληλότερο. 
•	 δημιουργείται άνετη ατμόσφαιρα ώστε να ενθαρρύνεται η ελεύθε-

ρη έκφραση και η κριτική σκέψη.
•	 εξασφαλίζεται η ανατροφοδότηση με την αξιολόγηση των αποτε-

λεσμάτων.
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Β] Ικανότητα ακρόασης: Ακρόαση είναι η ικανότητα του ατόμου να αντι-
λαμβάνεται και να ερμηνεύει το μήνυμα που μεταδίδεται σ’αυτό σύμφωνα 
με τις προθέσεις του πομπού. Σε τέτοια περίπτωση ο δέκτης κατανοεί το 
μήνυμα με την ενεργοποίηση σωματικών, συναισθηματικών και διανοητι-
κών λειτουργιών οι οποίες βοηθούν στη διακρίβωση, ξεκαθάρισμα αλλά 
και αποκωδικοποίηση της σύνθεσης των επιμέρους σημείων του μηνύμα-
τος. Η ανάπτυξη της παραπάνω ικανότητας συνδέεται με τη συμπεριφορά 
του δέκτη – ατόμου να είναι καλός και ενεργητικός ακροατής, (να δείχνει 
σεβασμό και ενδιαφέρον, να είναι υπομονετικός και δε διακόπτει, να δεί-
χνει αυτοσυγκέντρωση και προσοχή).

Γ] Ικανότητες ανατροφοδότησης: Η ανατροφοδότηση είναι απαραίτητο 
στοιχείο στην αμφίδρομη επικοινωνία. Η ανατροφοδότηση αφορά και τους 
δύο κύριους συντελεστές μιας επικοινωνιακής πράξης, τον πομπό και το δέ-
κτη. Η ανταπόκριση του δέκτη στο μήνυμα που παίρνει επιτρέπει στον πομπό 
να επιβεβαιώσει την ορθότητα της αποκωδικοποίησης και να θέσει τις βάσεις 
για επανάδραση. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης μπο-
ρεί να διακρίνει τι ήταν αποτελεσματικό στην κωδικοποίηση και τι θα πρέπει 
να διαφοροποιηθεί. 

Τέλος, για το δέκτη η ανατροφοδότηση αποβαίνει μέσο αυτοαξιολόγησης 
και η αφετηρία για μια νέα και πιο αποτελεσματική αποκωδικοποίηση. Το στοι-
χείο της ανατροφοδότησης στη διαδικασία της επικοινωνίας και η ανάπτυξη της 
ικανότητας ανατροφοδότησης προϋποθέτει ότι ο πομπός και ο δέκτης έχουν: 
αναπτύξει αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού, και την ικανότητα 
να δίνουν αλλά και να επιζητούν ανατροφοδότηση. 

Η επιζήτηση ανατροφοδότησης είναι μια συνειδητή προσπάθεια για να εξα-
κριβώσει ο πομπός αλλά και ο δέκτης πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται το μήνυμά 
του έτσι ώστε να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του. Για σκοπούς ανάπτυξης της 
ικανότητας ανατροφοδότησης αξίζει να επισημάνουμε ότι η ανατροφοδότηση 
θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, άμεση και ειλικρινής, για να είναι βοηθητική.

Τέλος, άλλες προτάσεις βελτίωσης της επικοινωνίας τονίζουν τη σημασία 
της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των ατόμων σε έναν εκπαι-
δευτικό οργανισμό. Η επικοινωνία που στηρίζεται στις πιο πάνω αρχές και στην 
ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία της. 

2.0. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ TΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗ-
ΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξέλιξη της Πληροφορικής έφερε στο προσκήνιο τις αποκαλούμενες Νέ-
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ες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ή Νέες Τεχνολογίες. 
Οι ΝΤ της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT) αποτελούν τη σύγχρονη 
Πληροφορική που είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη και χρήση του υπο-
λογιστή ως μέσον που επιτρέπει την επεξεργασία, αποθήκευση και διάδο-
ση πληροφοριών κάθε μορφής, ενώ προσφέρουν νέες προοπτικές επικοι-
νωνίας και πληροφόρησης ενσωματώνοντας τις δυνατότητες των τηλεπι-
κοινωνιών (Σολομωνίδου, 2007).

Τα εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις ανα-
ρίθμητες εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω-
νίας πρέπει να υποστούν βαθιές αλλαγές. Η γνώση των ΤΠΕ πρέπει να γί-
νει προσιτή σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του αναλυτικού προγράμματος για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Για να καθιστούν ικανοί να προσαρμόζονται στις συνεχείς τε-
χνολογικές αλλαγές, οι πολίτες της Κοινωνίας της Μάθησης θα πρέπει να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες που επιτρέπουν την κριτική θεώρηση και αξι-
ολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών αποφεύγοντας την απομνημόνευ-
ση, εφόσον η πρόσβαση στην πληροφορία δεν είναι πλέον το ζητούμενο 
(Βοσνιάδου, 2006:18). 

Βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορί-
ας είναι ότι η πληροφορική θα είναι εργαλείο για όλους. Εργαλείο καθημε-
ρινής χρήσης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία, για όλα 
τα μαθήματα, από όλες τις ειδικότητες, συμπληρώνοντας και όχι καταρ-
γώντας τις σημερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες. (Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. 
2001). Κατά τα τελευταία χρόνια, τα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνολο-
γίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών συνέβαλαν σημαντικά στην 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την εξερεύνηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι Ν/Τ στη δημιουργία όχι μόνο ενός αποτελεσματικού περι-
βάλλοντος αυτόνομης, εποικοδομιστικής και συνεργατικής μάθησης, αλ-
λά και ενός ανοικτού περιβάλλοντος επικοινωνίας στα πλαίσια ανοίγματος 
της σχολικής μονάδας ή του εκπαιδευτικού οργανισμού στην κοινωνία και 
στο εξωτερικό περιβάλλον.

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση των δικτύων είναι πολλά, αφού 
αυτά λειτουργούν ως ευέλικτα περιβάλλοντα πληροφόρησης, επικοινω-
νίας και συνεργασίας μεταξύ των σχολείων – εκπαιδευτικών οργανισμών, 
των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, των πολιτών και των κοι-
νωνικών φορέων.

•	 Παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πηγές γνώσεων, ειδικά στις περι-
πτώσεις εκείνες όπου απαιτείται πρόσφατη ή μεταβαλλόμενη πλη-
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ροφορία και άμεση πρόσβαση σε πηγές που δεν είναι διαθέσιμες το-
πικά (σύνδεση με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις πληροφοριών, 
αναζήτηση υλικού, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς).

•	 Δίνουν σε κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας τη δυνατότητα να 
έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, πολιτιστικό και παιδαγωγικό υλι-
κό, ακαδημαϊκές πηγές, αποτελέσματα ερευνών, κλπ που είναι απα-
ραίτητα ως πρότυπο δια βίου εκπαίδευσης.

•	 Θα δημιουργήσουν στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς 
την ανάγκη να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και ιδι-
ότητες, που απαιτούνται στον κόσμο, όπου θα ζήσουν και θα εργα-
στούν, όπως η ικανότητα χειρισμού πολλαπλών πληροφοριών, οι δε-
ξιότητες κριτικής ανάγνωσης, επιλογής, αξιολόγησης και αξιοποίη-
σης των πληροφοριών, η ικανότητα αυτόνομης, δια βίου ή εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης.

•	 Παρέχουν ευκαιρίες σε σχολεία και ομάδες μαθητών να εργάζονται 
μαζί, χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και 
χρόνο με μια σχετική αυτονομία στην εργασία τους. Οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες συζητήσεις 
αμέσως ή σε εύθετο χρόνο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε 
συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Οι συζητήσεις μπορούν να κα-
ταγράφονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι να τις επεξεργά-
ζονται σε άλλες χρονικές στιγμές.

•	 Ενθαρρύνεται και η συνεργασία μεταξύ μαθητών διαφορετικών 
σχολείων για την ανάπτυξη κοινών σύνθετων εργασιών και πολιτι-
στικών ανταλλαγών με τη βοήθεια των διδασκόντων – επικεφαλής 
και του υπολογιστή. 

•	 Μέσα από την ανάπτυξη της τηλεμάθησης οι μαθητές μπορούν να 
συνδιαλέγονται με τους συμμαθητές τους από άλλες χώρες για τις 
διαφορές και τις ομοιότητες του δικού τους ιστορικο-πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Η τεχνολογία της τηλεματικής προσφέρει επίσης 
ένα πλήθος άλλων δυνατοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην κατα-
νόηση των εθνικών, γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών μεταξύ 
των λαών και την προαγωγή των συνεκτικών ιστορικών και πολιτι-
στικών στοιχείων που τους ενώνουν.

•	 Αποτελέσματα μιας ενδεικτικής έρευνας, χωρίς να έχουν καθολική 
ισχύ λόγω μη αντιπροσωπευτικότητας του ερευνητικού δείγματος 
(Τσαπρούνης, Αθ. 2006), καταγράφουν ότι οι Νέες Τεχνολογίες και 
παίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη  σχολική πραγματικό-
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τητα, αφού επηρεάζουν καταλυτικά αρκετούς παράγοντες της σχο-
λικής αποτελεσματικότητας, όπως: σχεδιασμός κατάλληλων συνθη-
κών τάξης, παιδαγωγική διαχείριση, δίκτυο επικοινωνίας σχολείου 
–οικογένειας – κοινότητας. 

•	 Οι εκπαιδευτικοί υπέδειξαν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποί-
ους οι Ν.Τ. μπορούν να συμβάλλουν στο «άνοιγμα» του σχολείου 
στην κοινωνία. Έχοντας ως αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας το δια-
δίκτυο (email) μπορεί να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα (forum) συ-
ζήτησης, ενημέρωσης και γενικά επικοινωνίας με άλλες σχολικές μο-
νάδες, με τις οικογένειες των μαθητών, τα όργανα που τους εκπρο-
σωπούν (σύλλογος γονέων και κηδεμόνων), τοπική αυτοδιοίκηση, 
άλλους συλλόγους αλλά και την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου 
Παιδείας. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνηγορήσει και η 
κατασκευή ιστοσελίδας είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από 
την σχολική μονάδα η οποία θα είναι καλά ενημερωμένη και θα μπο-
ρεί ο κάθε επισκέπτης να ενημερώνεται για όλες τις δραστηριότητες 
των σχολικών μονάδων της εμβέλειας της κοινότητας. Επίσης, η δι-
οργάνωση από κοινού με την κοινότητα σεμιναρίων, ημερίδων και 
άλλων εκδηλώσεων αποτελούν καλό ερέθισμα για μια ικανοποιητι-
κή συμμετοχή των γονέων.

•	 Ο διευθυντής του σχολείου μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έχο-
ντας τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στο έργο τους, θα διαχει-
ριστούν με αποτελεσματικότητα παράγοντες εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας όπως: Συχνά οργανωμένες συναντήσεις του διευθυντή με τα 
εμπλεκόμενα μέλη του σχολείου στα πλαίσια της διοίκησης και της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας, βελτίωση του καθημερινού εργασιακού πε-
ριβάλλοντος συμβάλλοντας στην ποιότητα διδασκαλίας, κατάλληλα 
σχεδιασμένες συνθήκες τάξης αναπτύσσοντας τη δημιουργική διά-
θεση των μαθητών, βελτίωση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών 
στα πλαίσια της παιδαγωγικής διαχείρισης, καταγραφή και αξιοποί-
ηση των μεταβολών των επιδόσεων των μαθητών στα πλαίσια αξι-
ολόγησής τους, δημιουργία δικτύου συνεχούς επικοινωνίας σχολεί-
ου – οικογένειας -κοινότητας στα πλαίσια της συνεργασίας. Τα ευρή-
ματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορ-
μή για την εξέταση δυνατοτήτων επιτυχούς εφαρμογής καινοτόμων 
προτάσεων με τρεις αποδέκτες: τους εκπαιδευτικούς, την εκπαιδευ-
τική διοίκηση και τη σχολική μονάδα.

•	 Η σχολική μονάδα η οποία στελεχωμένη από καταρτισμένους διευ-

Αθανάσιος Τσαπρούνης
Το επικοινωνιακό κλίμα στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Ο ρόλος των Ν/Τ στη βελτίωση …
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θυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό, θα πρέπει να ανοιχτεί στην ευ-
ρύτερη κοινωνία δημιουργώντας δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνί-
ας με την οικογένεια των μαθητών και με την τοπική κοινότητα, ώστε 
να αποτελέσει κέντρο μάθησης και πολιτισμού για την κοινωνία.

Με τέτοιου είδους εποικοδομητικές επαφές ελπίζεται ότι θα διερευνη-
θούν νέα μέσα και τρόποι επικοινωνίας και θα αναπτυχθεί νέο έθος στη 
σχολική ζωή, το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών στεγα-
νών και στη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων.
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Σχολική ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη 
ως απάντηση στις διακρίσεις και στο ρατσισμό. 

Δημήτρης Τσότρας
Μανόλης Κουτούζης

ABSTRACT

The consequences of economic crises in Greece are associated with 
discriminations and injustices in the field of society, economy, as well as 
education. . Consequently, principal’s role is crucial due to the fact that, 
apart from his administrative responsibilities, has to implement strategies 
to tackle racism and discrimination. The school leadership approach linked 
with social problems is known as leadership for social justice. The aim of 
the study is to examine principal’s perspectives about school leadership for 
social justice as well as their plans through this leadership approach. Having 
analyzed principal’s views, it is clear that they implement policies towards 
social justice, in order to eliminate racism and discrimination.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι έντονες ανισότητες και αδικίες που αναδεικνύονται την περίοδο μετά την 
οικονομική κρίση στην ελληνική κοινωνία και εκδηλώνονται μέσα από οι-
κονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, ρατσισμό, μισαλλοδοξία και αποσύν-
θεση του κοινωνικού ιστού, έχουν αντίκτυπο και επιδρούν στην ελληνική 
εκπαίδευση. Συνεπώς, ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι 
καθοριστικός στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλ-
λοντος συνεργασίας και συμπερίληψης. Σ’ αυτό το σχολικό περιβάλλον τί-
θενται οι βάσεις για την ανάδειξη πολιτών αφοσιωμένων στις αξίες της Δη-
μοκρατίας, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις αντιλήψεις των δι-
ευθυντών σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και να αναδείξει τεχνικές, 
μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν στην αποδόμηση του ρατσι-
σμού, των κοινωνικών αδικιών και των ανισοτήτων υπό το πρίσμα της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης.
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1.0. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης άπτεται ζητημάτων όπως, οι οικονο-
μικές και κοινωνικές ανισότητες, οι κοινωνικές διακρίσεις με πολιτισμικά και 
φυλετικά κριτήρια, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την ισότιμη και δί-
καιη πρόσβαση των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά, εξασφαλίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο αξιοπρεπή διαβίωση (Marshall &Theoharis, 2007∙Μαυροσκούφης, 
2008). Επίσης η κοινωνική δικαιοσύνη συμβάλλει στη διαχείριση της ετερό-
τητας και εστιάζει στην ανατροπή των άνισων και άδικων δομών της κοινω-
νίας, και στην αντικατάστασή τους από δίκαιες δομές κυρίως για τις περιθω-
ριοποιημένες ομάδες. Πρόκειται ουσιαστικά  για την προσέγγιση της ηγεσί-
ας, η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις για τα διάφορα ζητήματα που προκα-
λούν κοινωνικές αδικίες (Furman, 2012∙ Theoharis, 2007). Τέλος είναι συνδε-
δεμένη με το τοπικό συγκείμενο, καθώς έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η ισότη-
τα ευκαιριών, οι ανισότητες, η ετερότητα κ.α., έχουν διαφορετική ερμηνεία 
και βαρύτητα σε διάφορα εθνικά και κοινωνικά πλαίσια (Blackmore, 2009).

To θεωρητικό υπόβαθρο της κοινωνικής δικαιοσύνης το οποίο υιοθετείται 
για την παρούσα μελέτη, αφορά τη συμβολή της ηγεσίας για την κοινωνική 
δικαιοσύνη στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που διέπεται από 
τις αρχές της Δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την καλλι-
έργεια ενός αντιρατσιστικού πλαισίου, που θα έχουν στόχο την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών διακρίσεων, των ανισοτήτων και του εκπαιδευτικού αποκλει-
σμού. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι η προσέγγιση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να οδηγήσει στο απόλυτα δίκαιο σχολείο. 
Αντίστοιχα δεν μπορεί να υπάρχει και ο απόλυτα δίκαιος ηγέτης, που να μπο-
ρεί να αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που συνιστούν ρατσιστική συμπεριφο-
ρά ή άλλες μορφές κοινωνικής αδικίας (McKenzie, Christman, Hernandez, Fi-
erro, Capper, Dantley, Gonzalez, MacCabe, Scheurich, 2008).

Ο ρόλος λοιπόν του ηγέτη που στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη είναι 
σημαντικός και προϋποθέτει ο διευθυντής-ηγέτης να διακατέχεται από ένα 
πλέγμα ηθικών στάσεων, αξιών και πεποιθήσεων, που θα τον οδηγήσει στην 
ηθική αξιοποίηση της θεσμικής του θέσης προς όφελος της σχολικής μονάδας 
και των συντελεστών της (Bogotch, 2002).

Ομαδοποιώντας τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, ο Theoharis (2007) παρου-
σιάζει τον ηγέτη με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη ως εξής:

•	 Αναγνωρίζει την ετερότητα και καλλιεργεί τον σεβασμό απέναντί της.
•	 Παύει πρακτικές που εμποδίζουν την συναισθηματική και την σχολική 

βελτίωση των περιθωριοποιημένων μαθητών. 
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•	 Ενισχύει την συνεργατική μάθηση και διασφαλίζει την συμμετοχή όλων 
των μαθητών σ’ αυτήν.

•	 Αγωνίζεται για ένα δίκαιο σχολείο, όπου όλοι οι μαθητές θα έχουν ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά αγαθά και προ-
σβλέπει στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη όλων των μαθητών.

•	 Αναζητά συμμάχους στην προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη.
•	 Διαχειρίζεται δίκαια και ισότιμα τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις 

πολυπολιτισμικές συνθήκες, γνωρίζοντας ότι αυτός ο τρόπος οδηγεί 
στην σχολική επιτυχία.

•	 Είναι ο διαμορφωτής της κουλτούρας της σχολικής μονάδας.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας για να προσανατολίσει την ηγετική του 

συμπεριφορά προς την κοινωνική δικαιοσύνη, απαιτείται μια βαθιά προεργα-
σία σε ατομικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο διευθυντής 
θα μπορέσει να αναπτύξει τις κατάλληλες αντιλήψεις και δεξιότητες, που θα 
τον οδηγήσουν στην δέσμευση για την κοινωνική δικαιοσύνη (Furman, 2012). 

Σε ατομικό επίπεδο, ο διευθυντής που επιδιώκει να εφαρμόσει στη σχολι-
κή μονάδα την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει πρώτα ο ίδιος να 
μετασχηματιστεί σε ηγέτη με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη, φιλτράροντας 
με κριτική σκέψη τις στάσεις και τις απόψεις του αναφορικά με θέματα ανισό-
τητας και διαφορετικότητας (Brown, 2004). Επίσης η ενσυναίσθηση αποτελεί 
μια σημαντική δεξιότητα την οποία καλείται να αναπτύξει ο διευθυντής που 
προσανατολίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πεδίο της σχολικής ηγεσί-
ας η ενσυναίσθηση αποτελεί διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης του 
ηγέτη, σύμφωνα με την όποια ο ηγέτης κατανοεί, αξιολογεί και εκφράζει τόσο 
τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις του περιβάλλοντος (Goleman, 1988).

Σε διαπροσωπικό επίπεδο η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στη 
σχολική μονάδα συνεπάγεται επίσης την καλλιέργεια ενός κώδικα αμφίδρο-
μης επικοινωνίας με τους γονείς, βασισμένου στα πλαίσια του δημοκρατι-
κού διαλόγου και του σεβασμού στη διαφορετικότητα (Furman, 2012∙Ryan, 
2007). Ένα χρήσιμο στοιχείο που διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των με-
λών της σχολικής μονάδας είναι ο διευθυντής να έχει σαφή εικόνα για το 
κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, έτσι ώστε να 
προγραμματιστούν δράσεις που αφενός θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες ορισμένων μαθητών, αφετέρου θα στοχεύουν στη συμμετοχή και 
στη συνεργασία όλων των μαθητών (Kose, 2007∙Theoharis &Haddix, 2007).

Για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος ισότητας ευκαιριών, δι-
καιοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα, χρειάζεται παρέμβαση στις 
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διδακτικές τεχνικές και προσανατολισμός της διδασκαλίας στην κοινωνική 
δικαιοσύνη (Naidoo, 2007). Η εφαρμογή της διδασκαλίας με σκοπό την κοι-
νωνική δικαιοσύνη απαιτεί παρεμβάσεις σε επίπεδο Αναλυτικού Προγράμ-
ματος και διδακτικών πρακτικών, που θα απομονώνουν τον εθνοκεντρισμό 
και πολύ περισσότερο θα προωθούν την συμμετοχή, την συνεργασία και 
τον διάλογο. Επίσης ενδείκνυται το Α.Π να περιλαμβάνει θεματικές που θα 
προσεγγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μειονοτικών ομάδων της 
σχολικής μονάδας (Taysum &Gunter, 2008). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 
οι μαθητές είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το μορφωτικό και πολιτισμικό 
τους κεφάλαιο, να αναπτύξουν αφενός το αίσθημα του σεβασμού στη δι-
αφορετικότητα και αφετέρου την κριτική σκέψη που συμβάλλει στην ανα-
γνώριση και τη διαχείριση ζητημάτων που συνιστούν ρατσισμό και ανισό-
τητα (Μαυροσκούφης, 2008). 

Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις στη διδακτική και το Α.Π, θα μπορούσαν 
να προγραμματιστούν δράσεις με παιδαγωγικό προσανατολισμό. Οι εν λόγω 
δράσεις στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και 
στην ανάπτυξη του αισθήματος σεβασμού στην διαφορετικότητα (NCTE, 2009). 

2.0. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο καθώς επίσης και 
τους στόχους τις έρευνας να αναδείξει τις αντιλήψεις των διευθυντών σχε-
τικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και να παρουσιάσει πρακτικές που συμ-
βάλλουν στην αποδόμηση του ρατσισμού, των κοινωνικών αδικιών και των 
ανισοτήτων υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, προκύπτουν τα πα-
ρακάτω ερευνητικά ερωτήματα :

•	 Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές την κοινωνική δικαιοσύνη και 
πώς οριοθετούν τον ρόλο τους αναφορικά με αυτήν;

•	 Αν και με ποιόν τρόπο είναι προσανατολισμένοι οι διευθυντές στην 
ηγεσία με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη;

3.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η παρούσα έρευνα δεν εξετάζει μόνο τις απόψεις των διευθυντών για το ζήτη-
μα της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται στην διερεύνη-
ση της αιτίας στην οποία οι διευθυντές στηρίζουν τις απόψεις τους, καθώς επί-
σης και στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα εν λόγω ζητήματα. 
Γι’ αυτόν το λόγο επιλέχθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση κατά την οποία, 
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στόχος είναι η απάντηση των ερωτημάτων “πώς” και “γιατί” διερευνώντας, πε-
ριγράφοντας και ερμηνεύοντας πτυχές της κοινωνικής ζωής που δεν μπορούν 
να μετρηθούν. Η απάντηση των προαναφερθέντων ερωτημάτων έχει ως στό-
χο την επιβεβαίωση και την ενίσχυση θεωριών καθώς και τη διαλεύκανση των 
σχέσεων αιτίου-αιτιατού που τις συνδέουν (Bryman, 1995).

Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη καθώς 
με βάση το συγκεκριμένο είδος ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει εν μέρει το πε-
ριεχόμενο των ερωτήσεων της συνέντευξης έτσι ώστε να προσαρμοστεί στον 
εκάστοτε ερωτώμενο. Επίσης δεν είναι προκαθορισμένη η σειρά των ερωτή-
σεων αλλά υπάρχει ευελιξία καθώς και δυνατότητα να προστεθούν ή να αφαι-
ρεθούν κάποιες ερωτήσεις και θέματα που έχει θέσει προς συζήτηση ο ερευ-
νητής (Ιωσηφίδης, 2003). Στην παρούσα έρευνα για λόγους διασφάλισης της 
αξιοπιστίας του εργαλείου, καθώς επίσης και για την οργανωμένη παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε δύο θεματικούς άξονες, 
οι οποίοι ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν επτά διευθυντές σχολικών μονάδων του 
Δήμου Καβάλας, οι τρείς από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τέσσερις από 
την δευτεροβάθμια. Η μέθοδος για την επιλογή του δείγματος είναι η δειγμα-
τοληψία σκοπιμότητας, κατά την οποία το δείγμα επιλέγεται με την προοπτι-
κή ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της έρευνας, δίνοντας λεπτομερείς και στοι-
χειοθετημένες απαντήσεις στον ερευνητή (Cohen, Manion, Morison, 2007).

Για την διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, 
πάρθηκαν μέτρα ώστε να περιοριστούν η μη έγκυροι παράγοντες. Τα μέ-
τρα αυτά αφορούν το τεκμηριωμένο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, την 
επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας και τη χρήση του κα-
ταλληλότερου για τις ανάγκες της έρευνας εργαλείου συλλογής δεδομένων.   

4.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άξονας 1. Απόψεις των διευθυντών/διευθυντριών σχετικά με την 
κοινωνική δικαιοσύνη και πρακτικές που στοχεύουν προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ερώτηση 1.1. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια «κοινωνική δικαιοσύνη»;
Διευθυντής α: «Με ίσες ευκαιρίες για όλους. Εφαρμογή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.»
Διευθυντής β: «Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Δηλαδή ξεκινάω από την 

ίδια βάση. Δεν δίνω τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους, αλλά δημιουργώ της προϋπο-
θέσεις αυτές ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα θέλω 
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να διδάξω ορθογραφία αλλά ένας μαθητής δεν ξέρει την γλώσσα. Να δίνουμε 
ίσες ευκαιρίες ανάλογα με το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή.»

Διευθυντής ε: «Καταρχήν βασίζεται πάνω στο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι 
και έχουν ίσα δικαιώματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι εί-
ναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και να δημι-
ουργήσουμε τις κατάλληλες δομές, ώστε ο στόχος της κοινωνίας να είναι αυτός, η 
διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να μην λειτουργεί μονόπλευρα ή με ένα 
μάτι η δικαιοσύνη, να υπάρχουν ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.» 

Διευθυντής ζ: «Να έχει ο καθένας ίσες ευκαιρίες, τις οποίες να εγγυάται το κρά-
τος. Με βάση τη νομοθεσία. Να μην αποκλείεται κανένας.»

Ερώτηση 1.2. Τίθενται κατά τη γνώμη σας ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης 
στην σχολική μονάδα;

Διευθυντής α: «Ταξικής. Το σχολείο είναι ταξικό. Τα παιδιά έρχονται σχολείο, 
εφοδιασμένα με διαφορετική μορφωτική προίκα. Αλλιώς έρχεται στο σχολείο ένας 
μαθητής που οι γονείς του είναι μορφωμένοι, αλλιώς που είναι αγράμματοι, αλλιώς 
που είναι αγρότες, αλλά ξεκινάνε υποτίθεται από την ίδια αφετηρία. Δεν είναι έτσι, 
κάποια παιδιά έρχονται με παιδεία από το σπίτι, έχουν ανοίξει βιβλία. Πώς να εφαρ-
μόσεις κάτι ίσο για όλους όταν η αφετηρία είναι διαφορετική.»

Διευθυντής β: «Ναι σαφώς ναι. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ας πούμε , 
ή με αναπηρίες με ειδικές ανάγκες.»

Διευθυντής γ: «Ναι είναι κοινωνικά. Όποιος έχει χρήματα εδώ στο σχολείο, υπάρ-
χουν παιδιά που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια τσάντα και την καινούρ-
για κασετίνα ή τα υλικά που χρειάζονται στα τεχνικά και άλλοι που τα φέρνουν και 
τα παιδιά που δεν μπορούνε να αισθάνονται μειονεκτικά.»

Ερώτηση 1.3. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος σας ως διευθυντής/διευθύντρια  
στην αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης;

Διευθυντής β: «Όπως είναι σε όλα τα θέματα της σχολικής μονάδας ρυθμιστι-
κός, καθοδηγητικός. Δεν θέλω να πω ότι είναι καθοριστικός, με την έννοια ότι δεν 
θέλω να φανεί το αυταρχικό κομμάτι. Ο διευθυντής χαράσσει πολιτική,, αν αυτή εί-
ναι ρατσιστική το σχολείο θα είναι ρατσιστικό ανάλογα.»

Άρα ο διευθυντής πρέπει να χαράσσει αντιρατσιστική πολιτική; «Επιβάλλεται  
να το κάνει. Να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να διευκολύνει όσους γονείς, 
μαθητές έχουν ανάγκη μιας εξειδικευμένης συμβουλής με επιστημονικό περιεχό-
μενο, και να καταδικάζει τα γεγονότα αυτά.»  

Διευθυντής γ: «Όταν εντοπίσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους και δού-
με ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, προσπαθούμε και την οικογένεια να βοηθήσουμε 
και ρούχα να τους δώσουμε, και σε δραστηριότητες που κάνουμε τους παίρνου-
με χωρίς χρήματα, και στο σύλλογο ενημερώνουμε να μην τους παίρνουν χρήμα-
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τα. Ότι μπορούμε κάνουμε.»
Διευθυντής ζ: «Να υπάρχει ισοδύναμη και αμερόληπτη κατανομή δικαιοσύνης 

προς όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως.»

Άξονας 2. Σύνθεση στάσεων, αντιλήψεων, πρακτικών, καθώς επί-
σης και ανίχνευση επιπλέον στοιχείων που συνιστούν ηγετική συμπε-
ριφορά προσανατολισμένη προς την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ερώτηση 3.1. Ο ηγέτης που προσανατολίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη 
σύμφωνα με ερευνητές ακολουθεί πρακτικές όπως α) δίνει έμφαση στη συμμε-
τοχικότητα και καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασίας, β) στοχεύει στην βελτίωση 
των επιδόσεων των μαθητών γ) αντιμετωπίζει αμερόληπτα τα ζητήματα που συ-
νιστούν κοινωνική διάκριση και ανισότητα. Πώς σχολιάζετε αυτές τις πρακτικές ;

Υποερώτηση 3.1.1. Θα υιοθετούσατε κάποια από αυτές; Για ποιο λόγο;
Διευθυντής β: «Με το πρώτο και το τρίτο συμφωνώ απόλυτα. Δεν νομί-

ζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Δεν είναι αυτοσκοπός του σχολείου οι επιδόσεις.»
«Το πρώτο και το τρίτο είναι στις προθέσεις μου. Τώρα για τις επιδόσεις προ-

φανώς και είναι σκοπός του σχολείου, αλλά δεν πατάς και επί πτωμάτων για αυτό.» 
Διευθυντής η: «Ναι συμφωνώ είναι θεμιτές.»
«Ναι αυτό το δεύτερο που είπες.» 
Την βελτίωση των επιδόσεων. «Ναι το θεωρώ σημαντικό αυτό. Γιατί το λέω 

συνέχεια, στο σχολείο ερχόμαστε να μάθουμε γράμματα, αλλιώς είναι καφετέ-
ρια το σχολείο.»

Υποερώτηση 3.1.2. Θα μπορούσατε να προτείνετε κάποια άλλη;
Διευθυντής α: «Βιωματικά, βιωματικές δράσεις, να νιώσει το παιδί τι σημαί-

νει ρατσισμός. Η ενσυναίσθηση να μπει δηλαδή στην θέση του άλλου.»
Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση; «Με πρόγραμμα, με σχεδια-

σμό, με γνώση, όχι γιούργια όπως γίνεται τώρα.»
Διευθυντής δ: «Δεν είπαμε για την ενσυναίσθηση. Ένα από τα χαρακτηρι-

στικά του δασκάλου και ιδιαίτερα της διοίκησης και επειδή η ενσυναίσθηση 
δεν είναι ένα από αυτά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είναι από αυτά που 
διδάσκεται και γα να μην το μάθει μόνος του πρέπει να καταβληθεί προσπά-
θεια από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Διευθυντής ε: «Ο στόχος του διευθυντή σήμερα δεν είναι να συμπληρώνει 
και να διαβιβάζει έγγραφα. Στόχος του διευθυντή σήμερα είναι να ενώνει το 
σχολείο με την τοπική κοινωνία. Να προάγει το σχολείο προς τα έξω σε θέματα 
περιβαλλοντικά, θέματα πολιτισμού κα άλλα. Το σχολείο δεν πρέπει δηλαδή να 
περιχαρακώνεται μέσα στον μαντρότοιχο του, δεν είναι ένας κλειστός χώρος 
που διδάσκεται μια στεγνή γνώση και δίνει ένα απολυτήριο.»
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Με ποιο τρόπο μπορεί το σχολείο να πετύχει αυτήν την εξωστρέφεια που πε-
ριγράφετε; «Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αρχίζουμε από την πιο απλή που έχουμε 
στο τέλος της χρονιάς, που έχει πολιτιστικό χαρακτήρα. Δεύτερο οι ομιλίες που 
κάνουμε για τους γονείς μέσα στο σχολείο. Τρίτον, περιβαλλοντικά θέματα, αύριο 
για παράδειγμα έχουμε δενδροφύτευση. Νομίζω ότι αυτά μπορούμε να κάνουμε.»

Διευθυντής γ: «Καλό θα ήταν να μην υπήρχαν φτωχοί στην κοινωνία να υπήρ-
χε το κράτος να μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους, να τους δίνει ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, γιατί έρχονται παιδιά που δεν έχουν κάνει τα εμβόλια στην 
πρώτη δημοτικού. Εγώ δεν μπορώ κανονικά να το γράψω το παιδί στο σχολείο. 
Προτείνουμε τρόπους, μέσω της πρόνοιας να παν να βγάλουν βιβλιάριο υγείας, 
παίρνουμε τα παιδιά τα πάμε για εμβόλια άτυπα, νομίζω όλοι οι εκπαιδευτικοί εί-
ναι ευαισθητοποιημένοι. Γιατί νομίζω ότι αν ακολουθούσαμε κατά γράμμα τι λέει 
ο νόμος τότε κάποια παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι καν στο σχολείο. Αν δεν έχει 
το εμβόλιο δεν το παίρνεις στο σχολείο. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί ηγέτες το 
θεσμικό πλαίσιο πρέπει να το παρακάμπτουμε.»

Με αφορμή τον χαρακτηρισμό «ηγέτης» που αποδίδεται στον διευθυντή 
στην ερώτηση 3.1, οι διευθυντές/διευθύντριες του δείγματος σχολίασαν την 
ανάπτυξη της ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή, αναφέροντας συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά.

Διευθυντής γ: «Ηγέτης δεν είναι αυτός που κάνει ότι είναι νόμιμο και σωστό. 
Είναι αυτός που είναι ευέλικτος και προσπαθεί τα κενά του συστήματος και της 
νομοθεσίας να τα καλύψει με δικές του πρωτοβουλίες. Αλλιώς δεν το λέει ο νό-
μος άρα δεν το κάνω έτσι δεν πάει μπροστά η διοίκηση.»

Άλλα χαρακτηριστικά του ηγέτη; «Ο ηγέτης είναι αυτός που παίρνει από τους 
υφισταμένους του το καλύτερο που μπορεί, το μέγιστο με όποιο τρόπο μπορεί.»

Οι δικές σας ηγετικές πρακτικές; «Επειδή το σχολείο δεν είναι στρατός, δεν 
μπορείς να διατάζεις, ο διευθυντής πρέπει να είναι το πρότυπο, με την δική του 
συμπεριφορά παροτρύνει όλους τους άλλους να ακολουθήσουν. Αλλιώς αν ήμα-
σταν στρατός θα λέγαμε εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ αυτό, θα ήταν πολύ εύκολο. Ο 
διευθυντής θα πρέπει να δουλεύει περισσότερο απ’ όλους και να δίνει το παρά-
δειγμα στους συναδέλφους να δουλεύουν κ’ αυτοί.»

Διευθυντής δ: « Ηγέτης, θα πρέπει να είναι ηγέτης ο διευθυντής;»
Η δική σας γνώμη ποια είναι; «Ασφαλώς και θα πρέπει να είναι, ακόμη και αν 

δεν είναι μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να γίνει. Σας είπα ο ρόλος του διευθυντή εί-
ναι πολύ σύνθετος πλέον και πρέπει να έχει πολλά εφόδια για να τα βγάλει πέρα. 

Διευθυντής ζ: «Ο ηγέτης τώρα αν δεν εμπνέει δεν είναι ηγέτης. Η βασική ιδι-
ότητα του ηγέτη είναι αυτή.» 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι 
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ηγέτης; «Φυσικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Άλλο να κάνεις ηγε-
σία και άλλο να κάνεις διοίκηση. Ο μάνατζερ με τον ηγέτη είναι μέρα με τη νύχτα. 
Ξέρεις τι μας είπε ένας που είχε έρθει σε σεμινάριο; Ο μάνατζερ κάνει τα πράγμα-
τα σωστά, ο ηγέτης κάνει τα σωστά πράγματα.»

5.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των διευθυντών προκύπτει το συμπέρα-
σμα ότι έχουν μια ξεκάθαρη άποψη για το περιεχόμενο της έννοιας κοινωνι-
κή δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα αντιλαμβάνονται την ηγεσία για κοινωνική 
δικαιοσύνη ως την προσπάθεια για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση. Αντίστοι-
χα αντιλαμβάνονται τον σύνθετο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο διευ-
θυντής μέσα από δράσεις που εξαλείφουν κοινωνικές ανισότητες και ταυτό-
χρονα τη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων με ετερόκλητες προσωπικότητες. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν βαθύτερα συμπερά-
σματα προς συζήτηση. Ένα εξ αυτών είναι η αδυναμία της εκπαίδευσης να 
αποδομήσει ταξικές ανισότητες παλαιότερων ετών. Το γεγονός ότι οι μαθητές 
έρχονται στο σχολείο με διαφορετικό μορφωτικό, πολιτισμικό και οικονομικό 
υπόβαθρο είναι λογικό από τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζε-
ται από κοινωνικοοικονομική ανομοιογένεια. Επομένως παρατηρείται συχνά 
το γεγονός ότι μαθητές προερχόμενοι από υψηλό κοινωνικοοικονομικό υπό-
βαθρο έχουν πιο διευρυμένο μορφωτικό κεφάλαιο και μεγαλύτερη εξοικείω-
ση με τεχνολογικά μέσα. Όμως ο ρόλος του σχολείου είναι να αμβλύνει τις ανι-
σότητες αυτές και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε οι μαθη-
τές να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία χωρίς να παίζει ρόλο το κοινωνικοοικο-
νομικό υπόβαθρο του καθενός. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι το μορφω-
τικό κεφάλαιο των μαθητών παραμελείται, καθώς μια τέτοια κίνηση θα αποτε-
λούσε διάκριση και αδικία. Το αντίθετο μάλιστα θα μπορούσε να συμβεί αν το 
μορφωτικό κεφάλαιο του κάθε μαθητή αξιοποιείται επικουρικά του γνωστικού 
αντικειμένου του κάθε μαθήματος, δίνοντας βιωματικό χαρακτήρα στη μάθη-
ση και κίνητρο στους μαθητές για ενεργή συμμετοχή.   

Συμπεράσματα προκύπτουν επίσης και για τον ρόλο του ηγέτη-διευθυντή 
της σύγχρονης σχολικής μονάδας, ο οποίος πολλές φορές καλείται να ενεργή-
σει πέρα από τα στενά όρια της νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό προσπερνά 
ελλείψεις και τα κενά του εκπαιδευτικού συστήματος και συμβάλλει στη δη-
μιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κοινωνικές αδικί-
ες και προκαταλήψεις (Evans, 2002). Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που διακρί-
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νει το ηγέτη-διευθυντή είναι σύμφωνα με τους Bush και Glover (2003) η ικανό-
τητα του να εμπνεύσει τους συναδέλφους, με αποτέλεσμα αυτοί με τη σειρά 
τους να αποδώσουν τα μέγιστα με σκοπό την ολοκλήρωση του κοινού στόχου.

Όσο αφορά τον διδακτικό και τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό των 
δράσεων, επιχειρείται μέσω του διαλόγου, της ενημέρωσης, της διαθεματι-
κής προσέγγισης του φαινομένου αλλά και μέσα από εκδηλώσεις πολιτισμι-
κού χαρακτήρα να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι γονείς για τα ζητή-
ματα του ρατσισμού, των διακρίσεων και των κοινωνικών αδικιών. Συνεπώς, 
αφενός μεν αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της παιδείας για την εξάλει-
ψη της κοινωνικής αδικίας, αφετέρου αντιλαμβάνονται ότι η ηγεσία με σκο-
πό την κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να δώσει λύσεις σε ζητήματα όπως ο 
εκπαιδευτικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες. 

Από την ανάλυση των απόψεων των διευθυντών προκύπτουν χρήσιμα 
στοιχεία για την απάντηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος, το οποίο 
αφορά την ανάδειξη στοιχείων ηγεσίας με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη, 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις απόψεις των διευθυντών για την κοινωνική 
δικαιοσύνη, αλλά και τις διοικητικές τους πρακτικές και μεθόδους.

Ένα χαρακτηριστικό ηγεσίας που επισημαίνεται από τους διευθυντές εί-
ναι η αντιμετώπιση της περιορισμένης αυτονομίας του διοικητικού συστή-
ματος. Τονίζεται επίσης ο διευθυντής έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά και δε-
οντολογικά ζητήματα, όμως το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί 
να περιμένει την έγκριση ενός γραφειοκρατικού και συντηρητικού πολλές 
φορές διοικητικού μοντέλου, αλλά πρόκειται για μια προσέγγιση που σε με-
γάλο βαθμό φέρει την ευθύνη του διευθυντή. Όταν εντός της σχολικής μο-
νάδας δημιουργούνται ζητήματα ανισότητας και κοινωνικής αδικίας η αντι-
μετώπιση τους είναι κάτι παραπάνω από διοικητικό καθήκον του διευθυντή. 
Για αυτόν τον λόγο όταν η λήψη απόφασης έρχεται αντιμέτωπη με τα κενά ή 
τους περιορισμούς της νομοθεσίας απαιτείται ο διευθυντής-ηγέτης με υψη-
λό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές να εκμεταλλευτεί τα περιθώ-
ρια που του δίνει η θεσμική του ιδιότητα προς όφελος της σχολικής μονά-
δας. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάδειξη διευθυντών με κοινω-
νικές ευαισθησίες και ηθικές αξίες.  

Ανάμεσα στις απόψεις που παραθέτουν οι διευθυντές σχετικά με τον ρό-
λο τους και τις ενέργειες που αυτός ο ρόλος προϋποθέτει, διακρίνονται στοι-
χεία ηγετικής συμπεριφοράς όπως η υποκίνηση των εκπαιδευτικών και επιρ-
ροή του διευθυντή στην διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας συμπερίλη-
ψης και συνεργασίας (Πασιαρδής, 2004). Όμως το γεγονός αυτό δεν οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω διευθυντές είναι ηγέτες με σκοπό την κοινω-
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νική δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά οι δράσεις και οι πρακτικές που αναλαμβά-
νουν, κατά περίπτωση, υποδηλώνουν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι και προ-
σανατολισμένοι προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε δεν μπορεί να υπάρ-
χει ο απόλυτα δίκαιος ηγέτης και κατ’ επέκταση το εγχείρημα αυτό είναι ιδι-
αίτερα απαιτητικό και χρειάζεται αφοσίωση και πίστη από τον διευθυντή 
και τους εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Ο ρόλος του προϊσταμένου
στο ολιγοθέσιο σχολείο

Πολυνίκη Τυριακίδου
Νικόλαος Τσιαπλές

ABSTRACT 

In 2014, multigrade elementary school still remains a main pillar of education 
for the Greek juvenile. Therefore, the headmaster of such organizations is 
faced with various challenges. Since this role is diverse/multifunctional by 
its own nature, the person who is assigned to it, is called to meet many 
requirements simultaneously, like being a teacher, a school principal, a 
coordinator, a dispatcher, a provisor, an administrative officer, an operative, 
but most of all, s/he has to be someone with vision and leadership skills. 
This inquiry is a synopsis of various points and opinions, collected via 
interviewing a number of individuals, who either have held or still hold 
such a position.

1.0 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Ο ρόλος του Προϊσταμένου σε ένα Ολιγοθέσιο σχολείο είναι πολύ σημα-
ντικός, καθώς τις περισσότερες φορές είναι ο κύριος ή ο μόνος υπεύθυνος 
της συνολικής λειτουργίας του σχολείου (Φύκαρης, 2002). Ως εκ τούτου, ο 
τομέας της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας θεωρείται απαιτητικός από 
την οπτική της πολυπρόσωπης δράσης του Προϊστάμενου, εφόσον συγκε-
ντρώνει συγχρόνως χαρακτηριστικά ηγέτη, επόπτη, εκπαιδευτικού, γραμ-
ματέα, υποκινητή, αξιολογητή, καθοδηγητή, εκπρόσωπου, δέκτη (Μυλω-
νά, 2005). Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Τριανταφύλλου (2010) «ο δι-
ευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοι-
νότητας και είναι διοικητικός, αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύ-
θυνος στον χώρο αυτό» (σ.54). Σήμερα, το οργανωσιακό περιβάλλον του 
Ολιγοθέσιου σχολείου απαιτεί υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος, διαρκείς 
αλλαγές με ταχύτατη προσαρμογή και κοινωνική ευαισθησία (Ράπτης & Βι-
τσιλάκη, 2007α). Συνεπώς, ο Προϊστάμενος στρέφοντας την προσοχή του 
στην ποιοτική παροχή διδασκαλίας επιτυγχάνει μια περισσότερο αποτελε-
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σματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής, 2004). Είναι γεγονός 
ότι ο έλεγχος, ο συντονισμός καθώς και η οργάνωση του σχολείου έγκει-
ται στη διάθεση και την προσφορά του ατόμου που έχει την ηγετική θέση 
στο χώρο αυτό, δηλαδή στον Προϊστάμενο (Ανδρέου & Παπακωνσταντί-
νου, 1994). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008) σε έρευνά του για την  ποιό-
τητα στην εκπαίδευση αναφέρει:

…Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι αυτός του εκγυμναστή και του μέ-
ντορα. Ηγεσία σημαίνει υποστήριξη και βοήθεια, όχι απειλές και τιμωρία. Η 
ηγεσία του σχολείου πρέπει να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς, τους μαθητές και τα μέλη της κοινωνίας (σ. 34).

2.0. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Θεμελιώδους αξίας θεωρείται η διευκρίνιση του όρου ΄΄Ηγέτης΄΄. Το άτο-
μο λοιπόν που υλοποιεί έναν στόχο με τη θεληματική και πρόθυμη συμμε-
τοχή των συνεργατών του χαρακτηρίζεται ΄΄Ηγέτης΄΄. Συνεπώς, ο τρόπος 
αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα καθορίζει την ειδοποιό διαφο-
ρά  μεταξύ του Προϊστάμενου και του ΄΄Ηγέτη΄΄. Σημειώνεται ότι το δίπτυ-
χο ́ ΄Ηγέτης – Προϊστάμενος΄΄ αποτελεί τον επιθυμητό και ιδανικό συνδυα-
σμό στον χώρο της διοικητικής ηγεσίας (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011α). Η διεύθυν-
ση και η διοίκηση της σχολικής μονάδας θεωρείται πολυδιάστατη λειτουρ-
γία και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της συνδέεται άμεσα με τις ηγετι-
κές και διοικητικές ικανότητες του ατόμου που βρίσκεται στη συγκεκριμέ-
νη θέση (Σαΐτης, 2008). Στη διοικητική πυραμίδα την εξουσία ασκούν πρό-
σωπα τα οποία διευθύνουν άλλα πρόσωπα, όντας υποχρεωμένα να δρουν 
σύμφωνα με τις οδηγίες ατόμων που κατέχουν τις θέσεις εξουσίας στην ιε-
ραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρό-
πο την ισορροπία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Η κατοχή εκπαιδευτικών 
προσόντων θεωρείται βοηθητική όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων 
που καλείται να πραγματοποιήσει ο Προϊστάμενος (Ανδρέου & Παπακων-
σταντίνου, 1994). Και όλα αυτά παρόλο που ο ρόλος του Διευθυντή μιας 
σχολικής μονάδας θεωρητικά βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της διοι-
κητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2002).

Οι  Προϊστάμενοι των σχολείων αποτελούν βασικά τμήματα της κεντρι-
κής εξουσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θεμελιώδη 
κομμάτια της διοικητικής εξουσίας (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (άρθρο 1, του ν. 1566/1985) και 
υπουργική απόφαση (105657/Δ1/16-10-2002, Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄), η ηγεσία 
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του σχολείου, δηλαδή ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος αντίστοιχα αποτε-
λεί μονομελές διοικητικό όργανο και διαθέτει όλες τις εξουσίες και αρμο-
διότητες που του έχουν εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί. Το περιεχόμενο του εκ-
παιδευτικού διοικητικού έργου διακρίνεται στη διοίκηση και διαχείριση των 
παιδαγωγικών υποθέσεων,  στη διαχείριση του προσωπικού και τη διαχεί-
ριση υποθέσεων που το αφορούν, τη διοίκηση των εκπαιδευόμενων (μα-
θητών), τη διοίκηση και τη διαχείριση οικονομικών/χρηματοδοτικών μέ-
σων, τη διαχείριση καταστάσεων που αφορούν το εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Η αποτελεσματικότητα του ατόμου που καταλαμβάνει διοικητική θέση 
αντικατοπτρίζεται στο σχολικό περιβάλλον συνήθως με την καινοτομία, την 
ανάπτυξη, την ποιότητα, τη συλλογική στόχευση και συνοχή. Ο Προϊστά-
μενος οφείλει σε κάθε περίπτωση: να κατανοεί τη σχολική κουλτούρα, να 
ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και συνεργασία των εκπαιδευτι-
κών, να προωθεί ουσιαστικές αξίες (ισοτιμία, συνεργασία, κοινή δέσμευση, 
απόδοση λόγου) καθώς και συλλογικό όραμα (συζήτηση στόχων, προγραμ-
ματισμός), να αξιοποιεί τη γραφική εργασία αποσκοπώντας στην αποφυγή 
του «γραφειοκρατικού εμφράγματος» και φυσικά να κατανοεί ότι η σχολική 
μονάδα αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου, γεγονός 
το οποίο υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2008). Ο ρόλος του Προϊστάμενου ενέχει μια αντίφαση. Ο τυπι-
κός Προϊστάμενος οφείλει αφενός να εκτελεί πιστά οδηγίες της κεντρικής 
εξουσίας και αφετέρου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών. Ο έλεγχος της πολιτείας λοιπόν μετατρέπει τον Προ-
ϊστάμενο σε γραφειοκράτη και εφαρμοστή των νόμων και των εγκυκλίων.

3.0. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ

3.1 ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η διοικητική εργασία είναι πολυδιάστατη. Υλοποιείται εσωτερικά και εξω-
τερικά του σχολικού περιβάλλοντος. Εσωτερικά, αφορά στις γραφειοκρα-
τικές ενέργειες καθώς και στον χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα (εκ-
παιδευτικοί, μαθητές) και εξωτερικά, αφορά στις αλληλεπιδράσεις με τον 
κοινωνικό περίγυρο, με αθλητικές οργανώσεις με την τοπική κοινωνία, την 
εκκλησία, τους πολιτιστικούς φορείς, με ενώσεις γονέων (Σαΐτης, 2008∙ Κα-
τσαρός, 2008). Είναι σημαντικό να μην παραγνωριστεί ότι το σχολείο είναι 
ένα ανοιχτό σύστημα με σημαντικά στοιχεία ή υποσυστήματα. Ως εκ τού-
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του, η οργανωτική συμπεριφορά του ηγέτη είναι μια λειτουργία που επιδρά 
στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και της μάθησης (Hoy & Miskel, 2013).

3.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε μια προσπάθεια ανάλυσης των συνθηκών εργασίας ο Πυργιωτάκης (1992) 
σε έρευνά του προσπάθησε μεταξύ άλλων να ερευνήσει τις διαφοροποιήσεις 
που υπάρχουν ως προς την απόδοση των εκπαιδευτικών ανάλογα με την υπο-
δομή και τις δυνατότητες. Προκύπτει λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρε-
τούν στο Ολιγοθέσιο σχολείο είναι πιο πιθανό να είναι απομονωμένοι ή να δι-
αμένουν σε λιγότερο κατάλληλες κατοικίες, εφόσον αποφασίσουν να μείνουν 
στο μέρος που έχει έδρα το σχολείο που υπηρετούν, γεγονός που μερικές φο-
ρές δε χρήζει επιλογής. Παραδοσιακά, τα Ολιγοθέσια σχολεία λειτουργούν 
σε μικρά ή ακόμα και απομονωμένα χωριά. Ένας ακόμα παράγοντας που δυ-
σχεραίνει τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο μικρό σχολείο είναι και οι πιο δύ-
σκολες συνθήκες διαβίωσης που πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει. Δε θα 
πρέπει να παραληφθεί επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό (34,3%) από τους εκ-
παιδευτικούς - Προϊσταμένους που υπηρετούν στα Ολιγοθέσια σχολεία δεν 
εργάζονται στον τόπο της κατοικίας τους (Κορρέ, 2010).

4.0. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Όσον αφορά τα λειτουργικά προβλήματα και τις δυσκολίες των Ολιγοθέσιων 
σχολείων, ο Χαρίτος (2008) υπογραμμίζει ότι υφίστανται σημαντικές δυσχέ-
ρειες στη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων σημειώνοντας 
αρχικά την προβληματική του Αναλυτικού και του Ωρολογίου Προγράμμα-
τος. Τονίζει μάλιστα το ζήτημα του χρόνου διδασκαλίας καθώς και της ολο-
κλήρωσης της προβλεπόμενης διδακτικής ύλης, παράγοντες αποτρεπτικοί 
ως προς την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Σε αυτό το σημείο 
αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιορισμένος χρόνος διδασκαλίας ως παρεμποδι-
στικός παράγοντας στην εργασία και την προσφορά του δασκάλου στη μι-
κρή σχολική μονάδα μειώνεται όσο προχωρούμε από τις μικρότερες στις με-
γαλύτερες ηλικίες (Πυργιωτάκης, 1992). Παράλληλα, αποσαφηνίζει ότι στις 
δυσκολίες των εν λόγω σχολικών μονάδων συμπεριλαμβάνονται αφενός μεν 
η αδυναμία παροχής στοιχειώδους βοήθειας σε μαθητές που χρήζουν ιδιαί-
τερης μεταχείρισης λόγω ελαφρών μαθησιακών δυσκολιών εξαιτίας του πε-
ριορισμένου χρόνου και αφετέρου δε οι περιορισμένες παροχές σύγχρονης 
εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι δάσκαλοι για τα ειδικά 
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μαθήματα (γυμναστής, μουσικός, εικαστικός). Επίσης, οι ελλείψεις στις  υλι-
κοτεχνικές υποδομές αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, διότι, όπως υπερτο-
νίζει ο ίδιος, μετατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε μια αγχωτική κα-
τάσταση και για τις δυο πλευρές, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Πέρα από τις προαναφερόμενες δυσκολίες, διασαφηνίζεται ότι υφίστα-
νται και σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη λειτουργία των 
Ολιγοθέσιων σχολείων. Αρχικά, ο δάσκαλος σε ένα μικρό σχολείο έχει τη δυ-
νατότητα να διαμορφώσει το πρόγραμμα και τη σχολική μονάδα με δική του 
πρωτοβουλία, συνεπώς υπάρχει ελευθερία βούλησης στον χειρισμό της καθ’ 
αυτού λειτουργίας και του σχολικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, έχει δια-
πιστωθεί ότι στα πλαίσια του μικρού σχολείου καλλιεργείται η συνεργασία, 
η ωριμότητα, η αρμονική συμβίωση, τα κοινά παιχνίδια, ο συναγωνισμός, η 
ευκολότερη προσαρμογή λόγω της καθημερινής επαφής και της αμεσότη-
τας, η κοινωνική επαφή δασκάλου – γονέα, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, 
της πρωτοβουλίας, των υγιών σχέσεων με τους συμμαθητές. Αναπτύσσεται 
ο σεβασμός απέναντι στο πρόσωπο του δασκάλου χάρη στην υπευθυνότητα 
και την πνευματική συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου, μέρος που πλέον 
γίνεται ο φυσικός χώρος των μαθητών, χάρη σε μια σύγχρονη μορφή «κρυ-
φής» αλληλοδιδασκαλίας (Χαρίτος, 2008).

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό είναι  μεγάλη, 
διότι πέρα από την εξαντλητική εργασία, λόγω της καθημερινής προετοιμα-
σίας σε μεγάλο όγκο μαθημάτων και της αναπροσαρμογής βάσει του μαθη-
τικού δυναμικού, οφείλει να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες της υπηρεσίας, 
μη έχοντας ευκαιρία να απουσιάσει / να αντικατασταθεί για μικρό χρονικό 
διάστημα (για λόγους υγείας φερ’ ειπείν). Ταυτόχρονα, σκόπελο στην εργα-
σία του εκπαιδευτικού αποτελεί η δυσκολία στην ισοκατανομή του πληθυ-
σμού των τάξεων, γεγονός που επιβαρύνει την ευγενή άμιλλα και την αμφί-
πλευρη επιρροή, εφόσον δεν τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής επικοινωνί-
ας και αλληλεπίδρασης. Οφείλει λοιπόν να κινείται βασιζόμενος σε λεπτομε-
ρές πρόγραμμα, με σχεδιασμό βάθους και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των 
αιτημάτων των μικρών κοινωνιών.

5.0. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΘΕΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο ρόλος του Προϊστάμενου, ανεξαρτήτως οργανικότητας του σχολείου, είναι 
εκ των πραγμάτων απαιτητικός, αφού αναλαμβάνει διοικητικό και διδακτικό 
πόστο. Γι’ αυτό, θα ήταν ωφέλιμο να διαθέτει αυτοπεποίθηση και ανεπτυγμέ-
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νες επικοινωνιακές δεξιότητες, πέρα από τα τυπικά προσόντα. Αυτό βοηθάει 
ως προς την αλληλεπίδραση εσωτερικά και εξωτερικά της σχολικής μονάδας.

Συγκρίνοντας τους δυο ρόλους (Προϊσταμένου Ολιγοθέσιου - Διευθυ-
ντή Πολυθέσιου) προκύπτει υψηλή συσχέτιση ως προς τις αρμοδιότητες 
και τις υποχρεώσεις:

•	 Ο τομέας της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας θεωρείται απαιτη-
τικός από την οπτική της πολυπρόσωπης δράσης του Προϊστάμε-
νου, εφόσον συγκεντρώνει χαρακτηριστικά ηγέτη, επόπτη, εκπαι-
δευτικού, γραμματέα, υποκινητή, αξιολογητή, καθοδηγητή, εκπρό-
σωπου, δέκτη (Μυλωνά, 2005).

•	 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχο-
λικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός-παι-
δαγωγικός υπεύθυνος (Τριανταφύλλου, 2010, σ. 54).

•	 Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι αυτός του εκγυμναστή και του 
μέντορα. Ηγεσία σημαίνει υποστήριξη και όχι απειλές και τιμωρία. 
Η ηγεσία του σχολείου πρέπει να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτι-
κούς, τους γονείς, τους μαθητές και τα μέλη της κοινωνίας (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, 2008, σ. 34).

•	 Η συνεργασία διοίκησης σχολείου - οικογένειας αποδεικνύεται ωφέ-
λιμη καθώς και η αλληλεπίδραση της σχολικής μονάδας με άλλες εκ-
παιδευτικές μονάδες της περιοχής (Σαΐτης, 2008).

•	 Η διοικητική εργασία υλοποιείται εσωτερικά, με γραφειοκρατικές 
ενέργειες και χειρισμό ανθρώπινου παράγοντα (εκπαιδευτικοί, μα-
θητές) και εξωτερικά, αλληλεπιδρώντας με τον κοινωνικό περίγυ-
ρο (Ο.Τ.Α., αθλητικές οργανώσεις κ.ά.) του σχολικού περιβάλλοντος 
(Κατσαρός, 2008, σ. 160).

•	 Ο Προϊστάμενος αποτελεί τμήμα της κεντρικής εξουσίας του Υ.ΠΑΙ-
.Θ. και θεμελιώδες κομμάτι της διοικητικής εξουσίας (Ανδρέου & Πα-
πακωνσταντίνου, 1994).

•	 Στη διοικητική πυραμίδα την εξουσία ασκούν πρόσωπα που διευθύ-
νουν άλλα πρόσωπα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994).

6.0. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΛΙ-
ΓΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η εργασία στο Ολιγοθέσιο σχολείο είναι απαιτητική  όντας κάποιος  εκπαι-
δευτικός - Προϊστάμενος, αλλά εξαρτάται και από τη διάθεση του εκπαιδευ-
τικού να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει. Το Ολιγοθέσιο σχολείο όμως 
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είναι σημαντική πρόκληση, ικανή να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό πολύπλευ-
ρα. Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται στην εν λόγω θέση άτομο στοχαζόμε-
νο, με γνώσεις, σκέψη και εκπαιδευτικό όραμα, το οποίο θα αποτελεί πηγή 
έμπνευσης, συνεργασίας, καθοδήγησης, καινοτομίας, συντονισμού και ορ-
γάνωσης. Ένα άτομο που όχι μόνο κτίζει πάνω στην επίτευξη των στόχων 
του αλλά προσπαθεί να έχει και καλές σχέσεις με το προσωπικό του (Πασι-
αρδής, 2012). Μόνο έτσι η σχολική μονάδα επιτυγχάνει τον στόχο της να 
προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες.

7.0. EΡΕΥΝΑ

7.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτι-
κών αναφορικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

α) Ποια είναι η στάση των Προϊσταμένων ως προς τον ρόλο τους;
β) Ποια είναι τα γνωρίσματα της καθημερινής πράξης στο σχολείο;
γ) Ποια είναι τα περιθώρια εξέλιξής τους στη δουλειά; 
δ) Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής τους από την εργασία; Παράθε-

ση προτάσεων.
 
7.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα με  δομημένες συνεντεύξεις, καθώς  επιχει-
ρήθηκε να γίνει μια εκ βαθέων έρευνα που θα συγκεντρώσει άμεσα πληρο-
φορίες, οι οποίες θα απαντούν στα ερωτήματά της, τα οποία από την αρχή 
ήταν καθορισμένα, όπως και το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχε το περιθώριο 
να κινηθεί ο συνεντευξιαζόμενος (Cohen et al., 2008).

7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ- ΔΕΙΓΜΑ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα μεταξύ του Αυγούστου 
και Οκτωβρίου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 25 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
ασκούν ή  έχουνε ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου  Ολιγοθέσιου 
σχολείου σε σχολεία  πέντε νομών. Για την αρτιότερη και όσο το δυνατόν 
πιο ρεαλιστική απεικόνιση των στάσεων των εκπαιδευτικών, επιλέχθηκαν 
εκπαιδευτικοί από όλο το ηλικιακό φάσμα, μόνιμοι, αναπληρωτές, εκπαι-
δευτικοί με πολύχρονη εμπειρία και με μικρότερη εμπειρία στην υπηρεσία. 
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7.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην πρώτη ερώτηση, η οποία αναφέρεται στον ρόλο του Προϊσταμένου σε 
μια Ολιγοθέσια σχολική μονάδα, οι συνεντευξιαζόμενοι απαντούν ότι ο ρόλος 
αυτός περιλαμβάνει τη διοίκηση και τον συντονισμό της σχολικής μονάδας 
σε συνδυασμό με την εύρυθμη λειτουργία της και την καλλιέργεια ενός υγι-
ούς σχολικού κλίματος. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο Προϊστάμενος πρέ-
πει να είναι ποιοτικός εκπαιδευτικός, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να εξα-
σφαλίζει προϋποθέσεις για ένα δημοκρατικό και ασφαλές σχολείο, να φροντί-
ζει και να συντηρεί το κτίριο. Στις απαντήσεις εμφανίζονται αρκετές φορές οι 
λέξεις διευθυντής, δάσκαλος, υπάλληλος, άνθρωπος, παιδαγωγός, μέντορας.

Το  καλό κλίμα μεταξύ των συναδέλφων, η ανάπτυξη πνεύματος συνερ-
γασίας, οι καινοτομίες, η οργάνωση, η επιστημονική κατάρτιση, η υπευθυ-
νότητα, η ευελιξία, η αποτελεσματικότητα και η δικαιοσύνη είναι κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά και πρακτικές που είναι επιβεβλημένο να χαρακτηρίζουν 
έναν Προϊστάμενο. Πολύ σημαντικές παράμετροι θεωρούνται ο μεγάλος 
φόρτος γραφειοκρατικής εργασίας και οι πολλές ώρες διδακτικού έργου 
που δε συνάδουν μεταξύ τους, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δό-
θηκαν στην ερώτηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συ-
γκεντρώνει ο «ιδανικός» Προϊστάμενος. Ξεχωριστής σημασίας είναι η λέξη 
“όραμα”, η οποία χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.

Απαντώντας στην ερώτηση στην οποία ζητείται να αποσαφηνιστούν τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει, ώστε να είναι αποτελεσματι-
κός στον ρόλο του ο Προϊστάμενος, οι συνεντευξιαζόμενοι υπογραμμίζουν 
ότι είναι τα εξής: υπευθυνότητα, ευελιξία, καινοτομία, εγγύτητα, δικαιοσύνη, 
υποστήριξη, επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία. Ακόμα, η συνέπεια, η εργα-
τικότητα, η ανθρωπιά, η αξιοκρατία, η αποφασιστικότητα και η καλή γνώ-
ση του νομικού πλαισίου της εκπαίδευσης αποτελούν θεμελιώδη εφόδια 
που συμπληρώνουν το παζλ της αποτελεσματικότητας του Προϊσταμένου. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δίνονται στην ερώτηση που αναφέρε-
ται στις πραγματικές συνθήκες μιας τυπικής ημέρας στο σχολείο για έναν 
Προϊστάμενο, επισημαίνεται ότι μια συνηθισμένη σχολική ημέρα περιλαμ-
βάνει εναλλαγή από διδασκαλία σε γραφειοκρατική απασχόληση και με-
τά πάλι σε διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός γίνεται δάσκαλος, γραμματέας, νο-
σοκόμος, εφημερεύων, πρωτοκολλεί, απαντάει στα τηλέφωνα, φτιάχνει το 
αρχείο του σχολείου, διαβάζει νόμους και εγκυκλίους. Πολύ συχνά η μέρα 
του δεν τελειώνει στο σχόλασμα ή στην προετοιμασία για την επόμενη μέ-
ρα, καθώς είναι υπεύθυνος και για τις εξωτερικές υποχρεώσεις του σχολεί-
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ου (προμήθειες υλικών, πληρωμές λογαριασμών, διεκπεραίωση λογιστικών 
ζητημάτων, παιδαγωγικές συναντήσεις κ.ά.).

Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους, στην ερώτηση αναφορικά με τον 
συνδυασμό της εκτέλεσης των καθηκόντων με τη διδασκαλία, διασαφηνίζεται 
ότι είναι σημαντικά δύσκολος. Προϋποθέτει ηρεμία, σχεδιασμό και ετοιμότητα 
ανά πάσα στιγμή. Ο Προϊστάμενος ασκεί το διοικητικό του έργο στα διαλείμματα 
και διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία της σχολικής μονάδας όποτε 
βρει την ευκαιρία. Συνεχώς αποσπάται από τηλεφωνήματα και δουλειές που πρέ-
πει να τακτοποιήσει (πληρωμή λογαριασμών, επαφή με σχολική επιτροπή κτλ).

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, στην ερώτηση σχετικά με την 
επιρροή της άσκησης των καθηκόντων του Προϊσταμένου ως προς τη δι-
δασκαλία, προκύπτει ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως τα καθήκοντα του 
Προϊσταμένου επηρεάζουν αρκετά την ποιότητα της διδασκαλίας και κυ-
ρίως στο πρώτο διάστημα, έως ότου ο εκπαιδευτικός βρει τη ‘’χρυσή τομή’’, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Με το πέρας του χρόνου, ο βαθμός επί-
δρασης μειώνεται. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και απαντήσεις 
στις οποίες σημειώνεται ότι δεν ασκείται ουσιαστική επίδραση. 

Στην ερώτηση λοιπόν που αφορά στα πλεονεκτήματα/οφέλη  που απορ-
ρέουν από τη θέση του (αν υπάρχουν), το σύνολο των ερωτηθέντων υπο-
γραμμίζει ότι σημειώνονται τα παρακάτω οφέλη: 

•	 Απόκτηση εμπειρίας σε διοικητικά ζητήματα
•	 Τριβή σε απαιτητικές καταστάσεις 
•	 Επαφή με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και αναγνωρισιμό-

τητα
•	 Εξοικείωση με το νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος
•	 Οικονομικό όφελος (επίδομα, υπερωρίες)
Ακολούθως, στην ερώτηση σχετικά με τις δυσκολίες/ιδιαιτερότητες που 

ενδεχομένως χαρακτηρίζουν τη θέση αυτή, σημειώνονται οι παρακάτω δυ-
σκολίες:

•	 Τήρηση ισορροπιών 
•	 Περιορισμένος χρόνος
•	 Παράλληλη άσκηση διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας.
•	 Σύγχυση ρόλων
•	 Αδυναμία απουσίας
•	 Αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένων γνώσεων
•	 Έλλειψη πόρων
Όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν στην ερώτηση σχετικά με τη θεώρη-

ση της θέσης του Προϊσταμένου μιας σχολικής μονάδας ως βασικό εφόδιο 
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στην επαγγελματική εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού αναφέροντας, ότι η θέση 
του Προϊσταμένου είναι μια σημαντική εμπειρία μέσω της οποίας αναπτύσ-
σονται πολλές δεξιότητες, αποκτώνται εφόδια και πολλές φορές αποτελεί 
εφαλτήριο για περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη.

Στην ερώτηση σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη διαδικα-
σία που ακολουθείται για την επιλογή των Προϊσταμένων, η πλειοψηφία των 
συνεντευξιαζόμενων χαρακτηρίζει προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιείται η επιλογή αυτή στα Ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην 
Ελλάδα. Ως σημαντικά μειονεκτήματα αναφέρονται η έλλειψη αξιοκρατί-
ας και επιμόρφωσης, καθώς οι Προϊστάμενοι των Ολιγοθέσιων δεν επιλέ-
γονται από τις κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως και η επιλο-
γή του αρχαιότερου εκπαιδευτικού στο σχολείο, παρόλο που υπάρχει πε-
ρίπτωση να μην έχει αντίστοιχη εμπειρία στο παρελθόν. 

Στη ερώτηση αναφορικά με την άποψη κατοχής αυξημένων προσόντων 
από μέρους του Προϊστάμενου μιας σχολικής μονάδας, οι απαντήσεις που 
δίνονται διίστανται. Αρκετοί σημειώνουν ότι, ως Προϊστάμενος μιας δημό-
σιας υπηρεσίας, χρειάζεται να έχει παραπάνω προσόντα από τον μέσο όρο 
των προσόντων των υφισταμένων του. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ανα-
φέρουν ότι δε χρειάζεται για αυτή τη θέση να έχει κάποιος αυξημένα προ-
σόντα, διότι δεν τον καθιστούν πάντα και ικανό, ώστε να αναλάβει θέση ευ-
θύνης προκειμένου να διοικήσει μια σχολική μονάδα.

Η δωδέκατη ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί 
στις συνεντεύξεις αναφέρεται στον βαθμό ικανοποίησής τους από τη δου-
λειά τους. Παρατηρείται αξιοσημείωτη διαβάθμιση στις απαντήσεις. Ο βαθ-
μός ικανοποίησης ποικίλλει, αν και σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος 
ή ίσος του μετρίου. Αυτό που φαίνεται καθαρά όμως είναι ότι οι απαντήσεις 
δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες ασκούν ή έχουν ασκή-
σει καθήκοντα Προϊσταμένου σχολικής μονάδας. Άλλοι παράγοντες, όπως μο-
νιμότητα ή όχι του υπαλλήλου, οικονομικές απολαβές και καθημερινές συν-
θήκες εργασίας φαίνεται να συντελούν καθοριστικά στις απαντήσεις τους.

Oι συνεντευξιαζόμενοι στο ερώτημα σχετικά με τη διαφοροποίηση των 
απαντήσεών τους σε περίπτωση απειρίας τους ως προς την εκτέλεση των 
καθηκόντων του Προϊσταμένου, αποσαφηνίζουν ότι θεωρούν πως δε θα 
επηρεάζονταν οι απαντήσεις τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει και μια σημαντική  
μειοψηφία ερωτηθέντων που προβληματίζονται και δείχνουν να αμφιταλα-
ντεύονται για το εάν όντως θα υπήρχε διαφοροποίηση στις απαντήσεις τους.

Στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να γράψουν προτάσεις, οι οποίες εφαρμοζόμενες θα αύξαναν την ικανο-

Πολυνίκη Τυριακίδου, Νικόλαος Τσιαπλές
Ο ρόλος του προϊσταμένου στο ολιγοθέσιο σχολείο



1673

ποίησή τους από την εργασία τους. Επισημαίνονται οι παρακάτω:
•	 Μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
•	 Μισθολογική αύξηση
•	 Μοριοδότηση των προσόντων τους
•	 Τοποθέτηση σε περιοχή της εκάστοτε επιλογής τους
•	 Περισσότερος χρόνος και μικρότερη ύλη κυρίως για τους μαθητές
•	 Λιγότερη αδιαφορία από την πολιτεία για την Παιδεία
•	 Μεγαλύτερη στήριξη στον εκπαιδευτικό 
•	 Δημιουργία μόνιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, το 

οποίο προϋποθέτει: κατανόηση οικογενειακών αναγκών των εκ-
παιδευτικών, κατασκευή κατάλληλων σχολικών κτιρίων με πλήρη 
τεχνολογικό εξοπλισμό, σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής βάσει 
των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών κι όχι της εξοικονόμη-
σης κονδυλίων

•	 Μεγαλύτερη  χρηματοδότηση για την εκπαίδευση (μισθοί, υλικο-κτι-
ριακός εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων)  

•	 Αξιοκρατία στην εκπαίδευση

8.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κεφά-
λαιο για την εκπαίδευση ως αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε εκπαι-
δευτικής πολιτικής. Μόνο τη δεκαετία 1991-2000 τα Ολιγοθέσια σχολεία 
μειώθηκαν κατά 28,6% (Δήμου, 2002). Ωστόσο, αποτελούν ακόμα αναπό-
σπαστο κομμάτι της ελληνικής εκπαίδευσης για την οικονομική ανάπτυξή 
της λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής κοινωνίας (Saiti, 2005). Το πρό-
σωπο που καλείται να διοικήσει αυτού του είδους τη σχολική μονάδα, απο-
τελεί τον κυρίαρχο πυλώνα σταθερότητας και αποτελεσματικότητάς της. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χαρακτηριστικά του Προϊσταμένου 
θεωρούνται η σωστή υπαλληλική στάση, η ικανότητα ηγεσίας-διοίκησης, η 
αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία. Τα ευρήματα συνάδουν με τη βιβλι-
ογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε (Φύκαρης, 2002∙ Μυλωνά, 2005∙ 
Τριανταφύλλου, 2010∙ Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007α∙ Πασιαρδής, 2004∙ Αν-
δρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994∙ Σαΐτης, 2008). Επισημάνθηκε ότι το δυ-
σλειτουργικότερο κομμάτι στην καθημερινότητα ενός Προϊσταμένου εί-
ναι ο συνδυασμός διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων με τον μεγά-
λο φόρτο εργασίας. Οι Χαρίτος (2008) και Πυργιωτάκης (1992) σε πρότερα 
πονήματά τους κατέδειξαν αυτά τα μειονεκτήματα. Το μεγάλο φάσμα των 
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γνωρισμάτων της καθημερινής πράξης υπερθεματίστηκε από όλα τα υπο-
κείμενα της έρευνας, ενώ υπήρξε ομοφωνία στην αρκετά μεγάλη συσχέτι-
ση των ρόλων Προϊσταμένου-Διευθυντή (Μυλωνά, 2005∙ Τριανταφύλλου, 
2010∙ Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994∙ Κατσαρός, 2008∙ Σαΐτης, 2008). 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια διερεύνησης για τον εντοπισμό του 
βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών-Προϊσταμένων από το επάγγελ-
μά τους. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι υπάρχει απόκλιση στον βαθμό, 
κυρίως λόγω προσωπικών παραγόντων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
εντάσσονται στο γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας μας.
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Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού ως μέσο 
αναβάθμισης της Διοικητικής Διαδικασίας 
στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης 

Ελένη Δ. Φράγκου
Αναστασία Τσούνη 
Φίλιππος Παπάζης 

ABSTRACT

The evaluation of the employees’ effectiveness within the sector of 
Administration of Education is a basic operation of Human Resources 
Management. Given the current economic situation, despite the efforts for 
essential and effective evaluation in the public sector, any effort for evaluating 
the employees of Public Administration received intense contestation, 
reserve and dissatisfaction. The aim of this research is the configuration of 
an applicable and commonly acceptable system of evaluation with united 
philosophy, values and character, that would correspond to the modern 
requirements of greek public sector and will constitute a tool that will have 
formative, pedagogic and developmental role which will encourage the 
detection of problems and the planning of necessary interventions in the 
educational administrative process.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε μια εποχή συνεχώς μεταβαλλόμενη οι ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες ανά-
πτυξης και αποτελεσματικότητας δίνουν συνεχώς κίνητρο σε όλους τους το-
μείς της ανθρώπινης δραστηριότητας για περαιτέρω εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα 
τα επιστημονικό-τεχνολογικά επιτεύγματα δημιουργούν νέες απαιτήσεις στην 
κοινωνία. Σε μία τέτοια εποχή, η απαίτηση για ποιότητα στις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες ειδικά από το δημόσιο τομέα προς τον πολίτη είναι πλέον επιτακτική.

Δεδομένου αφενός ότι η μελλοντική οικονομία και ποιότητα ζωής στην Ελ-
λάδα εξαρτάται από τη βελτίωση της ποιότητας και επίδοσης της εκπαίδευ-
σης κι αφετέρου ότι η ποιότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με την αξιολόγη-
ση, ήταν αναμενόμενο να τεθεί η τελευταία ως ζήτημα διαβουλεύσεων σε κυ-
βερνητικό επίπεδο. 
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Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί η μη βιώσιμη δομή του κόστους του 
υπάρχοντος συστήματος και της έλλειψης αποδοτικότητας, που είναι συμφυ-
ής μιας παρωχημένης, αναποτελεσματικής κεντρικής εκπαιδευτικής δομής, εί-
ναι απαραίτητο ένα σύνολο δράσεων. Μια από αυτές πρέπει να είναι η βέλτι-
στη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενόψει διαφόρων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών 
πιέσεων στη χώρα, προωθούνται άμεσα σημαντικές αλλαγές που περιλαμβά-
νουν συνολικές μεταρρυθμίσεις στην υποχρεωτική εκπαίδευση, την ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διοικητική δομή του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, όπως το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την «Αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών», το νομοσχέδιο για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκ-
παίδευση»  (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), ο ν. 4024/11, το νέο πειθαρχικό δίκαιο και η έκθεση 
του ΟΟΣΑ για την Ελληνική εκπαίδευση (2011) που, όμως, δεν τυγχάνουν της 
αποδοχής των εμπλεκομένων.

Συγκεκριμένα, η πολύπλευρη και πολυεπίπεδη κρίση που ήδη βιώνουμε έχει 
επιπτώσεις και στον εκπαιδευτικό τομέα, καθώς το προτεινόμενο σχέδιο αξι-
ολόγησης έχει συνδεθεί απόλυτα με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη 
αλλά και με τις απολύσεις εκπαιδευτικών, τον έλεγχο και την τιμωρία τους, με 
την κατηγοριοποίηση και υποβάθμιση σχολικών δομών, την όξυνση των εκπαι-
δευτικών και κοινωνικών σχέσεων, την καλλιέργεια κλίματος φόβου και αντα-
γωνισμού, την υπονόμευση από τη μια του επιστημονικού ρόλου των σχολι-
κών συμβούλων και από την άλλη της δυνατότητας δημοκρατικής λειτουργί-
ας στο σχολείο από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών.

Το ενδιαφέρον της παρούσας εισήγησης εστιάζεται στη σύνθεση των θετι-
κών στοιχείων παλαιών συστημάτων αξιολόγησης με απώτερο σκοπό τη δια-
μόρφωση ενός εφαρμόσιμου και κοινώς αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης 
με ενιαία φιλοσοφία, αρχές και χαρακτήρα, που θα συγκεράσει τις απαιτήσεις 
και ανάγκες της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού κόσμου, θα αποτελέσει εργα-
λείο που θα έχει διαπιστωτικό, διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα και θα εξαλείψει κάθε αμφισβήτηση, επιφύλαξη και δυσαρέσκεια.

2.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ 

2.1 Ορισμός της έννοιας αξιολόγησης.

Αν και πληροφορίες μαρτυρούν την οργανωμένη χρήση συγκεκριμένων 
διαδικασιών αξιολόγησης από αρχαιοτάτων χρόνων, ως οργανωμένος θε-
σμός η αξιολόγηση άρχισε να μελετάται συστηματικά από τις αρχές του αι-

Ελένη Φράγκου, Αναστασία Τσούνη, Φίλιππος Παπάζης
Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού ως μέσο αναβάθμισης της διοικητικής …



1678

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ώνα μας με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των 
επιδόσεων των μαθητών (Μαρμαρινός, 1992). Αλλά, κατά τις τελευταίες δε-
καετίες, καθώς όλες σχεδόν οι κοινωνίες θεωρούν την εκπαίδευση παράγο-
ντα πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξή τους, διευρύνθηκε το ενδια-
φέρον για την αξιολόγηση γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
όλων των όψεων και παραμέτρων της. 

Η έννοια της αξιολόγησης του προσωπικού εμφανίζεται από πολύ νωρίς 
στις θεωρίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με προσανατολισμό στον 
έλεγχο των εργαζομένων, τις αμοιβές και τις τιμωρίες. Η αξιολόγηση πραγ-
ματοποιούνταν συγκριτικά μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίοι τοποθετού-
νταν σε σειρά από τον αποδοτικότερο μέχρι τον λιγότερο αποδοτικό, βαθ-
μολογούνταν βάσει διαφορετικών κριτηρίων ο καθένας, αποτελούσαν πα-
θητικούς δέκτες της κρίσης των προϊσταμένων τους, ενώ λίγη σημασία δινό-
ταν στα αποτελέσματά της, καθώς υποτιμούσαν τη διαδικασία της αξιολόγη-
σης χαρακτηρίζοντάς την ως τυπική (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).

Με το πέρας των ετών, η πρακτική εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων, η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η ανάγκη για απο-
τελεσματικότητα και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμόρφωσαν 
τη φιλοσοφία του μάνατζμεντ τοποθετώντας το ανθρώπινο δυναμικό σε 
κεντρικό σημείο και εισάγοντας κατάλληλες μεθόδους και ανάπτυξής του. 
Έτσι, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή της αυτό-αξιολόγησης και πλέον δί-
νει έμφαση σε μελλοντικές επιδόσεις του υπαλλήλου με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση και μάθηση, την υπευθυνότητα και την υποκίνησή του.

Ανατρέχοντας κανείς τη σχετική βιβλιογραφία μπορεί να διαπιστώσει την 
ύπαρξη μιας πληθώρας ορισμών για την αξιολόγηση και την αξιολογική έρευνα.

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α., οι αξιολογήσεις είναι συστηματικές αναλύσεις των 
σπουδαιότερων πλευρών μιας πολιτικής, ενός οργανισμού ή ενός προγράμμα-
τος με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρή-
σης τους. Πρωταρχικός σκοπός τους είναι να συμβάλουν στη βελτίωση της λή-
ψης αποφάσεων, της κατανομής των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας.

Σύμφωνα με την UNESCO, «αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέ-
πει στο να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται, την 
καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και το αποτέλεσμα μιας δραστηριό-
τητας σε σχέση με τους στόχους της. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και μια δι-
αδικασία οργάνωσης, σχετικά με την πρόσκτηση γνώσεων και τη δράση, που 
οφείλει να οδηγήσει στο να βελτιωθούν, από τη μια μεριά οι δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα και από την άλλη ο μελλοντικός προγραμματισμός και 
η λήψη αποφάσεων».
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Ο Suchman (1967), όπως παρουσιάζεται από το Δημητρόπουλο (1999) 
υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση είναι η διαδικασία κρίσης της αξίας ενός προϊό-
ντος, μιας διαδικασίας ή ενός προγράμματος, διαδικασία η οποία δεν προϋπο-
θέτει υποχρεωτικά τη χρήση συστηματικών διαδικασιών ή τεκμηρίων αυτής 
της κρίσης σε αντίθεση με την αξιολογική έρευνα, που προϋποθέτει τη χρήση 
των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών της έρευνας για το σκοπό της αξιο-
λόγησης προσώπων, καταστάσεων ή διαδικασιών. 

Κατά τον Stufflebeam και τους συνεργάτες του (1971), αξιολόγηση είναι η 
διαδικασία της σχεδίασης της συλλογής και της παροχής πληροφοριών οι οποί-
ες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσε-
ων (Δημητρόπουλος, 1999). 

Σύμφωνα με τον Galloway (1975) η αξιολόγηση είναι ένας πολύ ευρύς όρος, 
ο οποίος αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία συλλογής πληροφοριών, κριτικής 
των πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Το νέο στοιχείο που εισάγει σχετίζεται 
με τον τελικό στόχο της αξιολόγησης που θεωρεί πως είναι η λήψη αποφάσεων. 

Ένας πιο απλοποιημένος ορισμός της αξιολόγησης είναι απόδοση αξίας 
πρόσωπο, αντικείμενα, κατάσταση έχοντας θέσει συγκεκριμένα κριτήρια (Κα-
ψάλης, 1989, Παιδαγωγική, Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια– Λεξικό, 1989-1991). 
Στην προσπάθεια να δοθεί ένας πιο ακριβής ορισμός, τονίζοντας το πρακτικό 
της έννοιας της αξιολόγησης, τόνισαν ότι με την αξιολόγηση αποδίδεται κά-
ποια ιδιότητα σε αυτό που αξιολογείται, γίνεται σύγκριση μεταξύ ομοειδών 
πραγμάτων, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια του βαθμού επίτευξης 
κάποιου στόχου.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο ότι αξιολόγηση είναι 
η εκτέλεση ενός συνόλου μη ομοιόμορφων εργασιών, κάτω από συγκεκριμέ-
νες συνθήκες, που έχουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπο-
ρούν να μετρηθούν. Υπολογίζεται δηλαδή το ποσοστό στο οποίο έχουν επιτευ-
χθεί συγκεκριμένοι στόχοι, κατά την εκτέλεση έργων που έχουν ανατεθεί, ενώ 
απώτερος σκοπός είναι η βελτίωσή του ατόμου ως προς την αποτελεσματικό-
τητά του. Υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της υποκειμενικότητας του αξιολογη-
τή, καθώς η αξιολόγηση διενεργείται ούτως ή άλλως με ή χωρίς συγκεκριμένα 
ή ακόμα με μη σαφώς προσδιορισμένα ή ελλιπή κριτήρια.

2.2 Μορφές και διακρίσεις της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με α) τα κρι-
τήρια και τα μέσα έκφρασης, β) το είδος και τον αριθμό των αντικειμένων 
που αξιολογούνται, γ) το στάδιο της πορείας και του σκοπού αξιολόγησης 
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και δ) τη σχέση των αξιολογητών με το αξιολογούμενο έργο ή πρόσωπο.
Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια και τα μέσα έκφρα-

ση διαχωρίζεται σε ποσοτική, όπου δίνεται έμφαση στη μέτρηση και στη 
βαθμολογία με αντικειμενικά κριτήρια στην ιεράρχηση και την ταξινόμη-
ση και  στην ποιοτική, όπου αποφεύγεται η αποτίμηση του αποτελέσμα-
τος και περιγράφονται οι δυνατότητες και αδυναμίες με στόχο τη βελτίωση. 

Η αξιολόγηση με βάση το είδος και τον αριθμό των αντικειμένων που αξι-
ολογούνται διακρίνεται σε συνολική, μερική ή ολική. Αν αναφέρεται σε πολ-
λά αντικείμενα ταυτόχρονα τότε έχουμε συνολική αξιολόγηση. Αν αφορά και 
αναφέρεται σε ένα μόνο αντικείμενο τότε μιλάμε για μερική αξιολόγηση. Η 
Ολική αξιολόγηση πραγματοποιείται σημαντικό χρόνο μετά την ολοκλήρω-
ση ενός έργου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το έργο αποδίδει και ωφελεί.

Η αξιολόγηση με βάση το στάδιο της πορείας και του σκοπού αξιολόγη-
σης χωρίζεται στη προκαταρκτική ή διαγνωστική, τη διαμορφωτική ή συνε-
χή και την τελική ή αθροιστική. Η προκαταρκτική - διαγνωστική πραγματο-
ποιείται πριν από την έναρξη κάποιου προγράμματος, ώστε να εκτιμηθούν 
διάφορες μεταβλητές σχετικές με την πρόοδο του προγράμματος, η διαμορ-
φωτική ή συνεχής αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια εφαρμογής, ενώ η τελική 
ή αθροιστική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μετά το τέλος ενός έργου με σκο-
πό τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του προγράμμα-
τος και τον εντοπισμό των προβλημάτων και δυσκολιών (ανατροφοδότηση). 

Τέλος, η αξιολόγηση ανάλογα με τη σχέση των αξιολογητών με το αξιολο-
γούμενο έργο ή πρόσωπο χαρακτηρίζεται ως εξωτερική ή εσωτερική. Κατά 
την εξωτερική αξιολόγηση, ο αξιολογητής δεν έχει εξάρτηση από τον οργα-
νισμό, ούτε ιεραρχική σχέση, δε δεσμεύεται από τα αποτελέσματα της αξιο-
λόγησης, ούτε από την εξέλιξη του προγράμματος, ενώ μπορεί να διαμορ-
φώσει σφαιρική αντίληψη για το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα. Η εσωτερική 
αξιολόγηση χωρίζεται στην ιεραρχική, όταν γίνεται από τους ιεραρχικά ανώ-
τερους και  συλλογική/αυτοαξιολόγηση, όταν γίνεται από τον ίδιο τον αξιο-
λογούμενο για τον εαυτό του. Τα τελευταία χρόνια συναντάμε τη μικτή εσω-
τερική αξιολόγηση, κατά την οποία συμμετέχουν και οι ιεραρχικά ανώτεροι 
αλλά και οι ίδιοι οι αξιολογούμενοι.

2.3 Μοντέλα αξιολόγησης

Στη σχετική βιβλιογραφία απαντώνται δύο μοντέλα αξιολόγησης: το τεχνο-
κρατικό και το ανθρωπιστικό/πλουραλιστικό. Συγκεκριμένα, στο τεχνοκρατικό  
μοντέλο, η αξιολόγηση είναι ένας μηχανισμός ελέγχου που εστιάζει στο απο-
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τέλεσμα. Κυρίαρχη είναι η έννοια της μέτρησης καθορισμένων στόχων, οπό-
τε έχουμε ποσοτική αξιολόγηση. Στο ανθρωπιστικό- πλουραλιστικό μοντέλο 
δίνεται έμφαση στον ίδιο τον αξιολογούμενο και στις αλληλεπιδράσεις με τό-
σο με τα αντικείμενα εργασίας όσο και με τους άλλους αξιολογούμενους. Ση-
μαντικό είναι ότι δεν αξιολογείται μόνο η επίδοση, αλλά συνυπολογίζονται κι 
άλλοι παράγοντες, δίνοντας έτσι ποιοτικά χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση.

Γενικά, θα πρέπει να τονιστεί το ότι παρά τις διαφορές στους ορισμούς, τα 
είδη, τις μορφές και τις διακρίσεις του όρου «Αξιολόγηση», η τελευταία πρέπει 
να συμβάλλει στη διερεύνηση της γνώσης για το επιτελούμενο έργο, την προ-
ώθηση των διαδικασιών ανάπτυξης, την υποστήριξη της λήψης ορθολογικών 
αποφάσεων, ενώ θα πρέπει να λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης των πρακτι-
κών και του εκάστοτε συστήματος.

3.0 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

3.1 Ανάγκη για ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης και βασι-
κές αρχές του.

Όπως προαναφέρθηκε, στο παραδοσιακό μοντέλο του μάνατζμεντ, η αξι-
ολόγηση των υπαλλήλων εστιαζόταν στον έλεγχο, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούνται εντάσεις μεταξύ συναδέλφων, οι υπάλληλοι να αναπτύσσουν 
αμυντική στάση, ενώ τα αποτελέσματα δε γίνονταν αποδεκτά.

Με την πάροδο του χρόνου όμως και τις εξελίξεις στο χώρο της Διοίκη-
σης Ανθρωπίνων Πόρων, η αξιολόγηση άρχισε να εστιάζεται στον παρά-
γοντα «άνθρωπο», προσανατολιζόμενη στην καθοδήγηση, τη στοχοθεσία, 
τον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων στοιχείων των υπαλλήλων για 
την ανάπτυξη και την επανατροφοδότησή τους. Με αυτή τη μορφή, η αξι-
ολόγηση άρχισε να μην αποτελεί πλέον μια επίπονη και ελεγκτική διαδικα-
σία, αλλά να αποκτά όραμα δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες για μελλο-
ντικές επιδόσεις, έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση και μάθηση, την 
υπευθυνότητα και την υποκίνηση των υπαλλήλων κάνοντάς τους συμμέ-
τοχους (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).

Παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει άρδην ο προσανατολισμός της, η δια-
δικασία της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα 
δεν είναι αρκετά ευέλικτη στα σύγχρονα πρότυπα, για το λόγo ότι ενδεχο-
μένως επηρεάζεται από τη διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων, το πο-
λιτικό καθεστώς και τη γραφειοκρατική φύση του ίδιου του δημοσίου το-
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μέα, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν αφενός το ότι δεν ακολουθού-
νται ούτε εφαρμόζονται οι θεωρίες της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων 
κι αφετέρου το ότι δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής και ανάπτυξης, σε αντί-
θεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου οι επιχειρήσεις καλούνται συνέχεια όχι μό-
νο να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε αλλαγές, αλλά και να αναπτύσσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν θέλουν να επιβιώσουν.

Επιπλέον, το υπάρχον, αλλά και το προσφάτως προτεινόμενο σύστημα 
αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα έτυχε έντονης αμφισβήτησης, επιφύ-
λαξης και δυσαρέσκειας. Ο βασικότερος λόγος ήταν το γεγονός ότι η αξι-
ολόγηση οργανώθηκε με τρόπο που να γίνεται εμφανής η υποκειμενικό-
τητα του αξιολογητή, η ποσοτικοποίηση ποιοτικών μεγεθών που εξαρτώ-
νται από πολλούς μη ελέγξιμους παράγοντες, όπως είναι οι διαπροσωπι-
κές σχέσεις, ενώ συνδέθηκε με δημοσιονομικά κριτήρια και κριτήρια για 
την βαθμολογική τους εξέλιξη.

Αναδύεται επομένως η ανάγκη για ένα σύστημα αξιολόγησης και κατ’ 
επέκταση Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που θα διέπεται από κανόνες δι-
καιοσύνης, θα είναι αμερόληπτη, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη και θα στηρί-
ζει όλες τις πολιτικές αξιοποίησης, υποκίνησης και εξέλιξης του προσωπικού.

Αναλυτικότερα, προκειμένου ένα σύστημα αξιολόγησης να είναι απο-
τελεσματικό πρέπει να βασίζεται στις κάτωθι αρχές:

•	 Να έχει ως επίκεντρο τον «υπάλληλο» και όχι αποκλειστικά το έργο. 
Να μη θεωρείται ο υπάλληλος ως ανεπαρκής και να τιμωρείται με 
απόλυση ή μείωση μισθού, αλλά μέσω της συστηματικής και τεκμη-
ριωμένης εκτίμησης της εργασιακής του απόδοσης, να αξιοποιείται 
σε άλλη θέση/έργο/υπηρεσία.

•	 Να έχει στόχο τον εντοπισμό όλων εκείνων των αιτιών που καθι-
στούν τους υπαλλήλους αναποτελεσματικούς, με απώτερο σκοπό 
της εξάλειψή τους.

•	 Να γίνεται ανάλυση των θέσεων εργασίας από την οποία προκύ-
πτουν οι περιγραφές των θέσεων, δηλαδή το σύνολο των καθηκό-
ντων που αυτές περιλαμβάνουν και οι προδιαγραφές των θέσεων, 
δηλαδή τα προσόντα ή τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα τις 
καλύψουν. Το σημαντικότερο είναι να είναι όλα τα παραπάνω γνω-
στά στον εκάστοτε υπάλληλο, καθώς βάσει αυτών θα αξιολογηθεί.

•	 Να υπάρχει ενιαία αντίληψη όλων των υπαλλήλων για τα κριτήρια 
και τα επίπεδα ανταπόκρισης σε αυτά για κάθε βαθμίδα απόδοσης, 
δηλαδή να σκιαγραφείται η τυπικά αναμενόμενη απόδοση για κά-
θε κριτήριο και κλίμακα αξιολογικής κατάταξης.
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•	 Να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των υπαλλήλων σε όλες τις διαδι-
κασίες, από την περιγραφή της θέσης μέχρι και τον καθορισμό των 
κριτηρίων αξιολόγησης.

•	 Να αξιολογούνται όλοι οι υπάλληλοι, ακόμη και οι αξιολογητές.
•	 Να παρακολουθείται η σωστή εφαρμογή και οι τρόποι αξιοποίησης 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην εκπαίδευση του προ-
σωπικού, στην υπηρεσιακή εξέλιξη και στην αποτελεσματικότητα 
του οργανισμού.

3.2 Ο όρος Δεξιότητα και ο ρόλος της στο σχεδιασμό ενός αποτελε-
σματικού συστήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και κατ’ επέκτα-
ση της αξιολόγησής του.

Κεντρική έννοια για το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης αποτελεί η έννοια της 
«δεξιότητας» (competency), που μάλιστα έχει πρωταρχικό ρόλο σε πολλούς το-
μείς ανάπτυξης, ιδίως την αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ατζέντα 2010).

Ο όρος «δεξιότητα» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα άρθρο από R.W. 
White το 1959 ως έννοια για το κίνητρο απόδοσης. Αργότερα, το 1970, ο Craig 
C. Lundberg καθόρισε την έννοια στο άρθρο του «Σχεδιάζοντας το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Στελεχών». Ο όρος προσέλκυσε το ενδιαφέρον όταν το 1973, έγρα-
ψε ο David  McClelland,  ένα δημιουργικό έγγραφο δίνοντας έμφαση όχι στην 
εξέταση τη νοημοσύνης αλλά των δεξιοτήτων ενός υπαλλήλου. Έκτοτε ο όρος 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως από πολλούς ερευνητές στον τομέα της Διοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων, όπως ο Richard Boyatzis, ο T.F. Gilbert (1978) που χρησιμο-
ποίησε την έννοια σε σχέση με τη βελτίωση της απόδοσης. Η χρήση της ποικίλ-
λει ευρέως, δημιουργώντας πολλές παρανοήσεις. 

Ως «δεξιότητα» θεωρείται ο συνδυασμός πρακτικής και θεωρητικής γνώ-
σης, γνωστικών δεξιοτήτων, συμπεριφοράς και αξιών που χρησιμοποιού-
νται για να βελτιώσουν την απόδοση των υπαλλήλων. Επίσης, θεωρείται η 
κατάσταση του να είναι κάποιος επαρκώς ικανός, έχοντας τη δυνατότητα 
να εκτελέσει έναν συγκεκριμένο ρόλο. 

Ένας πλήρης ορισμός για τον όρο «δεξιότητα» θα μπορούσε να είναι ο εξής: 
Δεξιότητα νοείται οποιαδήποτε ικανότητα, επιδεξιότητα, γνώση, δυνατότητα η 
οποία μπορεί να διδαχθεί ή να αποκτηθεί μέσω εμπειρίας (προσωπικής ή εργασι-
ακής) και η επάρκειά της να μπορεί να μετρηθεί και να αποτιμηθεί μέσω διαδικα-
σιών αξιολόγησης. Η επάρκεια δεξιοτήτων αποτελεί, τόσο τη μονάδα μέτρησης 
της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού ενός Οργανισμού, όσο και το αντικει-
μενικό κριτήριο για τον εντοπισμό και την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (Ul-
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rich et al, 2012. Garret, 2007. Suri & Vohra, 2004. Shippmann et al, 2000. Eraut, 1994).
Οι βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστή-

ματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και κατ’ επέκταση της αξιολόγησής 
τους είναι οι εξής:

•	 Καταγραφή των Δεξιοτήτων των θέσεων εργασίας ενός Οργα-
νισμού. Το σύνολο των δεξιοτήτων και του απαιτούμενου επιπέ-
δου επάρκειας, διαμορφώνουν το προφίλ της κάθε θέσης εργασί-
ας. Μπορούν λοιπόν να οργανωθούν ως ρόλοι θέσεων εργασίας που 
συγκεντρώνουν ένα σύνολο δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο καθορι-
σμένο επίπεδο επάρκειας. Η ομαδοποίηση βοηθάει την ευκολότε-
ρη διαχείριση, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και των θέσε-
ων εργασίας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου ρόλοι επαναλαμβάνονται 
σε περισσότερες από μία θέση εργασίας. 

•	 Δόμηση και διαχείριση του προφίλ δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού του Οργανισμού. Ακολουθώντας την καταγραφή των 
δεξιοτήτων ενός Οργανισμού προκύπτει για τους εργαζομένους, 
ανάλογα με την θέση εργασίας τους, η ανάγκη για επάρκεια σε συ-
γκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων. Δημιουργείται λοιπόν ένα εξατομι-
κευμένο προφίλ δεξιοτήτων για κάθε εργαζόμενο με πλήρες ιστο-
ρικό των επιτευγμάτων και της προόδου του βάσει των πλέον αντι-
κειμενικών κριτηρίων. Η σύγκριση του προφίλ του εργαζόμενου με 
το προφίλ των θέσεων εργασίας ενός οργανισμού μπορεί να βοη-
θήσει και στην κινητικότητα των υπαλλήλων. 

•	 Διάγνωση αναγκών για εκπαίδευση/κατάρτιση. Η χαρτογράφηση 
της επάρκειας των δεξιοτήτων των εργαζομένων αποτελεί το κλειδί 
για την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυ-
ναμικού ενός Οργανισμού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 

•	 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η διάγνωση των εκ-
παιδευτικών αναγκών ενός Οργανισμού υποστηρίζει το σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών διαδικασιών που καθορίζουν με σαφήνεια ένα διδα-
κτικό στόχο, ανάλογα με τις ελλείψεις των υπαλλήλων.

•	 Καταγραφή αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης – ενημέρωση του 
προφίλ δεξιοτήτων των εργαζομένων. Μετά το πέρας της εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας, ενημερώνεται το προφίλ των δεξιοτή-
των των υπαλλήλων. 

Το προτεινόμενο σύστημα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και κατ’ επέ-
κταση της αξιολόγησής των υπαλλήλων σε συνάρτηση με τις βασικές αρ-
χές, σκιαγραφούν ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να ξεπεράσει αρκετά προ-
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βλήματα αξιοπιστίας και αποδοχής της αξιολόγησης.

4.0. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με δεδομένη την έκταση που πήρε κυρίως η τελευταία προσπάθεια αξιολό-
γησης των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, καμία μεταρρύθμιση δε μπο-
ρεί να είναι αποτελεσματική, δίκαιη και ουσιαστική, εάν δεν απαγκιστρω-
θεί από την υποκειμενικότητα του αξιολογητή, την ποσοτικοποίηση ποιο-
τικών μεγεθών που εξαρτώνται από πολλούς μη ελέγξιμους παράγοντες, 
όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, από τα δημοσιονομικά κριτήρια και 
τα κριτήρια για την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι όλοι είναι απαραίτητοι 
και μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές θέσεις με διαφορετικές αρ-
μοδιότητες, ανάλογα με τις δεξιότητές τους.
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 Διδακτική Παρέμβαση Μαθηματικών 
μαθητών ΕΕΕΕΚ με ελαφρά νοητική αναπηρία 

και διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας:
Μια συγκριτική μελέτη

Αναστασία Αλευριάδου, 
Δημήτριος Γκοτζαμάνης, 

Αναστασία Χατζηγιαννακού

ABSTRACT

The purpose of this study was to explore and evaluate an effective 
intervention-teaching program of mathematics to students with mild 
intellectual disabilities (ID) in correlation with their professional training and 
their daily life activities. Furthermore, the study’s aim determined to what 
extent the students’ response is associated with their level of autonomy, 
and explored whether the students’ mathematical skills with mild ID can be 
improved through systematic interventions in mathematics. Participants 
were 10 students of Special Education and Training Schools with mild ID aged 
from 14 to 22 years. The sample was evaluated on their level of autonomy 
and was divided into 2 groups (high-medium and low autonomy) and 
followed teaching intervention. Results suggested improved mathematical 
skills of students, particularly in the field concerned with the concept of 
transaction. Furthermore, a positive correlation of students’ response with 
level of autonomy was found. 

ΕΙσΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία σημαντική μεταστροφή που αφο-
ρά στην ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία (ΝΑ), καθώς και 
στις προσδοκίες που έχουμε από τα άτομα αυτά. Αιτίες αυτής της αλλαγής 
υπήρξαν η βελτίωση των συνθηκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 
τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη του 
κοινωνικού κινήματος για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρίες (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009· Alev-
riadou & Lang, 2011· Dowse, 2009· Mabbett, 2005). 
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ΑυτοΠροσΔΙορΙσΜοσ

Ο αυτοπροσδιορισμός, σύμφωνα με τον Wehmeyer (1999), ορίζεται ως: η 
δραστηριοποίηση του ατόμου ωσάν να είναι ο μοναδικός παράγοντας στη 
ζωή του και η πραγματοποίηση επιλογών και αποφάσεων ανάλογα με την 
ποιότητα ζωής του ατόμου, απελευθερωμένου από υπερβολικές εξωτερι-
κές επιρροές ή επιδράσεις. Ο ίδιος διατύπωσε το λειτουργικό μοντέλο του 
αυτοπροσδιορισμού και ανέπτυξε ένα εργαλείο αξιολόγησης «The Arc’s 
Self-Determination Scale» (Wehmeyer & Kelchner, 1995). Το συγκεκριμέ-
νο μοντέλο βασίζεται στις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής θε-
ωρώντας ότι κάθε άτομο έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του αυτοκαθο-
ρισμού, των επιλογών, των προτιμήσεων και της καλύτερης ποιότητας ζω-
ής (Wehmeyer, 1996· Wehmeyer & Schalock, 2001).                                                          

Ένα βασικό συστατικό του αυτοπροσδιορισμού είναι η αυτονομία.  Κα-
τά τους Wehmeyer και Schwartz (1998), μια συμπεριφορά είναι αυτόνομη, 
όταν το άτομο δρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 
ικανότητες του ανεξάρτητα, ελεύθερα και χωρίς εξωτερικές  αδικαιολόγη-
τες παρεμβολές. Οι κατηγορίες που χαρακτηρίζουν την αυτόνομη λειτουρ-
γικότητα αποτελούνται από δεξιότητες και δραστηριότητες (i) αυτοεξυπη-
ρέτησης και οικογενειακής φροντίδας, (ii) αυτοδιαχείρισης, (iii) ψυχαγωγίας 
και ελεύθερου χρόνου, και (iv) κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

  
ΜΑθΗΜΑτΙΚΑ ΚΑΙ νοΗτΙΚΗ ΑνΑΠΗρΙΑ

Οι περιορισμοί της  ΝΑ στην επεξεργα σία των πληροφοριών είναι  η ση-
μαντικότερη αιτία στην αποτυχία της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης 
(Harding, 1986).  Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2011),  οι  περιορισμοί που 
οφείλονται στη ΝΑ είναι η δυσκολία χρήσης συμβολικών αναπαραστάσε ων, 
η παθητικότητα στη μάθηση, προβλήματα  στη δόμηση εννοιών με βάση 
αισθησιοκινητικές εμπειρίες, αδυναμίες στην προσοχή και τη μνή μη,  προ-
βλήματα ανάγνωσης και γραφής ορολογίας και συμβόλων,  δυσκολίες στην 
ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών,  μη ολοκληρωμένες τεχνικές μέτρησης 
και αδυναμίες στη γενίκευση της γνώσης. Η συνέπεια των παραπάνω πε-
ριορισμών είναι  οι μαθητές με ΝΑ να κατακτούν γνώσεις και δεξιότητες σε 
αρκετά μεγαλύτερη ηλικία από τους συνομηλίκους τους, επίσης η μαθη-
ματική τους  ανάπτυξη περιορίζεται στην  κατάκτηση στοιχει ωδών μαθη-
ματικών δεξιοτήτων (Mastropieri, Bakken, & Scruggs, 1991· Thomas, 1996).

Τα άτομα με ήπια ΝΑ μπορούν και πρέπει να διδάσκονται με το πρόγραμ-
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μα του γενικού σχολείου, αλλά με τη χρήση προσαρμογών και τροποποιή-
σεων ως προς το ρυθμό, τις τεχνικές, τα υλικά και διάφορες άλλες παραμέ-
τρους της διδασκαλίας, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους 
(Parmar, Cawley, & Miller, 1994). Η ανάπτυξη των  μαθηματικών δεξιοτήτων 
θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που  διασφαλί-
ζουν την επιτυχή μετάβαση των ατόμων με ελαφρά ή μέτρια ΝΑ από την 
εκπαίδευση στην ενήλικη ζωή. Ειδικότερα, οι Browder και Grasso (1999), 
διαπίστωσαν ότι η απόκτηση των βασικών αριθμητικών δεξιοτήτων είναι 
βαρύνουσας σημασίας για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης, ενώ 
οι δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων είναι το «κλειδί» για μια αυτόνομη ζωή. 

σΚοΠοσ τΗσ ΠΑρουσΑσ ΕρΕυνΑσ ΚΑΙ υΠοθΕσΕΙσ
 

Σκοπός της έρευνας αυτής  είναι η διερεύνηση και η αποτίμηση μιας πα-
ρέμβασης-διδασκαλίας  μαθηματικών σε  μαθητές Ε.Ε.Ε.Ε.Κ με  ελαφρά ΝΑ 
σε  σύνδεση  με την επαγγελματική τους εκπαίδευση, καθώς και με δρα-
στηριότητες της καθημερινής τους ζωής. Ο σκοπός της έρευνας αυτής εί-
ναι να καταγραφούν τα αποτελέσματα ενός προγράμματος παρέμβασης 
σχετικά με τις μαθηματικές δεξιότητες  και να προσδιοριστεί σε ποιο βαθ-
μό η ανταπόκριση των  μαθητών συνδέεται με το επίπεδο αυτονομίας τους. 

Ειδικότερα, τέθηκαν τα εξής διερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις: Οι μα-
θηματικές ικανότητες των μαθητών με ΝΑ μπορούν να  βελτιωθούν με συ-
στηματική παρέμβαση στα μαθηματικά; Ο βαθμός ανταπόκρισης  των μα-
θητών στην παρέμβαση στα μαθηματικά  συνδέεται με  επίπεδο  αυτονο-
μίας τους; 

ΜΕθοΔοσ

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 10 μαθητές Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) με ελαφρά ΝΑ  σύμφωνα με δι-
άγνωση  από ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστή-
ριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών)  ηλικίας 14-22 ετών.  Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η νοητική τους αναπηρία  δεν συνοδεύονταν από άλλες ανα-
πηρίες (π.χ. αισθητηριακές)  και δεν λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή. Όλα 
τα άτομα του δείγματος  προέρχονταν από το μέσο κοινωνικό-οικονομικό 
επίπεδο  και δεν διέμεναν σε ξενώνα ή ίδρυμα. Στην παρούσα  έρευνα συμ-
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μετείχαν και  4 εκπαιδευτικοί των μαθητών,  2 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικί-
ας 35-45 ετών,  με 5 – 7 έτη εργασίας σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Aπό αυτούς  ένας δίδα-
σκε στους μαθητές το μάθημα της αυτόνομης διαβίωσης, και οι υπόλοιποι 
τρεις το μάθημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης.

Επιλογή μεθοδολογίας

Αρχικά έγινε  αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Με 
βάση αυτή την αξιολόγηση  προέκυψε και το δείγμα της έρευνάς μας. Οι 
μαθητές  αξιολογηθήκαν  για το επίπεδο αυτονομίας τους και  χωρίστηκαν  
σε 2 ομάδες (υψηλής-μέσης) (5 άτομα) και χαμηλής αυτονομίας (5 άτομα). 
Η μέση χρονολογική ηλικία της μιας ομάδας  δεν διέφερε σημαντικά από τη 
μέση χρονολογική ηλικία της άλλης. Ειδικότερα,  η μέση τιμή των δυο ομά-
δων  ήταν 18,8 και 18,6 έτη αντίστοιχα  (p>0,5). Επίσης τα άτομα και των δύο 
ομάδων προέρχονταν από το ίδιο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Στην συ-
νέχεια ακολούθησε  διδακτική  παρέμβαση των μαθητών αυτών στα μαθη-
ματικά, με έμφαση στη χρήση του ευρώ και αξιολόγηση της παρέμβασης.   

 
Εργαλεία

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα παρα-
κάτω κριτήρια αξιολόγησης και σταθμισμένα τεστ: 

1. Κριτήριο αρχικής αξιολόγησης των  μαθηματικών δεξιοτήτων (Συ-
μπληρώθηκε από τους μαθητές µε καθοδήγηση του ερευνητή πριν 
την παρέμβαση, βλ. Παράρτημα). 

2. Η υπό-κλίμακα που αφορά στην αυτονομία του ερωτηματολογί-
ου “The Arc’s Self-Determination Scale” (SDS) των Wehmeyer and 
Kelchner (1995). (Συμπληρώθηκε από τους μαθητές µε καθοδήγη-
ση του ερευνητή.  Το ίδιο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και από 
τους  εκπαιδευτικούς των μαθητών.) Η υπό-κλίμακα αυτονομίας ανα-
φέρεται στους εξής τομείς:   Μέρος Α: Καθημερινή Φροντίδα. Μέρος 
Β: Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Μέρος Γ: Ελεύθερος  χρόνος. 
Μέρος Δ: Αλληλεπίδραση με την κοινότητα.  Μέρος Ε: Μετά σχολι-
κές  Κατευθύνσεις. Μέρος ΣΤ: Προσωπική Έκφραση. Στον πρώτο και 
δεύτερο υποτομέα της «αυτονομίας», η ανεξαρτησία μετριέται στο 
πλαίσιο της λειτουργικότητας του ατόμου μέσα στην οικογένεια και 
κατά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Οι υπόλοιποι 4 υπο-
τομείς αφορούν στη δράση του ατόμου με βάση τις προτιμήσεις του, 
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τις ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις του. 
3. Κριτήριο αξιολόγησης (μαθηματικών δεξιοτήτων) παρέμβασης. (Συ-

μπληρώθηκε από τους μαθητές  στο τέλος κάθε ενότητας της  πα-
ρέμβασης). Το κριτήριο έλεγχου  αξιολόγησης της παρέμβασης απο-
τελείτο από 4 ενότητες: Μέρος   1: Η αξία θέσης των ψηφίων, διάτα-
ξη και σύγκριση αριθμών. Μέρος 2: Απλές πράξεις πρόσθεσης και 
αφαίρεσης – νοεροί υπολογισμοί  -  αλγόριθμοι  πρόσθεσης αφαί-
ρεσης Μέρος 3: Απλές πράξεις  πολλαπλασιασμού και  διαίρεσης  - 
προβλήματα. Μέρος  4: Η έννοια της  συναλλαγής,  βλ. Παράρτημα.

Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης

Οι μαθητές παρουσίασαν υψηλή ικανότητα οπτικής αναγνώρισης αριθμών 
0-100. Οι περισσότεροι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν αριθμούς βασι-
ζόμενοι στη θεσιακή αξία των αριθμών. Εμφανίζουν σχετικά καλή επίδοση 
στη σύγκριση των μεταξύ διψήφιων αριθμών. Σχετικά με τη γραφή αριθμών,  
μονάχα δύο μαθητές κατάφεραν να γράψουν σωστά τριψήφιους αριθμούς. 
Σχεδόν όλοι οι μαθητές μπορούν  να αριθμούν σωστά ανά 10 ως το 100. Ως 
προς την θεσιακή αξία των ψηφίων,  όλοι οι μαθητές έκαναν κάποιο λάθος. 
Στο δεύτερο μέρος δόθηκαν δοκιμασίες που αφορούσαν άλλες 4 πράξεις.  
Χορηγήθηκαν  δοκιμασίες  πρόσθεσης και αφαίρεσης και ενδεικτικά  δοκι-
μασίες από τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Οι μαθητές μπορούσαν 
να εκτελούν προσθέσεις μονοψήφιων χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα,  μπο-
ρούσαν να διαβάζουν μια ισότητα  που περιείχε το σύμβολο της πρόσθεσης 
ή της αφαίρεσης. Εντοπίστηκαν λάθη στην αφαίρεση μονοψήφιων, μη σω-
στή χρήση των δακτύλων και μια μικρή δυσκολία στην αντίστροφη μέτρη-
ση. Η έννοια του μηδενός φαίνεται ότι έχει κατακτηθεί σε συμβολικό επί-
πεδο από όλους τους μαθητές. Στην πρόσθεση και αφαίρεση  διψήφιου με 
μονοψήφιο φυσικό αριθμό υπήρχαν λάθη από όλους του μαθητές. Σημα-
ντικά λάθη εντοπίστηκαν στις προσθέσεις και  αφαιρέσεις με κρατούμενο. 
Από τις δύο τελευταίες υπό- δοκιμασίες του δεύτερου μέρους του κριτηρί-
ου  φάνηκε ότι υπήρχαν αδυναμίες στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. 

Στο τρίτο τμήμα του κριτηρίου χορηγήθηκαν  προβλήματα πρόσθεσης, 
αφαίρεσης πολλαπλασιασμού και διαίρεσης  με μια πράξη. Στις  περισσότε-
ρες  υπό-δοκιμασίες οι μαθητές αντιλαμβάνονταν  το πρόβλημα. Τις περισ-
σότερες   φορές  η λανθασμένη απάντηση είχε να κάνει  με λάθος στον υπο-
λογισμό και λιγότερες φορές με λανθασμένη επιλογή πράξης. Στην  υπό-δο-
κιμασία  στην οποία οι μαθητές θα έπρεπε να υπολογίσουν τα ρέστα  που 
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θα έπαιρναν  από 10 €  αφαιρώντας 2,50 € κανείς μαθητής δεν έδωσε τη 
σωστή απάντηση.  Διαπιστώθηκε  ότι την προπαίδεια πολλαπλασιασμού  
μονάχα 2 μαθητές  την είχαν κατακτήσει ( με αρκετά λάθη) αλλά και αυτοί 
δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν στην διαίρεση (δεν μπορούσαν να κά-
νουν την αντιστροφή άλλης πράξης).     

Όσον αφορά την ικανότητα χειρισμού χρημάτων διαπιστώθηκε ότι σε 
επίπεδο αναγνώρισης  νομισμάτων – χαρτονομισμάτων η πλειονότητα των 
μαθητών  του δείγματος σημείωσε επιτυχία, κάποια λάθη σημειώθηκαν στην 
αναγνώριση των λεπτών. Στη δοκιμασία που αφορούσε την ικανότητα εκτί-
μησης αγοραστικής αξίας όλοι οι μαθητές τα κατάφεραν. Αρκετοί  μαθη-
τές είχαν πρόβλημα στην καταμέτρηση των μηνών. Ειδικότερα στη δοκιμα-
σία  που είχε να κάνει με μέτρηση χρόνου όλοι οι μαθητές έκαναν κάποιο 
λάθος π.χ. η ώρα είναι 5: 15 τι ώρα θα είναι μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά;  

Πίνακας 1: Σύγκριση των επιδόσεων  στα μαθηματικά της αρχικής
αξιολόγησης των μαθητών υψηλής- μέσης και χαμηλής αυτονομίας.  

Αυτονομία Μέση 
τιμή

τυπική 
απόκλιση

στατιστικό 
σφάλμα μέσης 

τιμής

Έλεγχος
στατιστικής  

σημαντικότητας

t p

Μέρος 1
υψηλή-μέση

χαμηλή
29,60 4,505 2,015 -0,237 0,819
30,40 6,066 2,712

Μέρος 2
υψηλή-μέση

χαμηλή

26,40 3,435 1,536 0,414 0,690
25,20 5,495 2,457

Μέρος 3
υψηλή-μέση

χαμηλή

19,,40 6,804 6,804 0,054 0,958
19,20 4,764 4,764

 Μέρος 2
υψηλή-μέση

χαμηλή

29,,20 1,924 1,924 0,798 0,461
27,20 5,263 5,263

Συνολική Βαθμολογία
υψηλή-μέση

χαμηλή

104,60
102,00

15,076
20,359

15,076
20,,359 0,229 0,824

Η μέση τιμή της  βαθμολογίας  των μαθητών  της ομάδας υψηλής μέ-
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σης αυτονομίας  σε καθένα από τα μέρη   της αρχικής αξιολόγησης, καθώς 
και η μέση τιμή της γενικής βαθμολογίας  δεν διαφέρει (στατιστικά σημα-
ντικά)  από την ομάδα μαθητών χαμηλής αυτονομίας.  Ο μέσος όρος της 
συνολικής  βαθμολογίας  των μαθητών της ομάδας υψηλής-μέσης αυτο-
νομίας Μ=104,60, SD=15,08) δεν είναι στατιστικά σημαντικά  υψηλότε-
ρος (t=0,229, DF=8, p=0,824) από αυτόν της ομάδας χαμηλής  αυτονομίας             
(Μ=102,00 ,SD=20,35). Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για κάθε ένα από 
τα  μέρη της αρχικής αξιολόγησης (βλ. Πίνακα 1).

Παρέμβαση

Τα προγράμματα παρέμβασης σε άτομα µε ΝΑ ακολουθούν ορισμένες φά-
σεις, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Στην παρούσα παρέμβαση 
ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:

Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από το την αρχική αξιολόγηση των συμ-
μετεχόντων για  τον εντοπισμό του προβλήματος (χαμηλό επίπεδο μαθηματι-
κών δεξιοτήτων ή μη σωστή χρήση αυτών των μαθηματικών δεξιοτήτων στην 
καθημερινότητα). Κατόπιν τέθηκαν οι  ειδικοί στόχοι παρούσας παρέμβασης 
που ήταν οι ακόλουθοι: α) Να κατανοήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως 
την έννοια της θεσιακής αξίας και την έννοια του αριθμού ως μεγέθους. β) Να 
είναι σε θέση να διαβάζουν, και να γράφουν αριθμούς. γ) Να κατανοήσουν την 
έννοια των αριθμητικών πράξεων και να λύνουν απλά προβλήματα αριθμητι-
κών πράξεων µε μικρούς αριθμούς. δ) Να επισημαίνουν, να αξιολογούν και να 
διορθώνουν τα λάθη τους μέσα από ποικίλες διαδικασίες και τέλος ε) Η σωστή 
χρήση των μαθηματικών δεξιοτήτων στην καθημερινότητα. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής παρέμβασης ήταν: η ποιοτική ή γνωστική ανάλυση των λαθών των  
μαθητών (Αγαλιώτης, 2011),  και με ένα τεστ αξιολόγησης  στο τέλος κάθε ενό-
τητας της διδακτικής παρέμβασης. Η γνωστική ή ποιοτική ανάλυση των λα-
θών γινόταν: α) Από τις γραπτές απαντήσεις των μαθητών. β) οι μαθητές κα-
τά την επίλυση των ασκήσεων ή την εκτέλεση των πράξεων περιέγραφαν με-
γαλόφωνα τη διαδικασία και γ) Ο μαθητής απαντούσε σε ερωτήσεις του διδά-
σκοντα και οι ερωτήσεις υποβάλλονταν µε βάση τις απαντήσεις και τις αντι-
δράσεις του μαθητή.

Αποτελέσματα  κριτήριου έλεγχου  αξιολόγησης  παρέμβασης 

Οι περισσότεροι μαθητές -όχι όλοι- εμφανίζουν καλή επίδοση στη σύγκρι-
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ση των διψήφιων αριθμών, μπορούν να συγκρίνουν αριθμούς, βασιζόμε-
νοι στη θεσιακή αξία των αριθμών, καθώς και να σημειώνουν μονάδες και 
δεκάδες. Παρουσιάζουν βελτίωση στη γραφή αριθμών. Παρατηρήθηκε πε-
ριορισμός της χρήσεις των δακτύλων στις εκτελέσεις προσθέσεων- αφαι-
ρέσεων  μονοψήφιων, περιορισμός  και  μείωση των δυσκολιών στην αντί-
στροφη μέτρηση.  Εντοπίστηκαν λάθη στους αλγόριθμους  της πρόσθεσης 
και της αφαίρεσης, ειδικά  με κρατούμενο.

Οι περισσότεροι  μαθητές μπορούν να μετατρέπουν τους πολλαπλασι-
ασμούς σε διαδοχικές προσθέσεις, δεν παρατηρείται όμως το ίδιο και στην 
διαίρεση. Στην επίλυση προβλημάτων οι μαθητές αντιλαμβάνονταν  το πρό-
βλημα,  μπορούν να επιλέξουν τη σωστή πράξη. Το λάθος έχει να κάνει κυ-
ρίως  με λανθασμένο υπολογισμό. Όσον αφορά την ικανότητα χειρισμού 
χρημάτων, διαπιστώθηκε βελτίωση στους περισσότερους μαθητές. Παρα-
τηρήθηκαν λάθη στην μετατροπή ευρώ σε λεπτά και αντίστροφα, καθώς 
και στα προβλήματα συναλλαγών. Καλύτερη ήταν η επίδοση των μαθητών 
στις δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με την έννοια της συναλλαγής 
σε εικονικό παντοπωλείο.    
 

Πίνακας 2 : Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις βαθμολογίας αξιολόγησης 
παρέμβασης στα μαθηματικά των  μαθητών υψηλής- μέσης και χαμηλής

αυτονομίας. Έλεγχος σημαντικότητας  διαφοράς των μέσων όρων

Αυτονομία Μέση 
τιμή

τυπική 
απόκλιση

στατιστικό 
σφάλμα 

μέσης τιμής

Έλεγχος
στατιστικής  

σημαντικότητας
t p

Μέρος 1
Υψηλή-Μέση

Χαμηλή

36,00
30,60

1,870
5,176

0,840
2,315 2,194 0,04

Μέρος 2
Υψηλή-Μέση

Χαμηλή

30,20
25,60

2,490
5,370

1,114
2,400 1,739 0,301

Μέρος 3
Υψηλή-Μέση

Χαμηλή

25,20
20,00

4,970
4,062

2,223
1,812 1,812 0,847
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Μέρος 4
Υψηλή-Μέση

Χαμηλή

36,60
28,80

1,673
6,058

0,748
2,709 2,775 0,008

Συνολική 
Βαθμολογία

Υψηλή-Μέση
Χαμηλή

128,00
105,60

10,173
19,340

4,549
8,648 2,354 0,047

Παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στο 1ο μέρος   αξία θέ-
σης  ψηφίων ,διάταξη και σύγκριση αριθμών, και στο 4ο μέρος, έννοια της συ-
ναλλαγής. Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά έχουμε και  στη συνολική 
βαθμολογία, υπέρ της ομάδας υψηλής- μέσης αυτονομίας.   

Συγκρίσεις των επιδόσεων των μαθητών πριν την παρέμβαση (αρχι-
κή αξιολόγηση) και μετά την παρέμβαση στα μαθηματικά (τελική αξιο-
λόγηση)

Για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας έγινε έλεγχος  
για διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις στην αρχική αξιολόγηση  και στην 
αξιολόγηση της παρέμβασης (τελική αξιολόγηση) σε κάθε μια ξεχωριστά  
από τις δύο αμάδες  αυτονομίας. 

Πίνακας 3 : Έλεγχος της σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων της 
βαθμολογίας  της αρχικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης της παρέμβασης  

(τελική αξιολόγηση) της ομάδας υψηλής- μέσης αυτονομίας

ομάδα 
υψηλής- 

μέσης 
αυτο- 

νομίας

t df Sig.
2-

tailed

Μέσος 
όρος

Τυπική 
απόκλιση

Στατιστικό 
σφάλμα  
μέσης
 τιμής

95% 
διάστημα

 εμπιστοσύνης 

κατώτερο ανώτερο

Μέρος1
Αρχική 
-τελική

-6,40 3,28 1,46 -10,48 -2,31 -4,355 4 ,012

Μέρος2
Αρχική 
-τελική

-3,80 1,30 ,58 -5,41 -2,18 -6,517 4 ,003
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Μέρος3
Αρχική 
-τελική

-5,40 4,77 2,13 -11,32 ,528 -2,529 4 ,045

Μέρος2
Αρχική 
-τελική

-7,00 1,00 ,44 -8,24 -5,758 -15,65 4 ,000

συνολική
Αρχική 
-τελική

-22,60 7,73 3,45 -32,20 -12,99 -6,535 4 ,003

Πίνακας 4 : Έλεγχος της σημαντικότητας της διαφοράς των μέσων όρων της 
βαθμολογίας  της αρχικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης της παρέμβασης  

(τελική αξιολόγηση) της ομάδας χαμηλής αυτονομίας

ομάδα 
χαμηλής

αυτο-
νομίας

t df Sig.
2-

tailed

Μέσος 
όρος

Τυπική 
απόκλιση

Στατιστικό 
σφάλμα  
μέσης
 τιμής

95% 
διάστημα

 εμπιστοσύνης 
κατώτερο ανώτερο

Μέρος1
Αρχική 
-τελική

-0,20 1,303 0,583 -1,818 1,418 -0,343 4 0,749

Μέρος2
Αρχική 
-τελική

-0,40 ,894 0,400 -1,510 ,710 -1,000 4 0,374

Μέρος3
Αρχική 
-τελική

-0,80 1,923 0,860 -3,188 1,588 -0,930 4 0,405

Μέρος2
Αρχική 
-τελική

-1,60 1,673 0,748 -3,677 0,477 -2,138 4 0,099

συνολική
Αρχική 
-τελική

-3,00 3,082 1,378 -6,827 0,827 -2,176 4 0,095

Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες της ομάδας υψηλής- μέσης αυτονομί-
ας  πριν την παρέμβαση και μετά την παρέμβαση στον Πίνακα3, παρατη-
ρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλα τα μέρη, καθώς επίσης  
και στη συνολική  βαθμολογία. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, συγκρίνοντας 
τις βαθμολογίες της ομάδας χαμηλής αυτονομίας,  πριν την παρέμβαση 
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και μετά την παρέμβαση,  δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές δι-
αφορές σε κανένα από τα μέρη των αξιολογήσεων, καθώς επίσης  και στη 
συνολική  βαθμολογία.  

 
συζΗτΗσΗ

Η διδασκαλία  μαθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΝΑ θεωρείται  σημαντι-
κή για την  εκπαίδευσή τους, καθώς και  για την επαγγελματική αποκατάστα-
ση. Οι μαθητές που έχουν κατακτήσει βασικές μαθηματικές  δεξιότητες είναι 
πιο πιθανό να είναι ανεξάρτητοι και ικανοί να κάνουν συναλλαγές, να βρουν  
μια θέση εργασίας, και να ζήσουν ανεξάρτητα (Patton et al., 1996). 

Ερευνητικό ερώτημα: Οι μαθηματικές ικανότητες των μαθητών με ΝΑ 
μπορούν να  βελτιωθούν με συστηματικές παρεμβάσεις στα μαθηματικά; 
Τα αποτελέσματα είναι συμβατά με τα  ευρήματα των Browder και των συ-
νεργατών του (2008), σύμφωνα με τα οποία η συστηματική διδασκαλία μα-
θηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΝΑ μπορεί να είναι αποτελεσματική 
ειδικά στην περίπτωση που οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιό-
τητες αυτές σε καταστάσεις καθημερινής ζωής.  Από τα ερευνητικά αποτελέ-
σματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μαθητές µε ελαφρά ΝΑ, είναι δυνα-
τόν να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση στο γνωστικό αντικείμενο των 
μαθηματικών, εφόσον δεχτούν συστηματική διδασκαλία, η οποία θα έχει 
σαφή προσανατολισμό και συγκεκριμένους στόχους, όταν γίνεται χρήση 
ειδικών μεθόδων και τεχνικών, όταν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσμα-
τα τόσο της διάγνωσης όσο και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και ταυτό-
χρονα υπάρχει η κατάλληλη ψυχολογική αντιμετώπισή τους. Τα ευρήματα 
αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων ερευνών,  σύμφωνα με τα  οποία,  
οι μαθητές με ΝΑ  μπορούν  να  βελτιώσουν τις μαθηματικές τους δεξιότη-
τες χρησιμοποιώντας μνημονικές στρατηγικές και συστηματική διδασκα-
λία (Kuhl, Sinner, &  Ennemoser,  2012· Mastropieri et al., 1991).

Ερευνητικό ερώτημα: Ο βαθμός ανταπόκρισης  των μαθητών στην πα-
ρέμβαση στα μαθηματικά  συνδέεται με  επίπεδο  αυτονομίας; Για την ομά-
δα χαμηλής αυτονομίας δεν υπήρξε αύξηση στατιστικά σημαντική των επι-
δόσεων των μαθητών. Αντίθετα για την ομάδα υψηλής μέσης αυτονομίας   
η διαφορά της μέσης τιμής  της συνολικής  βαθμολογίας  της αρχικής αξι-
ολόγησης και της τελικής αξιολόγησης   ήταν   σημαντική.  Ειδικότερα, αύ-
ξηση των επιδόσεων των μαθητών παρατηρείται στο μέρος  της αξιολόγη-
σης που έχει να κάνει με την έννοια της συναλλαγής, δηλαδή  όταν συνδέ-
εται  με δραστηριότητες  που σχετίζονται  με την καθημερινότητα των μα-
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θητών (Αγαλιώτης, 2012·  Patton et al., 1996). Με το εύρημα αυτό  συμφω-
νούν άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες, η επίλυση προβλημάτων αυ-
ξάνει την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτονομίας  σε μαθητές με ΝΑ (Agran, 
Blanchard, Wehmeyer, & Hughes, 2002·  Collins, 2007). 

Βασικός σκοπός της μαθηματικής εκπαίδευσης  των μαθητών με ελαφρά  
ΝΑ πρέπει να είναι η καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή να εφαρμόζει 
μαθηματικές γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες σε προβλήματα της καθη-
μερινής ζωής. Τέλος, να γίνεται συστηματική ανατροφοδότηση των μαθη-
τών για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους  (Τhomas, 1996).

Η παρούσα  έρευνα «ανοίγει νέους δρόμους», οι οποίοι χρήζουν διερεύ-
νησης και θέτει ερευνητικά ερωτήματα. Μερικά από αυτά είναι τα εξής: Η 
ενίσχυση των λειτουργικών αριθμητικών δεξιοτήτων   οδηγεί  στη βελτίω-
ση ακαδημαϊκών αριθμητικών δεξιοτήτων; Ποια θα πρέπει να είναι η στο-
χοθεσία του εκπαιδευτικού πλαισίου (με την έννοια του αναλυτικού προ-
γράμματος) για την ανάπτυξη των αριθμητικών δεξιοτήτων στα άτομα με 
ελαφρά ΝΑ: η βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης ή η έμφαση στη 
λειτουργική εφαρμογή τους; Πώς πρέπει να  είναι μια  αποτελεσματική δι-
δασκαλία για  μαθητές µε ελαφρά ΝΑ σε επιμέρους περιοχές των Μαθημα-
τικών; Με ποιούς παράγοντες  συνδέονται οι μαθηματικές δεξιότητες  των 
μαθητών με ελαφρά ΝΑ;
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Παράρτημα
(Παραδείγματα- τμήματα των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν)  

Κριτήριο ελέγχου μαθηματικών δεξιοτήτων (Αρχική αξιολόγηση)
-  Διατάσσω τους  παρακάτω αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 
10,  7,  15,  23,  9,  16,   7 (Κατανόηση αριθμών, Μέρος 1).  
-  Πάρε 2 φορές από 5 (έλεγχος της κατανόησης του πολλαπλασιασμού, 
Μέρος 2).
- Ο Κώστας είχε 18 € . Πήρε και χαρτζιλίκι από τη γιαγιά του 5€. Πόσα χρή-
ματα έχει τώρα; Μπορεί να αγοράσει ένα παιχνίδι που κάνει 24 €; (Προβλή-
ματα, Μέρος 3).
- η ώρα είναι 6:15 τι ώρα θα είναι μετά από 2 ώρες; ( Λειτουργική χρήση 
των αριθμών, Μέρος 4).
                                                                             
 Κριτήριο ελέγχου μαθηματικών δεξιοτήτων Παρέμβασης (τελική αξι-
ολόγηση)
- συμπλήρωσε µία από τις λέξεις: μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες.  26      Το 
6 φανερώνει …,το 2 φανερώνει… ( αξία θέσης των ψηφίων, Μέρος 1)
- Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις: 7 + 8 =… ,8+5=… , (υπέρβαση δεκάδας, 
Μέρος 2).
- Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις: 15 : 3 = …  5   6   10  9 (διαιρέσεις με πι-
θανές απαντήσεις –εκτιμήσεις, Μέρος 3)
 - Ο Γιάννης έχει 34 €. Έχει 6 €  περισσότερα από το Γιώργο. Πόσα € έχει ο 
Γιώργος; (προβλήματα, Μέρος 3) 
- Ένα γλυκό κοστίζει 2€ και 30 λεπτά. Πόσα χρήματα θα πληρώσουμε; Δεί-
ξε με τα δικά σου χρήματα. Πόσα ρέστα θα πάρουμε από 5 €; Δείξε με τα 
δικά σου χρήματα. (Η έννοια της συναλλαγής, Μέρος 4)
- Στους μαθητές δόθηκε μια συνταγή  κέικ   20 € και ένα κομπιουτεράκι . Οι 
μαθητές  πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα υλικά από το εικονικό παντο-
πωλείο (σε κάθε προϊόν αναγράφεται  τιμή του)  και να προχωρήσουν  στη 
συναλλαγή  και να κάνουν έλεγχο για τα ρέστα. (Δραστηριότητα εικονικό 
παντοπωλείο, Μέρος 4)

Η κλίμακα Αυτό-προσδιορισμού Arc    
Υποκλίμακα: Αυτονομία
•	 Φτιάχνω μόνος μου το φαγητό μου ή το κολατσιό μου  0 1 2 3
(Καθημερινή Προσωπική Φροντίδα
και Λειτουργίες Σχετικές με την Οικογένεια)
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•	 Πάω σε μαγαζιά μόνος μου       0 1 2 3
(Αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον)
•	 Κάνω πράγματα που μου αρέσουν όταν δεν είμαι σχολείο 0 1 2 3
(Δημιουργικός και Ελεύθερος Χρόνος)
•	  Πάω σινεμά, σε συναυλίες και χορούς   0 1 2 3
(Συμμέτοχη και Αλληλεπίδραση με την Κοινότητα)
•	 Κάνω πράγματα στο σχολείο που μοιάζουν    0 1 2 3
με τη δουλειά που θέλω να κάνω
(Μετά-σχολικές κατευθύνσεις) 
•	 Διαλέγω πως να ξοδέψω τα λεφτά μου    0 1 2 3
(Προσωπική Έκφραση)

Αναστασία Αλευριάδου
e-mail: alevriadou@uowm.gr

 
Δημήτριος Γκοτζαμάνης

e-mail: dgkotzamanis@gmail.com

Αναστασία Χατζηγιαννακού
e-mail: a.hadjiyiannakou@euc.ac.cy
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ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 
στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 
των μαθητών/-τριών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες

Μαρία Αποστολίδου 
Αικατερίνη Πολυμίλη

ABSTRACT

The following study investigate the secondary education teachers’ role 
in the encouragement of the social skills of the students with Special 
Learning Disabilities. The Special Learning Disabilities are a crucial factor 
in the appearance of social and behavioral problems of the students 
due to the disappointment and frustration they experience during their 
academic progress. The results of this study demonstrate that the students 
face difficulties in communicating with their classmates, which lead to the 
creation of problematic relations with their peers. Moreover, the students’ 
social skills present deficits as they have difficulty in completing their group 
assignments and in managing their intense emotions.

ΕΙσΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του ρόλου του/της εκ-
παιδευτικού στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η εισήγηση αποτελεί μέρος της εργασίας, η 
οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τομέα 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΑΠΘ υπό την εποπτεία της κ. Μάρως Δόικου. 

Μέσα από την ερευνητική αυτή εργασία επιδιώκεται να ερευνηθεί το επί-
πεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες καθώς και ο ρόλος του του/της εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια αυ-
τών, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα μη κοινωνικής συμπεριφοράς. Σύμ-
φωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις 
δεξιότητες επικοινωνίας και για την προκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών 
με ΕΜΔ επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ελλειμματικών κοινωνικών δεξιοτήτων.
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1.0. θΕΩρΗτΙΚο ΜΕροσ

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα εμ-
φάνισης κοινωνικών και συμπεριφορικών προβλημάτων (Δόικου – Αυλίδου, 
2006. Στασινός, 1999). Συχνά οι μαθητές/τριες με ΕΜΔ διακατέχονται από 
αισθήματα απογοήτευσης, ματαίωσης και απόρριψης κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής τους πορείας. Η ακαδημαϊκή τους αποτυχία τους προκαλεί 
έντονο άγχος με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, συμπτώμα-
τα κατάθλιψης και προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις (Πολυχρόνη, 
2011. Στασινός, 1999. Singer, 2007).

Σημαντικοί παράγοντες που εμφανίζουν τα παιδιά με ΕΜΔ ψυχοκοινω-
νικά προβλήματα είναι οι ελλειμματικές κοινωνικές δεξιότητες, οι κακές 
σχέσεις με τους συνομηλίκους, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και οι περιπτώ-
σεις που γίνονται θύματα σχολικού εκφοβισμού (Singer, 2007). Σύμφωνα 
με έρευνες το 75% των μαθητών/τριών με ΕΜΔ παρουσιάζουν προβλήμα-
τα στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Elksnin & Elksnin, 2004. Kavale 
& Mostert, 2004).

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή αλληλε-
πίδραση των παιδιών με ΕΜΔ με τους συνομηλίκους τους και της προσαρ-
μογής τους εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη Wiener 
(2004) oι κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται με βάση τις διακριτές συμπερι-
φορές που βοηθούν τα παιδιά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά  στα κοι-
νωνικά τους καθήκοντα για την επίτευξη της κοινωνικής τους επιτυχίας. Η 
επιτυχής αλληλεπίδραση με τους άλλους είναι το κλειδί για την απόκτηση 
εμπειριών, οι οποίες θα φανούν χρήσιμες για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων που θα συναντήσουν στη ζωή τους ως ενήλικες (Chen, 2006). Σε αντί-
θεση, παιδιά τα οποία απορρίπτονται από τους συνομηλίκους τους υπάρ-
χει κίνδυνος να εμφανίσουν διαταραχές στη συμπεριφορά τους τόσο κατά 
την παιδική τους ηλικία όσο και κατά την ενήλικη τους ζωή (Wiener, 2004).

Η ύπαρξη μίας μόνο κατηγοριοποίησης των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν 
υπάρχει, ωστόσο υπάρχει μια κοινή βάση όσον αφορά τους τομείς που εξε-
τάζουν οι κοινωνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με το διαχωρισμό της Wiener 
οι κοινωνικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν, τις κοινωνικές γνωστικές δε-
ξιότητες ( ενσυναίσθηση, αφαιρετική ικανότητα του παιδιού να συγκρατεί 
τις σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνική ζωή των άλλων, κατανόη-
ση των συνεπειών των κοινωνικών του δράσεων και οι ώριμες ηθικές κρί-
σεις που οδηγούν στην κοινωνική δράση), τις δεξιότητες επικοινωνίας (να 
χρησιμοποιεί το παιδί τα κατάλληλα μέσα για να συμμετέχει σε μια συνο-
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μιλία και να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, να επικοινωνεί λεκτικά και μη με 
τρόπους που να γίνεται κατανοητός στους άλλους, να συμμετέχει στις προ-
σπάθειες επικοινωνίας και να είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί με τα αιτή-
ματα του κοινωνικού συνόλου), την προκοινωνική συμπεριφορά (να συμπε-
ριφέρεται θετικά και ανιδιοτελώς) και τις δεξιότητες ρύθμισης συναισθήμα-
τος (να εκφράζει με αποδεκτό τρόπο τα θετικά του συναισθήματα, να ανα-
στέλλει την αρνητική του συμπεριφορά που θα προκύψει από τις αρνητι-
κές σκέψεις και τα συναισθήματά του) (Wiener, 2004).

Σύμφωνα με τον Gresham, οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις ( αποδοχή αυθεντίας, δεξιότητες συζήτησης και συ-
νεργασίας), τη σχέση με τον εαυτό του (δυνατότητα έκφρασης συναισθη-
μάτων, θετική στάση απέναντι στον εαυτό του/της ), την εκτέλεση καθηκό-
ντων (ολοκλήρωση εργασίας, συμμόρφωση σε οδηγίες) και την αποδοχή 
του παιδιού από τους συνομηλίκους του/της (Δόικου – Αυλίδου, 2002:130).

Τέλος, ο διαχωρισμός της Τριλίβα και του Chimienti περιέχει τις κατη-
γορίες των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ενσυναίσθησης ( να προσέχουν τις 
συναισθηματικές εκφράσεις των άλλων και να ακούν με προσοχή αυτά που 
εκφράζουν, να είναι ευαίσθητοι και να δείχνουν κατανόηση προς τους άλ-
λους, να βοηθούν τους άλλους ), της επικοινωνίας (να είναι αποτελεσματι-
κή η αλληλεπίδραση τους με τους άλλους, να  χειρίζεται δύσκολα θέματα 
με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, να ακούν τους άλλους και να επιδιώ-
κουν την αμοιβαία κατανόηση μοιράζοντας τις πληροφορίες που έχουν, μα 
προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους άλλους κα να δέχονται τα άσχημα 
και τα καλά νέα ), του χειρισμού διαφορών και συγκρούσεων ( να χειρίζο-
νται δύσκολους ανθρώπους και αγχώδεις καταστάσεις με διπλωματία και 
λεπτότητα, να εντοπίζουν πιθανές συγκρούσεις και να βοηθούν στην επίλυ-
ση των προβλημάτων ), της διασύνδεσης (να διατηρούν σχέσεις βασισμέ-
νες στην εμπιστοσύνη, στο σεβασμό και στην αναγνώριση, να διατηρούν 
καλές επαφές με γνωστούς και φίλους, να καλλιεργούν σχέσεις κα γνωριμί-
ες γενικά ), της συνεργασίας (να μοιράζονται πληροφορίες, πόρους και σχέ-
δια, να δημιουργούν φιλική ατμόσφαιρα, να αναζητούν ευκαιρίες για συ-
νεργασία, να δίνουν έμφαση στους στόχους της συνεργασίας αλλά και στις 
σχέσεις τους με τους άλλους) (Τριλίβα & Chimienti 2002:11-12).

Τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στα παιδιά με ΕΜΔ 
λόγω των συναισθηματικών και κοινωνικών ελλειμματικών δεξιοτήτων χρή-
ζουν ιδιαίτερης παρέμβασης και αντιμετώπισης μέσα στο χώρο του σχο-
λείου. Αρκετές είναι οι έρευνες που καταδεικνύουν, ότι οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτή-
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των. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει έναν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση των κοινω-
νικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών με ΕΜΔ (Court & 
Givon, 2003). Λόγω της καθημερινής επαφής με τα παιδιά ο/η εκπαιδευτι-
κός μπορεί να παρακολουθήσει την κοινωνική αλληλεπίδραση που ανα-
πτύσσεται μεταξύ των παιδιών καθώς επίσης και να καταγράψει τους παρά-
γοντες που ευνοούν ή όχι την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (Δόι-
κου – Αυλίδου, 2007). Αν οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί ψυχολόγοι εργα-
στούν με συνέπεια ως προς τον κοινό τους στόχο μπορεί να δημιουργηθεί 
ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι πιο ευέλικτο και με περισσότερη αποδο-
χή των παιδιών με ΕΜΔ από τους συνομηλίκους τους (Court & Givon, 2003).

Υπάρχει μια πληθώρα ειδικών προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης 
που μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να υλοποιήσει για την καλλιέργεια των κοι-
νωνικο- συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων στα παιδιά με ΕΜΔ. 
Η συχνότητα εμφάνισης των συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών 
είναι πιθανόν να μειωθεί με τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών αντι-
μετώπισης από τους/τις εκπαιδευτικούς (Πούλου, 2008). Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση έχει στραφεί η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση (SEL), η οποία 
τονίζει τη σημασία του μαθησιακού περιβάλλοντος, την ανάγκη να δημι-
ουργήσουν οι εκπαιδευτικοί σχέσεις φροντίδας με τους/τις μαθητές/τριες 
και να τους/τις  βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται 
για να δημιουργήσουν σχέσεις με τους άλλους (Elias, 2004).

2.0. ΕρΕυνΗτΙΚο ΜΕροσ

2.1. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της  παρούσας έρευνας είναι να συμβάλλει στη διερεύνηση του ρό-
λου του εκπαιδευτικού στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων μαθη-
τών/τριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η  παρουσία παιδιών με ειδι-
κές μαθησιακές δυσκολίες στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης είναι συχνή 
και η έρευνα στο χώρο είναι ουσιαστική,  για να συμβάλλει στη διερεύνη-
ση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτή-
των των μαθητών/τριων με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και να διερευνη-
θεί η πρόοδος που έχει γίνει συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, σε ότι 
αφορά την επιμόρφωση και τη γενικότερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
στον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών αυτών.
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2.2. Μεθοδολογία της έρευνας

Η μέθοδος που επελέγει στην παρούσα έρευνα είναι η συμπλήρωση γρα-
πτού ερωτηματολογίου από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Επιπλέον, πρόσβαση στα δεδομένα του 
ηλεκτρονικού αρχείου θα έχουν μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, για 
να μην υφίσταται ουσια στικά πρόβλημα διασφάλισης της ανωνυμίας. 

Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε συνολικά σε 30 εκπαιδευτικούς, 19 
καθηγητές/τριες Λυκείου και 11 καθηγητές/τριες Γυμνασίου, σε 13 άντρες 
(43,3%) και 17 γυναίκες (56,6%). Διεξήχθη κατά τη διάρκεια των διαλειμμά-
των του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων και του/της δι-
ευθυντή/ριας του σχολείου, οι οποίοι εκτιμώντας δεόντως την επιστημονι-
κή σημασία της έρευνας, δέχθηκαν να διαθέσουν τον απαιτούμενο χρόνο 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν κατά μέσο όρο 15 λεπτά. 

2.3. Ερωτήματα της έρευνας  

Τα κύρια ερωτήματα της έρευνας (σύμφωνα με την ταξινόμηση της Wie-
ner που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε) είναι τα εξής:  Πρώτο, ποια εί-
ναι η ποιότητα επικοινωνίας των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολί-
ες τόσο σε σχέση με τους/τις  συμμαθητές/τριές τους όσο και σε σχέση με 
τους καθηγητές/τριές τους. Δεύτερο, ποια είναι η προκοινωνική συμπερι-
φορά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (κυρίως σε ότι αφορά στις ομαδι-
κές εργασίες). 

2.4. Αποτελέσματα

Από τους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο το 20,7% 
έχει προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ως 10 έτη, το 31% ως 20 έτη, το 38% 
ως 30 έτη και περίπου 10% έχει υπηρετήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση για περισσότερο από 30 έτη. Σχετικά με τις ειδικότητές τους ένας στους 
τρεις ήταν φιλόλογος, το 13,8% ήταν μαθηματικοί  και οι υπόλοιποι (περί-
που 50%) ήταν από διαφορετικές ειδικότητες (φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, 
γαλλικής, αγγλικής και γερμανικής φιλολογίας, γυμναστές, οικονομολόγοι 
και καθηγητές πληροφορικής).

Θέλοντας να διερευνήσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτι-
κών, θέσαμε ερώτηση που αφορούσε τίτλους σπουδών εκτός του πτυχίου 
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και διαπιστώσαμε ότι το 27,6% είχε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ποσοστό 
πολύ υψηλό αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 80% περίπου των ερωτώμενων 
εκπαιδευτικών υπηρετεί πάνω από 20 έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση και πριν από αυτά τα έτη οι απαιτήσεις της κοινωνίας για συνέχιση των 
σπουδών μετά το πτυχίο δεν ήταν τόσο αυξημένες. Επίσης το 6,9% των εκ-
παιδευτικών που ρωτήθηκαν είχε και δεύτερο πτυχίο.

Ωστόσο, αν και  μόνο ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς της έρευνάς μας 
έχει περισσότερα προσόντα από το πτυχίο της ειδικότητάς του μόνο πέ-
ντε  έχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών 
σε θέματα σχετικά με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι τρεις επιμορφώ-
θηκαν από δημόσιο φορέα, ένας από δημόσιο και ιδιωτικό φορέα και ένας 
από ιδιωτικό φορέα, δηλαδή πάνω από 80% δεν έχει καμία επιμόρφωση.

Από όσους έχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης οι τρεις (10,3%) επιμορ-
φώθηκαν σε στρατηγικές μάθησης μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκο-
λίες, δύο (6,9%) σε ψυχολογική στήριξη και τρεις (10,3%) σε κοινωνικές δε-
ξιότητες. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι ένας από τους ερωτώμενους εκ-
παιδευτικούς επιμορφώθηκε και στα 3 παραπάνω αντικείμενα επιμόρφω-
σης, ενώ ένας επιμορφώθηκε στην ψυχολογική στήριξη και στις κοινωνικές 
δεξιότητες. Αξίζει να σημειώσουμε πως από τους 5 επιμορφωμένους κα-
θηγητές οι 4 είναι φιλόλογοι (αν και από διαφορετικές σχολές) και ένας εί-
ναι βιολόγος. Επίσης οι 4 είναι γυναίκες (3 φιλόλογοι και μια βιολόγος) μια 
μόνο ένας είναι άντρας (φιλόλογος).  

Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα υπηρεσίας τους οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι είχαν από 16 ως 30 μαθητές/τρι-
ες με μαθησιακές δυσκολίες κατά ποσοστό 51,7%, από 6 ως 15 παιδιά κα-
τά ποσοστό 24,1% και περισσότερα από 30 παιδιά κατά ποσοστό 20,7%. 

Για τους μαθητές/τριες με διαπιστωμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν σε ποσοστό 93,1% από το διευθυντή του 
σχολείου και συνδυαστικά από συναδέλφους σε ποσοστό 44,8%, από τους 
γονείς του παιδιού 55,2% και από το ίδιο το παιδί 10,3%. Ένας εκπαιδευτι-
κός (3,4%) δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε.

Στην ερώτηση, αν, όταν ενημερώθηκαν για τους/τις μαθητές/τριες που 
είχαν μαθησιακές δυσκολίες, έκαναν κάποια ενέργεια για να μάθουν πως 
πρέπει να τους χειριστούν,  το 89,7% δηλώνει πως έκανε κάποιες ενέργειες 
ενώ το 10,3% δηλώνει πως δεν έκανε τίποτα για να ενημερωθεί. Από όσους 
δεν έκαναν κάποια ενέργεια  οι 2 δηλώνουν πως γνώριζαν τη νομοθεσία, 
δηλαδή ότι οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται γρα-
πτά και μόνο ένας δηλώνει ότι γνώριζε πως πρέπει να χειριστεί αυτούς/τες 
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τους/τις μαθητές/τριες λόγω επιμόρφωσης. Είναι αξιοσημείωτο, πως ενώ 
πέντε από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς έχουν επιμορφωθεί, μόνο ο 
ένας θεωρεί ότι γνωρίζει τον τρόπο χειρισμού των παιδιών, ενώ οι υπόλοι-
ποι τέσσερις έψαξαν και άλλους τρόπους για να ενημερωθούν περισσότε-
ρο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

   Μετά από αυτή την ερώτηση θέσαμε ομαδοποιημένα ερωτήσεις που 
αφορούσαν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών/τριων με μαθησιακές 
δυσκολίες. Οι ερωτήσεις 6 και 7 αφορούσαν την επικοινωνία των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες με τους συμμαθητές/τριές τους (ερώτηση 6) και 
με τους καθηγητές/τριές τους (ερώτηση 7).

   Οι δύο αυτές ερωτήσεις περιείχαν 6 και 4 δηλώσεις αντίστοιχα και ζη-
τούσαμε να επιλεγεί μία από πέντε κλίμακες διαβάθμισης για κάθε δήλωση. 
Παίρνοντας το αθροιστικό σκορ της ερώτησης 6 (εξαιρώντας την πρώτη 
δήλωση «έφερναν αντιρρήσεις σε όσα έλεγαν οι συμμαθητές/τριές τους», 
γιατί είχε αρνητική έκφραση ως προς τη διατύπωσή της) διαπιστώσαμε πως 
περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς έχουν παρατηρήσει κατά τη 
διάρκεια των ετών υπηρεσίας τους, ότι οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυ-
σκολίες «σπάνια» εκφράζουν με άνεση την άποψή τους και περιμένουν να 
έρθει η σειρά τους για να πάρουν το λόγο, «σπάνια» κάνουν θετικά σχόλια 
για τις απόψεις των συμμαθητών/τριών τους και παίρνουν μέρος σε ομα-
δικές συζητήσεις και επίσης «σπάνια» ακούν με προσοχή αυτά που τους 
εκφράζουν οι συνομιλητές/τριές τους. Ελέγχοντας τη συχνότητα της πρώ-
της δήλωσης διαπιστώσαμε ότι το 60% περίπου των εκπαιδευτικών παρα-
τήρησε πως «σπάνια» οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες έφερναν 
αντίρρηση σε όσα έλεγαν οι συμμαθητές/τριες τους.
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Πίνακας 1: Συνολικό σκορ Ε6

  συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό

Αθροιστικό 
ποσοστό

10,00 1 3,4 3,7 3,7
14,00 1 3,4 3,7 7,4
17,00 1 3,4 3,7 11,1
18,00 2 6,9 7,4 18,5
19,00 4 13,8 14,8 33,3
20,00 3 10,3 11,1 44,4
21,00 1 3,4 3,7 48,1
22,00 3 10,3 11,1 59,3
23,00 3 10,3 11,1 70,4
24,00 4 13,8 14,8 85,2
25,00 2 6,9 7,4 92,6
26,00 1 3,4 3,7 96,3
27,00 1 3,4 3,7 100,0
Total 27 93,1 100,0  

Missing System 2 6,9   
σύνολο 29 100,0   

Όσον αφορά στην ερώτηση 7 που διερευνούσε το επίπεδο επικοινωνί-
ας των μαθητών/τριων με μαθησιακές δυσκολίες και των εκπαιδευτικών, 
λαμβάνοντας πάλι το αθροιστικό σκορ των δηλώσεων διαπιστώσαμε ότι το 
70% των καθηγητών/τριων παρατήρησε, ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυ-
σκολίες «σπάνια» έκαναν άσχετες ερωτήσεις, «σπάνια» διέκοπταν τη ροή 
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του μαθήματος, «σπάνια»  μιλούσαν με αυθάδεια και «σπάνια» αμφισβη-
τούσαν όσα τους έλεγαν. 

Πίνακας 3: Συνολικό σκορ Ε7

  συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό

Αθροιστικό 
ποσοστό

11 2 6,9 7,4 7,4
13 3 10,3 11,1 18,5
14 6 20,7 22,2 40,7
15 10 34,5 37,0 77,8
16 3 10,3 11,1 88,9
17 1 3,4 3,7 92,6
18 1 3,4 3,7 96,3
20 1 3,4 3,7 100,0

Σύνολο 27 93,1 100,0  
Missing 2 6,9   

σύνολο 29 100,0   

Συσχετίζοντας την ερώτηση 6 με την ερώτηση 7 με το συντελεστή γραμ-
μικής συσχέτισης Pearson, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεταξύ τους ισχυρή 
αρνητική συσχέτιση (-0,717), δηλαδή όσο δυσκολότερη είναι η επικοινωνία 
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με τους συμμαθητές/τριές τους, τόσο καλύτερη φαίνεται να είναι με τους 
καθηγητές/τριές τους.

Πίνακας 5:  Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις 8 και 9 αφορούν στην προκοινωνική συμπεριφορά των 
μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. Συσχετίσαμε την ερώτηση 8 με 
το συνολικό σκορ της ερώτησης 9 που περιείχε 4 δηλώσεις με πέντε κλί-
μακες διαβάθμισης για κάθε δήλωση και ελέγξαμε αν υπάρχουν σημαντι-
κά στατιστικές διαφορές ανάμεσά τους, διενεργώντας έλεγχο κανονικότη-
τας και t-test ο οποίος επιβεβαίωσε την υπόθεση, ότι οι κατανομές είναι κα-
νονικές και άρα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t= -1.647,  
df=22,  Sig= .114).

Το 56% των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι οι μαθητές/τριες με μα-
θησιακές δυσκολίες έχουν συνεργατικό ρόλο στις ομαδικές εργασίες πα-
ρατήρησαν επίσης σε ποσοστό 50% ότι οι αυτοί μαθητές/τριες «σπάνια» 
ήταν πρόθυμοι να ολοκληρώνουν τις εργασίες και τα καθήκοντά τους και 
τελικά να  ολοκληρώσουν την εργασία που αναλάμβαναν. Επίσης «σπάνια» 
μπορούσαν να ακολουθήσουν σειρά βημάτων-οδηγιών για να ολοκληρώ-
σουν την εργασία τους και «σπάνια» έπαιρναν πρωτοβουλίες για να πετύ-
χει η ομάδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
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Πίνακας 8: Συνολικό σκορ Ε9

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό

Αθροιστικό 
ποσοστό

4 1 3,4 3,8 3,8
8 1 3,4 3,8 7,7
9 1 3,4 3,8 11,5

10 2 6,9 7,7 19,2
11 2 6,9 7,7 26,9
12 2 6,9 7,7 34,6
13 2 6,9 7,7 42,3
14 3 10,3 11,5 53,8
15 4 13,8 15,4 69,2
16 5 17,2 19,2 88,5
17 1 3,4 3,8 92,3
18 1 3,4 3,8 96,2
20 1 3,4 3,8 100,0

Σύνολο 26 89,7 100,0  
Missing 3 10,3   

σύνολο 29 100,0   
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2.5. ΔΙΑΠΙστΩσΕΙσ

•	 Αν και το 72,4% των ερωτώμενων εκπαιδευτικών απάντησε πως στα έτη 
υπηρεσίας του είχε από 16 ως και περισσότερους από 30 μαθητές/τριες 
με μαθησιακές δυσκολίες το 85% περίπου από αυτούς τους εκπαιδευτι-
κούς δεν έχει καμία επιμόρφωση στο συγκεκριμένο θέμα.

•	 Το 93,1% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είχε ενημέρωση από το δι-
ευθυντή του σχολείου για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

•	 Το 10,3% των εκπαιδευτικών που ενημερώθηκαν ότι κάποιος ή κάποιοι 
μαθητές/τριές τους έχει μαθησιακές δυσκολίες δεν έκανε καμία ενέργεια 
για να ενημερωθεί για τον τρόπο αντιμετώπισης, χειρισμού και τρόπων 
διδασκαλίας αυτών των μαθητών/τριών. 

•	 Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνάς μας είναι ότι όσον αφορά την επι-
κοινωνία οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες έχουν προβλήματα 
επικοινωνίας «πολύ συχνά» με τους συμμαθητές/τριές τους, αλλά «σπά-
νια» έχουν τέτοια προβλήματα με τους καθηγητές/τριές τους.

•	 Οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες αν και είχαν συνεργατικό ρόλο 
αντιμετώπιζαν προβλήματα στην ολοκλήρωση των ομαδικών εργασιών.
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3.0. συζΗτΗσΗ

Η συνύπαρξη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και ειδικών μαθησιακών δυ-
σκολιών έχει απασχολήσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών. Οι απόψεις των 
ερευνητών  διίστανται, αφήνοντας έτσι περιθώρια για εντονότερη και συ-
στηματικότερη έρευνα. Βέβαια, οι υποστηρικτές της άμεσης σύνδεσης των 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν 
ερευνητικά καταδείξει, ότι η ακαδημαϊκή αποτυχία λόγω των ΕΜΔ έχει ως 
αποτέλεσμα συχνά την ύπαρξη ψυχοκοινωνικών διαταραχών.

Οι ελλείψεις  των παιδιών με ΕΜΔ σε βασικούς τομείς των κοινωνικών 
δεξιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβληματικών σχέσεων με 
τους συνομηλίκους και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο (Wie-
ner, 2004). Στην παρούσα έρευνα εξετάζοντας την ικανότητα  επικοινωνί-
ας των μαθητών/τριών με τους συνομηλίκους τους διαπιστώθηκε, ότι πε-
ρισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς παρατήρησαν ότι τα παιδιά με 
ΕΜΔ σπάνια είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ικανοποιητικά με τους συνο-
μηλίκους τους. Έκπληξη προκαλεί η διαπίστωση που προέκυψε από το συ-
σχετισμό των ερωτήσεων της επικοινωνίας (ερώτηση 6-7) ότι όσο δυσκο-
λότερη είναι η επικοινωνία με τους συμμαθητές/τριες τους τόσο ευκολό-
τερη φαίνεται να είναι με τους καθηγητές/τριες τους.

Η ελλιπής επικοινωνία των παιδιών με ΕΜΔ με τους συνομηλίκους τους 
έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο και στη μεταξύ τους συνεργασία στο 
επίπεδο των ομαδικών εργασιών. Ενδιαφέρον προκαλούν τα αποτελέσμα-
τα που προέκυψαν από την έρευνα καθώς το 56% των εκπαιδευτικών δη-
λώνει πως τα παιδιά με ΕΜΔ αν και έχουν συνεργατικό ρόλο στις ομαδικές 
εργασίες «σπάνια» μπορούν να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα που τους 
αναθέτουν και να ακολουθήσουν μια σειρά βημάτων και οδηγιών για την 
ολοκλήρωση των εργασιών.

 Για τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των 
παιδιών με ΕΜΔ θεωρείται σημαντική η παροχή στήριξης από τον/ην εκ-
παιδευτικό καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της κοι-
νωνικής θέσης του παιδιού (Δόικου – Αυλίδου, 2007). Ο/Η εκπαιδευτικός 
και το σχολείο ως ένα φυσικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα μπορεί 
να βοηθήσει το παιδί ώστε να αλληλεπιδράσει όσο το δυνατόν καλύτερα 
με το περιβάλλον του (Cermark & Aberson, 1998).

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία προγραμμάτων για 
να βοηθήσουν τους/ις εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των κοινωνικών δε-
ξιοτήτων στα παιδιά με ΕΜΔ. Τα Social Skills Training (SST) προγράμματα 
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σπουδών δείχνουν ότι α) η άμεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων βοη-
θά τα παιδιά με ΕΜΔ να αναπτύξουν θετικά τις κοινωνικές τους δεξιότητες 
και β) η παρέμβαση στις διαπροσωπικές ή κοινωνικές δεξιότητες έχει θετι-
κές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή τους ζωή και στις σχέσεις  με τους συνο-
μηλίκους τους (Chen, 2006). 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε 
ομάδες είναι μια αποτελεσματική μέθοδος σε μαθητές/τριες με ΕΜΔ. Η συ-
νεργατική μάθηση προσεγγίζει τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων 
με ένα διαδοχικό τρόπο, ενσωματώνει ειδικές κοινωνικές δεξιότητες ως μέ-
ρος του προγράμματος σπουδών και οι μαθητές μέσα από το ασφαλές πε-
ριβάλλον μάθησης που δημιουργείται γίνονται αυτοδύναμοι έχοντας αυ-
τοπεποίθηση και μειώνοντας τις ελλείψεις στις κοινωνικές τους δεξιότητες. 
Έτσι η ομαδική διδασκαλία γίνεται επωφελής για όλους, αφού δίνεται η ευ-
καιρία για αλληλεπίδραση βοηθώντας όλους τους/τις μαθητές/-τριες με και 
χωρίς ΕΜΔ να επιτύχουν στο σχολείο και στη ζωή τους (Chen, 2006. Cermark 
& Aberson, 1998. Lee & Wright, 2001. Womack, Marchant & Borders, 2011).

Συμπερασματικά, επειδή δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η συνύπαρξη 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών κρίνεται 
απαραίτητη η συνέχιση των ερευνών προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόμη, 
στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία η ανάγκη για διδασκαλία των κοινω-
νικών δεξιοτήτων στο χώρο του σχολείου είναι επιτακτική. Το σχολείο με-
τά την οικογένεια είναι το κατ΄ εξοχήν κατάλληλο περιβάλλον για την ανά-
πτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η αποτελεσματική τους ανάπτυξη στο 
χώρο του σχολείου προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση, την επιμόρφωση 
και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Χρήσιμος είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και προαγωγής 
της ψυχικής υγείας στο σχολείο (Χατζηχρήστου, 2004:58-59).
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Η υποστήριξη των φοιτητών/τριών με
αναπηρία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
θεσσαλονίκης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αικατερίνη Βισσαρίου
Σουζάνα Παντελιάδου

ABSTRACT

The aim of our presentation is to examine the support provided to students 
with disabilities of Aristotle University of Thessaloniki, regarding the educational 
process. The survey conducted focused on the knowledge and views of the 
university professors in the various AUTH faculties. The results of the survey are 
being discussed in the framework of equality in education, in order to suggest 
specific ideas for supporting the studies of students with disabilities.

ΕΙσΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός ότι από πολύ παλιά έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την 
εξίσωση των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς. Η Οι-
κουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), με τα Συντάγ-
ματα και τις Συμβάσεις που ακολούθησαν, οι Πρότυποι Κανόνες του Ο.Η.Ε., ως 
καρπός του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρί-
ες (1982) και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (2001), στοχεύουν στη διασφάλιση της ισότητας των δικαιωμάτων τους 
και στην απαγόρευση των διακρίσεων (Καλτσόγια-Τουρναβίτη, 2003: 37-48). 

Ωστόσο, παρά τα ικανοποιητικά βήματα που έχουν γίνει σε θεσμικό επίπε-
δο αναφορικά με την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με αναπηρία, οι διαπι-
στώσεις για την αποτελεσματικότητα των θεσμικών μέτρων είναι αρνητικές. 
Οι Εκθέσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, αλλά 
και η καθημερινή πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι οι συνταγματικές κατο-
χυρώσεις και οι κανόνες για την υποστήριξή τους δεν έχουν καταστεί απολύ-
τως δεσμευτικοί. Μάλιστα, σε έκθεση της Eurostat το 1995 για το μορφωτικό 
επίπεδο των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, επισημαίνεται ότι μόλις το 
3,4% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κυριαζοπούλου, 2003: 57-
73). Έτσι, εύλογα διαπιστώνει κανείς πως η εκπαίδευση είναι ένας βασικός το-
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μέας που συνδέεται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών, 
καθώς η στέρηση της εισόδου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία συνεπά-
γεται τη στέρηση της εισόδου τους και στην αγορά εργασίας, και στη συνέ-
χεια, σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. 

1.0. ΒΙΒΛΙοΓρΑΦΙΚΗ ΕΠΙσΚοΠΗσΗ

Η μελέτη της ισότιμης πρόσβασης, της ισότητας ευκαιριών και της υποστήρι-
ξης για πλήρη συμμετοχή σε όλα τα θέματα σπουδών των ατόμων με αναπη-
ρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προϋποθέτει τη συγκέντρωση πληροφορι-
ών από τις χώρες σε δύο επίπεδα: εθνικό και ιδρυματικό. (Ευρωπαϊκός Φορέ-
ας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2006: 45-59).

Στην Ελλάδα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πε-
ριγράφεται στους νόμους 1404 του 1983 και 2188 του 1994, οι οποίοι τροπο-
ποιήθηκαν από τον νόμο 2916 του 2001 («Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευ-
σης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»). Με τον νόμο αυτό, 
η ανώτατη εκπαίδευση χωρίστηκε σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 
(Α.Ε.Ι.) και Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.). Όλα τα ιδρύματα πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης έχουν διοικητική αυτοτέλεια, τελούν υπό την εποπτεία 
του κράτους και χρηματοδοτούνται από αυτό. Ωστόσο, η εθνική δαπάνη για 
τη συνολική εκπαίδευση φτάνει μόλις το 3,5% του Α.Ε.Π. έναντι 5% του μέσου 
όρου άλλων χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. (Σταμπολτζή, 2007: 21-23).

Όσον αφορά την πρόσβαση των φοιτητών/τριών με αναπηρία στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση,  σύμφωνα με τον νόμο 3794/2009 (άρθρο 35) το ποσο-
στό εισακτέων αυξήθηκε από 3% σε 5% και τα άτομα με αναπηρία εντάχθη-
καν στην κατηγορία «ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις». Οι υπο-
ψήφιοι συγκεκριμένων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. Πα-
νεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, πλην του τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον 
είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. Οι «πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις» δεν μπορούν 
να εισάγονται σε τμήματα στα οποία είναι δυσχερής η παρακολούθηση λόγω 
της φύσης της επιστήμης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του εκάστο-
τε τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη σύγκλητο, ολοκληρώνεται και ανακοι-
νώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα ξεπερνά τον 
αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο 5%, κριτήριο εισαγωγής αποτελεί ο 
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μέσος γενικός βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου κατά φθίνουσα σειρά βαθ-
μολογίας. Αν υπάρξει ισοβαθμία, προηγούνται οι υποψήφιοι με προγενέστε-
ρη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για ένα συγκεκρι-
μένο τμήμα, προηγούνται οι υποψήφιοι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία με 
βάση το έτος γέννησης. Αν υπάρξει ταύτιση και στο έτος γέννησης, εισάγο-
νται ως υπεράριθμοι (http://www.disabled.gr/n-379409-fek-156-a4-9-2009-
rithmisi-thematon-tou-panepistimiakou-ke-technologikou-tomea-tis-anotatis-
ekpedefsis-ke-alles-diataxis/).

Σε ιδρυματικό επίπεδο, όλα σχεδόν τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη 
χώρα μας έχουν προβεί σε ενέργειες τόσο για την υποστήριξη της προσβασι-
μότητας στους χώρους των Πανεπιστημίων, όσο και για την υποστήριξη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υποστη-
ρικτικές ενέργειες και δράσεις για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με ανα-
πηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κουρουπέ-
τρογλου, 2003: 200-207). 

Το πιο σημαντικό όργανο υποστήριξης των φοιτητών/τριών με αναπη-
ρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι η Επιτροπή Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Υγείας, η οποία από το έτος ίδρυσής της (1997) μέχρι σήμε-
ρα, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της φοίτησης των φοιτητών/τρι-
ών με αναπηρία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίλυση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2003: 244-248· Παπασιώπη-Πα-
σιά, Κόκκας & Δόικου, 2006: 13-24).

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό των φοιτητών/τριών με αναπηρία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα για τους 
φοιτητές/τριες με αναπηρία έχουν εστιάσει σε ποσοτικά δεδομένα που αφο-
ρούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΣΥΕ 2002α & 2002β) 
και όχι στο κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι πολιτικές που 
επιβάλλει στα Πανεπιστήμια επιτρέπουν πραγματικά στους φοιτητές αυτούς 
να φοιτήσουν χωρίς προβλήματα και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπου-
δές τους. Με αφορμή αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, εύλογα διερωτάται κα-
νείς, κατά πόσο το συγκεκριμένο Ίδρυμα, ως ένα πλαίσιο υποδοχής και διαχεί-
ρισης της ετερότητας, λειτουργεί πραγματικά ως μια κοινότητα ισότιμης συμ-
μετοχής για τους φοιτητές/τριες με αναπηρία.

Σκοπός της  έρευνάς μας  είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων 
των μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης για την υλοποίηση της υποστήριξης που παρέχεται στους φοιτητές/τριες 
με αναπηρία που φοιτούν σ’ αυτό, σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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2.0. ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ τΗσ ΕρΕυνΑσ

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του δείγματος των εκπαιδευτικών ήταν να 
διδάσκουν στα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 205 εκπαιδευτικοί από 35 τμήματα του 
Α.Π.Θ. Δεδομένου ότι η δειγματοληπτική διαδικασία βασίστηκε στην θέληση 
ορισμένων εκπαιδευτικών να πάρουν μέρος στην έρευνα, δεν μπορούν να 
συναχθούν συμπεράσματα για τον συνολικό πληθυσμό των διδασκόντων του 
Α.Π.Θ., κι επομένως, το δείγμα μας δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Μόνο όταν 
διασφαλιστεί με ανάλογη δειγματοληπτική διαδικασία η αντιπροσωπευτικό-
τητα του δείγματος, είναι στατιστικά διασφαλισμένο από τη μαθηματική θεω-
ρία των πιθανοτήτων, ότι στο δείγμα αντιπροσωπεύονται όλα τα γνωρίσματα 
του πληθυσμού, με μικρή απόκλιση που εξαρτάται από το μέγεθος του δείγ-
ματος και ορίζεται επακριβώς (Κελπανίδης, 1999: 54-55).

Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 
ερευνητικών δεδομένων είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο εν-
δείκνυται για τη συλλογή μεγάλου όγκου πληροφοριών, σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα και όταν αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως αυ-
τό της παρούσας έρευνας, τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται, κωδι-
κοποιούνται και ταξινομούνται γρηγορότερα (Παρασκευόπουλος, 1993: 65-
69).  Στην παρούσα εισήγηση επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα ευρήματα της 
έρευνας που προέκυψαν από τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αυτές είναι εννιά, εκ των οποί-
ων οι δύο είναι διχοτομικές ερωτήσεις, οι τέσσερις πολλαπλής επιλογής και οι 
τρεις με κλίμακα Likert (πέντε και τέσσερις βαθμίδες ιεράρχησης αντίστοιχα). 

Αφού προβήκαμε σε πιλοτικό έλεγχο, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση 
της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της πρακτικότητας του ερωτηματολογί-
ου (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 439-440), ακολούθησε η διανομή των 
ερωτηματολογίων στις γραμματείες των τμημάτων του Α.Π.Θ. Τη διαδικασία 
συλλογής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ακολούθησε η καταχώ-
ρηση των απαντήσεων σε υπολογιστικά φύλλα εργασίας και η επεξεργασία 
των δεδομένων με στατιστικό υπολογιστικό πρόγραμμα (SPSS). Με βάση τα 
αθροίσματα των επιμέρους απαντήσεων, κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχοι 
πίνακες συχνοτήτων.

3.0. ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ τΗσ ΕρΕυνΑσ

Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να χωριστούν σε δύο ενότητες: α) τι πιστεύ-
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ουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ότι παρέχει το Α.Π.Θ. για την υποστήριξη των 
φοιτητών/τριών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία και β) σε τι ενέργει-
ες έχουν προβεί οι ίδιοι για την πρόσβαση των φοιτητών/ τριών στη διδασκαλία.

Αναφορικά με τα ευρήματα της πρώτης ενότητας, στην ερώτηση που αφο-
ρά κατά πόσο ανταποκρίνεται η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία στις 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία, το 38.9% 
δηλώνει πως η εφαρμοζόμενη, στα τμήματα που διδάσκουν, εκπαιδευτική δι-
αδικασία, ανταποκρίνεται πολύ στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των φοι-
τητών/τριών με αναπηρία που φοιτούν στα τμήματά τους. Ακολουθεί το 25.6%, 
που υποστηρίζει ότι ανταποκρίνεται λίγο, έπειτα το 19.2% θεωρεί ότι ανταποκρί-
νεται πολύ λίγο και στη συνέχεια το 11.3% εκτιμά ότι δεν ανταποκρίνεται καθό-
λου. Τέλος, το 4.9% πιστεύει ότι η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία αντα-
ποκρίνεται πάρα πολύ. 

Ωστόσο, το 40% υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει πώς υλοποιείται η υποστήρι-
ξη κωφών/βαρηκόων φοιτητών/τριών κατά τη διδασκαλία. Ακολουθεί το 25.5%, 
που πιστεύει πως δεν υλοποιείται με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους. Έπει-
τα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, η υποστήριξη για την παρακολούθηση 
των μαθημάτων από κωφούς/βαρήκοους φοιτητές/τριες υλοποιείται με βοήθεια 
από ακούοντες συμφοιτητές/τριες (15%), με πρόσβαση σε διερμηνέα Νοηματι-
κής Γλώσσας (7%),με άλλο ειδικό βοηθητικό προσωπικό (3.5%), με όλους τους 
παραπάνω τρόπους (3%), ενώ το 13.8% εκφράζει διαφορετικές απόψεις, με κυ-
ρίαρχη την έλλειψη εμπειρίας από φοιτητές/τριες με αναπηρία.

Πίνακας 1: Η υποστήριξη για την παρακολούθηση των μαθημάτων σας
από κωφούς/βαρήκοους φοιτητές/τριες υλοποιείται:

Η υποστήριξη των μαθημάτων 
από κωφούς/βαρήκοους 
φοιτητές/τριες υλοποιείται με:

Συχνότητα  Συχνότητα
      (%)

διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας 14 7

ακούοντες συμφοιτητές/τριες 30 15

άλλο βοηθητικό προσωπικό 7 3,5

όλα τα παραπάνω 6 3

τίποτα από τα παραπάνω 51 25,5

δεν γνωρίζω 82 41

άλλο 28 14
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Αναφορικά με την υλοποίηση της υποστήριξης για την παρακολούθη-
ση των μαθημάτων από τυφλούς φοιτητές/τριες, από τον Πίνακα 2 διαπι-
στώνουμε ότι το 34% δεν γνωρίζει με ποιους τρόπους υλοποιείται η υπο-
στήριξη των τυφλών φοιτητών/τριών κατά την διδασκαλία. Ακολουθεί το 
29.6%, που εκτιμά ότι η υποστήριξη των φοιτητών/τριών αυτών δεν υλο-
ποιείται με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους και το 15.8% που εκφρά-
ζει την άποψη ότι η υποστήριξη αυτή υλοποιείται με βοήθεια από βλέπο-
ντες συμφοιτητές/τριες. Το 17.3% εκφράζει διαφορετικές απόψεις στην 
ερώτηση αυτή, με κυρίαρχη την έλλειψη εμπειρίας από φοιτητές/τριες με 
αναπηρία. Έπειτα, το 4.9% υποστηρίζει ότι η υποστήριξη των φοιτητών/
τριών αυτών υλοποιείται με όλους τους παραπάνω τρόπους, το 3% εκτιμά 
ότι η υποστήριξη πραγματοποιείται με άλλο ειδικό βοηθητικό προσωπικό 
και το 1.5% υποστηρίζει ότι η υποστήριξη υλοποιείται με ειδικό προσωπι-
κό εξειδικευμένο στο σύστημα Braille.

Πίνακας 2: Η υποστήριξη για την παρακολούθηση των μαθημάτων σας 
από τυφλούς φοιτητές/τριες υλοποιείται:

Η υποστήριξη  των 
μαθημάτων από κωφούς/

βαρήκοους φοιτητές/τριες 
υλοποιείται με:

Συχνότητα Συχνότητα
      (%)

προσωπικό εξειδικευμένο σε 
Braille 3 1,5

βλέποντες συμφοιτητές/τριες 32 15,8

βοηθητικό προσωπικό 6 3

όλα τα παραπάνω 10 4,9

τίποτα από τα παραπάνω 60 29,6

δεν γνωρίζω 69 34

άλλο 35 17,3

Ως προς τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών γενικότερα και των ηλε-
κτρονικών πλατφόρμων OPENeClass και Blackboard ειδικότερα στην εκ-
παίδευση των φοιτητών/τριών με αναπηρία, στον Πίνακα 3 βλέπουμε ότι το 
75.4% δηλώνει ότι η διεύρυνση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Τρι-
τοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βοηθά πολύ τους φοιτητές/τριες με ανα-
πηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, το 16.3% εκτιμά ότι τους βο-
ηθά λίγο, το 7.4% ελάχιστα και το 1% καθόλου. Πιο συγκεκριμένα, το 63.1% 
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εκτιμά ότι η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πλατφόρμων OPENeCLASS και 
Blackboard βοηθά πολύ τους φοιτητές/τριες με αναπηρία κατά την διάρ-
κεια της φοίτησής τους, το 27.8%  ότι τους βοηθά λίγο, το 7% ότι τους βο-
ηθά ελάχιστα και το 2.1% ότι δεν τους βοηθά καθόλου.

Πίνακας 3: Κατά πόσο πιστεύετε ότι η διεύρυνση της χρήσης
των Νέων Τεχνολογιών στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

 αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πλατφόρμων OPENeCLASS και Blackboard
βοηθoύν τους φοιτητές/τριες με αναπηρία κατά τη διάρκεια

της φοίτησής τους;

Πόσο 
βοηθά τους 

φοιτητές/
τριες με 

αναπηρία:

 η διεύρυνση της χρήσης 
των νέων τεχνολογιών 

στα τριτοβάθμια 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

η αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών 

πλατφόρμων OPENeCLASS 
και Blackboard

Συχνότητα Συχνότητα
(%) Συχνότητα Συχνότητα

(%)

Καθόλου 2 1 4 2,1

Ελάχιστα 15 7,4 13 7

Λίγο 33 16,3 52 27,8

Πολύ 153 75,4 118 63,1

Σύνολο 203 100 187 100

Αναφορικά με τα ευρήματα της δεύτερης ενότητας, που αφορούν στις 
ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευτικών για την πρόσβαση των φοιτητών/
τριών στη διδασκαλία, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, το 42.6% των 
συμμετεχόντων δηλώνει ότι κατά τη διδασκαλία, τους φοιτητές/τριες με 
αναπηρία τους βοηθούν οι συμφοιτητές/τριές τους, το 5.1% ότι έχει προβεί 
σε σύμπραξη ειδικού βοηθητικού προσωπικού για την παροχή βοήθειας 
στους φοιτητές/τριες με αναπηρία, το 33.8% υποστηρίζει ότι δεν έχει προ-
βεί σε καμία από τις παραπάνω ενέργειες, το 14.4% δηλώνει ότι έχει προ-
βεί και στις δύο παραπάνω ενέργειες, ενώ το 10.2% εκφράζει διαφορετικές 
απόψεις για το ζήτημα αυτό, με κυρίαρχη την έλλειψη εμπειρίας από φοιτη-
τές/τριες με αναπηρία. Παρομοίως, ως προς τον τρόπο που παρουσιάζουν 
τα μαθήματά τους, το 79.3% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν τον έχει αλ-
λάξει ποτέ, ενώ μόλις το 20.7% δηλώνει το αντίθετο.
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Πίνακας 4: Σε τι ενέργειες έχετε προβεί κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων 
σας, προκειμένου να μπορούν να την παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες

με αναπηρία;

οι ενέργειες των εκπαιδευτικών
κατά  τη διδασκαλία των μαθημάτων, 

προκειμένου να μπορούν να την 
παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες με 

αναπηρία:

Συχνότητα Συχνότητα
            (%)

σύμπραξη ειδικού βοηθητικού προσωπικού 10 5,1

βοήθεια από συμφοιτητές/τριες 83 42,6

όλα τα παραπάνω 28 14,4

τίποτα από τα παραπάνω 66 33,8

άλλο 20 10,2

Σε σχέση με την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών με αναπηρία, το 68.7% 
απαντά πως έχει αποφασίσει ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο εξέτασης των φοι-
τητών/τριών με αναπηρία, ενώ το 31.3% απαντά το αντίθετο. Πιο συγκεκριμέ-
να, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 5, το 52.2% των συμμετεχόντων δηλώνει 
ότι υιοθετεί την προφορική εξέταση για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών με 
αναπηρία, το 37.2%  εφαρμόζει τόσο την προφορική εξέταση όσο και την γρα-
πτή εξέταση με παροχή επιπλέον χρόνου, το 12.6% εφαρμόζει ως μέθοδο αξιο-
λόγησης των φοιτητών/τριών αυτών μόνο τη γραπτή εξέταση, αλλά με παροχή 
επιπρόσθετου χρόνου και το 21.5% εκφράζει διαφορετικές απόψεις για το ζή-
τημα αυτό, με κυρίαρχη την έλλειψη εμπειρίας από φοιτητές/τριες με αναπηρία.

Πίνακας 5: Ποιους τρόπους εξέτασης έχετε υιοθετήσει σε φοιτητές/τριες με 
αναπηρία, προκειμένου να είναι αποτελεσματική ως προς τις ιδιαίτερες

εκπαιδευτικές τους ανάγκες; 

οι τρόποι εξέτασης που έχουν 
υιοθετήσει οι εκπαιδευτικοί για τους 

φοιτητές/τριες με αναπηρία είναι:

Συχνότητα Συχνότητα
(%)

προφορική εξέταση 107 52,2

γραπτή εξέταση με επιπρόσθετο χρόνο 25 12,6

συνδυασμός των 2 παραπάνω 74 37,2

άλλο 43 21,5
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4.0. συζΗτΗσΗ

Όπως διαπιστώνουμε, τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τις με-
γάλες ελλείψεις και προβλήματα που σημειώνονται στον τομέα αυτό, 
γεγονός που συναντάται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Tinklin, Riddell 
& Wilson, 2007; Riddell et al., 2007; Hadjikakou & Hartas, 2008). Η κα-
τάσταση αποδεικνύεται προβληματική, τόσο σε σχέση με τη διδασκα-
λία και τη διδακτική διαδικασία γενικά, όσο και σε σχέση με την διαδι-
κασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης ομάδας φοιτητικού πληθυσμού.

Το πανεπιστήμιο, ως χώρος ζωής, που μεταξύ άλλων στοχεύει στην 
κοινωνική ένταξη και όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην υιοθέτηση 
αρχών αναγνώρισης και σεβασμού των ανθρώπων, οφείλει να γαλουχεί 
τους νέους με τον σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας. Ως εκ τού-
του, στην εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική που υλοποιείται, η γνώση εί-
ναι αναγκαίο να εκλαμβάνεται στη διαδικασία της μάθησης ως κοινωνι-
κή σχέση, αναζητώντας το «πώς» και όχι μόνο το «τι» και το «πόσο» της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Στασινοπούλου, 2003: 29-36).

Προκειμένου τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εντάξουν αποτε-
λεσματικά στους κόλπους τους τους φοιτητές/τριες με αναπηρία, οφεί-
λουν να προβούν σε  διάφορες ρυθμίσεις, το είδος των οποίων εξαρτά-
ται από τις ποικίλες μορφές και τα επίπεδα της αναπηρίας των φοιτη-
τών/τριών που καλούνται να ενσωματώσουν, ώστε να εφαρμόζονται με 
τρόπο αποτελεσματικό και να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε φοιτητή/τριας με αναπηρία. Αυτό σημαίνει πως αφε-
νός θα πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια καλού συντονισμού, απα-
ραιτήτως πριν από την έναρξη των μαθημάτων και αφετέρου να μη γε-
νικεύονται, αλλά να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κάθε τύπο και 
το κάθε επίπεδο αναπηρίας. Μάλιστα, ως προς την παροχή του κατάλ-
ληλου εκπαιδευτικού υλικού αξίζει να σημειωθεί πως, από νομική σκο-
πιά, οι φοιτητές/τριες με αναπηρία δεν έχουν μόνο το δικαίωμα στη με-
τατροπή του εκπαιδευτικού υλικού από παραδοσιακό σε μη παραδοσι-
ακό, αλλά και το δικαίωμα να μην μειονεκτούν συγκριτικά με τους υπό-
λοιπους μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η όποια μετατροπή (Pow-
ell, 2003: 9-12). 

Αναφορικά με την αποτελεσματική συμβολή των Νέων Τεχνολογιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία, κατά την έρευνά μας, αποδει-
κνύεται πολύ σημαντική  στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών με ανα-
πηρία του Α.Π.Θ., η Asuncion και οι συνεργάτες της (2004) πρότειναν τη 
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σύσταση επιτροπής, αποτελούμενης  από άτομα με εξειδικευμένη γνώ-
ση στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες σε κάθε ανώτατο ίδρυμα και από άτο-
μα που εμπλέκονται άμεσα στη λήψη σχετικών αποφάσεων, όπως οι εκ-
παιδευτικοί, ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να επιμορφώνονται περισ-
σότερο  στην αξιοποίηση των τεχνολογιών  από τους φοιτητές/τριες με 
αναπηρία στα μαθήματά τους και να κατανοούν ότι επιτελούν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην προώθηση της προσβασιμότητας (Asuncion et al, 
2004: 134-136). Επίσης, όσοι σχεδιάζουν εξ αποστάσεως προγράμμα-
τα, πρέπει να έχουν βαθιά ενημέρωση για ζητήματα αναπηρίας και να 
λαμβάνουν υπόψη ότι ορισμένοι φοιτητές/τριες με αναπηρία δεν απο-
καλύπτουν την αναπηρία που φέρουν για διάφορους λόγους (Roberts,  
Crittenden & Crittenden, 2011: 242-250).

Ως προς την αξιολόγηση του εν λόγω φοιτητικού πληθυσμού, οι πα-
ραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των φοιτητών/τριών με αναπηρία, ακόμη και όταν τους παρέχεται υπο-
στήριξη στους άλλους τομείς. Μάλιστα, πολλοί φοιτητές/τριες με ανα-
πηρία επιλέγουν μαθήματα πρωτίστως με βάση τον τρόπο αξιολόγησής 
τους (Madriaga et al., 2011: 901-920). Αν δεν υφίστανται εγκαίρως οι κα-
τάλληλες παροχές υποστήριξης και στον τομέα αυτό, το πιο πιθανό είναι 
να επέλθει διακοπή της φοίτησης από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών ή 
μη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους (Taylor, Duffy & England, 2009: 139-
149). Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
κατάλληλων ρυθμίσεων αξιολόγησης, παρέχοντας μάλιστα σε όλους 
τους φοιτητές/τριες με αναπηρία η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου 
αξιολόγησής τους. Έτσι θα μειωνόταν σημαντικά ο αριθμός των αιτη-
μάτων για «εύλογες προσαρμογές» (Redpath et al., 2013: 1334-1350).

Ως εκ τούτου, αυτό που είναι αναγκαίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση είναι η επικράτηση μιας κοινωνικά δίκαιης παιδαγωγικής, που μάχε-
ται τις εδραιωμένες αντιλήψεις περί «κανονικότητας», η οποία κατηγο-
ριοποιεί και διαιρεί τους φοιτητές/τριες σε δύο αντίθετες παρατάξεις. 
Μια κοινωνικά δίκαιη παιδαγωγική λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες όλων των φοιτητών/τριών και σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον κανείς φοιτητής/τρια δεν χρειάζεται ούτε να αποκρύψει κά-
τι ούτε να ζητήσει κάποια παροχή υποστήριξης, γιατί ήδη διαθέτει όλα 
όσα μπορεί να χρειαστεί ένα άτομο, τυπικό ή μη. Με άλλα λόγια, οι μα-
θησιακές ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία εκλαμβάνονται ως 
μέρος της μεγάλης γκάμας των μαθησιακών αναγκών όλων των φοιτη-
τών/τριών (Madriaga et al., 2011: 901-920). 
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Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να παραμελείται το γεγονός ότι θεμέ-
λιο λίθο για την επιτυχή ένταξη των φοιτητών/τριών αυτών στην εκπαι-
δευτική διαδικασία αποτελούν οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες με αναπηρία, 
καθώς είναι οι μόνοι που γνωρίζουν σε βάθος την αναπηρία τους και τις 
επιπτώσεις που αυτή προκαλεί στη μάθησή τους. Ως εκ τούτου, οι εκ-
παιδευτικοί, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέ-
σματα, οφείλουν να ακούν τις φωνές των ίδιων των φοιτητών/τριών με 
αναπηρία  (Fuller et al., 2007: 303-318), αλλά και να έχουν εξαρχής σαφή 
γνώση των προσδοκιών τους (Voss, Gruber & Szmigin, 2007: 949-959). 

Με βάση τα παραπάνω, η επιτυχής ένταξη των φοιτητών/τριών με 
αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτη-
μα αντιμετώπισης νέων προκλήσεων, αλλά και ζήτημα ορισμού της δι-
αφορετικότητας. Μία κοινωνία που αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους 
ανθρώπους, θεωρεί τα άτομα με αναπηρία μία δυναμική που εμπλουτί-
ζει την κοινωνία. Τα πανεπιστήμια επιτελούν αναμφισβήτητα σπουδαίο 
ρόλο στην ανάπτυξη κοινωνικών ηθών και συνεπώς έχουν τη δύναμη 
να αλλάξουν τις στερεοτυπικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στους 
ανθρώπους αυτούς.  

Για τον λόγο αυτό, η ισότητα στην εκπαίδευση για όλους τους φοι-
τητές/τριες με αναπηρία δεν δύναται να επιτευχθεί δίχως απρόσκοπτη 
πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, δίχως εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα που παρέχουν αποτελεσματικές ευκαιρίες για επιτυχία, στην εκ-
παίδευση και στη ζωή και δίχως να θεωρούνται υπεύθυνοι για την επι-
τυχία αυτή όλοι όσοι επηρεάζουν, κατευθύνουν και διοικούν τις εκπαι-
δευτικές μονάδες. Σήμερα, σε καμιά χώρα δεν υφίστανται οι προϋποθέ-
σεις αυτές, κι επομένως, ο στόχος της ισότητας των ευκαιριών και των 
δικαιωμάτων στην εκπαίδευση φαντάζει πολύ μακρινός και ακατόρθω-
τος (Christensen & Rizvi, 1996: 152-154), όπως ακριβώς φαντάζει πολύ 
μακρινός και σε σχέση με την υποστήριξη που παρέχεται στην εκπαί-
δευση του εν λόγω φοιτητικού πληθυσμού στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης.
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ο ρόλος του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής 
στη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 

και την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων 
των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Ολυμπία Δεληγκάρη
Χριστίνα Αρχοντή 

ABSTRACT 

It has been found that children with learning difficulties have problems of 
both cognitive and psychosocial nature. Although the relationship between 
the two has not been clarified, their coexistence has been recognized. 
Therefore, the teacher’s role is twofold, both in providing academic support 
to these students and also in addressing the difficulties they face in their social 
surroundings. The purpose of this research was to investigate the manner 
these children are learning and the impact of the difficulties they have in their 
social interaction, in conjunction with the role of the teacher in the academic 
and social support of students with and without learning disabilities.

ΕΙσΑΓΩΓΗ

Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, πέρα από 
τα ελλείμματα που παρουσιάζουν στον ακαδημαϊκό τομέα, παρουσι-
άζουν δυσκολίες και στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα (Δόικου 
2006: 93· Singer 2005: 411). Η συνύπαρξη των ακαδημαϊκών δυσκο-
λιών με τις δυσκολίες στον κοινωνικό τομέα, καθώς και η βαρύνου-
σα σημασία των τελευταίων έχει επισημανθεί και αναγνωριστεί στον 
τελευταίο ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, όπως αυτός διαμορ-
φώθηκε από την Ενιαία Εθνική Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκο-
λίες, το 1989, όπου αναφέρεται ότι «προβλήματα σε συμπεριφορές αυ-
τοελέγχου, κοινωνική αντίληψη και κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να 
συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μό-
να τους τέτοιες» (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007: 8· NJCLD, 2001: 31 
στο Elksnin & Elksnin, 2004: 3-4· NJCLD, 1994 στο Kavale & Forness, 
1996: 226). Έτσι, οι δυσκολίες στον κοινωνικο-συναισθηματικό το-
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μέα αναγνωρίζονται ως πρωτογενές ή δευτερογενές στοιχείο των μα-
θησιακών δυσκολιών (Hammil, 1990 στο Elksnin & Elksnin, 2004: 4).

Στη σχετική βιβλιογραφία, έχει σημειωθεί ότι οι δυσκολίες των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες στον ακαδημαϊκό τομέα συσχετίζονται με διάφο-
ρα ψυχοκοινωνικά προβλήματα χωρίς, όμως, να έχει διασαφηνιστεί αν οι 
πρώτες αποτελούν απόρροια των δεύτερων. Σε πολλές έρευνες έχει επιβε-
βαιωθεί, η συνύπαρξη ακαδημαϊκών ελλειμμάτων και χαμηλών κινήτρων, 
χαμηλής αυτοεκτίμησης, καθώς και εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων 
προβλημάτων συμπεριφοράς (Δόικου, 2002: 59). Οι δυσκολίες στον κοινω-
νικό τομέα μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως νευρο-
παθολογικούς, γλωσσικούς ή γνωστικούς, που συμβάλλουν και στις ακαδη-
μαϊκές δυσκολίες των παιδιών αυτών (Singer, 2005: 411). Οι μαθητές με μα-
θησιακές δυσκολίες στο δημοτικό, όπου ουσιαστικά συντελείται η ανάπτυ-
ξη των πρώτων φιλιών, αγνοούνται και κρίνονται αρνητικά. Πιθανές αιτίες 
είναι η έλλειψη ικανότητας προσαρμογής του λόγου στις ανάγκες της συζή-
τησης και η προβληματική επικοινωνία (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007: 37).

Ως υποθέσεις για τις αιτίες του κοινωνικο-συναισθηματικού ελλείμμα-
τος, έχουν σημειωθεί μεταξύ άλλων οι ελλιπείς δεξιότητες στο γλωσσικό και 
επικοινωνιακό πεδίο, καθώς και τα προβλήματα στη γνωστική επεξεργα-
σία. Παράλληλα, έχει σημειωθεί πως τα ακαδημαϊκά ελλείμματα και οι επα-
νειλημμένες σχολικές αποτυχίες εντείνουν τα προβλήματα αυτά (Elksnin & 
Elksnin, 2004: 3-4). Επομένως, ορισμένες από τις δυσκολίες στον κοινωνι-
κό τομέα αποδίδονται στα γνωστικά ελλείμματα των παιδιών αυτών. Σύμ-
φωνα με ερευνητικά πορίσματα σχετικά με τους παράγοντες στους οποί-
ους ενδέχεται να οφείλονται οι δυσκολίες στον κοινωνικό τομέα, έχει υπο-
στηριχθεί ότι οι τελευταίες αποτελούν μία έκφανση των γνωστικών δυσκο-
λιών, οι οποίες οφείλονται για τις ακαδημαϊκές δυσκολίες. Ειδικότερα, έχει 
επισημανθεί ότι οι δυσκολίες χωρικής και οπτικής αναγνώρισης των μαθη-
τών με μαθησιακές δυσκολίες οδηγούν σε μειωμένη κατανόηση των παρα-
γλωσσικών νύξεων με αποτέλεσμα τις δυσκολίες στην κοινωνική αλληλε-
πίδραση και τις κοινωνικές τους σχέσεις (Bruck & Héberet, 1982: 353). Πα-
ράλληλα, οι δυσκολίες αυτών των παιδιών εντείνονται στον τομέα της κοι-
νωνικής γνώσης, όπου τα γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματικά τους ελ-
λείμματα συνδέονται άρρηκτα, καθώς παρουσιάζουν ελλείμματα στις κοι-
νωνικές γνωστικές δεξιότητες (Rubin, Bukowski & Parker, 1998 στο Wiener, 
2004: 24) και συγκεκριμένα τόσο στη διαδικασία επεξεργασίας των κοινω-
νικών γνωστικών πληροφοριών όσο και στην κατανόηση των συναισθη-
μάτων (Bauminger, Edelsztein & Morash, 2005: 45).
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Το σχολείο ως θεσμός κοινωνικοποίησης του ατόμου, θα έπρεπε να δίνει 
έμφαση στην καλλιέργεια και ανάπτυξη όχι μονάχα των ακαδημαϊκών δε-
ξιοτήτων, αλλά και των κοινωνικών, καθώς οι τελευταίες συμβάλλουν στην 
επίδοση στον ακαδημαϊκό τομέα (Cartledge & Milburn, 1978: 133). Επομέ-
νως, το σχολείο πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, ενσαρκώνει και έναν κοι-
νωνικοποιητικό ρόλο, τον οποίο καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός. Ο 
εκπαιδευτικός, λοιπόν, διαδραματίζει καίριο ρόλο και στην αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με και χωρίς ειδικές ανά-
γκες στον κοινωνικό τομέα (Δόικου-Αυλίδου, 2005: 181).

1.0. σΚοΠοσ ΚΑΙ ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ τΗσ ΕρΕυνΑσ

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στρατηγικές μά-
θησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής, για να βοηθήσει 
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να αντεπεξέλθουν στις γνωστικές 
δυσκολίες και να αποδώσουν στη γενική τάξη, καθώς και τον ρόλο του στην 
ενίσχυση των σχέσεων των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις εκπαιδευτικοί (όλες γυναίκες) που 
υπηρετούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. Για 
μια καλύτερη σκιαγράφηση της κατάστασης, οι περισσότερες εκπαιδευτι-
κοί ανέφεραν ότι κάθε χρόνο στην τάξη τους έχουν περίπου 3-4 μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες. Οι πιο συχνές μαθησιακές δυσκολίες που πα-
ρουσιάζουν αυτά τα παιδιά, ήταν δυσκολία στη γραφή και την ανάγνωση, 
ενώ σημειώθηκε και η ΔΕΠ-Υ ως συνυπάρχουσα κατάσταση στις περισσό-
τερες περιπτώσεις.

Στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε η ερευνητική τεχνική της συνέντευ-
ξης. Ως προς τον τύπο της συνέντευξης, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέ-
ντευξη, ενώ οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν ανοικτού τύπου, καθώς αφή-
νουν στον ερωτώμενο την ελευθερία ανάπτυξης της απάντησής του (Ιω-
σηφίδης, 2008: 115). 

Οι θεματικοί άξονες της συνέντευξης ήταν οι εξής: 
Ως προς τις στρατηγικές μάθησης:

•	 Διαχείριση μάθησης από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
•	 Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 
•	 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων χρήσης στρατηγικών μάθησης
•	 Επιμόρφωση-ενημέρωση για στρατηγικές 

Ως προς την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων:
•	 Ύπαρξη ή μη σχέσεων – ποιότητα
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•	 Ύπαρξη ή όχι φιλίας
•	 Αλληλεπίδραση
•	 Αντιμετώπιση (ρόλος): παρέμβαση για ενίσχυση κοινωνικών σχέ-

σεων ή όχι
Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο του 2013, ενώ τόπος 

διεξαγωγής τους αποτέλεσε το σπίτι  ή το σχολείο των εκπαιδευτικών, καθώς 
το οικείο περιβάλλον βοήθησε τις εκπαιδευτικούς να νιώσουν πιο άνετα. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν 
η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε το παρά-
δειγμα της δόμησης και της πρότυπης δόμησης (Μπονίδης, 2004: 128-132). 
Ακολουθώντας τη διαδικασία ανάλυσης περιεχομένου, το σύστημα κατη-
γοριών και υποκατηγοριών που συντάχθηκε ήταν επαγωγικό.

2.0. ΑνΑΛυσΗ ΚΑΙ ΠΑρουσΙΑσΗ ΕυρΗΜΑτΩν

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται τα ευρήματα με βάση τις κατηγορίες 
που συντάχθηκαν:

Σχετικά με τις στρατηγικές που τυχόν χρησιμοποιούν από μόνοι τους οι 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες 
τους, οι ερωτούμενοι εκπαιδευτικοί απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι 
δεν παρατήρησαν κάτι τέτοιο, δίνοντας την εξήγηση ότι η δυσκολία αντι-
μετώπισης του γνωστικού περιεχομένου λειτουργεί αποτρεπτικά με απο-
τέλεσμα οι μαθητές να παραιτούνται, ενώ πολλές φορές τους μπερδεύει η 
επιλογή κατάλληλης στρατηγικής. 

Σε ότι αφορά στην εξατομικευμένη μάθηση, όλες οι εκπαιδευτικοί τόνι-
σαν ότι προβαίνουν σε διαφοροποιήσεις του αναλυτικού προγράμματος, 
ώστε και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να προχωρούν παράλληλα με 
τα υπόλοιπα, θέτοντας μικρούς και εφικτούς στόχους, προσαρμόζοντας και 
διαβαθμίζοντας τη δυσκολία των δραστηριοτήτων, χαμηλώνοντας την τα-
χύτητα προόδου της ύλης και επαναλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν κατανοητό 

Όλες οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να παρουσιάζουν πολύμορφα και πο-
λύτροπα τη νέα γνώση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να βρίσκουν το στυλ 
που τους ταιριάζει για να μαθαίνουν. Η ομαδική εργασία, η χρήση εποπτι-
κών μέσων και του υπολογιστή, η πολυαισθητηριακή διδασκαλία και ιδι-
αίτερα η οπτικοποίηση του γνωστικού αντικειμένου ήταν οι εναλλακτικοί 
τρόποι τους οποίους δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν στο μάθημά τους. 

Μια άλλη εκπαιδευτικός τόνισε ότι προβαίνει σε ατομική καθοδήγηση 
στρατηγικής, για παράδειγμα στην ορθογραφία, κατηγοριοποιώντας χρω-
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ματικά τα λάθη του παιδιού, καταλήγοντας στον κανόνα και ζητώντας από 
το παιδί να προβεί σε αυτοδιόρθωση. 

Η ίδια εκπαιδευτικός δήλωσε ότι φροντίζει να ανακαλύψει το γνωστικό 
υπόβαθρο του κάθε παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να διαπιστώ-
σει τον τρόπο οικοδόμησης της νέας γνώσης.

Στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί στα 
μαθήματα και τις δεξιότητες που διδάσκουν στους μαθητές τους στην τάξη 
διαφάνηκε ότι προσπαθούν να ενσωματώσουν μεθόδους που εμπλέκουν 
όλους τους μαθητές, με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, και αυτό γίνεται 
μάλλον συνειδητά, τόσο για λόγους ενσωμάτωσης, όσο και γιατί η χρήση 
στρατηγικών στη μάθηση βοηθάει και τους τυπικούς μαθητές στην ανάλυ-
ση, κατανόηση, παραγωγή, χρήση και ανάκληση του γνωστικού αντικειμέ-
νου της μάθησης. 

Για την διόρθωση της ορθογραφίας τονίστηκε η βοήθεια του επεξεργα-
στή κειμένου και της εφαρμογής της αυτόματης διόρθωσης που διαθέτει 
αλλά και η κατηγοριοποίηση των λαθών προς διόρθωση.   

Η χορωδιακή ανάγνωση και η μεγέθυνση της γραμματοσειράς των κειμέ-
νων αναφέρθηκαν ως τρόποι αντιμετώπισης της δυσκολίας στην ανάγνωση.

Για την κατανόηση κειμένου αναφέρθηκαν οι ερωτήσεις προεργασίας 
πριν την ανάγνωση, η υπογράμμιση, οι πλαγιότιτλοι. 

Σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικοί διαχωρίζουν τις στρατηγικές που χρησιμο-
ποιούν στα θεωρητικά μαθήματα, όπως Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά 
και Φυσική, από εκείνες στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στα πρώτα βρί-
σκουν ιδιαίτερα χρήσιμα την ιδεοθύελλα, τα περιγράμματα, τους πίνακες, 
τους εννοιολογικούς χάρτες, περιληπτικές αναδιηγήσεις και πλαγιότιτλοι, 
λέξεις κλειδιά, ζωγραφική, αντιστοίχιση και δραματοποίηση. 

Για  τη συγγραφή κειμένου η στρατηγική που ακολουθείται είναι η με-
λέτη της δομής ενός κειμένου-υποδείγματος και η κειμενική ανάλυσή του 
σε ότι αφορά στη δομή, το περιεχόμενο, το λεξιλόγιο. 

Στα Μαθηματικά οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανακαλυπτι-
κή αλλά και τη βιωματική μάθηση και τη χρήση εποπτικών μέσων. 

Δύο από τις εκπαιδευτικούς βρίσκουν ότι τα προγράμματα υγείας με θέ-
ματα όπως διαφορετικότητα και μελέτη αξιών έχουν και γνωστικό όφελος 
για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Μία μόνο εκπαιδευτικός αναφέρεται και στις εξαιρετικές δεξιότητες που 
έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Πληροφορική, πράγμα ιδι-
αίτερα βοηθητικό στο να αποκτήσουν τα παιδιά αυτά περαιτέρω γνωστι-
κές δεξιότητες.
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Όλες οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας 
στρατηγικών μάθησης φαίνονται και μέσω γραπτών αξιολογήσεων, συνή-
θως με τη μορφή επαναληπτικών τεστ, στα οποία φροντίζουν να επιβρα-
βεύσουν την προσπάθεια και βαθμολογικά και ηθικά. Ως ιδιαίτερα σημα-
ντικό καταγράφεται και το γεγονός ότι και στη δόμηση των τεστ εφαρμό-
ζουν στρατηγικές μάθησης ή διαφοροποιούν τα τεστ της γενικής τάξης , 
π.χ.  αποφεύγουν τις ανοιχτές ερωτήσεις και προτιμούν τις κλειστές, τις συ-
μπληρώσεις κενών και τις αντιστοιχήσεις. 

Η προφορική επίδοση στην τάξη είναι για όλες ένας δείκτης μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας εφαρμογής στρατηγικών, με μια από τις εκπαι-
δευτικούς να αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροφοδότηση που 
δίνουν στο μάθημα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Δύο από τις εκπαιδευτικούς τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία που έχουν 
στρατηγικές όπως η εργασία σε ομάδες, η δραματοποίηση και η μελέτη πε-
δίου στην ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες  στη γενική τάξη.

Σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση που έλαβαν οι τέσσερεις εκπαιδευτι-
κοί για να διαχειρίζονται στρατηγικές μάθησης στη γενική τάξη, όλες δή-
λωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει περιστασιακά κάποια σεμινάρια και ημε-
ρίδες αλλά ότι η βασική πηγή πληροφόρησής τους είναι η προσωπική ανα-
ζήτηση και η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και μάλιστα ανάλογα με 
την περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάθε φορά. Μια εκπαιδευτικός δήλωσε 
ότι ανατρέχει στον δάσκαλο της ειδικής εκπαίδευσης του τμήματος έντα-
ξης για συμβουλές.

Αναφορικά με τη δημιουργία σχέσεων των παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες και των χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συνομηλίκων τους, αναφέρ-
θηκε από τρεις εκπαιδευτικούς του δείγματος ότι οι σχέσεις μεταξύ των παι-
διών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ήταν πολύ καλές, ενώ οι ίδιες δεν 
αντιλήφθηκαν κάποιου είδους προβλήματα στις σχέσεις τους. Μόνο μία 
εκπαιδευτικός ανέφερε ότι τις περισσότερες φορές οι σχέσεις τους γενικά 
ήταν δύσκολες. Όσον αφορά στην ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διαμόρ-
φωση σχέσεων, δεν παρατηρήθηκε κάποια συγκεκριμένη τάση από τις εκ-
παιδευτικούς. Ωστόσο, επισημάνθηκε η προσωπικότητα των μαθητών ως 
παράγοντας επιρροής των μεταξύ τους σχέσεων. 

Σχετικά με την ανάπτυξη φιλιών, από τις περισσότερες εκπαιδευτικούς 
υποστηρίχθηκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν φίλους και 
δεν βίωναν κοινωνική απομόνωση. Οι δε φίλοι τους, προέρχονταν από τη 
γενική τάξη, όπου φοιτούσαν, και όχι από το τμήμα ένταξης ή άλλη τάξη, 
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ενώ ανήκαν στον μέσο όρο της τάξης. Μόνο μία εκπαιδευτικός υποστήρι-
ξε ότι οι μαθητές αυτοί συνήθως δεν δημιουργούσαν φιλίες.

Οι περισσότερες εκπαιδευτικοί, υποστήριξαν την ύπαρξη θετικής αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, εκτός 
από μία που χαρακτήρισε την αναμεταξύ τους αλληλεπίδραση δύσκολη. Ως 
παράγοντες που καθορίζουν την αλληλεπίδραση επισημάνθηκαν τόσο η 
πολιτική που ακολουθεί το σχολείο και οι πρακτικές που υιοθετεί ο εκπαι-
δευτικός όσο και η στάση των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες απέ-
ναντι σε αυτούς με μαθησιακές δυσκολίες. Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά 
σχετικά με μία τάση εμπλοκής των γονέων που παρατηρήθηκε, η οποία πι-
θανόν να επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και να ενίσχυ-
σε τη μη αποδοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Όσον αφορά στην κοινωνική θέση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολί-
ες στην ομάδα των συνομηλίκων, υποστηρίχθηκε, εκτός από μία περίπτω-
ση, ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες γίνονταν αποδεκτοί από τους 
συμμαθητές τους με τυπική ανάπτυξη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και δεν 
απομονώνονταν κοινωνικά. Ακόμα και στην περίπτωση ενός μαθητή που 
ήρθε στη δευτέρα τάξη, επετεύχθη τόσο η ενσωμάτωσή του στη γενική τάξη 
όσο και η κοινωνική του αποδοχή από τους συμμαθητές του. Ως προς τους 
παράγοντες αποδοχής διαφάνηκε μία τάση διαφοροποίησης ανάλογα με 
την ηλικία των μαθητών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως στις μικρότερες 
τάξεις τα παιδιά αποδέχονται πιο εύκολα το διαφορετικό από ό,τι σε μεγα-
λύτερες ηλικίες, όπου η δημοφιλία συσχετίζεται με τις σχολικές επιδόσεις. 

Σχετικά με την αξιολόγηση των σχέσεων από τον εκπαιδευτικό, τα μέ-
σα που χρησιμοποιούσαν οι συνεντευξιαζόμενες, προκειμένου να ανιχνεύ-
σουν την ποιότητα των σχέσεων των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυ-
σκολίες, ήταν τα κοινωνιογράμματα και η φυσική παρατήρηση τόσο στην 
τάξη όσο και στο διάλειμμα.

Ο καίριος ρόλος του/της εκπαιδευτικού διαφάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
των συνεντεύξεων. Από τις πεποιθήσεις του και τις παρεμβάσεις του, εξαρ-
τάται τόσο η αποδοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τους συμ-
μαθητές τους όσο και οι μεταξύ τους σχέσεις και η αλληλεπίδραση. Ο/Η εκ-
παιδευτικός αποτελεί τον κύριο συντελεστή διαμόρφωσης ενός κλίματος 
αποδοχής, αλλά και ενίσχυσης των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό, επετεύχθη 
με την υιοθέτηση πρακτικών, όπως ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μα-
θητών με μαθησιακές δυσκολίες, αποκατάσταση της αρνητικής τους εικό-
νας, μέσω της ομαδικής διδασκαλίας και προγραμμάτων, όπως αυτό της 
αγωγής υγείας «Αξίες Ζωής», τη χρήση της λογοτεχνίας, του θεατρικού παι-
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χνιδιού και την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετες πρα-
κτικές που αναφέρθηκαν ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής αυτών των παι-
διών στην ομάδα της τάξης, καθώς και η προώθηση της επικοινωνίας με-
ταξύ των γονέων. Αναπάντεχη υπήρξε η αναφορά στον ρόλο του συλλό-
γου γονέων και κηδεμόνων από μία εκπαιδευτικό, ως παράγοντα που επη-
ρεάζει τη σχέση μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, 
καθώς και το ευρύτερο κλίμα αποδοχής των πρώτων. Σε γενικές γραμμές, 
οι παρεμβάσεις, που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, χαρακτηρίστη-
καν ως αποτελεσματικές. 

3.0. συζΗτΗσΗ 

Η διδασκαλία στρατηγικών μάθησης παρέχει στους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες αλλά και χωρίς ένα εργαλείο δια βίου μάθησης ικανό να τους κα-
ταστήσει ανεξάρτητους στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσωπική αναζήτηση 
βοηθητικών μεθόδων που θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μάθησης 
αναδεικνύεται στην έρευνά μας ως πρωτεύων παράγοντας της διαδικασίας. Η 
συνεργασία με συναδέλφους της ειδικής αγωγής , αν και επιδιώκεται σε μικρό-
τερο βαθμό, είναι επίσης χρήσιμη τακτική.  Μας προκάλεσε έκπληξη το γεγο-
νός ότι καμιά από τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνά μας δεν 
αναφέρει ότι ανατρέχει για ανατροφοδότηση στον/ην σχολικό/ή σύμβουλο. 

Από την έρευνα αναδεικνύονται η διαφοροποίηση της διδακτικής προ-
σέγγισης και η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος ως οι κύριες 
στρατηγικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της συμπεριληπτικής μάθησης. 

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο που εξάγεται από την έρευνά μας εί-
ναι ότι οι στρατηγικές μάθησης και η ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων 
των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη συνδια-
λέγονται θετικά. Η χρήση στρατηγικών όπως η ομαδική εργασία, όπου τα 
μέλη της ομάδας είναι ισότιμα και οι ρόλοι τους εξίσου σημαντικοί, απο-
δίδουν μια ενεργή θέση στη μαθησιακή διαδικασία και στα παιδιά με μα-
θησιακές δυσκολίες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή 
τους και την αποδοχή των συμμαθητών τους. Οι συνεργατικές μορφές μά-
θησης προωθούν τη συνεργασία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης και βοη-
θούν στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και ομαλής ενσωμάτωσης των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία. Άλλωστε 
«η ύπαρξη δυο παράλληλων εκπαιδευτικών συστημάτων με τους χαρακτηρι-
σμούς ‘ειδική’ και ‘γενική’ εκπαίδευση ενίσχυσε το μύθο ότι οι μαθητές με μα-
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θησιακές δυσκολίες μαθαίνουν τόσο διαφορετικά ώστε να χρειάζονται διδα-
κτικές μεθόδους διαφορετικές από αυτές που χρειάζονται οι ‘τυπικοί’ μαθητές» 
(Schaffner & Buswell, 1996: 61).

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι η 
παρατήρηση ότι οι μαθητές από μόνοι τους δεν χρησιμοποιούν στρατηγι-
κές μάθησης για να διευκολύνουν τη μελέτη τους, παρά μόνο στην περί-
πτωση που ασχοληθούν οι γονείς τους με αυτή. Η χρήση των στρατηγικών 
μάθησης χρειάζεται χρόνο, επιμονή, καλή προετοιμασία από την πλευρά 
τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών για να επιφέρει αποτελέσμα-
τα και, μάλιστα, σε βάθος χρόνου, όπου ο μαθητής να μπορεί να αυτονο-
μηθεί και να μπορεί να διαχειρίζεται μόνος τους «γνωστικούς διαμεσολα-
βητές» που κάθε φορά χρειάζεται να χρησιμοποιεί για να μαθαίνει, δηλαδή 
«τεχνικές που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός (εξωγενείς) ή ο μαθητής (ενδογε-
νείς) για να διευκολυνθεί η μάθηση» (Deshler  et al., 1996: 424).

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφάνηκε ότι οι μαθητές με μα-
θησιακές δυσκολίες δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα στις σχέσεις τους με 
τους συμμαθητές τους, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική βι-
βλιογραφία, όπου σημειώνεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κοι-
νωνική τους ανάπτυξη και στη δημιουργία και διατήρηση θετικών κοινωνι-
κών σχέσεων (Pavri & Luftig 2000: 8). Ωστόσο, μία εκπαιδευτικός χαρακτή-
ρισε τις σχέσεις των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες προβλη-
ματικές εξαιτίας της επιθετικότητας που επιδεικνύουν, συνήθως, οι μαθη-
τές με μαθησιακές δυσκολίες. Κάτι τέτοιο βρίσκεται σε συμφωνία με ανα-
φορές, σχετικά με την επίδειξη επιθετικής ή ενοχλητικής συμπεριφοράς που 
γίνεται η αιτία για την απόρριψή τους (Nabuzoka &Smith, 1993: 1435-1436).

Όσον αφορά στην κοινωνική αποδοχή αυτών των παιδιών, οι εκπαιδευ-
τικοί ανέφεραν ότι γίνονταν αποδεκτά και δεν βίωναν κοινωνική απομόνω-
ση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα άλλων ερευνών ότι τα παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες ήταν λιγότερο αποδεκτά από τους συνομηλίκους 
τους (Nabuzoka & Smith, 1993: 1446· Wiener & Tardif, 2004: 29). Ωστόσο, 
μία εκπαιδευτικός δήλωσε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν ήταν 
κοινωνικά αποδεκτά, καθώς απορρίπτονταν από τους τυπικούς συμμαθη-
τές τους τόσο στις εργασίες όσο και στο παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τα πο-
ρίσματα τόσο των Pavri και Luftig (2000) σχετικά με τη μη προτίμηση τους 
σε κοινωνικές δραστηριότητες όσο και των Kuhne και Wiener (2000), σχε-
τικά χαμηλή κοινωνική προτίμηση από τους συνομηλίκους τους.

Στην παρούσα έρευνα διαφάνηκε μία τάση εμπλοκής των γονέων, σύμ-
φωνα με τις απόψεις δύο εκπαιδευτικών. Η εμπλοκή τους αυτή φάνηκε να 

ολυμπία Δεληγκάρη, Χριστίνα Αρχοντή
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής στη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης …



1744

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και ενισχύει τη μη απο-
δοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Μία πιθανή εξήγηση που μπο-
ρεί να δοθεί για την εμπλοκή των γονέων είναι το γεγονός πως οι γονείς εί-
ναι ιδιαίτερα κοντά τόσο στα παιδιά τους όσο και στο ίδιο το σχολείο, όταν 
οι μαθητές φοιτούν ακόμη στο δημοτικό. 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι τα παιδιά αυτά είχαν φί-
λους στη γενική τάξη όπου φοιτούσαν, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία 
με πορίσματα σχετικών ερευνών, τα οποία δεν κατέδειξαν διαφορές μετα-
ξύ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των χωρίς μαθησιακές δυ-
σκολίες συνομηλίκων τους αναφορικά με τον αριθμό αμοιβαίων φιλιών 
που δημιουργούσαν (Bear, Juvonen & McInerney, 1993: 133-134), καθώς 
και τη σύνθεση και ποιότητα των κοινωνικών τους δικτύων (Hoyle & Sera-
fica, 1988: 326-329· Wenz-Gross & Siperstein, 1997: 187-189). 

Από τις σχετικές αναφορές των εκπαιδευτικών διαφάνηκε πως  χρησιμο-
ποιούσαν ποικίλες παρεμβατικές πρακτικές στη γενική τάξη, οι οποίες φάνη-
καν εξαιρετικά βοηθητικές στη διαμόρφωση θετικών σχέσεων μέσα και έξω 
από το σχολείο. Αναφέρθηκαν επίσης ενέργειες των εκπαιδευτικών, προκει-
μένου να ενδυναμώσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, ενισχύοντας έτσι 
τη συμμετοχή του στην τάξη και την αυτοπεποίθησή του και να τονίσουν τα 
θετικά του στοιχεία, εύρημα που συμφωνεί με σχετικά ερευνητικά πορίσμα-
τα για τις συνήθεις πρακτικές των εκπαιδευτικών (Δόικου, 2006: 96).  

Τέλος, η ένταξη ενδέχεται να υπήρξε ωφέλιμη για τα παιδιά με μαθησι-
ακές δυσκολίες, καθώς οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα παιδιά αυτά είχαν 
φίλους, δεν ήταν κοινωνικά απομονωμένα, δεν αποτέλεσαν στόχο πειραγ-
μάτων και δεν παρουσίασαν συμπεριφορικά προβλήματα. Τόσο η αλληλε-
πίδραση όσο και η συνεργασία τους με τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 
συμμαθητές τους φάνηκε εφικτή. Το εύρημα αυτό, έρχεται σε συμφωνία με 
αυτά των Wiener και Tardif (2004), ότι σε πιο ενταξιακά πλαίσια, οι μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες ήταν πιο αποδεκτοί και λιγότερο απομονωμένοι, 
είχαν καλύτερη ποιότητα σχέσεων και λιγότερα προβλήματα συμπεριφο-
ράς. Επίσης, η έρευνα της Vaughn των συνεργατών της κατέδειξε ότι τα παι-
διά αυτά ωφελούνταν στη συνεκπαίδευση, καθώς είχαν τουλάχιστον έναν 
αμοιβαίο φίλο (Vaughn, Elbaum & Boardman, 2001: 58).

4.0. συΜΠΕρΑσΜΑτΑ

Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν αρκετά σημαντικά στοιχεία για 
τον τρόπο ένταξης στρατηγικών μάθησης από τις εκπαιδευτικούς της 
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική τάξη, καθώς και για την ποι-
ότητα των σχέσεων των μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκο-
λίες. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το στοιχείο ότι φαίνεται να υπάρ-
χει ενδιαφέρον από τη μεριά των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιή-
σουν στρατηγικές μάθησης και ότι πιστεύουν σε αυτές ως εργαλεία 
μαθησιακής, αλλά και κοινωνικής ένταξης των μαθητών με μαθησι-
ακές δυσκολίες στην ενταξιακή τάξη. Διαφάνηκε ότι οι πεποιθήσεις 
των εκπαιδευτικών και οι τροποποιήσεις της διδασκαλίας τους επη-
ρεάζουν την αποδοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη γε-
νική τάξη. Ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η απουσία θεσμι-
κής παρέμβασης που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αντεπεξέλθει 
αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα και πιο συστηματικά στο δύσκο-
λο έργο του, και αναφερόμαστε τόσο σε απουσία τακτικών επιμορ-
φώσεων όσο και εξειδικευμένης βοήθειας στον χώρο του σχολείου. 
Όσο η αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στις γε-
νικές τάξεις είναι μεμονωμένη και γι’ αυτό πρόχειρη, η συμπεριληπτι-
κή εκπαίδευση θα παραμένει ουτοπία.
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Διδασκαλία της Γλώσσας στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Κρυσταλλένια Κυριτσοπούλου 

ABSTRACT

This communication presents a Language teaching proposal in the 
Special Vocational Education and Training Workshops. The Language and 
Communication Module has been chosen and the one teaching hour plan 
will be presented. The planning phase of the one hour teaching is initially 
described, followed by the teaching implementation phase through the 
analysis of teaching activities in relation to the objectives, the teaching 
methods and finally the evaluation method used.

Η εκπαιδευτική προσπάθεια στο ΕΕΕΕΚ στηρίζεται στην παραδοχή ότι 
οι μαθητές με αναπηρία μπορούν να αναπτύξουν δυνατότητες και δεξιότη-
τες αρκεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον να διερευνήσει τις δυνατότητες αυ-
τές και να καταφέρει να τις καλλιεργήσει και να τις αναπτύξει επιδιώκοντας 
την κοινωνική εξέλιξη και ένταξη. Αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα εφικτό 
μέσα από βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις με όσο το δυνατό πιο 
συγκεκριμένες έννοιες: χώρος και σχέση-σχέσεις (ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι., 2004: 15).  

Στην  εισήγηση θα παρουσιαστεί μια πρόταση διδασκαλίας στο μάθη-
μα της  Γλώσσας στα ΕΕΕΕΚ. Έχει επιλεγεί ως Διδακτική Ενότητα η Ενότη-
τα Γλώσσα και Επικοινωνία και θα παρουσιαστεί το σχέδιο μαθήματος μιας 
διδακτικής ώρας. Το μάθημα της διδακτικής ώρας έχει τίτλο Επικοινωνώ με 
συμμαθητές μου: Γράφω και διαβάζω το όνομά μου-παρουσιάζω τον εαυτό μου. 
Για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επιχειρήθηκε διακλαδική διασύν-
δεση με το μάθημα της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής-Διδακτική 
Ενότητα: Τοπική κοινωνία-Εκπαίδευση, ενώ και τα δύο μαθήματα, Γλώσσα 
και Κοινωνική Αγωγή συνδέθηκαν διαθεματικά με πρόγραμμα αγωγής υγεί-
ας (Κυριτσοπούλου κ.ά., 2014). Αρχικά περιγράφεται το στάδιο του σχεδια-
σμού διδασκαλίας μιας διδακτικής ώρας, το οποίο περιλαμβάνει:

•	 Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις σε σχέση με το σχολείο,
•	 Γνωστικό προφίλ μαθητών σε σχέση με το διδασκόμενο μάθημα, 
•	 Ψυχολογικό-κοινωνικό προφίλ μαθητών, 
•	 Γενικό σκοπό του μαθήματος της Γλώσσας στο ΕΕΕΕΚ, 
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•	 Επιμέρους στόχους σε σχέση με την ωριαία διδασκαλία:  γνωστικούς, 
συναισθηματικούς, κοινωνικούς, ψυχοκινητικούς,

•	 Βασικές διδακτικές αρχές, εποπτικά μέσα, οργάνωση της τάξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το στάδιο της εκτέλεσης της διδασκαλίας 
με ανάλυση των διδακτικών ενεργειών σε σχέση με τους στόχους, των διδα-
κτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται και τέλος του τρόπου αξιολόγησης. 

Προγραμματίζεται κατά το πρώτο τρίμηνο της διδακτικής χρονιάς  δι-
δακτική επίσκεψη σε Γυμνάσιο γενικής παιδείας, με τη διαμεσολάβηση και 
καθοδήγηση του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Χαρίσης, 2013), για τη 
συμμετοχή των μαθητών σε διασχολειακό εκπαιδευτικό εργαστήριο. Στό-
χος για τους μαθητές από την πλευρά του ΕΕΕΕΚ είναι η προώθηση της κοι-
νωνικοποίησης των μαθητών σε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός μοντέ-
λου κοινωνικής (social) ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες (Μπούρας κ.ά., 
2011). Παράλληλα στόχος για τους εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ είναι η επι-
μόρφωσή τους σε εναλλακτικούς τρόπους κοινωνικής εκπαίδευσης των 
μαθητών με αναπηρία μέσα από την εφαρμογή συμμετοχικών επιμορφω-
τικών μοντέλων (Kennedy, 2005).

Η διδακτική επίσκεψη εντάσσεται στο μάθημα της Γλώσσας και τα μα-
θήματα οργανώνονται μέσα σ’ αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο. Επισημαί-
νεται ότι η όλη διδακτική ενότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε διάστημα ενός 
έως δύο μηνών και να λειτουργεί η εκδρομή ως παράγοντας κινητροδό-
τησης για συμμετοχή των μαθητών με ενδιαφέρον στο γλωσσικό μάθημα. 

Στη δραστηριότητα θα πάρουν μέρος πέντε μαθητές (δύο τμήματα), οι 
οποίοι συμμετέχουν τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα στο μάθημα που πε-
ριγράφεται με διδάσκοντες τη φιλόλογο που έχει οργανώσει τη δραστηρι-
ότητα και τη φιλόλογο που θα πάρει μέρος ως συνοδός. 

Το προφίλ των μαθητών σε σχέση με το διδασκόμενο μάθημα έχει προσ-
διοριστεί ως εξής: 

•	 ένας μαθητής γνωρίζει να διαβάζει,  να γράφει και να ανακοινώνει 
το όνομά του και μια σύντομη πρόταση. Επίσης μπορεί να χειριστεί 
τον υπολογιστή και να γράψει το όνομά του ή να αντιγράψει άλλα 
ονόματα και σύντομες προτάσεις  σε έγγραφο του Word και μπορεί 
να κάνει αναζητήσεις στο ίντερνετ, 

•	 δύο μαθητές αναγνωρίζουν, αντιγράφουν και μπορούν να ανακοι-
νώσουν το όνομά τους. Επίσης μπορούν να αντιγράψουν και να ανα-
κοινώσουν προφορικά μια σύντομη πρόταση,  

•	 δύο μαθητές δεν έχουν λόγο, ούτε γράφουν, αλλά επικοινωνούν με 
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άλλους τρόπους σε βαθμό που εμείς αξιολογούμε από μικρό έως 
ικανοποιητικό, 

•	 οι μαθητές έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Down, αυτισμό χαμηλής 
λειτουργικότητας και νοητική υστέρηση. Έχουν περιορισμούς στην 
κοινωνική τους ένταξη, περισσότερο το άτομο με αυτισμό.

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Γλώσσας στο ΕΕΕΕΚ είναι:
•	 η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρ-

κεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορι-
κό και γραπτό λόγο, 

•	 η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας, 
•	 της συναισθηματικής ανάπτυξης, 
•	 με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και αυτονομία (ΥΠ.Ε.Π.Θ-

Π.Ι., 2004: 17). 
Ως επιμέρους στόχοι της διδακτικής ενότητας, οι οποίοι είναι εξατομικευ-

μένοι και δεν αφορούν και τους πέντε μαθητές στον ίδιο βαθμό, τέθηκαν:

     Γνωστικοί στόχοι:  Οι μαθητές –ο μαθητής θα πρέπει:
  
Προφορικός λόγος, ομιλία, ακρόαση:  
•	 να ακροάται με προσοχή,
•	 να κατανοεί ένα προφορικό μήνυμα,
•	 να αφηγείται από μνήμης,
•	 να ανακοινώνει προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις και επιθυμίες και να 

περιγράφει με ακρίβεια γεγονότα και καταστάσεις.
 
Γραπτός λόγος, ανάγνωση:  
•	 να αποκτήσει ένα οπτικό λειτουργικό λεξιλόγιο (ο μαθητής  που δεν 

έχει κατακτήσει το μηχανισμό ανάγνωσης),
•	 να αντιληφθεί τη στενή σχέση ακρόασης, ομιλίας και ανάγνωσης, 
•	 να ανασυνθέτει λέξεις και σύντομες φράσεις και να τις διαβάζει,
•	 να διαβάζει μεγαλόφωνα και εκφραστικά, 
•	 να αντλεί πληροφορίες από τα ηλεκτρονικά μέσα για θέματα που 

τον ενδιαφέρουν.
 
Γραπτός λόγος, γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου:  
•	 να γράφει ή να αντιγράφει ευανάγνωστα και ορθογραφημένα,
•	 να χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης.
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Συναισθηματικοί στόχοι: 
•	 να αναπτύξει θετική διάθεση συναναστροφής με συνομηλίκους, έξω 

από τα δικά του πλαίσια, 
•	 να αισθανθεί ασφάλεια και ότι υποστηρίζεται από το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης, 
•	 να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του αυτιστικού μαθητή για επικοι-

νωνία.
  
Κοινωνικοί στόχοι: 
•	 να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες μέσα στο οργανωμένο εκπαι-

δευτικό πλαίσιο και να εξοικειωθεί με τη χρήση της γλώσσας πρώ-
τα σε ρεαλιστικές καταστάσεις της σχολικής και εξωσχολικής ζωής, 

•	 να ελέγχει την αποδεκτότητα του λόγου του,
•	 να χρησιμοποιεί κώδικες προφορικής επικοινωνίας για διάφορους 

σκοπούς, 
•	 να συνειδητοποιήσει τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή του 

στην κοινωνική ζωή.
  
Ψυχοκινητικοί στόχοι: 
•	 να αναπτύξει αδρή και λεπτή κινητικότητα (κόψιμο με ψαλίδι, χει-

ρισμός της αυτοκόλλητης  καρτέλας, προσανατολισμός και συμπε-
ριφορά στην τάξη) (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2009)

Δεν έχουν συγγραφεί ακόμα διδακτικά εγχειρίδια για τα ΕΕΕΕΚ. Οι εκπαι-
δευτικοί δημιουργούν τη δική τους θεματική ενότητα, που θεωρούν κατάλ-
ληλη για την επίτευξη του γενικού και των ειδικών στόχων. Απαραίτητες εκ-
παιδευτικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης είναι: 

•	 η επικοινωνία και η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, 
•	 η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό φορέα συνεργασίας (ΣΣΝ), 
•	 η συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων που έχει την αρμοδιότη-

τα να κρίνει ότι η δραστηριότητα εξυπηρετεί τους στόχους του ανα-
λυτικού προγράμματος και να εγκρίνει τη μετακίνηση, 

•	 η επικοινωνία με τους γονείς που πρέπει να επιτρέψουν μέσω υπεύ-
θυνων δηλώσεων τη συμμετοχή των παιδιών στη δράση,

•	 η επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο που θα λάβει γνώση και θα 
εγκρίνει τη δραστηριότητα,

•	 η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του γυμνασίου γενικής παι-
δείας, οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτική εμπειρία πάνω σε μαθητές 
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με αναπηρία, όμως θα είναι χρήσιμη και γι’ αυτούς η δράση   (Βλά-
χου & Ζιώνου-Σιδέρη : 78).

Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται οι διδακτικές αρχές της διαφοροποιη-
μένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας,  της διαθεματικότητας, της εποπτι-
κότητας, συμμετοχικότητας, βιωματικότητας.  Ως εποπτικά μέσα χρησιμοποι-
ούνται  ο πίνακας, χαρτόνια, φωτογραφίες, αυτοκόλλητες κάρτες, μολύβια, 
μαρκαδόροι, Η/Υ, χαρτί Α4, πίνακας ανακοινώσεων, ψαλίδι. Η τάξη διαθέτει 
γωνιά Η/Υ, γωνιά με δύο θρανία ενωμένα και καρέκλες γύρω-γύρω για άνε-
τη ομαδική εργασία 2-6 μαθητών, γωνιά με καναπέ και 2 θρανία ενωμένα για 
εργασία αλλά και ξεκούραση-χαλάρωση. Επίσης υπάρχει θρανίο με μία κα-
ρέκλα για ατομική εργασία.   Προσφέρεται δηλαδή η τάξη για ατομική αλλά 
και ομαδική εργασία. Κατά την είσοδο στην τάξη οι μαθητές επιλέγουν μόνοι 
τους και κάθονται όπου αισθάνονται πιο άνετα και κοντά στους φίλους τους.

Διδακτικές 
ενέργειες: Διδακτική μέθοδος Εποπτικό μέσο 

-υλικό Χρόνος

Πρόκληση του 
ενδιαφέροντος 
των μαθητών 
από τον 
εκπαιδευτικό

Ανακοίνωση του εκπαιδευτικού 
για την πρόσκληση του άλλου 
σχολείου 

Ερωταποκρίσεις-συζήτηση 
(π.χ. συμφωνείτε να πάμε; Τι 
γνωρίζετε για το γυμνάσιο; Πώς 
λέτε να μετακινηθούμε; )

Μια απλή 
πρόσκληση 
(διπλωμένο Α4) 5΄

σύνδεση με 
προηγούμενη 
εμπειρία

Ανάκληση προηγούμενης 
εμπειρίας από εκδρομή:
Ερώτηση-απάντηση: ποιος έχει 
ξαναπάει επίσκεψη σε άλλο 
σχολείο ή κάπου αλλού με το 
σχολικό λεωφορείο; 

Ζητείται από όποιον μαθητή 
θέλει να περιγράψει μια εκδρομή 
του με βάση φωτογραφίες που 
υπάρχουν στην τάξη.

Πλαστικοποιημένες 
φωτογραφίες που 
υπάρχουν στην τάξη 
από προηγούμενες 
επισκέψεις της τάξης

5΄
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Μετάβαση 
στο θέμα
Ανάθεση 
εργασιών: 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του Η/υ.
Οι μαθητές προσκαλούνται στη 
γωνιά του υπολογιστή: 
Από την πρόσκληση πρέπει 
να διακρίνουν που λέει 
Γυμνάσιο….., να το γράψει 
ο μαθητής που μπορεί στην 
αναζήτηση για να μπούμε στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. 
Κάνουν μόνοι τους περιήγηση 
και αναφέρουν τι βρίσκουν. 
Γίνεται συζήτηση. 

ομαδική εργασία: 
Οι μαθητές προσκαλούνται 
να καθίσουν όλοι γύρω από 
τα θρανία εργασίας, ώστε να 
γράψουν τα ονόματά τους 
σε αυτοκόλλητες καρτέλες. 
Εξηγείται ότι μετά θα κολλήσουν 
τις καρτέλες στο μπλουζάκι και 
θα σηκωθούν ένας ένας με τη 
σειρά να παρουσιάσουν τον 
εαυτό τους με το όνομά τους. Οι 
δύο εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 
τους μαθητές που έχουν 
δυσκολία. 
Η άσκηση επαναλαμβάνεται 
κατά δυάδες ή όλοι μαζί.

Ατομική εργασία: 

-Ανάγνωση-οπτική διάκριση 
Στους μαθητές μοιράζεται μια 
κατάσταση με τα ονόματα 
των μαθητών του άλλου 
σχολείου: οι μαθητές πρέπει 
να αναγνωρίσουν και να 
υπογραμμίσουν αν υπάρχει 
το δικό τους όνομα στην 
κατάσταση. 

-Αντιγραφή: 

Στον  ένα μαθητή ανατίθεται 
να αντιγράψει σε αυτοκόλλητες 
καρτέλες  ονόματα (τα πρώτα 5 
της κατάστασης) για να δώσουμε 
στους συμμαθητές τους κατά την 
επίσκεψη.
Οι μαθητές που κουράζονται 
εύκολα ενθαρρύνονται να 
ξεκουραστούν στον καναπέ και 
να παρακολουθούν.
Άλλοι μαζεύουν τα χαρτιά και τα 
πετούν στο καλάθι.

Η πρόσκληση
Η/Υ

Στο θρανίο υπάρχουν 
αυτοκόλλητες 
καρτέλες, μολύβια, 
και ψαλίδι.

 

10’

10΄

10΄

Κρυσταλλένια Κυριτσοπούλου
Διδασκαλία της Γλώσσας στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.



1754

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Αξιολόγηση:

1. Διαγνωστική: έχει ήδη προηγηθεί μελέτη των 
φακέλων των μαθητών από το ΚΕΔΔΥ ή άλλες 
υπηρεσίες πριν την έναρξη του μαθήματος (στην 
αρχή της χρονιάς).

2. Διαμορφωτική αξιολόγηση και βελτιωτικές 
παρεμβάσεις γίνονται κατά την πορεία του 
μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς.

3. Τελική σε επίπεδο ωριαίας διδασκαλίας:
-διλημματική τεχνική: τι λέτε τελικά να πάμε ή να μην 
πάμε;
-πορτφόλιο εργασιών: οι μαθητές τοποθετούν τις 
εργασίες τους ο καθένας στο φάκελό τους που τηρείται 
στην τάξη.
-εργασία για το σπίτι: οι μαθητές παραλαμβάνουν τις 
υπεύθυνες δηλώσεις για να τις παραδώσουν στους 
γονείς τους και τους δίνονται απλές οδηγίες για να το 
συζητήσουν στο σπίτι.
-επιβράβευση: οι μαθητές βγαίνουν στο διάλειμμα με 
τα αυτοκόλλητα καρτελάκια με το όνομά τους και τα 
δείχνουν στους συμμαθητές τους. 

5΄

Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο 
μέρος της στην τάξη. Από την εφαρμογή προέκυψαν παρατηρήσεις που 
αφορούν το ενδιαφέρον των μαθητών να συμμετέχουν στις εργασίες της 
τάξης, καθώς το όλο σχέδιο εργασίας και η επίσκεψη σ’ ένα άλλο σχολείο 
τους προσέλκυε το ενδιαφέρον. Έτσι, μέσα από τη συμμετοχή και την εξοι-
κείωση των εκπαιδευτικών σε ευρηματικές και εναλλακτικές μεθόδους δι-
δασκαλίας των μαθητών με αναπηρία, αναμένεται να βελτιωθούν οι επικοι-
νωνιακές  δεξιότητες των παιδιών (Κυριτσοπούλου κ.ά 2013). 
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οι εκπαιδευτικές εμπειρίες κινητικά ανάπηρων 
ανδρών: Αρωγός ή τροχοπέδη 

στην επαγγελματική αποκατάσταση

Μαρίνος Κωνσταντίνου
Ελένη Φτιάκα 

ABSTRACT

This qualitative research is focused on the study of five physically handicapped 
men placed within the social model and phenomenological approach. The pur-
pose of the research is to examine and present the situation in Cypriot reality 
about employment of disabled people based on their educational experienc-
es. Collection of data was achieved using interviews, studying of archives and 
the researcher’s personal diaries. Interviews were taken also from people of 
great importance in the field. Through this research, positions of internation-
al references are verified, such as the fact that disabled people often are ex-
cluded from the mainstream school system, which still has negative and lim-
ited learning sources, curriculum as well as poor infrastructure architecture. 
Since the schools have both a political and social role it inducts the children 
to the social and political system given at that exact period, therefore what is 
finally reproduced from the educational school system are excusive practic-
es and prejudice. In addition, an important element of the research is partic-
ipants’ weakness to prepare them for their future employment, especially in 
the Evening School which has a negative and downgraded position. The im-
portance of the research is that there are relatively limited references about Cy-
prus and Greece while at the same time it is allowed to show the beneficial re-
sults of integrating disabled people in employment for themselves as well as 
the rest of the community. 

KEYWORDS: Educational experiences, disabled people, employment, vo-
cational rehabilitation. 

1.0. ΕΙσΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τη Φτιάκα (2007:10), «η Κύπρος αποτελεί, με εξαίρεση ίσως την 

Μαρίνος Κωνσταντίνου, Ελένη Φτιάκα
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Ελλάδα, μια μοναδική μελέτη περίπτωσης, η οποία κατόρθωσε να περάσει από 
τη δημιουργία στην άνθιση και από το διαχωρισμό στην ένταξη, μια διαδρομή 
που συντελέστηκε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα (λιγότερο από έναν αιώνα)». 

Επομένως, για να γίνει κατανοητή η εμπειρία της αναπηρίας στην Κύπρο, 
πρέπει να συνεξεταστεί με την τοπική κουλτούρα, με την οποία φαίνεται 
να είναι άμεσα συνδεδεμένη (Συμεωνίδου, 2005). Σημαντικό στοιχείο αυ-
τής της κουλτούρας, αποτελεί ο οίκτος και η φιλανθρωπία, που θεωρεί το 
άτομο εύθραυστη, ανήμπορη, παθητική και δυστυχισμένη ύπαρξη, όπως 
προστάζουν, τόσο το ιατρικό, όσο και το φιλανθρωπικό μοντέλο (Symeo-
nidou, 2002· Symeonidou, 2002a). 

Έτσι, η εμπειρία της αναπηρίας στην Κύπρο, μπορεί να θεωρηθεί ως «μια 
συνεχής προσπάθεια να αναγνωριστεί κάποιος ως αξιόλογο μέλος της κοινωνί-
ας» (Συμεωνίδου, 2005: 52). Για το λόγο αυτό, τα ανάπηρα άτομα στην Κύπρο, 
διακρίνονται για τη διαρκή κι επίπονη προσπάθεια τους να ξεπεράσουν τους 
φυσικούς και κοινωνικούς φραγμούς, ώστε να θεωρηθούν τελικά ισότιμα και 
ισάξια μέλη με τα μη ανάπηρα άτομα και να κερδίσουν την εκτίμηση τους. 

Με βάση αυτή την κουλτούρα, τα μέλη της κυπριακής κοινωνίας, ανα-
μένεται να αποκτήσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να εξασφαλίσουν 
μια «αξιοπρεπή», μη χειρονακτική δουλειά, να δημιουργήσουν οικογένεια 
και να έχουν καλή κοινωνική ζωή (Συμεωνίδου, 2005: 52). Ως αποτέλεσμα, 
κύρια προτεραιότητα, που συχνά καταλήγει σε εμμονή, αποβαίνει η θερα-
πεία και η ομαλοποίηση, αφού η αποτυχία «απαλλαγής» ή κάλυψης, έστω, 
της αναπηρίας, με τεχνητά μέλη, θεωρείται ότι κατηγοριοποιεί τους ανθρώ-
πους ως «άχρηστους» (Symeonidou, 2009). 

Αν και ο νόμος της ένταξης, θεωρείται μεταξύ άλλων, ως η απάντηση 
στους αγώνες των γονέων, αυτό που θα πρέπει πραγματικά να απαντηθεί, 
είναι το κατά πόσο η εκπαίδευση που παρέχεται σε κάθε παιδί, είναι αυτή 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του (Κουππάνου & Φτιάκα, 2009).  Κατ’ 
επέκταση, σε μια κοινωνία που δεν αντέχει την αναπηρία και διαμορφώ-
νει τις υπηρεσίες της με βάση τις ανάγκες της αγοράς, όπως αυτές υπαγο-
ρεύονται από τις ομάδες εξουσίας και τα οικονομικά συμφέροντα, εκείνο 
που θεσμοθετείται και αναπαράγεται τελικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, 
είναι οι πρακτικές αποκλεισμού και οι προκαταλήψεις απέναντι στα ανάπη-
ρα άτομα (Slee, 2012· Liasidou, 2008· Armstrong, 2002· Armstrong, 1999). 

Η προκατάληψη για τις δυνατότητες ορισμένων ατόμων εμποδίζει την 
προσπάθεια πολλών νέων, ιδιαίτερα ανάπηρων, για ανάπτυξη του εαυτού, 
αποκλείει την ενδυνάμωση τους και παραπέμπει σε φαινόμενα και πρακτι-
κές έλλειψης ισότητας ευκαιριών (Corbett, 2004).  Ταυτόχρονα, το γεγονός 
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ότι μέσα από το σχολείο, εκτός από γνώσεις, μεταφέρονται και πολιτισμι-
κές αξίες, κοινωνικοί θεσμοί και πεποιθήσεις, με βάση την οριοθέτηση και 
τις πρακτικές που υπαγορεύει η συγκεκριμένη κοινωνία, καθώς και τους 
κοινωνικοοικονομικούς και πολιτισμικούς στόχους που θεωρούνται σημα-
ντικοί (Armstrong, 1999) αποτελεί παράγοντα διαιώνισης και συντήρησης 
των πιο πάνω προκαταλήψεων. 

Αυτό φαίνεται και από την αντικατάσταση της ατομικής ταυτότητας με 
νόμιμες ετικέτες και θεσμοθετημένες κατηγοριοποιήσεις του τύπου «παι-
δί με ειδικές ανάγκες» ή «νοητικά καθυστερημένο παιδί», πάντα με βάση 
γραφειοκρατικούς, ομαλοποιημένους και οικονομικά προσανατολισμένους 
τρόπους αξιολόγησης, όπως αυτοί διαμορφώνονται από την κοινωνική ιε-
ραρχία και τις δυνάμεις εξουσίας (Δαμιανίδου, 2011). 

Επομένως, παρά την τεράστια πρόοδο, σε θεωρητικό τουλάχιστο επί-
πεδο, και την υπογραφή μιας σειράς από συμβάσεις και νομοθεσίες, είναι 
γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ανάπηρα παιδιά που δεν έχουν καν πρόσβα-
ση στο σχολείο, ή και αν έχουν, υφίστανται ρατσιστική αντιμετώπιση μέσα 
στις πρακτικές αποκλεισμού και διαχωρισμού (Slee, 2012· Vlachou, 2004· 
Nicolaidou, Sophocleous & Phtiaka, 2006· Phtiaka, 2006).  Κατ’ επέκταση, 
η ψήφιση του νόμου δεν προϋποθέτει απαραίτητα και την αποτελεσματι-
κή πρακτική του, αλλά χρειάζεται δέσμευση και συνεχείς πρωτοβουλίες, 
ώστε οι προοπτικές να είναι καλύτερες, αφού μόνο όταν η πολιτική μετα-
φράζεται σε πρακτική που αποδίδει, έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ως αποτέλεσμα των επικρατουσών αξιών και των παγιωμένων κοινω-
νικών στερεοτύπων, τα οποία αντανακλούνται και διαιωνίζονται μέσα από 
τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου σχολείου, μακροπρόθεσμα παρε-
μποδίζεται και η δημιουργία της ενταξιακής κοινωνίας, ενώ καθυστερεί πα-
ράλληλα η εξάλειψη των φραγμών και η άρση των διακρίσεων, σε βάρος 
των ανάπηρων ατόμων, τα οποία αναπόφευκτα μεταφέρονται και στον ερ-
γασιακό χώρο (Δαμιανίδου & Φτιάκα, 2010· Oliver & Barnes, 2010· Apple, 
2000· Apple, 2004· Nicoalidou et al, 2004· Armstrong, 1999· Oliver, 1990). 

Με τον τρόπο αυτό, ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου, αντικατοπτρίζει 
και αναπαράγει τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία φροντίζει 
να ανακατασκευάζει έντεχνα την αναπηρία, μέσα από τη διαιώνιση αρνη-
τικών στερεοτύπων, καθώς τονίζει μια υποθετική έλλειψη και μια πλασμα-
τική ανικανότητα, πάντα με βάση τις ανάγκες της αγοράς για παραγωγικό 
εργατικό δυναμικό (Apple, 2000· Apple, 2004· Phtiaka, 2006). 
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2.0. ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ

2.1. Σκοπός έρευνας  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 
2014 και τοποθετείται στα πλαίσια του κοινωνικού μοντέλου, που καθιστά 
το πρόβλημα της αναπηρίας ως κοινωνικό κατασκεύασμα (Φτιάκα, 2007· 
Φτιάκα, 1999· Oliver & Barnes, 2010· Oliver, 2009· Oliver, 1996· Oliver, 1992· 
Oliver, 1990· Oliver, 1987· Finkelstein, 1985· Finkelstein, 1980). Η έρευνα το-
ποθετείται ταυτόχρονα στα πλαίσια της φαινομενολογικής προσέγγισης, ως 
η καταλληλότερη μέθοδος που δίνει έμφαση στην υποκειμενική εμπειρία 
του ατόμου, αναζητά προσωπικές αντιλήψεις και ερμηνείες ενός φαινομέ-
νου ή μιας εμπειρίας, με σκοπό την κατανόηση και περιγραφή ενός περι-
στατικού από την πλευρά του συμμετέχοντα (Χαραλάμπους, 2012), εντός 
του αυθεντικού συγκείμενου τους (Robson, 2002). 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει 
την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σήμερα, όσον αφορά τις ευκαι-
ρίες επαγγελματικής αποκατάστασης των κινητικά ανάπηρων ατόμων, με 
βάση τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τη φοίτηση των 
συμμετεχόντων στο ευρύτερο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. 

2.2. Αναγκαιότητα της έρευνας 

Η αναγκαιότητα της έρευνας, έγκειται στα ελλιπή δεδομένα που υπάρχουν 
στην κυπριακή βιβλιογραφία, όσον αφορά τα εφόδια που αποκτούνται από 
τα ανάπηρα άτομα από το ευρύτερο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα για με-
τέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση. Κατ’ επέκταση, η μελέτη της υπάρχου-
σας βιβλιογραφίας τονίζει την άμεση ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας, 
προσανατολισμένης στο χώρο της εργοδότησης των ανάπηρων ατόμων, έτσι 
ώστε να διαφανεί η πραγματική κατάσταση και το τυχόν χάσμα που παρα-
τηρείται ανάμεσα στη διακηρυγμένη πολιτική του κράτους και την πρακτική 
εφαρμογή του Νόμου, όπως αυτό εντοπίζεται στη βιβλιογραφία. 

2.3. Κωδικοποίηση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Για την κωδικοποίηση των δεδομένων ακολουθήθηκε η Στρατηγική Συνε-
χούς Σύγκρισης, σύμφωνα με την οποία, όλο το υλικό διαβάζεται προσε-
κτικά με σκοπό να εντοπιστούν οι κωδικοί που υπάρχουν σε επαναλαμβα-
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νόμενα μοτίβα ή σχέσεις μεταξύ των λεγόμενων των συμμετεχόντων (Χα-
ραλάμπους, 2012· Ιωσηφίδης 2003· Maykut & Morehouse, 1994). Τέλος, η 
ανάλυση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση τη 
Θεμελιωμένη Θεωρία, σύμφωνα με την οποία η κωδικοποίηση ανά άξονα 
έχει ως σκοπό να φανούν οι συσχετίσεις, οι αιτιακές σχέσεις, οι αλληλουχίες 
και οι αποκλίσεις μεταξύ των κατηγοριών που εντοπίστηκαν (Χαραλάμπους, 
2012) και να προβάλουν την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων. 

2.4. Ηθική δεοντολογία 

Όσον αφορά τα ζητήματα ηθικής δεοντολογίας, έγινε από την αρχή παρου-
σίαση του πραγματικού σκοπού της έρευνας σε όλους τους συμμετέχοντες, 
τόσο προφορικά, όσο και γραπτά με το έντυπο συνειδητής συναίνεσης, δόθη-
κε η επιλογή τήρησης της ανωνυμίας τους, καθώς επίσης και η επιλογή απο-
χώρησης ανά πάσα στιγμή της διαδικασίας, ενώ δεν προκλήθηκε καμιά ηθι-
κή ή σωματική βλάβη στους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα, δινόταν η επιλο-
γή σε κάθε συμμετέχοντα να μην απαντήσει σε όποια ερώτηση θεωρήσει ότι 
τον κάνει να νιώσει άβολα (British Psychological Society, 2006· Cohen, Man-
ion & Morisson, 2008). Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν απομαγνητο-
φωνήθηκαν αυτολεξεί και στάλθηκαν στους συμμετέχοντες για έγκριση και 
στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. 

2.5. Πληθυσμός και δείγμα 

Η παρούσα έρευνα, δεν αποσκοπεί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον 
ευρύτερο πληθυσμό των ανάπηρων ατόμων στην Κύπρο, αλλά στην εμβά-
θυνση (Robson, 2002) στο θέμα με το οποίο καταπιάνεται, μιας ομάδας από 
αυτούς, αυτής που αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες. Έτσι, ο πληθυσμός της 
έρευνας καθορίστηκε ως τα άτομα τεσσάρων οργανώσεων και συνδέσμων – 
μέλη του Κυπριακού Αναπηρικού Κινήματος, την Οργάνωση Παραπληγικών 
Κύπρου, το Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλα-
πλής Σκλήρυνσης και τον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου. 

Για τον καθορισμό του δείγματος, ακολουθήθηκε η δειγματοληψία κριτηρί-
ου, ενώ στην πορεία εξελίχθηκε σε δειγματοληψία χιονοστιβάδας ή αλυσιδω-
τή δειγματοληψία (Patton, 2002), ώστε να συμμετέχουν στην έρευνα τα άτομα 
που πραγματικά μπορούσαν να δώσουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης που 
επικρατεί, μέσα από την προσωπική τους εμπειρία. Επιπλέον, το δείγμα κρίθηκε 
προτιμότερο να είναι άντρες, έτσι ώστε να μειωθούν οι μεταβλητές της έρευνας.
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2.6. Ερευνητικά εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας αποτέλεσαν η ατομική ημιδομημένη 
συνέντευξη με τους συμμετέχοντες, ως κύριο ερευνητικό εργαλείο, η μελέ-
τη του σχετικού αρχειακού υλικού και η τήρηση ημερολογίου από μέρους 
του ερευνητή. Η επιλογή της ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης, με ερω-
τήσεις περισσότερο ανοικτού τύπου, παρέχει στα άτομα πιο μεγάλη ευεξία 
για εμβάθυνση και ξεκαθάρισμα των πιθανών παρερμηνειών, πιο αρμονι-
κό κλίμα και μεγαλύτερη πιθανότητα για απροσδόκητες και μη αναμενό-
μενες απαντήσεις (Robson, 2002), ενώ με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η 
προσαρμογή σε μεγαλύτερο βαθμό, στις ατομικές ιδιαιτερότητες του ατό-
μου (Χαραλάμπους, 2012). 

2.7. Περιορισμοί 

Η γενίκευση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την έρευνα, πιθα-
νόν να μην είναι εφικτή σε συγκείμενα πέραν του κυπριακού και σε ομάδες 
με άλλες αναπηρίες, εκτός από τις κινητικές. Επίσης, το γεγονός ότι το δείγ-
μα κρίθηκε προτιμότερο να αποτελείται μόνο από άντρες, καθιστά τα απο-
τελέσματα σχετικά μόνο στο ένα φύλο, αφού για το γυναικείο φύλο και με 
το θέμα διπλής καταπίεσης, η έρευνα παίρνει άλλες διαστάσεις (Ζώνιου – 
Σιδέρη, 2011· Oliver, 2009· Corbett, 2004). 

3.0. ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει συ-
ντελεστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο στο διεθνή, όσο και στον κυπριακό χώρο, 
αναφορικά με την ψήφιση νομοθεσιών για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
και των ίσων ευκαιριών των ανάπηρων ατόμων, η πραγματικότητα παρουσι-
άζεται πολύ διαφορετική όταν πρόκειται να εφαρμοστεί στην πράξη. Η ψήφι-
ση του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου του 
1999 (Ν. 113(Ι)/1999) με σκοπό την κατοχύρωση της εκπαίδευσης των ανάπη-
ρων παιδιών στο γενικό σχολείο αποτελεί ένα πολύ θετικό μέτρο προς την κα-
τοχύρωση των δικαιωμάτων τους και την παροχή σ’ αυτά, ίσων ευκαιριών με 
τους συνομηλίκους τους (Φτιάκα, 2007· Κουππάνου & Φτιάκα, 2009).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ετικετοποίηση του παιδιού ως ανάπη-
ρο, προδιαγράφει συχνά και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και των συμ-
μαθητών του.  Έτσι, ενώ κάποιοι συμμετέχοντες αναφέρουν θετικά περιστατι-
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κά από την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κάποιοι άλλοι αναφέρουν απα-
ράδεκτη αντιμετώπιση και στάση από μέρος τους.  Οι εκπαιδευτικοί πολλές φο-
ρές, λόγω άγνοιας, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν σωστά τα ανάπηρα παιδιά 
και κατ’ επέκταση οδηγούν στην περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό τους, 
επηρεάζοντας σημαντικά και τη στάση των μη ανάπηρων συμμαθητών τους. 

Ωστόσο, στην έρευνα δεν απουσιάζουν οι αναφορές από τους συμμετέχο-
ντες για απομόνωση και αποκλεισμό από το παραδοσιακό σχολείο, το οποίο 
διακατέχεται ακόμα από αρνητικές στάσεις, έλλειψη πηγών μάθησης, περιορι-
σμένα και περιοριστικά αναλυτικά προγράμματα, εμποδιζόμενη αρχιτεκτονι-
κή υποδομή κλπ (Welsh & Brassart, 2002, στο Ζώνιου – Σιδέρη & Ντεροπούλου 
– Ντέρου, 2012).  Κατ’ επέκταση, από τη στιγμή που η κυρίαρχη τάση των ση-
μερινών μορφών εκπαίδευσης είναι να περιθωριοποιούν ή ακόμα και να απο-
κλείουν μαθητές λόγω εθνικότητας, φυλής, γένους, αναπηρίας και κοινωνικο-
οικονομικής τάξης, η ενταξιακή εκπαίδευση προϋποθέτει τον επαναπροσδιο-
ρισμό της δομής, των στόχων αλλά και των τρόπων λειτουργίας του σημερινού 
σχολείου (Slee, 2001, στο Ζώνιου – Σιδέρη & Ντεροπούλου – Ντέρου, 2012).

Αυτό συμβαίνει, γιατί το σχολείο διαδραματίζει ταυτόχρονα, και πολιτικό 
και κοινωνικό ρόλο, αφού εισάγει και εθίζει τα παιδιά στο κοινωνικό και πολιτι-
κό σύστημα που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή, το οποίο με τη σειρά του κατα-
σκευάζει και διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να ανα-
κυκλώνεται αυτή η πρακτική (Apple, 2004).  Επομένως, σε μια κοινωνία που δεν 
αντέχει την αναπηρία και διαμορφώνει τις υπηρεσίες της με βάση της ανάγκες 
της αγοράς, όπως αυτές υπαγορεύονται από τις ομάδες εξουσίας, και τα οικο-
νομικά συμφέροντα, εκείνο που θεσμοθετείται και αναπαράγεται με το εκπαι-
δευτικό σύστημα είναι οι πρακτικές αποκλεισμού των ανάπηρων παιδιών και 
οι προκαταλήψεις.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο δομείται η κοινωνία από 
την πλειοψηφία των μη ανάπηρων μελών της, ο οποίος οδηγεί στην παθητικο-
ποίηση και περιθωριοποίηση των ανάπηρων ατόμων, μέσα από τη δημιουργία 
φραγμών (Φτιάκα, 2007· Oliver, 1987· Oliver & Barnes, 2012).  Επιπλέον, σύμφω-
να με τους Barton & Armstrong (2001) και Barton & Slee (1999), η επικέντρω-
ση στην υψηλή σχολική επίδοση, ώστε να φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί η σχολι-
κή βελτίωση, έχει οδηγήσει στην ανάδυση και υιοθέτηση πρακτικών που είναι 
εντελώς αντίθετες με τις προσπάθειες για απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης και 
την επίτευξη κοινωνική ισότητας. 

Παρά το γεγονός ότι η απασχόληση καταλαμβάνει κεντρική θέση στη ζωή 
στη ζωή του σύγχρονου πολίτη, και την παραδοχή ότι η απασχόληση παρέ-
χει στους εργαζόμενους ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, ανταμοιβή, ασφά-
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λεια και συναισθηματική ευχαρίστηση (Ζώνιου – Σιδέρη, 2011), ωστόσο, ακό-
μα τα ανάπηρα άτομα αποκλείονται από το εργατικό δυναμικό, αφού ακόμα 
και οι προσπάθειες που γίνονται δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μιας 
και η εστίαση γίνεται σε μεμονωμένη παροχή εργασίας (Δαμιανίδου, 2011· Ol-
iver, 1996· Oliver 2009). 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, γίνεται κατανοητή η θέση των Δαμιανίδου & Φτιά-
κα (2010), ότι ενώ τα προσόντα που αποκτούνται στο σχολείο και σε περαιτέ-
ρω  σπουδές είναι αρκετά για την εξεύρεση εργασίας, όταν το άτομο που απο-
τείνεται για δουλειά είναι ανάπηρο, τότε αυτό που έχει σημασία δεν είναι ούτε 
τα προσόντα, ούτε οι σπουδές, αλλά μόνο η αναπηρία. 

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν οι αναφορές όλων των συμμετε-
χόντων, που αφορούν την προετοιμασία για τη μετέπειτα επαγγελματική απο-
κατάσταση τους.  Σε καμιά περίπτωση τα εφόδια δεν ήταν ικανοποιητικά για 
να ετοιμάσουν το ανάπηρο άτομο για την μετέπειτα εξεύρεση εργασίας, γεγο-
νός που τονίζει την ανάγκη αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης, αφού όλοι 
οι συμμετέχοντες τονίζουν το δικό τους ρόλο στην απόκτηση των απαραίτη-
των εφοδίων για τη μετέπειτα πορεία τους.  Πιο ανησυχητική γίνεται η κατάστα-
ση που περιγράφει ένας συμμετέχοντας για τη φοίτηση του στο εσπερινό σχο-
λείο, όπου παρά το γεγονός ότι η αντιμετώπιση δεν ήταν διαφορετική από αυ-
τήν που παρουσιάζεται από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ωστόσο, η παρε-
χόμενη εκπαίδευση δεν αποσκοπούσε στην μετέπειτα επαγγελματική αποκα-
τάσταση, αλλά στην απόκτηση του απολυτηρίου. 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο (Δαμιανίδου, 2011· Δαμια-
νίδου & Φτιάκα, 2011), αναφέρουν την αρνητική και υποβαθμισμένη θέση που 
φαίνεται να κατέχει το εσπερινό σχολείο, ενώ τονίζουν την ανάγκη αλλαγής της 
κατάστασης με την προώθηση αντιρατσιστικής και δημοκρατικής εκπαιδευτι-
κής πολιτικής, ώστε να εγκαθιδρυθεί η αληθινά ενταξιακή κοινωνία που δεν θα 
ανέχεται την περιθωριοποίηση και το στιγματισμό κανενός σχολείου και κανε-
νός μαθητή (Symeonidou & Phtiaka, 2009). 

Στην παρούσα έρευνα ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν θετική 
αντιμετώπιση από κάποιους συμμαθητές τους, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα 
προηγούμενων ερευνών (Φτιάκα, 2007· Κωνσταντίνου & Φωκά, 2012), που τονί-
ζουν την ανάγκη αποδοχής και ίσης αντιμετώπισης του ανάπηρου παιδιού από 
τους συνομήλικους του και τα ευεργετικά αποτελέσματα της ένταξης. 

4.0. ΕΠΙΛοΓοσ 

Όπως αναφέρει ο Oliver (1992), τα ανάπηρα άτομα χρειάζονται έρευνα 
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που να στοχεύει στη χειραφέτηση τους μέσα στην κοινωνία, διευκολύνο-
ντας τα παράλληλα να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους, έτσι ώστε, η εξάρ-
τηση που δημιουργείται και προωθείται τα τελευταία χρόνια, να πάψει κά-
ποια στιγμή να υφίσταται. Σύμφωνα με τη Ζώνιου – Σιδέρη (2009), σκοπός 
της ένταξης είναι ο κάθε άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει σαν 
ένα ολοκληρωμένο άτομο, έτσι ώστε να συμμετέχει ισότιμα σ’ όλου τους 
τομείς της κοινωνίας μας. Δηλαδή, να μπορεί να έχει σχέσεις με φίλους και 
γείτονες, να μπορεί να συνεργάζεται στο σχολείο και στην επαγγελματική 
του ζωή, να μπορεί να συμμετέχει χωρίς διακρίσεις σε ευρύτερους τομείς, 
όπως στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου του, στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, στην οικονομία, στην πολιτική, κ.ά.
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Mαθητές με νοητική αναπηρία 
και βιοπαιδαγωγισμός: Mια καινούρια 

εκπαιδευτική πρόταση

Ειρήνη Μαλέσκου 
Σπυρίδων- Γεώργιος Σούλης

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate whether the education of 
students with mild mental disabilities under biopedagogism leads to more 
efficient learning in relation to the existing curriculum. The biopedagogism 
proposes a didactic model that seeks to obtain a hierarchical order of the 
following competences: the Technological competence, the Socialization, 
the Language and the Numeracy/Theorizing competence. Based on the 
above, a pilot study was held in 16 students from the region of Attica. The 
data collection was based on participant observation. Our first results show 
a positive correlation between ‘’biopedagogic’’ teaching and the holistic 
learning of the student.

ΕΙσΑΓΩΓΗ

Οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία παρουσιάζουν βραδύτερο ρυθ-
μό ωρίμανσης σε σχέση με τους μαθητές δίχως αναπηρία και αντιμετωπί-
ζουν σοβαρές δυσκολίες  στη προσαρμοστική συμπεριφορά και στη μά-
θηση και στη χρήση διάφορων λειτουργιών. Επίσης, καταγράφονται αδυ-
ναμίες κατάκτησης διάφορων δεξιοτήτων. Ειδικότερα, κατά τον Westwood 
(2007)  παρουσιάζουν δυσκολίες:

•	 στις αντιληπτικές λειτουργίες ή δεξιότητες. Οι μαθητές με ελαφρά 
νοητική αναπηρία δεν αντιλαμβάνονται εύκολα έννοιες  μορφής-βά-
θους, του όλου και του μέρους, του χώρου (όπως κοντά-μακριά, πά-
νω-κάτω, δεξιά-αριστερά σε σχέση με το σώμα του) και του χρόνου.

•	 στις μνημονικές λειτουργίες ή δεξιότητες. Κυρίως έχουν προβλήμα-
τα στη βραχυχρόνια μνήμη. Ακόμα, δυσκολεύονται στην ανάκληση 
προηγούμενων γνώσεων, εμπειριών κ.λπ.(Stein, 2013).

•	 στη συγκέντρωση προσοχής. Παρατηρείται διάσπαση προσοχής, 
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καθώς δυσκολεύονται να εντείνουν την προσοχή τους, η οποία με-
τατοπίζεται εύκολα από το ένα αντικείμενο στο άλλο (Stein, 2013).

•	 στη συσχέτιση και ταξινόμηση συγγενών ερεθισμάτων, πληροφο-
ριών και εμπειριών κ.λπ. Έχουν αδυναμία να αναγνωρίζουν κοινά 
στοιχεία ανάμεσα σε διαφορετικές περιπτώσεις και συχνά δεν μπο-
ρούν να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές.

•	 στην εκτελεστική λειτουργία. Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστι-
κό που επηρεάζει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία στους μαθητές 
με νοητική αναπηρία, είναι οι δυσκολίες, οι ελλείψεις και οι ανεπάρ-
κειες που παρατηρούνται στις γνωστικές δεξιότητες (Kirk et al., 2003).

Στο σημείο αυτό χρειάζεται αποσαφηνισθεί ο όρος ‘’δεξιότητες’’. Ο όρος 
αυτός σχετίζεται με τον όρο ικανότητα. Ωστόσο, υπάρχει διάκριση ανάμεσά 
τους. Η ικανότητα μπορεί να θεωρηθεί ως η εγγενής κλίση στο να μπορεί 
κάποιος “να κάνει κάτι”, να είναι δηλαδή ικανός ή ανίκανος για κάτι. Για αυτό 
το λόγο, δεν μπορεί να διδαχθεί όπως η δεξιότητα (Maingain and Dufour, 
2002). Η δεξιότητα θα μπορούσε να εκληφθεί ως γνώση ή ως μια έκφανση 
νοημοσύνης με πρακτική εφαρμογή σε διάφορες καταστάσεις, στις οποί-
ες μπορεί κάποιος να γίνει τελικά επιδέξιος ή αδέξιος, όταν δηλαδή “κάνει 
ή δεν κάνει κάτι” καλά (Maingain and Dufour, 2002). Η ικανότητα αποτελεί 
τη βάση για την κατάκτηση της γνώσης και κινητήριο δύναμη για τη δεξιό-
τητα. Η αλληλεπίδραση αυτών των δυο εννοιών οδηγεί στην επιδιωκόμε-
νη επίδοση του κάθε ατόμου ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Λαμβάνοντας υπόψη, τα “γενικά” και “ειδικά” χαρακτηριστικά των μαθη-
τών με ελαφρά νοητική αναπηρία (American Psychiatric Association 2013), 
καθώς και το γεγονός ότι η μαθησιακή συμπεριφορά μορφοποιείται από την 
αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον, μέσω των εγκεφαλικών λει-
τουργιών και την επεξεργασία που συντελείται στον εγκέφαλο, (Blakemore 
and Frith, 2006) μπορεί να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό διδακτικό μο-
ντέλο για την ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών με ελαφρά νοητική ανα-
πηρία με την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, κινείται η νέα εκ-
παιδευτική πρόταση του βιοπαιδαγωγισμού.

1.0. θΕΩρΗτΙΚο ΠΛΑΙσΙο ΒΙοΠΑΙΔΑΓΩΓΙσΜου 

Η καινούρια εκπαιδευτική πρόταση του βιοπαιδαγωγισμού στοχεύει σε 
έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης ο οποίος βασίζεται στη σφαιρική κατά-
κτηση της γνώσης που συνάδει με την ολιστική λειτουργία του εγκεφάλου. 
Η αξία αυτής της μάθησης δεν περιορίζεται μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά 
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και στη δια βίου πορεία του ατόμου. (Alahiotis and Karatzia-Stavlioti, 2008; 
Alahiotis and Karatzia-Stavlioti, 2009).

  Η θεωρία του βιοπαιδαγωγισμού υποστηρίζει, ότι ένα εκπαιδευτικό, 
παιδαγωγικό περιβάλλον πρέπει να συμβαδίζει με το φυλο-οντογενετικό 
στάδιο ανάπτυξης του εγκεφάλου κάθε μαθητή. Αυτό συνεπάγεται ότι η 
πορεία της μάθησης στηρίζεται σε τρεις άξονες:

•	 στο βιολογικό άξονα της φυλογένεσης του εγκεφάλου
•	 στο βιολογικό άξονα της οντογένεσης του εγκεφάλου
•	 στο σχολικό άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο φυλογενετικός άξονας αναφέρεται στην εξελικτική διαδικασία του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, κατά την οποία παρατηρήθηκε αύξηση του με-
γέθους του εγκεφάλου  και αλλαγή του τρόπου σκέψης του νου (Dehaene, 
2007). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδιοργάνωσης των νοητικών διαδικα-
σιών, και σε συνδυασμό με την ιεραρχική δόμηση που λαμβάνει χώρα κα-
τά την εξέλιξη, αναδύθηκαν ιεραρχικά τέσσερις θεμελιώδεις δεξιότητες 
(Stringer and Andrews, 2005; Gärdenfors, 2006): η Τεχνολογική δεξιότητα 
(Τ-Technological), η οποία προήλθε πρώτη εξελικτικά, η Κοινωνική δεξιό-
τητα (S-Socialization), η Γλωσσική δεξιότητα (L-Language) και η Αριθμητι-
κή/Θεωρητική δεξιότητα (Ν/Τ, Numerical/ Theorising).

Η σχέση αυτών των δεξιοτήτων μεταξύ τους είναι διαδραστική και ανα-
τροφοδοτική, με την τεχνολογική δεξιότητα να ενισχύει την κοινωνική, η 
κοινωνική τη γλωσσική και αυτή με τη σειρά της την αριθμητική δεξιότητα.

Ο δεύτερος άξονας, ο οντογενετικός, συνδέεται με τον φυλογενετικό, 
καθώς επιβεβαιώνει την ιεραρχική σειρά των τεσσάρων δεξιοτήτων στη 
βάση του αναπτυξιακού σταδίου του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το αναπτυ-
ξιακό στάδιο αναφέρεται σε νευροεπιστημονικές παρατηρήσεις των νευ-
ρωνικών συνάψεων και των νευρωνικών δικτύων του ανθρώπινου νου. Δη-
λαδή, οντογενετικά σχηματίζονται πρώτα τα νευρωνικά δίκτυα της προσο-
χής, ακολουθούν αυτά της γλώσσας και κατόπιν δομούνται της αριθμητι-
κής (Posner and Rothbart, 2007).

Τα νευρωνικά δίκτυα της προσοχής αποτελούν το υπόστρωμα για την 
κατασκευή και χρήση των εργαλείων από τον άνθρωπο (Τεχνολογική δεξι-
ότητα), αλλά και για τα κοινωνικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά του αν-
θρώπου ( Κοινωνική δεξιότητα). Τα νευρωνικά δίκτυα της γλώσσας έθεσαν 
τη βάση για αποτελεσματικότερη επικοινωνία (Γλωσσική δεξιότητα), ενώ 
η ικανότητα αφαιρετικής και κριτικής σκέψης (Αριθμητική/Θεωρητική δε-
ξιότητα) επιτυγχάνεται μέσω των νευρωνικών συνάψεων της αριθμητικής 
(Alahiotis and Karatzia-Stavlioti, 2008; Alahiotis and Karatzia-Stavlioti, 2009).
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Σύμφωνα με τον τρίτο άξονα, το παιδαγωγικο-εκπαιδευτικό περιβάλλον 
πρέπει να εστιάσει τις διδακτικές του μεθόδους, στις μικρές ηλικίες των παι-
διών, στην ιεραρχημένη σειρά των δεξιοτήτων (T>S>L>N) που αναφέρουν 
τα φυλο-οντογενετικά στάδια. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η μικρή ηλι-
κία του ατόμου, καθώς από την ηλικία των 10 ετών και έπειτα (Posner and 
Rothbart, 2007), οι τέσσερις δεξιότητες αλληλεπιδρούν μέσα από ένα βήμα 
αναστροφής (Inversion Step, IS). Η σειρά πλέον είναι της μορφής T<S<L<N 
(Alahiotis and Karatzia-Stavlioti, 2008).

Οι τέσσερις βιοπαιδαγωγικές δεξιότητες θεωρούνται ζωτικής σημασίας 
για τη γνωστική διαδικασία και τη μάθηση. Εάν ένα εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον αξιοποιήσει το φυλογενετικό και οντογενετικό στάδιο ανάπτυξης του 
μαθητή (Andersen, 2003) και προσαρμόσει τις διαδικασίες μάθησης, σύμ-
φωνα με την ιεραρχική σειρά των τεσσάρων δεξιοτήτων, αναμένεται “έκρη-
ξη’’ της ικανότητας μάθησης μέσω της ενίσχυσης των αντίστοιχων νευρω-
νικών δικτύων (Alahiotis and Karatzia-Stavlioti, 2009).

2.0. σΚοΠοσ ΚΑΙ στοΧοΙ τΗσ ΕρΕυνΑσ

Με βάση τα προαναφερόμενα πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα με σκο-
πό να διερευνήσει εάν η εκπαίδευση των μαθητών με ελαφρά νοητική ανα-
πηρία, στο πλαίσιο του βιοπαιδαγωγισμού, οδηγεί στην αποτελεσματικότε-
ρη μάθηση σε σχέση με το υφιστάμενο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Πρόκειται για μια πιλοτική προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της μά-
θησης μέσα από την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με το 
ατομικό αναπτυξιακό στάδιο κάθε μαθητή.

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να εξετασθούν τα εξής:
•	 εάν επιτυγχάνεται μάθηση όταν οι μαθητές με ελαφρά νοητική ανα-

πηρία εκπαιδεύονται  στη βάση των τεσσάρων δεξιοτήτων του βι-
οπαιδαγωγισμού.

•	 κατά πόσο ανιχνεύεται η ιεραρχική δομή των δεξιοτήτων (T>S>L>N)
•	 εάν η εκπαίδευση με βάση αυτή την ιεραρχική σειρά είναι αποτε-

λεσματικότερη. 
•	 εάν η διδασκαλία δεξιοτήτων ακολουθώντας την πρόταση του βιο-

παιδαγωγισμού οδηγεί σε μεγαλύτερη διατήρησης τους.
Υποθέτουμε ότι με βάση την ιεραρχημένη εξελικτική απαρχή αυτών των 

τεσσάρων δεξιοτήτων στον άνθρωπο, όπου η Τεχνολογική (T) έχει προέλ-
θει εξελικτικά πρώτη και ακολουθούν η Κοινωνική (S), η Γλωσσική (L) και η 
Αριθμητική/Θεωρητική (N), και την εναρμόνιση αντιστοίχως των όποιων 
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δραστηριοτήτων παρέχονται στο Σχολείο, οι μαθητές με ελαφρά νοητι-
κή αναπηρία θα αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους στη διαδικα-
σία της μάθησης.

3.0. ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, επιλέξαμε να πραγματοποιήσου-
με μια πιλοτική προσπάθεια βασισμένη στη συμμετοχική παρατήρηση. Η 
έρευνα μέσω αυτής της διαδικασίας επιτρέπει να αντληθούν πληροφορίες 
και δεδομένα μέσα από την άμεση παρατήρηση των συμμετεχόντων. Μέ-
σω της παρατήρησης, μπορεί να ερμηνευθεί το πλαίσιο, στο οποίο πραγ-
ματοποιούνται οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες του ατόμου, στοιχείο 
που είναι πολύ ουσιαστικό στη διαμόρφωση μιας ολιστικής αντίληψης για 
τον άνθρωπο (Patton, 1990). 

Η ενεργής παρουσία των συμμετεχόντων μαθητών με ελαφρά νοητι-
κή αναπηρία ήταν απαραίτητη, ενώ προηγήθηκαν συναντήσεις γνωριμί-
ας μαζί τους, ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός εξοικείωσης κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, προκειμένου η φυσική παρου-
σία των ερευνητών να επηρεάζει στο μικρότερο  δυνατό βαθμό τη συνθή-
κη διεξαγωγής του μαθήματος. Προκειμένου να διασφαλισθούν οι προϋ-
ποθέσεις εγκυρότητας και αξιοπιστίας κρατήθηκε μια απόσταση ασφαλεί-
ας από τους συμμετέχοντες. Ως μέθοδος έρευνας, η συμμετοχική παρατή-
ρηση συνοδεύεται από τον κίνδυνο της υποκειμενικότητας και της προκα-
τάληψης του ερευνητή (Altrichter et al., 2001).

Στη συνέχεια, καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις, οι οποίες επεξεργάσθη-
καν και ερμηνεύτηκαν. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η επεξεργασία των δε-
δομένων γινόταν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Η ανάλυ-
ση-αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε ποιοτικά με βάση τους ερευνητικούς 
μας άξονες και περιλαμβάνει την εκτίμηση της συνολικής σχολικής επίδο-
σης, την αξιολόγηση της καλλιέργειας των τεσσάρων βιοπαιδαγωγικών δε-
ξιοτήτων ( Τ, S , L , Ν / Τ) καθώς και των επιμέρους χαρακτηριστικών που δι-
έπουν την κάθε δεξιότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: 1) Εγρήγορση - 
προθυμία, 2) συστηματική στρατηγική, 3) συνεργασία - συμμετοχή, 4) ανα-
λυτική κριτική σκέψη, 5) δημιουργικότητα - φαντασία και 6) αποτελεσμα-
τικότητα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τη σχολική περίοδο  από Νο-
έμβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2014. .Η έρευνα έλαβε μέρος σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής.
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4.0. ΔΕΙΓΜΑ

Η πιλοτική εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής πρότασης του βιοπαιδαγω-
γισμού, μέσα από την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με 
το ατομικό αναπτυξιακό στάδιο κάθε μαθητή, πραγματοποιήθηκε σε ένα 
πληθυσμό δεκαέξι (16) ατόμων, προκειμένου να εντοπισθούν πιθανές δια-
φορές σχετικά με την καλλιέργεια των τεσσάρων βιοπαιδαγωγικών δεξιο-
τήτων και τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών μεταξύ της ομάδας ελέγχου 
και της πειραματικής ομάδας. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από οχτώ 
(8) μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία, οι οποίοι εκπαιδεύονταν με βά-
ση την παραδοσιακή διδασκαλία, όπου παρέχονταν δραστηριότητες με 
βάση το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ την πειραμα-
τική ομάδα συνιστούσαν οχτώ (8) μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία, 
στην οποία εφαρμόστηκαν διδακτικές μέθοδοι που ακολουθούσαν την ιε-
ραρχική αλληλεπίδραση των τεσσάρων δεξιοτήτων σύμφωνα με τη σχέ-
ση Τ> S> L> Ν / Τ. Κριτήριο για την επιλογή των προσφερόμενων δραστη-
ριοτήτων ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μαθησιακή διαδικα-
σία. Επιπλέον, ελέγχθηκε το επίπεδο διατήρησης του μαθησιακού αποτε-
λέσματος. Συγκεκριμένα, τρεις (3) μήνες μετά την κατάκτηση του μαθησι-
ακού στόχου που προέκυψε από την εκτέλεση των συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων, μετρήθηκε εάν οι συμμετέχοντες διατηρούσαν ή όχι την κα-
τακτημένη εμπειρία. 

Η διάγνωση της νοητικής αναπηρίας και ο προσδιορισμός «άτομο με 
ελαφρά νοητική αναπηρία» είχε πραγματοποιηθεί από Παιδοψυχιατρικά 
Τμήματα νοσοκομείων της χώρας. Τα άτομα ήταν ίδιας ηλικίας και ίδιου 
κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου. 

5.0. ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ

Από την ποιοτική αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης των μαθητών με  
ελαφρά νοητική αναπηρία, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη κατά-
κτηση και στην αποτελεσματικότητα της μάθησης μεταξύ της πειραματι-
κής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, με την πρώτη να παρουσιάζει συνο-
λικά καλύτερες επιδόσεις. 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές των δυο ομάδων να επιτε-
λέσουν κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες παραπέμπουν αντίστοιχα στη 
Τεχνολογική δεξιότητα, στη Κοινωνική, στη Γλωσσική και στην Αριθμητι-
κή/Θεωρητική δεξιότητα. Οι δραστηριότητες που ανατέθηκαν στους μα-
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θητές με νοητική αναπηρία ήταν οι εξής: 1) να κατασκευάσουν ένα κουτί με 
κομμάτια από παζλ 2) να συνεργαστούν ανά δυο άτομα 3) να συζητήσουν 
μεταξύ τους για τις κατασκευές που έκαναν, εάν ένιωθαν ικανοποιημένοι 
από το αποτέλεσμα και εάν θα μπορούσαν να το κάνουν με κάποιον άλλο 
τρόπο, και 4) να μετρήσουν πόσα κομμάτια χρησιμοποίησε ο κάθε μαθη-
τής για την κατασκευή του κουτιού.

Στην ομάδα ελέγχου, οι δραστηριότητες διεκπεραιώθηκαν με τυχαία 
σειρά, ενώ στη πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκαν με την σειρά που 
προαναφέρθηκε. Ακόμα, οι μαθητές των δυο ομάδων υποβλήθηκαν σε δο-
κιμασία ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί ότι όλοι οι μαθητές με ελαφρά νοη-
τική αναπηρία διαθέτουν το ίδιο μηδενικό υπόβαθρο γνώσεων-εμπειριών 
στις προτεινόμενες τέσσερις σχολικές δραστηριότητες.

1η 
μέτρηση

2η 
μέτρηση
(ομάδα 

ελέγχου)

2η 
μέτρηση
(πειραμ. 
ομάδα)

3η 
μέτρηση

μετά από 3 
μήνες

(ομάδα 
ελέγχου)

3η 
μέτρηση
μετά από
3 μήνες
(πειραμ. 
ομάδα)

Δραστηριότητες Pr-Test Ps-Test Ps-Test Διατήρησ. Διατήρηση

Κατασκευή 
κουτιού από 
παζλ

- -                        NAI -                                   NAI

συνεργασία - - NAI - NAI

συζήτηση - NAI NAI NAI NAI
Αρίθμηση 
κομματιών 
παζλ

- - NAI - NAI

Η παρατήρηση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στην τάξη, αλ-
λά και της συνολικής συμπεριφοράς, τρόπου σκέψης και στάσης των μα-
θητών με ελαφρά νοητική αναπηρία, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η πει-
ραματική ομάδα παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις στη μάθηση σε σχέση 
με την ομάδα ελέγχου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην πειραματική 
ομάδα, οι παρεχόμενες δραστηριότητες ακολούθησαν την ιεραρχημένη 
εξελικτική απαρχή των τεσσάρων δεξιοτήτων στον άνθρωπο, όπου η Τε-
χνολογική (T) έχει προέλθει εξελικτικά πρώτη και ακολουθούν η Κοινωνι-
κή (S), η Γλωσσική (L) και η Αριθμητική/Θεωρητική (N).
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Επομένως, για να επιτύχει ο μαθητής με ελαφρά νοητική αναπηρία τους 
εκπαιδευτικούς στόχους που του έχουν τεθεί, θα πρέπει η διδακτική διαδικα-
σία να είναι παράλληλη με την ιεραρχική σειρά των τεσσάρων δεξιοτήτων. 
Συγκεκριμένα, με βάση το πείραμα μας, θα πρέπει ο μαθητής με ελαφρά νο-
ητική αναπηρία πρώτα να μάθει να κατασκευάζει το κουτί από παζλ, έπειτα 
να μάθει να συμμετέχει σε διάλογο και να συζητάει, αναπτύσσοντας κοινω-
νικές και γλωσσικές δεξιότητες, και τέλος, να μάθει να μετράει ένα-ένα τα 
κομμάτια του παζλ που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κουτιού.

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η πειραματική ομάδα που εκπαιδεύτηκε βά-
ση της θεωρίας του βιοπαιδαγωγισμού, εμφάνιζε σε μεγαλύτερη συχνότητα 
τα χαρακτηριστικά που διέπουν κάθε δεξιότητα, όπως είναι η εγρήγορση - 
προθυμία , η συστηματική στρατηγική, η  συνεργασία - συμμετοχή, η ανα-
λυτική κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα - φαντασία και η αποτελεσματι-
κότητα. Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου με ελαφρά νοητική αναπηρία πα-
ρουσίαζαν μειωμένη απόδοση σε αυτά τα χαρακτηριστικά όταν τους ανα-
τέθηκαν οι παραπάνω δραστηριότητες. 

6.0. συζΗτΗσΗ

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αποτελούσε μια πρώτη πιλοτική προ-
σπάθεια διερεύνησης της νέας εκπαιδευτικής πρότασης του βιοπαιδα-
γωγισμού αναφορικά με μαθητές που παρουσιάζουν ελαφρά νοητική 
αναπηρία. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί, εάν η εκπαίδευση των μαθη-
τών αυτών υπό το πρίσμα του βιοπαιδαγωγισμού οδηγεί στην αποτε-
λεσματικότερη μάθηση σε σχέση με τα παραδοσιακά ελληνικά αναλυ-
τικά προγράμματα.

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 
“βιοπαιδαγωγικής”  διδασκαλίας και της ολιστικής μάθησης του ατόμου. 
Όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον τροποποιηθεί κατάλληλα και η χρή-
ση των διδακτικών δραστηριοτήτων που επιτελούνται στη σχολική τά-
ξη, ακολουθεί τις αρχές του βιοπαιδαγωγισμού, τότε οι μαθητές με ελα-
φρά νοητική αναπηρία καλλιεργούν καλύτερα τις τέσσερις βασικές ικα-
νότητες, οι οποίες μέσα από το εκπαιδευτικό περιβάλλον μορφοποιού-
νται σε δεξιότητες. Καλλιεργώντας τις τέσσερις αυτές δεξιότητες βελτι-
ώνεται η σχολική απόδοση και επομένως, επιτυγχάνεται αποτελεσμα-
τικότερη μάθηση. 

Η εφαρμογή της καινούριας πρότασης του βιοπαιδαγωγισμού σε μια 
τάξη, φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση της ενδογενούς ικανότητας μάθη-
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σης του εγκεφάλου και μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμά-
των, μέσω της ενίσχυσης της  λειτουργίας των νευρικών συνάψεων και 
της ενίσχυσης των νευρωνικών δικτύων που είναι υπεύθυνα για τις τέσ-
σερις γενετικά ελεγχόμενες ικανότητες μάθησης.

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν, μεταξύ της ομάδα ελέγχου και της 
πειραματικής ομάδας στη σχολική επίδοση, οφείλονται στη σειρά εκτέ-
λεσης των τεσσάρων δραστηριοτήτων που ανατέθηκαν στους μαθητές 
με ελαφρά νοητική αναπηρία. Σύμφωνα με το φυλογενετικό άξονα του 
βιοπαιδαγωγισμού, αναδύθηκαν ιεραρχικά τέσσερις θεμελιώδεις δεξι-
ότητες: η Τεχνολογική δεξιότητα (Τ-Technological), η οποία προήλθε 
πρώτη εξελικτικά, η Κοινωνική δεξιότητα (S-Socialization), η Γλωσσική 
δεξιότητα (L-Language) και η Αριθμητική/Θεωρητική δεξιότητα (Ν/Τ, 
Numerical/ Theorising). Η σχέση αυτών των δεξιοτήτων μεταξύ τους εί-
ναι διαδραστική και ανατροφοδοτική, με την τεχνολογική δεξιότητα να 
ενισχύει την κοινωνική, η κοινωνική τη γλωσσική και αυτή με τη σειρά 
της, την αριθμητική δεξιότητα. Η αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην 
αλληλουχία των τεσσάρων δεξιοτήτων, ως εναλλακτικός τρόπος για τον 
έλεγχο της θεωρίας, οδήγησε σε μειωμένη σχολική επίδοση και συνε-
πώς, σε μη αποτελεσματική μάθηση.

Ως εκ τούτου, μια διδακτική προσέγγιση με βάση τις αρχές της θεω-
ρίας του βιοπαιδαγωγισμού επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των μαθησια-
κών αποτελεσμάτων. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται στην 
ορθή επιλογή και προσαρμογή των διδακτικών δραστηριοτήτων, σύμ-
φωνα με το αναπτυξιακό στάδιο του μαθητή με  ελαφρά νοητική ανα-
πηρία. Το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να προσαρμο-
στεί, με  έμφαση στην ιεραρχική καλλιέργεια των τεσσάρων δεξιοτήτων 
και την ενσωμάτωση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που θα αναδεί-
ξουν αυτές τις βιοπαιδαγωγικές δεξιότητες. Ωστόσο, παρά τον προσε-
κτικό σχεδιασμό, η νέα πρόταση της διδασκαλίας, απαιτεί και έναν εκ-
παιδευτικό πρόθυμο να πειραματιστεί στα νέα δεδομένα και να κατα-
νοήσει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών με ελαφρά νοητική ανα-
πηρία, καθώς οι δυσκολίες είναι σύνθετες και πολύπλευρες.

7.0. ΠΕρΙορΙσΜοΙ

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα της πι-
λοτικής αυτής έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν καθώς το δείγμα 
ήταν πολύ μικρό. Επιπλέον δεν διερευνήθηκαν επαρκώς τα χαρακτηρι-
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στικά που σηματοδοτούν την κάθε θεμελιώδη δεξιότητα. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να ελεγχθεί η διατήρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
για μεγαλύτερο από τρεις μήνες χρονικό διάστημα. Ακόμη χρειάζεται να 
δοκιμασθούν και άλλες δραστηριότητες, προκειμένου να αποδειχθεί η 
αποτελεσματικότητα της πρότασης του βιοπαιδαγωγισμού. 
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Απόψεις καθηγητών/ριών 
για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

σε μαθητές/ριες Γ΄ Δημοτικού με δυσλεξία 
μέσω της σημειωτικής

Σοφία Ματσούκη
Δρ. Μακρίνα Ζαφείρη

Δρ. Βασιλική Πλιόγκου

ABSTRACT

The following pilot study probed into English teachers’ views on their 
experience on teaching third grade students with dyslexia. Their teaching 
was based on the official textbook which was suggested by the Ministry 
of Education in Greece (Magic Book 2) during the school year 2013-2014.  
This research attempted to identify whether teaching English as a second 
language to children with dyslexia could become beneficial with the use of 
Semiotics. It explores ways in which Semiotics facilitate English language 
learning and its contribution to the development of the four basic skills 
namely reading, writing, speaking and listening.  

1.0 ΕΙσΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πιλοτική έρευνα διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 
και επιχείρησε να μελετήσει τις απόψεις των καθηγητών/ριών της αγγλικής 
γλώσσας σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/ρι-
ες της Γ΄ Δημοτικού μέσω του Magic Book 2, του επίσημου δηλαδή σχολι-
κού της εγχειριδίου. Διερευνήθηκε το σχολικό εγχειρίδιο ως προς τη χρή-
ση της Σημειωτικής,  το βαθμό  κατανόησης της αγγλικής γλώσσας και την 
ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων, δηλαδή την ανάγνωση, ομι-
λία, γραφή και την ακουστική δεξιότητα.

2.0 ΔΙΔΑΚτΙΚΗ-ΔυσΛΕΞΙΑ-σΗΜΕΙΩτΙΚΗ

Έχοντας ως βάση τους δύο κυριότερους άξονες που διέπουν την έρευνα, 
δηλαδή τη Δυσλεξία και τη Σημειωτική, διερευνήθηκε το θεωρητικό τους 
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υπόβαθρο, και η επιρροή τους στην εκπαίδευση.  Παρακάτω αναλύονται 
η Διδακτική, η Δυσλεξία, καθώς και η Σημειωτική σε σχέση με τα σχολικά 
εγχειρίδια. 

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα μάθησης (Bruner, 1960; Widdow-
son,1978; Vygotsky, 2000;)  η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας βασίζε-
ται σε δύο δυναμικές: την εσωτερική παρόρμηση και τα εξωτερικά κίνη-
τρα (Gardner, Lambert, στο Norris-Holt 2001). Για να προωθηθεί η μάθηση 
ώστε να προκύψει η γνώση, χρειάζεται η εσωτερίκευση των εξωτερικών 
ερεθισμάτων που προσλαμβάνονται από το μαθησιακό περιβάλλον, δη-
λαδή  ο/η εκπαιδευτικός, τα σχολικά εγχειρίδια, κ.ά. (Κολιάδης, 1997: 199). 

Η  διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικα-
σία, η οποία δε βασίζεται μόνο στη μάθηση, αλλά εξελίσσεται και σε άλλα 
στάδια. Πρώτο στάδιο αποτελεί η παρουσίαση του νέου υλικού, ακολου-
θεί η εξάσκηση του αντικειμένου και τέλος, η εξέταση όλων των προηγού-
μενων με σκοπό  την ανατροφοδότηση και κατά συνέπεια την καλύτερη 
γνώση (Ur, 1991:10).

Ως καταλληλότερη μέθοδος διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, θεωρεί-
ται η Επικοινωνιακή Προσέγγιση  η οποία προέκυψε τη δεκαετία του 1960, 
και αφού υπήρξε αμφισβήτηση των επικρατουσών μεθόδων που στηρί-
ζονταν κυρίως στην άριστη εκμάθηση της γραμματικής (Grammar Trans-
lation Method, Audio-lingual Approach to Language Teaching). Η ανάγκη 
για εστίαση στην επικοινωνία, και πιο συγκεκριμένα στον προφορικό λό-
γο, αναδείχθηκε από τους γλωσσολόγους με την εφαρμογή της Επικοινω-
νιακής Προσέγγισης. Με τον τρόπο αυτό καλύφθηκε η δυνατότητα για χρή-
ση της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με ποικίλους τρόπους, 
όπως τη χρήση του προφορικού λόγου, του λεξιλογίου, κ.ά. με αποτέλε-
σμα να προκύψει ένα μεγαλύτερο πλήθος νοημάτων  (Richards and Rod-
gers, 2001:160).  Ο Widdowson (1978), μάλιστα επιχείρησε να συνδέσει τα 
γλωσσολογικά συστήματα με τις αρχές της επικοινωνίας, τόσο στο γραπτό 
όσο και στον προφορικό λόγο. 

Με την πάροδο του χρόνου, η Επικοινωνιακή Προσέγγιση στη διδασκα-
λία της αγγλικής γλώσσας, εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες οι οποίες 
προωθούσαν την επικοινωνία και την ευχέρεια του λόγου, όπως δραστη-
ριότητες σε ομάδες, παιχνίδια ρόλων, κ.ά. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον 
Richards (2006: 28), η Επικοινωνιακή Προσέγγιση αναφέρεται σε ένα σύ-
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νολο γενικά αποδεκτών αρχών, οι οποίες δύνανται να εφαρμοστούν με δι-
αφορετικό τρόπο, ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, την ηλικία των 
μαθητών/ριών, το επίπεδό τους, κ.ά. 

Στα ελληνικά σχολεία, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ξεκίνησε με 
την εισαγωγή της γλώσσας στα δημοτικά το 1987, αφού είχε προηγηθεί η 
εισαγωγή της στα γυμνάσια και τα λύκεια (Zafiri and Kourdis, 2011). Η καινο-
τομία αφορούσε, πειραματικά, περίπου 120 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, ενώ έως το 1992 τα αγγλικά διδάσκονταν ήδη σε όλα τα 
δημόσια δημοτικά σχολεία (Στάικου και Κουτακαλίδου, 2006).

Στα ολοήμερα σχολεία, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, πιλοτικά, η δι-
δασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά της Α΄ και Β΄ Δημοτικού κατά το 
σχολικό έτος 2010-2011. Την επόμενη σχολική χρονιά, το πειραματικό πρό-
γραμμα επεκτάθηκε σε άλλα 961 σχολεία τα οποία λειτουργούσαν σύμφω-
να με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), οπότε και 
προστέθηκαν δύο ώρες εβδομαδιαίως για τις δύο πρώτες τάξεις του δη-
μοτικού. Στόχος ήταν η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών/ριών με το νέο 
αντικείμενο διδασκαλίας και το διαπολιτισμικό περιβάλλον επικοινωνίας 
(Δενδρινού, Ζουγανέλη και Κοσσοβίτσα, 2014).

Οι κύριοι στόχοι της διδασκαλίας της αγγλικής είναι η διεύρυνση των επι-
κοινωνιακών οριζόντων των μαθητών/ριών, η δυνατότητα εύρεσης πλού-
του πληροφοριών στην αγγλική, καθώς και ο εντοπισμός νέων τρόπων ορ-
γάνωσης ιδεών και έκφρασης εμπειριών, σύμφωνα με τις αρχές της Επικοι-
νωνιακής Διδασκαλίας όπως αυτές  προαναφέρθηκαν. Η εκμάθηση της αγ-
γλικής δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/ριες της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης να βελτιώσουν τη γλωσσική τους επίγνωση και να χρησιμοποι-
ήσουν τη γλώσσα σε πλήθος περιστάσεων. Προσφέρει επίσης νέες μαθη-
σιακές εμπειρίες φέρνοντας τους σε επαφή με νέους πολιτισμούς, αξίες και 
συμπεριφορές (Zafiri and Kourdis, 2011).

2.2 ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία εδώ και έναν αιώνα έχει αναδειχθεί σε αντικείμενο μελέτης πολ-
λών επιστημών, όπως η Ιατρική, η Παιδαγωγική, κ.ά. Ο κάθε κλάδος έχει 
προσθέσει νέα στοιχεία, στον ορισμό, την αιτιολογία και τη συμπτωματο-
λογία της δυσλεξίας (Στασινός, 2003). 

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ορισμό που δίνεται από τη Διεθνή Ένω-
ση Δυσλεξίας, η δυσλεξία «είναι μια ειδική μαθησιακή αναπηρία και αδυνα-
μία νευρολογικής προέλευσης. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κατάκτη-
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ση του αλφαβητισμού, στην ακριβή ή/και στην αβίαστη αναγνώριση λέξεων, 
καθώς και από μειωμένες ικανότητες για σωστή ορθογραφία και αποκωδικο-
ποίηση. Αυτές οι δυσκολίες, είναι αποτέλεσμα ενός ελλείμματος στο φωνολογι-
κό τμήμα της γλώσσας, το οποίο είναι συχνά ασύμβατο σε σχέση με άλλες γνω-
στικές ικανότητες και συγκεκριμένα αναφορικά με την παροχή αποτελεσματι-
κής καθοδήγησης στο σχολείο.  Δευτερεύουσες συνέπειες είναι τα προβλήμα-
τα στην αναγνωστική κατανόηση κειμένων και μειωμένη εμπειρία ανάγνωσης, 
η οποία μπορεί να παρεμποδίσει την ανάπτυξη λεξιλογίου και τη συσσώρευση 
γνώσεων» (International Dyslexia Association, 2002).

Τα αίτια της δυσλεξίας έχουν αποδοθεί σε ένα πλήθος παραγόντων, όπως 
βιολογικών, ψυχολογικών κ.ά. Επικρατέστεροι παράγοντες, πλέον, θεωρού-
νται οι δυσλειτουργίες σε συγκεκριμένα τμήματα του εγκεφάλου (Πόρποδας, 
στο Κολτσίδας 2013:120-122), τα ελλείμματα στην οπτική μνήμη, στην οπτική 
οργάνωση του χώρου (Δεληδημούδη, 2011) ή/και στη βραχύχρονη μνήμη και 
η αδυναμία φωνολογικής κωδικοποίησης και επεξεργασίας (Στασινός, 2003).

Συνήθη χαρακτηριστικά της δυσλεξίας αποτελούν οι δυσκολίες στη γρα-
φή και την ανάγνωση (Σπαντιδάκης, 2011:18-19), στην ανάκληση οδηγιών 
και ακολουθιών, στην εκτέλεση δραστηριοτήτων που απαιτούν κάποιο εί-
δος αυτοματισμού (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου και Μπίμπου, 2006) και στη 
συγκράτηση, την επεξεργασία, την κωδικοποίηση και την επαναφορά πλη-
ροφοριών από τη μακρόχρονη μνήμη (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου και Μπό-
τσας, 2004). Σημαντικά  προβλήματα, αυτών των παιδιών, είναι και το άγ-
χος, η ψυχολογική πίεση, η απογοήτευση, ακόμη και η κατάθλιψη (εσωτε-
ρικευμένα προβλήματα).  Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν διαταραχές 
διαγωγής, όπως επιθετική συμπεριφορά, ανυπακοή, παραβατικότητα και 
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) (εξωτε-
ρικευμένα προβλήματα) (Δόικου-Αυλίδου, 2002:65). 

Η νομοθετική μέριμνα σχετικά με τη δυσλεξία στην Ελλάδα,  άρχισε να 
αποκτά διαστάσεις μετά τη Μεταπολίτευση με το νόμο 1566/85, σύμφωνα 
με τον οποίο τα άτομα με δυσλεξία εντάσσονται στην ομάδα μαθητών με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Άρθρο 32). Με το συγκεκριμένο νόμο  ου-
σιαστικά εισήχθη η έννοια της «ένταξης», δηλαδή της τοποθέτησης των δυ-
σλεκτικών παιδιών στο σύνολο των μαθητών μίας τάξης τυπικής εκπαίδευ-
σης, της οποίας θεωρούνται, μάλιστα, οργανικά μέλη (Σούλης, 2002: 40-47). 

Οι βασικότερες διατάξεις σχετικά με τη δυσλεξία συμπεριλήφθηκαν 
στις εγκυκλίους Γ6/636/1986 και Γ6/106/3.4.1992, όπου προσδιορίστηκαν 
τα συμπτώματα των δυσλεκτικών μαθητών στη γραφή και την ανάγνωση. 
Τονίστηκε η ανάγκη για διδασκαλία προσαρμοσμένη στην κάθε περίπτω-
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ση με ιδιαίτερη μέριμνα στην ψυχολογία του κάθε παιδιού και προωθήθη-
κε η απαλλαγή από κάθε είδους γραπτή εξέταση σε περιπτώσεις όπου κα-
θίσταται αναγκαία. 

 Τέλος δεσμεύτηκε η πολιτεία, με το νόμο 3699/2008 για κατοχύρωση 
και αναβάθμιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια και 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ διασφαλίστηκε το δικαίωμα ίσων ευκαιρι-
ών τόσο στη δωρεάν μόρφωση, όσο και στην επαγγελματική και κοινωνι-
κή ένταξη των δυσλεκτικών ατόμων.  

2.3 ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ

Καθώς η παρούσα μελέτη αφορά τα σύμβολα, δηλαδή τα σημειολογικά 
στοιχεία τα οποία περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια  Magic Book 2, ανα-
ζητείται η σύνδεση μεταξύ  της δυσλεξίας και της αποκωδικοποίησης των  
σημειολογικών στοιχείων - σημείων, ώστε να διερευνηθεί εάν διευκολύ-
νουν στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Με τον όρο «σημείο» εννοείται οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με μια συγκεκριμένη σημασία για να αντικαταστήσει κάτι άλλο, π.χ. εικό-
νες, πίνακες, κινήσεις, ήχοι κ.ά. Τα σημεία αυτά δε διαθέτουν μία και μόνο 
ερμηνεία, αλλά μπορούν να τους αποδοθούν ποικίλα νοήματα (Eco, 1984: 
2-3, 214-215). Επιπλέον, τα σημεία δεν μελετώνται  μεμονωμένα, αλλά μέ-
σα στο σύστημα που εμπεριέχονται (Chandler, 1994).

Οι δομημένες σχέσεις είναι αυτές που, σύμφωνα με τον Saussure και τον 
Peirce, δίνουν νόημα στα σημεία. Ο Saussure  (στο Chandler, 1994)   υπο-
στήριξε ότι τα σημαινόμενα είναι οι έννοιες που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος 
ώστε να κατατμήσει την πραγματικότητα, να την κατηγοριοποιήσει και τε-
λικά να την κατανοήσει. Τα όρια μεταξύ της κάθε κατηγορίας δεν υπάρχουν 
εκ φύσεως, αλλά επινοούνται από τον άνθρωπο, καθορίζονται από την οπτι-
κή γωνία και την κουλτούρα του καθενός, και αποτελούν μέρος του γλωσ-
σολογικού ή σημειωτικού συστήματος που χρησιμοποιεί για να επικοινω-
νήσει. Συνεπώς, κάθε σημείο δεν ορίζεται από μόνο του, αλλά με βάση τα 
όρια των υπόλοιπων σχετικών σημείων και τις σχέσεις του με αυτά. Αυτή 
η αλληλεπίδραση δημιουργεί τα συστήματα των σημείων (Eco, 1976: 6).   

Η Σημειωτική κατέχει σήμερα μια περιορισμένη θέση στη θεωρία της 
επικοινωνίας, η κατανόησή της όμως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εξέλιξη πολλών επιστημονικών κλάδων (Chandler, 1994).  Κατά τη 
Μπόκλουντ-Λαγοπούλου (1980), η Σημειωτική μπορεί να εφαρμοστεί, πέ-
ρα από τη Γλωσσολογία και τη θεωρία της επικοινωνίας με τις οποίες συν-
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δέεται άμεσα, σε όλα τα επίπεδα των ανθρωπιστικών επιστημών που ανα-
φέρονται στον πολιτισμό και την κοινωνία. Ο Eco (1976) αναφέρει ότι  όλα 
τα φαινόμενα πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και φαινόμενα επικοινωνίας, 
άρα και Σημειωτικής, και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Συνε-
πώς, η Σημειωτική χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση (λεκτικών ή μη 
λεκτικών) κειμένων, ή μηνυμάτων που προέρχονται από κάποιο ειδικό μέ-
σο επικοινωνίας. Μέσω της Σημειωτικής, σήμερα,  φωτίζεται ένα νέο παι-
δαγωγικό ρεύμα, το οποίο αναμορφώνει τις έννοιες τόσο της διδασκαλίας 
όσο και της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Σημειωτική ανοίγει το δρόμο 
μίας καινοτομικής παιδαγωγικής, μέσα στη σημερινή κειμενοκεντρική, πο-
λύγλωσση και πολυκωδική κοινωνία  (Πασχαλίδης, 1996).

Όσον αφορά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, η Σημειωτική δια-
δραματίζει και πάλι σημαντικότατο ρόλο, καθώς η εκμάθηση οποιασδήποτε 
ξένης γλώσσας δεν συνιστάται απλά και μόνο από τη μετάδοση γλωσσικών 
γνώσεων, αλλά συνδυάζει την εξοικείωση με τον εκάστοτε πολιτισμό. Κάθε 
γλώσσα περικλείει έναν ολόκληρο κόσμο, συνεπώς και τα σχολικά εγχειρί-
δια που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας διαδίδουν στοιχεία του πο-
λιτισμού της (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου 1983). Εφόσον όμως ο πολιτισμός 
αποτελεί ένα σύστημα σημείων που φέρουν μεγάλη σημασία, η σύνδεσή 
του με τη Σημειωτική είναι αναπόφευκτη. Η Σημειωτική είναι ίσως το σπου-
δαιότερο εργαλείο μελέτης και αντίληψης του κόσμου και του πολιτισμού 
(Λαγόπουλος στο Χριστοδούλου, 2002) γι’ αυτό, δε θεωρείται τυχαίο το γε-
γονός ότι συνιστά το υπόβαθρο της νέας αντίληψης που σχετίζεται με τη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (Kourdis and Zafiri, 2010).

3.0 ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ

Στόχος της παρούσας πιλοτικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί η θετική συμ-
βολή της Σημειωτικής στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για παιδιά με 
δυσλεξία, με βάση τις απόψεις των καθηγητών/ριών της Γ΄ τάξης του δημο-
τικού σχολείου. Βάση της έρευνας αποτέλεσαν μετρήσιμα στοιχεία, απόψεις 
και συμπεριφορές των διδασκόντων, τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν 
με τη χρήση της κλίμακας Likert. Ως καταλληλότερη μέθοδος θεωρήθηκε 
η ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου (Παπαδημητρίου, Φλώ-
ρου και Αναστασιάδου, 2001). Το ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από μία 
σειρά προσχεδιασμένων και συνοπτικών ερωτήσεων, έδωσε στα συμμετέ-
χοντα άτομα τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών σχετι-
κά με το υπό έρευνα ζήτημα. 
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Ως δείγμα, επιλέχθηκαν καθηγητές/ριες Αγγλικών που διδάσκουν στις 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της δυτικής Θεσσαλονίκης, 
μιας περιοχής που θεωρείται αναπτυσσόμενη. Παρόλα αυτά τα τελευταία 
χρόνια έχουν εγκατασταθεί κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως ρομά, με-
τανάστες και άστεγοι  (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακό 
Συμβούλιο, 2014: 25), το   οικονομικό επίπεδο των οποίων δεν επιτρέπει την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους (ΕΛΣΤΑΤ, 2014: 48-49). Επιπλέον, οι συμμε-
τέχοντες θα έπρεπε να έχουν διδάξει τουλάχιστον μία φορά σε μαθητές/ρι-
ες της Γ΄Δημοτικού, χρησιμοποιώντας το σχολικό εγχειρίδιο Magic Book 2. 
Η επιλογή της συγκεκριμένης τάξης σχετίζεται αφενός με τη χορήγηση εγ-
γράφου διάγνωσης δυσλεξίας από επίσημο δημόσιο φορέα, αφετέρου με 
το γεγονός ότι η χρήση του συγκεκριμένου εγχειριδίου εφαρμόζεται μόνο 
στα ολοήμερα δημοτικά με ΕΑΕΠ.   

 Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκαν και εστάλησαν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραδόθηκαν δια ζώσης, ειδικά σχεδια-
σμένα ερωτηματολόγια στους/στις καθηγητές/ριες όλων των σχολείων, 
τα οποία εντοπίστηκαν με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης. Έτσι επιτεύχθηκε η τελική συγκέ-
ντρωση 60 ερωτηματολογίων, τα οποία αναλύθηκαν και απέδωσαν τα τε-
λικά αποτελέσματα. 

Ως επιμέρους σκοποί της έρευνας, θεωρήθηκαν οι παρακάτω:
Α) Γίνεται χρήση της Σημειωτικής στα σχολικά εγχειρίδια Magic Book 2;
B) Ποια είναι η χρησιμότητα της Σημειωτικής στη διδασκαλία της Αγγλι-

κής γλώσσας στα παιδιά της Γ΄Δημοτικού;
Γ) Πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί η Σημειωτική στη βελτίωση της αντίλη-

ψης της Αγγλικής γλώσσας για τα παιδιά με δυσλεξία;
Δ) Συμβάλλει η Σημειωτική στην ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων;
Ε) Πώς συνιστούν  στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων 

τα  σημειολογικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο; 
ΣΤ) Ποιες είναι οι επιδράσεις της Σημειωτικής στην εκμάθηση της Αγ-

γλικής γλώσσας στους μαθητές της Γ΄Δημοτικού;

4.0 ΕυρΗΜΑτΑ τΗσ ΕρΕυνΑσ

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων,  το δείγ-
μα των καθηγητών/ριών αγγλικής γλώσσας περιελάμβανε άτομα και των 
δύο φύλων, οι οποίοι ήταν διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διέθεταν 
διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εμπειρία διδασκαλίας.
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Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία, μέσω της Σημειωτικής, οι καθη-
γητές/ριες (βλ. Σχήμα 1) θεωρούν ότι η χρήση της γίνεται σε μεγάλο βαθ-
μό (Μ = 3.83 (±0.56)) στο Magic Book 2-Student’s Book ενώ το Magic Book 
2-Teacher’s Book δεν αναφέρει αλλά ούτε και κατευθύνει τους/τις καθηγη-
τές/ριες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν αυτοί τα σημει-
ολογικά στοιχεία του εγχειριδίου για να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/ριες 
τους στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Μ = 3.12 (±0.83)).

Σχήμα 1: Η χρήση της Σημειωτικής στο Magic Book 2-Student’s Book 
και το Magic Book 2-Teacher’s Book

Όσον αφορά τις τέσσερις δεξιότητες, οι καθηγητές/ριες αναφέρουν ότι 
τα παιδιά με δυσλεξία ωφελούνται σημαντικά όταν διδάσκονται την αγ-
γλική γλώσσα μέσω της Σημειωτικής, ακόμη και σε σχέση με τα παιδιά τα 
οποία δεν έχουν δυσλεξία (βλ. Σχήμα 2, το οποίο φανερώνει ότι οι μέσες 
τιμές των ερωτήσεων για τις συνολικές δεξιότητες είναι υψηλότερες για 
τα παιδιά με δυσλεξία). Πολλοί ερευνητές, μεταξύ αυτών οι Cappon-Gray 
και Carpenter (2006: 233), «ισχυρίστηκαν ότι οι μικροί μαθητές ωφελούνται 
σε μεγάλο βαθμό όταν γίνεται χρήση εργασιών ‘project’ οι οποίες εφαρμό-
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ζουν πολλαπλές διδακτικές μεθόδους, προσεγγίσεις, καθώς και άλλες πηγές 
που δρουν ενισχυτικά προς τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης γλώσ-
σας». Οι προαναφερόμενες ερευνήτριες, στο ίδιο σημείο του έργου τους, 
αναφέρουν ότι εφήρμοσαν στη διδακτική πρακτική τους  «εικόνες που ζω-
γράφισαν οι ίδιοι οι μαθητές και με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσαν τις μαθησια-
κές επιδόσεις τους, ενώ παράλληλα υποστήριζαν την ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολλαπλών συστημάτων Σημειωτικής για τη δημιουργία νοηματοδότησης». 

Σχετικά με τη δεξιότητα της ανάγνωσης, σύμφωνα με την Choo (2010α: 
169) «οι εικόνες πρέπει να κυριαρχούν επί του κειμένου», συνεπώς δεν ενερ-
γούν πλέον συνοδευτικά του κειμένου, αλλά αποτελούν έναν από τους κε-
ντρικούς άξονες της διδασκαλίας της ανάγνωσης, ο οποίος στην παρού-
σα έρευνα (βλ. Σχήμα 2) φαίνεται να βοηθά σημαντικά τα παιδιά με δυ-
σλεξία στην καλύτερη ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου που ακο-
λουθεί την εικόνα. 

Η δεξιότητα της γραφής, αναλύεται σε μία ακόμη έρευνα της Choo 
(2010β: 965), σύμφωνα με την οποία τα οπτικά ερεθίσματα (εικόνες που 
παρουσίασε στους μαθητές της η ερευνήτρια) τους βοήθησαν στην άρι-
στη γραφή των εκθέσεων και των γραπτών ασκήσεών τους, κάτι το οποίο 
παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, καθώς τό-
σο τα δυσλεκτικά όσο και τα μη δυσλεκτικά παιδιά ωφελήθηκαν από τη 
χρήση της εικόνας σε σχέση με τη γραφή. 

Η ακουστική δεξιότητα με τη βοήθεια της Σημειωτικής, αναλύεται στην 
έρευνα της Mavers (2009: 17) η οποία χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό 
ήχου και εικόνας (βίντεο) βοήθησε τους μαθητές της να χρησιμοποιήσουν 
τη φαντασία τους για να ερμηνεύσουν με πολλαπλούς τρόπους ένα οπτι-
κοακουστικό ερέθισμα, κάτι το οποίο παρουσιάζεται και στα αποτελέσμα-
τα της παρούσας έρευνας. Στην έρευνά τους οι Cappon-Gray και Carpen-
ter (2006: 233), ισχυρίστηκαν ότι δε δύνανται να χωρίσουμε τον προφορι-
κό λόγο από την εικόνα «καθώς είναι γνωστό ότι τα συναισθήματα, οι πλη-
ροφορίες και οι ιδέες εκφράζονται μέσω της εικόνας ήδη από την αρχαιότη-
τα». Συνεπώς, όπως υποστηρίζουν και οι Vale και Feunteun (1995:106) «η 
εικονογράφηση, καθώς και η χρήση των οπτικών βοηθημάτων είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικές για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας στους πολύ μικρούς 
μαθητές». Σύμφωνα με τα συμμετέχοντα άτομα δεν παρουσιάζονται ση-
μαντικές διαφορές στη δεξιότητα της ομιλίας μεταξύ των μαθητών με δυ-
σλεξία και αυτών χωρίς δυσλεξία.
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Σχήμα 2: Μέσες τιμές για τη συνεισφορά της Σημειωτικής στη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας στα παιδιά της Γ΄ Δημοτικού. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα σημειο-
λογικά στοιχεία (π.χ. σύμβολα, εικόνες, κ.ά.) του εγχειριδίου βοηθούν στην 
καλύτερη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Το 98.3% των ερωτώμενων 
πιστεύουν ότι τα σημειολογικά στοιχεία καθιστούν το εγχειρίδιο πιο ελκυ-
στικό στους μαθητές με δυσλεξία. Το 71.7% πιστεύουν ότι τα σημειολογι-
κά στοιχεία αντιστοιχούν στο αντιληπτικό επίπεδο των μη δυσλεκτικών 
παιδιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά με δυσλεξία μειώνεται 
στο 51.7% (Σχήμα 3).Τα παιδιά με δυσλεξία αδυνατούν να χειριστούν και 
να εφαρμόσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γλωσσικά και εξωγλωσ-
σικά, καθώς η διαδικασία απαιτεί την ενεργοποίηση συγκεκριμένων ψυ-
χο-γλωσσολογικών διεργασιών αντίληψης και μάθησης, τις οποίες δε δια-
θέτουν όλοι οι μαθητές (Shumin, 2002 στην Psaltou-Joycey, 2010: 210). Εκ-
παιδευτικοί, σε ποσοστό 75%, θεωρούν ότι χρησιμοποιούνται τα ίδια ση-
μειολογικά στοιχεία σε όλο το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να γίνουν αντιλη-
πτά μέσω της επανάληψής τους.  
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Σχήμα 3: Αντιστοιχία σημειολογικών στοιχείων και επιπέδου αντίληψης 
των δυσλεκτικών παιδιών

 
Η Σημειωτική προσφέρει έναν  υποστηρικτικό ρόλο στη εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. Οι καθηγητές/ριες ερωτήθηκαν, εάν η χρήση της Σημει-
ωτικής βοηθά στην αντίληψη της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία. 
Από τους 60 ερωτώμενους, τρία άτομα (5%) απάντησαν ότι είναι ουδέτε-
ρα, ενώ 37 (61.7%) και 20 (33.3%) άτομα είτε συμφωνούν είτε συμφωνούν 
απόλυτα, ότι η Σημειωτική βοηθά στην κατανόηση της αγγλικής γλώσσας 
από παιδιά με δυσλεξία. Όσον αφορά το βαθμό χρησιμότητας, 37 εκπαι-
δευτικοί (δηλαδή οι 28 (75.7%) και οι 4 (10.8%) θεωρούν ότι βοηθά πολύ 
και πάρα πολύ) συμφωνούν ότι η χρήση της Σημειωτικής βοηθά τα παιδιά  
με δυσλεξία στην  κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Τα ποσοστά αυτά εί-
ναι αντίστοιχα μεγαλύτερα για τα άτομα που συμφωνούν απόλυτα ότι η Ση-
μειωτική βοηθά τα παιδιά με δυσλεξία στην αντίληψη της αγγλικής γλώσ-
σας με 65.5% να θεωρούν ότι βοηθούν πάρα πολύ (Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4: Ο βοηθητικός ρόλος της Σημειωτικής σε παιδιά με δυσλεξία

Ο ρόλος που διαδραματίζει η Σημειωτική είναι καθοριστικός, καθώς  το 
95% των καθηγητών/ριών συμφωνούν ότι η χρήση της Σημειωτικής βοηθά 
τα παιδιά με δυσλεξία στην κατανόηση  της αγγλικής γλώσσας. Ένα πλεο-
νέκτημα της Σημειωτικής είναι ότι όταν τα παιδιά «διαβάζουν» κάτι,  τυπω-
μένο ή μη, ανακαλύπτουν ότι αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με άλ-
λα στοιχεία, όπως το χρώμα, τα σχήματα, κ.ά. (Kabuto, 2009), όταν οι μα-
θητές/ριες  συναντούσαν, για παράδειγμα, το σύμβολο το οποίο είχε άμε-
ση σχέση με τις ακουστικές δραστηριότητες (βλ. Σχήμα 10), καταλάβαιναν 
ότι θα ακολουθούσε ηχητική άσκηση. 

Σχήμα 5: Το σύμβολο
της ακουστικής δραστηριότητας 

5.0 συΜΠΕρΑσΜΑτΑ

Έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το ερώτημα 
εάν η Σημειωτική μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. 
Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο Magic 
Book 2, το οποίο με τα γλωσσικά και τα εικονικά του κείμενα μεταφέρει επι-
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πλέον πληροφορίες (εκτός από τις άμεσα εμφανείς) στους/στις μαθητές/ρι-
ες. Επιχειρήθηκε συνεπώς η μελέτη του εγχειριδίου, σε σχέση με τη Σημειω-
τική. Στον ελλαδικό μάλιστα χώρο δεν έχει γίνει παρόμοια έρευνα η οποία 
να ανιχνεύει τις απόψεις των καθηγητών/ριών, μέσω ερωτηματολογίου, για 
το αν συμβάλλει η Σημειωτική στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, και 
μάλιστα σε παιδιά με δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευ-
νας αποτελούν απλώς την αφετηρία για μια μελλοντική διερεύνηση του ζη-
τήματος. Μέσω των ερωτηματολογίων αποδεικνύεται η ευρεία χρήση της 
Σημειωτικής στα εγχειρίδια, αναδεικνύοντάς την οι εκπαιδευτικοί ως ένα 
χρήσιμο εργαλείο στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, ειδικά για τους/
τις μαθητές/ριες με δυσλεξία. Δεδομένης της ωφελιμότητας της Σημειωτι-
κής στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και σύμφωνα με τα ευρήματα της 
ποσοτικής ανάλυσης, συμπεραίνεται ότι η ορθή και συστηματικότερη χρή-
ση της οδηγεί  στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 
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Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών 
από τα ΚΕ.Δ.Δ.υ.

Αικατερίνη Μεσημέρη
Αθανάσιος Δαρβούδης

ABSTRACT

The main objective of this study was to investigate  the ways of diagnosing 
learning disabilities in KEDDY (Differential Diagnosis Centers and Support 
for SEN). The survey involved 50 teachers, social workers, speech therapists 
and psychologists. Data collection  came from semi structured interview. 
It was found that the evaluation model used by the KE.D.D.Y. points to the 
model of diagnosis based on the criterion of variance between the student’s 
intelligence and performance and that alternative forms of assessment 
of learning difficulties are not used. Some of the key problems are facing 
workers in KE.D.D.Y. is the lack of uniform evaluation criteria and that the 
diagnosis of L.D. is not accompanied by an IEP. 

1.0 οΙ ΜΑθΗσΙΑΚΕσ ΔυσΚοΛΙΕσ

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1963 
από τον Kirk. Από τότε έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί, χωρίς να διαφο-
ροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν 
έχει περατωθεί ακόμη και η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε μια διαρ-
κή προσπάθεια για βελτίωση του ορισμού.

Ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους ορισμούς είναι αυτός 
που διατυπώθηκε από το National Joint Committee on Learning Disabilities 
(NJCLD) το 1988, μια  οργάνωση που αποτελείται από αντιπροσώπους πολ-
λών επαγγελματικών ενώσεων και επιστημονικών κλάδων που έχουν σχέ-
ση με τις μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τον οποίο: «Οι Μαθησιακές 
Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μία ετερογενή 
ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην 
απόκτηση ή τη χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής και των μα-
θηματικών ικανοτήτων. Είναι εγγενείς και θεωρείται ότι οφείλονται σε δυ-
σλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Προβλήματα στις συ-
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μπεριφορές αυτορρύθμισης, στην κοινωνική αντίληψη και στην κοινωνι-
κή αλληλεπίδραση παρουσιάζονται στις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν 
αποτελούν μαθησιακές δυσκολίες. Παρότι οι ΜΔ μπορεί να συνυπάρχουν 
με άλλες αναπηρίες (αισθητηριακή βλάβη, νοητική υστέρηση, κοινωνικές 
και συναισθηματικές δυσκολίες) ή να επηρεάζονται από εξωτερικές επιδρά-
σεις (πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκή φοίτηση) δεν προέρχονται από αυ-
τές τις καταστάσεις ή τις επιδράσεις» (Hammill, 1990). 

Ο ορισμός αυτός αν και χρησιμοποιείται ευρύτατα αποτελεί αντικεί-
μενο έντονης κριτικής. Τα κριτήρια ένταξης (όπως η απόκλιση ανάμεσα 
στη νοημοσύνη και την επίδοση) αλλά και αποκλεισμού δε φαίνεται να εί-
ναι έγκυρες ενδείξεις των Μ.Δ. (Bradley, Danielson, & Hallahan, 2001.) Έχει 
υποστηριχθεί ότι η χρήση των τεστ νοημοσύνης στη διάγνωση των ειδι-
κών μαθησιακών δυσκολιών αν και ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι εξαι-
ρετικά προβληματική διότι οι μαθητές που παρουσιάζουν απόκλιση μετα-
ξύ νοημοσύνης και επίδοσης δε διαφέρουν στην ανάγνωση, την ορθογρα-
φία και τα τεστ μνήμης από τους φτωχούς αναγνώστες με χαμηλότερο IQ. 
Ακόμα ο ΔΝ δεν είναι προβλεπτικός παράγοντας της ακαδημαϊκής επιτυ-
χίας. Επίσης με το κριτήριο της απόκλισης μειώνεται η πιθανότητα για τους 
μαθητές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο να διαγνωστούν ως μα-
θητές με Μ.Δ. γιατί συχνά έχουν  χαμηλότερη επίδοση στα τεστ νοημοσύ-
νης ( Stow & Selfe, 1989).

Παρά τις διαφωνίες για τον ορισμό των Μ.Δ. οι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι υπάρχει μια γενική ομοφωνία σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά που εκ-
δηλώνονται στους μαθητές. Αυτά είναι:  η νευρολογική βάση των Μ.Δ., οι εν-
δοατομικές διαφορές και τα  κριτήρια αποκλεισμού.

Τέλος ο τρόπος που ορίζονται οι Μ.Δ. προσδιορίζει έμμεσα και τον τρό-
πο διάγνωσης και αξιολόγησής τους. Η χρήση του κριτηρίου της απόκλισης 
για πολλά χρόνια, ήταν ο αποκλειστικός τρόπος διάγνωσης των Μ.Δ. Αρχικά 
αντιμετωπίστηκε θετικά γιατί εξασφάλιζε τη διαφοροποίηση των Μ.Δ. από 
άλλες καταστάσεις μειονεξίας, αλλά σήμερα η αποκλειστική του χρήση ως 
κριτήριο διάγνωσης αμφισβητείται έντονα (Dykeman, 2006).

1.1 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διάγνωση των μαθησιακών δυ-
σκολιών

Ανησυχίες έχουν εκφραστεί στις Η.Π.Α σε τοπικό και εθνικό επίπεδο εξ΄ αιτί-
ας της διαρκούς αύξησης του αριθμού των μαθητών με Μ.Δ. (Fuchs, Fuchs, 
& Speece 2001). Σύμφωνα με τους Kavale & Forness (1995) τα προβλήματα 
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που παρατηρούνται στην αξιολόγηση είναι: (α) η υπερδιάγνωση των μα-
θητών με Μ.Δ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε έναν αυξημένο πλη-
θυσμό με διάγνωση  Μ.Δ. (MacMillan, D. L., Gresham, F. M., & Bocian, K. M. 
1998 ). (β) Η έλλειψη ομοφωνίας σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό των Μ.Δ. 
και μιας διαδικασίας εντοπισμού. Έτσι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η συ-
χνότητα εμφάνισης των Μ.Δ. Το ποσοστό ποικίλει από χώρα σε χώρα γιατί 
επηρεάζεται από το γλωσσικό περιβάλλον, τον ορισμό και τα διαγνωστικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται.  (γ) Οι δυσκολίες στη διάκριση μαθητών 
με Μ.Δ. από μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση (Bradley, R., Danielson, L., 
& Hallahan, D. P. 2002) (δ) Η  περιορισμένη σε έκταση πρώιμη διάγνωση. Η 
πρώιμη και εντατική παρέμβαση στους μαθητές που ανήκουν στην ομάδα 
υψηλού κινδύνου για εκδήλωση Μ.Δ. είναι η καλύτερη λύση τόσο από οι-
κονομικής όσο και από ανθρωπιστικής πλευράς (Fletcher, J. M., Reid, L. G., 
Fuchs, L. S., & Barnes, M. A., 2007).

1.2. Μοντέλα αξιολόγησης των Μ.Δ.

Τα βασικά μοντέλα αξιολόγησης των Μ.Δ, όπως αναφέρονται στη βιβλιο-
γραφία, είναι το παραδοσιακό μοντέλο και το μοντέλο της επίλυσης προ-
βλημάτων  (Dykeman, 2006). 

To παραδοσιακό μοντέλο διάγνωσης (status models), ειδικών δεξιοτή-
των του παιδιού, με ειδικά κατασκευασμένα και σταθμισμένα τεστ. Το μο-
ντέλο αυτό θεωρεί ότι οι  δυσκολίες του μαθητή αποτελούν αποκλειστικό 
του πρόβλημα. Θεωρείται ότι  δεν μπορεί να καλύψει το ευρύ φάσμα των 
απαιτήσεων της διαγνωστικής αξιολόγησης, αφού δεν επιτρέπει τη διά-
κριση μαθητών με πραγματική δυσλειτουργία από μαθητές που υποαπο-
δίδουν, επειδή δεν δέχτηκαν επαρκή ερεθίσματα ή κατάλληλη διδασκαλία. 
Κατά συνέπεια πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλους τρόπους 
αξιολόγησης (Fletcher, Denton & Francis, 2005). 

To μοντέλο της επίλυσης προβλημάτων το οποίο προσπαθεί να διαπι-
στώσει πόσο καλά μπορεί να αποδώσει ο μαθητής  κάτω από ευνοϊκές για 
τη μάθηση συνθήκες και με την αλληλεπίδραση του δασκάλους και όχι να 
διαπιστώσει έγκυρα και αξιόπιστα ίσως, αυτό που έχει ήδη το παιδί μάθει 
μέχρι τώρα. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει πολύ καλή ανάλυση όλων των 
παραγόντων που είναι πιθανό να ευθύνονται για τις δυσκολίες του μαθη-
τή, καθώς και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανταπόκρι-
σή του στη διδασκαλία. Δε δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα της διάγνωσης, 
αλλά στη φύση των δυσκολιών του μαθητή και την αντιμετώπισή τους. 
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Μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος στα πλαίσια του μοντέλου αυτού είναι η 
Ανταπόκριση στη διδασκαλία (ΑσΔ), η οποία αναπαριστά όχι μια συγκεκρι-
μένη μέθοδο, αλλά ένα σύστημα αξιολόγησης. Σύμφωνα με την προσέγ-
γιση αυτή, ως μαθητές με M.Δ., αναγνωρίζονται οι μαθητές που έχουν χα-
μηλή επίδοση στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τη γραπτή έκφραση, δεν 
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη διδακτική παρέμβαση και η αποτυχία 
τους δεν οφείλεται πρωταρχικά σε νοητική καθυστέρηση, κοινωνικοοικο-
νομικά προβλήματα, διγλωσσία κ.α. (Fletcher, J. M., Reid, L. G., Fuchs, L. S., 
& Barnes, M. A. 2007).  

1.3 Η διάγνωση των Μ.Δ. στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο νόμος που διέ-
πει την αξιολόγηση και τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ο 
3699/2008. Με βάση  το νόμο αυτό οι μαθητές λαμβάνουν τη σχετική διά-
γνωση μετά από αξιολόγηση που γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ και τα ιατροπαι-
δαγωγικά κέντρα, τα οποία είναι διαγνωστικές υπηρεσίες επίσημα αναγνω-
ρισμένες από το κράτος. 

Η ίδρυση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ θεωρήθηκε  ένας πρωτοποριακός θεσμός για 
την αξιολόγηση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο σχολείο και 
την κοινωνία. Ο θεσμός αυτός, σε σχέση με τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, 
έχει εκπαιδευτικοκεντρικό προσανατολισμό. Παρ΄ όλα αυτά  θεωρείται ότι 
δε διευκόλυνε τη σφαιρική αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων των μαθητών με Μ.Δ. (Τζουριάδου, 2006). Είναι λοιπόν, αναγκαίο να 
επισημανθούν οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν την ομαλή 
τους λειτουργία.

•	 Από το νόμο του 1143/1981 μέχρι και το Ν.3699/2008 οι Μ.Δ. ήταν 
μια εξαιρετικά ασαφής έννοια. Στον Ν. 3699/2008 για την «Ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες» αναφέρεται ότι οι Μ.Δ. είναι μία από τις 11 κατηγορίες 
«μαθητών με δυσκολίες ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών). Αντίθε-
τα όμως με ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ ο νόμος 3699/2008 δε δίνει έναν 
σαφή ορισμό της έννοιας, ο οποίος να δίνει κατευθύνσεις για τη δι-
αγνωστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

•	 H  αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, βασίζεται είτε στο βαθμολο-
γικό σύστημα είτε στην υποκειμενική αξιολόγηση κάθε επαγγελμα-
τία, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ειδικός (Τζουριάδου,  2006). 

•	 Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στελεχώνονταν κυρίως με αποσπασμένους εκπαιδευ-

Αικατερίνη Μεσημέρη, Αθανάσιος Δαρβούδης
Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.



1800

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

τικούς και στη χειρότερη περίπτωση με εκπαιδευτικούς χωρίς εξει-
δίκευση στην ειδική αγωγή. Παρατηρήθηκε έτσι το φαινόμενο σε 
πολλά Κ.Ε.Δ.Δ.Υ η παιδαγωγική αξιολόγηση στα γλωσσικά μαθήμα-
τα ή στα μαθηματικά να γίνεται από γυμναστή ή δάσκαλο της γενι-
κής εκπαίδευσης, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι εκ-
παιδευτικοί και κατάλληλα κριτήρια (Τζουριάδου, 2006).

•	 Άλλο σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με την εφαρμογή του Εξα-
τομικευμένου Προγράμματος  Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε). Σύμφωνα με το 
νόμο 3699/2008 το Ε.Π.Ε «σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιεί-
ται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγω-
γής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, 
καθώς και τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενι-
κής αγωγής» (παρ. 4). Στην πράξη γνωρίζουμε ότι οι ρυθμίσεις για 
το Ε.Π.Ε. που επίσημα προβλέπονται από το Ν. 2817/2000 δεν εφαρ-
μόστηκαν ποτέ. Το Ε.ΠΕ. ήταν μια από τις βασικές προβλέψεις της κί-
νησης για την εκπαίδευση των αναπήρων παιδιών γνωστή ως IDEA 
η οποία πέρασε στο νόμο των Η.Π.Α το 1975. Ο σκοπός του IDEA 
ήταν να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με δυσκολίες δέχονταν κατάλλη-
λη εκπαίδευση στο σχολείο και ότι τα δικαιώματά τους διασφαλίζο-
νται. Το Ε.Π.Ε. λοιπόν αν και ο ακρογωνιαίος λίθος της ειδικής αγω-
γής για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών με ειδι-
κές ανάγκες δεν υπάρχει. Αυτό πρακτικά σημαίνει μη διασφάλιση 
ποιοτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

2.0 Η ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ τΗσ ΕρΕυνΑσ

Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η 
διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ώστε να αναδειχτούν οι 
δυσκολίες που υπάρχουν και να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης των δυ-
σκολιών αυτών. Ως μέθοδος συλλογής των στοιχείων επιλέχθηκε η ημιδο-
μημένη συνέντευξη, η οποία περιείχε 37 κλειστές και 17 ανοιχτές ερωτήσεις.

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώ-
τη φάση μελετήθηκε το πρόβλημα μέσα από τη  βιβλιογραφία και συντά-
χθηκε ένας οδηγός ερωτήσεων, ο οποίος περιλάμβανε τις θεματικές περι-
οχές που έπρεπε να καλυφθούν. 

 Ακολούθησε πιλοτική δοκιμή με 6 συνεντεύξεις οι οποίες εφαρμόστη-
καν σε τρεις εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης), μία ψυχολόγο, μία κοινωνική λειτουργό και μία λογοθε-
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ραπεύτρια. Στη συνέχεια ετοιμάστηκε ο οδηγός της συνέντευξης, ο οποίος 
περιλάμβανε έξι άξονες με τις βασικές ερωτήσεις και χώρο για την κατα-
γραφή των σημειώσεων και των σχολίων του ερευνητή (Αβραμίδης – Κα-
λύβα 2006). Τέλος καθορίστηκε το δείγμα και πραγματοποιήθηκε η κύρια 
φάση της έρευνας. Στη κύρια φάση πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις. 
Στην τρίτη φάση απομαγνητοφωνήθηκαν οι απαντήσεις και κατηγοριοποι-
ήθηκαν σε  ομάδες. Ακολούθησε η ανάλυση των απαντήσεων και στο τέ-
λος εξήχθηκαν τα σχετικά συμπεράσματα και οι προτάσεις. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λει-
τουργοί, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι από το Α΄ και Β΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσα-
λονίκης, Ξάνθης και Κικλίς. 

Η  έρευνα επικεντρώθηκε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
•	 Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές έρχο-

νται στο ΚΕ.Δ.ΔΥ.;
•	 Πριν την παραπομπή εφαρμόζεται πρόγραμμα παρέμβασης;
•	 Σε ποιον ορισμό στηρίζονται για να κάνουν τη διάγνωση; 
•	 Ποια εργαλεία αξιολόγησης  χρησιμοποιούνται;
•	 Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διεπι-

στημονικής ομάδας;  
•	 Ποια είναι η εκπαίδευση των μελών της ομάδας στη διάγνωση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών;   
•	 Πώς γίνεται η επίδοση της γνωμάτευσης και πώς σχεδιάζεται το Εξα-

τομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε);

3.0 ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ

Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις, η 
οποία γίνεται με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα.

3.1 Παραπομπή των παιδιών με ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 
ΚΕΔΔΥ

Το 68% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών πα-
ραπέμπεται για διάγνωση στο δημοτικό, το 14% στο γυμνάσιο, το 10% στο 
νηπιαγωγείο και  το 8% εξίσου σε όλες τις βαθμίδες. Η κυριότερη πηγή ενη-
μέρωσης για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι το σχολείο. Οι κυριότεροι λό-
γοι για τους οποίους οι μαθητές έρχονται για αξιολόγηση στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εί-
ναι η διάγνωση Μ.Δ., η χαμηλή σχολική επίδοση και η απαλλαγή από γρα-

Αικατερίνη Μεσημέρη, Αθανάσιος Δαρβούδης
Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.



1802

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

πτές εξετάσεις. Η  πλειοψηφία των ερωτηθέντων 88% δήλωσε ότι δεν εφαρ-
μόζεται πρόγραμμα παρέμβασης πριν την παραπομπή του μαθητή στο 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για διάγνωση.  

3.2 Ορισμός

Πριν τη διαμόρφωση του οδηγού της συνέντευξης προηγήθηκε η μελέ-
τη της βιβλιογραφίας από την οποία προέκυψε ότι τα στοιχεία περιλαμβά-
νονται στον ορισμό των Μ.Δ.  είναι ο φυσιολογικός δείκτης νοημοσύνης  
του μαθητή, η απόκλιση νοημοσύνης-επίδοσης, οι ακαδημαϊκές δυσκολί-
ες, το έλλειμμα στη γνωστική διαδικασία, βλάβη του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) και το κριτήριο του αποκλεισμού άλλων παραγόντων 
όπως αισθητηριακές βλάβες, και κοινωνικοπολιτισμική αποστέρηση. Πολ-
λά από τα  στοιχεία αυτά ήταν εμφανή στις απαντήσεις που δόθηκαν για 
τον ορισμό των ΜΔ. 

Ως η απροσδόκητα χαμηλή επίδοση παρά το υψηλό νοητικό δυναμικό 
του μαθητή ορίστηκε από 21 (42%) ερωτώμενους. 

Σαν βλάβη του Κ.Ν.Σ. η οποία καταλήγει σε δυσκολίες στην πρόσκτη-
ση πληροφοριών και έλλειμμα στις ψυχολογικές διεργασίες (μνήμη, αντί-
ληψη, προσοχή, οπτική και ακουστική διάκριση) και οδηγεί σε δυσκολίες 
μάθησης περιγράφτηκε από 14 (28%) ερωτώμενους. 

Τέλος η άποψη ότι οι Μ.Δ. είναι γενικές δυσκολίες στη μάθηση υποστη-
ρίχθηκε από 19 (38%)  ερωτώμενους.

3.3 Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

Ο τύπος των εργαλείων αξιολόγησης (τυπικά ή άτυπα) διαφοροποιείται ανά-
λογα με την ειδικότητα.  Το 44% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί  άτυπα 
εργαλεία διότι τα τυπικά εργαλεία αξιολόγησης είτε δεν τους έχουν δοθεί 
είτε δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους. Το 100% των ψυχολόγων χρη-
σιμοποιούν ως βάση το WISC (Weschler Intelligence Scale for Children) και 
σπανιότερα το Raven τεστ. Οι λογοθεραπευτές δήλωσαν ότι κάνουν κυρί-
ως άτυπη αξιολόγηση, αλλά ότι χρησιμοποιούν και τμήματα από τα σταθ-
μισμένα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Οι κοινωνικοί λει-
τουργοί σε ποσοστό 100% δεν χρησιμοποιούν τυπικά εργαλεία αξιολόγη-
σης παρά μόνο την άτυπη συνέντευξη. 
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3.4 Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
ομάδας όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της διάγνωσης των Μ.Δ.;

Το 20% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα στη διάγνωση 
θα μπορούσε να βελτιωθεί όταν υπάρχει διάθεση για συνεργασία και εμπι-
στοσύνη ανάμεσα στους συναδέλφους. Το 40%  πιστεύει ότι η διεπιστημο-
νική ομάδα θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει ενδοϋπη-
ρεσιακή κατάρτιση σε ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της 
ομάδας, όταν τα κριτήρια αξιολόγησης είναι συγκεκριμένα και όταν χρησι-
μοποιούνται ευρέως σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης. Το 16% των ερω-
τώμενων αναφέρει ότι η διάγνωση μπορεί να βελτιωθεί μέσα από την κα-
λύτερη οργάνωση της υπηρεσίας, αλλά και την προσθήκη περισσότερων 
ειδικοτήτων. Τέλος το 8% θεωρεί ότι η ομάδα λειτουργεί αποτελεσματικά 
και ότι δε χρειάζεται να αλλάξει κάτι. 

3.5 Εκπαίδευση-Οδηγίες

Το 52% απάντησε ότι δεν έχει εκπαιδευτεί σε θέματα διάγνωσης των ΜΔ και 
μόλις το 42% ότι έχει εκπαιδευτεί. Αυτοί που δήλωσαν ότι δεν έχουν εκπαι-
δευτεί υποστήριξαν ότι θα επιθυμούσαν πιο συστηματική  επιμόρφωση. Το 
υπόλοιπο 48% δεν εκπαιδεύτηκε ενδοϋπηρεσιακά, αλλά με άλλους τρόπους 
όπως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή σεμινάρια 400 ωρών. Περισ-
σότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (56%) υποστήριξαν ότι η υπηρεσία 
δεν έχει θεσπίσει κοινά κριτήρια στη διάγνωση των Μ.Δ., αλλά ο καθένας 
εργάζεται με βάση τις προσωπικές του γνώσεις και  εμπειρίες. 

3.6  Έκδοση γνωμάτευσης και εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Οι ερωτώμενοι με ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους ανέφεραν στη 
διεπιστημονική συζήτηση αποφασίζεται τι θα γράψουν στη γνωμάτευση και 
ποια από τα μέλη θα παραστούν στην επίδοσή της. Οι γονείς αποδέχονται 
το αποτέλεσμα της γνωμάτευσης, σε ποσοστό 90%. Σχετικά με τις προτά-
σεις που εισηγείται  η διεπιστημονική ομάδα για την αντιμετώπιση των δυ-
σκολιών του μαθητή, το 94% δήλωσαν ότι προτείνουν δομή φοίτησης και 
δίνουν οδηγίες στην οικογένεια για τη στήριξη των μαθητών με Μ.Δ. Τέλος 
η γνωμάτευση συνήθως δε συνοδεύεται από Ε.Π.Ε.
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4.0 συΜΠΕρΑσΜΑτΑ

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπερά-
σματα:

Η πλειοψηφία των μαθητών παραπέμπεται για διάγνωση στο δημοτικό. Η 
ηλικία του δημοτικού θεωρείται από τους ερευνητές ήδη προχωρημένη για να 
αποκομίσει ο μαθητής τα όποια οφέλη από τη διάγνωση εφόσον δεν έχει προ-
ηγηθεί κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης (Lyon, G. R., Fletcher, J. M., Shaywitz, 
S. E., Shaywitz, B. A., Torgesen, J. K., Wood, 2001). Η παρούσα έρευνα  επιβεβαί-
ωσε το σημαντικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος της τάξης στην παραπομπή 
των μαθητών καθώς οι ερωτώμενοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία υποστήρι-
ξαν ότι οι μαθητές έρχονται για διάγνωση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μετά από παρότρυνση 
του σχολείου. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες  οι οποί-
ες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που παραπέμπονται από το σχολείο για αξιο-
λόγηση συνήθως κατατάσσονται σε κάποια ταξινομητική κατηγορία της ειδι-
κής αγωγής (Dunn, Cole & Estrada, 2009). 

Πριν την παραπομπή του μαθητή για αξιολόγηση δεν εφαρμόζεται πρό-
γραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη 
γενική τάξη. Οι ερωτώμενοι τόνισαν στο σημείο αυτό την  ανάγκη να επιμορ-
φωθούν οι δάσκαλοι της γενικής αγωγής σε ζητήματα εντοπισμού και παραπο-
μπής των μαθητών με δυσκολίες  διότι παρατηρείται η τάση να παραπέμπουν 
εύκολα τους μαθητές με σχολικές δυσκολίες για διάγνωση πριν εξαντλήσουν 
όλα τα περιθώρια παρέμβασης. Οι Vaug & Fachs υποστήριξαν ότι η διάγνω-
ση των Μ.Δ. χωρίς να προηγηθεί πρόγραμμα παρέμβασης είναι ελαττωματι-
κή γιατί στηρίζεται στο μοντέλο «Wait to fail» αφού περιμένουμε πρώτα ο μα-
θητής να αποτύχει και μετά να γίνει η αξιολόγηση. Εντωμεταξύ όμως θα έχει 
χαθεί πολύτιμος χρόνος από την παρέμβαση.

Το μοντέλο αξιολόγησης που εφαρμόζεται στη διάγνωση είναι απόρροια το 
ορισμού που χρησιμοποιείται, διότι σύμφωνα με τους Kavale & Forness (2000) 
τα προβλήματα και οι ασυμφωνίες που παρατηρούνται στη διάγνωση απορ-
ρέουν από τις διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο αντίληψης του ορισμού 
των Μ.Δ. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι το 70% των ερωτώμε-
νων χρησιμοποιούν τον ορισμό της National Joint Committee on Learning 
Disabilities που διατυπώθηκε στις Η.Π.Α το 1988 και έχει γίνει αποδεκτός και 
από την ελληνική βιβλιογραφία. Η χρήση του παραπάνω ορισμού (NJCLD) πα-
ραπέμπει στη διάγνωση με βάση το παραδοσιακό μοντέλο αξιολόγησης, το 
κριτήριο της απόκλισης, όπως περιγράφτηκε στο θεωρητικό μέρος. Το μοντέ-
λο αυτό, αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης και κριτικής (Scruggs & 
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Mastropieri, 2002). Όπως σημειώνει ο  Lyon (2005) η χρήση του κριτηρίου της 
απόκλισης περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί τα παιδιά, όχι μόνο γιατί υπάρ-
χει ασυνέπεια στην εφαρμογή των κριτηρίων, αλλά επίσης γιατί συνήθως  απαι-
τεί την αποτυχία για να εφαρμοστεί («Wait to fail» model), αποτρέποντας τις 
προσπάθειες πρόληψης.

Η εκτίμηση της σχολικής επίδοσης σε ένα μεγάλο ποσοστό, δε γίνεται με 
σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης. Η μη εκτεταμένη εφαρμογή σταθμισμέ-
νων κριτηρίων αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που πλήττει την αξιοπιστία και την 
εγκυρότητα της διάγνωσης γιατί οδηγεί σε υποκειμενική εκτίμηση η οποία μπο-
ρεί να έχει αμφισβητούμενα αποτελέσματα (Lester & Kelman, 1997).

Τα μέλη των ομάδων ανέφεραν ότι  έχουν δεν δεχθεί ενδοϋπηρεσιακή 
εκπαίδευση για την εφαρμογή ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διάγνω-
ση των Μ.Δ. Πολλοί υποστήριξαν ότι θα ήθελαν εξειδικευμένη εκπαίδευση 
ανάλογα με τις ανάγκες τους και η εκπαίδευση αυτή να διεξάγεται σε μικρές 
ομάδες με βιωματικού τύπου δραστηριότητες παρά να παρακολουθούν 
επιμορφώσεις σε μορφή διάλεξης. Η επισήμανση αυτή είναι πολύ σημαντι-
κή καθώς διεθνή ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι πολλά μοντέλα εκπαι-
δευτικών μεταρρυθμίσεων δίνουν έμφαση στην υψηλού επιπέδου παρο-
χή υπηρεσιών και στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
(Desimone, L. M., Porter, A. C., Garet, M. S., Yoon, K. S., & Birman, B. F. 2002). 

Στη γνωμάτευση αναγράφεται μια σύντομη έκθεση του κάθε ειδικού που 
είδε το παιδί, προτείνεται η δομή φοίτησης του μαθητή που για το μαθητή 
με Μ.Δ. είναι το Τμήμα Ένταξης (92%), οδηγίες στον εκπαιδευτικό της τά-
ξης και την οικογένεια  (100%). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός από 
τα παραπάνω προτείνεται και απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις. Σχέδιο 
Ε.Π.Ε δε δίνεται με τη μορφή που προβλέπει ο νόμος, παρά μόνο άτυπες 
οδηγίες στο σχολείο και του γονείς. Συνεπώς δε γίνεται και αναθεώρηση 
του Ε.Π.Ε (74%). Η δυσλειτουργική ομάδα που προβλέπεται από τις ισχύ-
ουσες διατάξεις για τη σύνταξή του και ο κεντρικός ρόλος που ανατέθηκε 
στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κατέστησαν μη εφικτή την εφαρμογή του.

5.0 ΠροτΑσΕΙσ

Οι μαθητές σχολικής ηλικίας μέχρι και 7 ετών που ανήκουν στις ομάδες μαθη-
τών υψηλού ρίσκου να παρουσιάσουν δυσκολίες μάθησης, πρέπει να εντο-
πίζονται κατά την είσοδό τους στο σχολείο και να εντάσσονται σε προγράμ-
ματα συστηματικής υποστήριξης. Η έγκαιρη αντιμετώπιση  των μαθησιακών 
προβλημάτων των μαθητών, αμέσως μόλις αυτά εκδηλωθούν μπορεί να συμ-
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βάλλει στην καλύτερη ακαδημαϊκή εξέλιξη και κοινωνική τους προσαρμογή. 
Oι δάσκαλοι των γενικών τάξεων πρέπει να παραπέμπουν τους μαθητές 

για διάγνωση μόνο εφόσον έχουν εξαντλήσει από την πλευρά τους όλα τα 
περιθώρια παρέμβασης. Καθώς ο μαθητικός πληθυσμός είναι ετερογενής το 
εγχείρημα αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο διότι αντιμετωπίζουν την πρό-
κληση να διαχωρίσουν τους μαθητές των οποίων οι δυσκολίες οφείλονται σε 
εγγενείς Μ.Δ. από αλλοδαπούς μαθητές καθώς και μαθητές με χαμηλό κοι-
νωνικό υπόβαθρο. (Vanderheyden, Witt & Naquin, 2003).

Το κριτήριο της διακύμανσης που αντιπροσωπεύει την κύρια πρακτική δι-
άγνωσης στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με εναλλακτι-
κές μεθόδους αξιολόγησης, όπως η ΑσΔ, γιατί έτσι ίσως μικρύνει το χάσμα 
ανάμεσα στην αξιολόγηση και την παρέμβαση ( Elkins, 2001).

Απαραίτητη είναι η συστηματική επιμόρφωση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ιδιαίτερα  στην εποχή μας που η έρευνα στην ειδι-
κή αγωγή έχει προχωρήσει πολύ. Το National Center of Learning Dissabilities 
και ο IDEA( Individual΄s with Disabilities Educational Act) δίνουν έμφαση στη 
νέα γνώση που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας και την παρο-
χή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

Τέλος, αναγκαία κρίνεται η μεταφορά  της ευθύνης της σύνταξής του Ε.Π.Ε, 
στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή.  Στην ομάδα σχεδιασμού του 
Ε.Π.Ε. θα πρέπει να μετέχουν ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής, ο ειδικός παι-
δαγωγός, ο γονέας του μαθητή, εκπαιδευτικός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και όποια άλλη 
ειδικότητα ζητηθεί. Επιπρόσθετα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικό-
τητά του μία φορά το χρόνο και να υπάρχει συστηματική συνεργασία όλων 
των εμπλεκόμενων μελών της ομάδας σχεδιασμού. Η πρόσφατη νομοθετική 
ρύθμιση (Ν.4115/2013) που προβλέπει τη σύσταση των Επιτροπών Διαγνω-
στικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑΥ) στο πλαίσιο του κανονικού σχο-
λείου,  δημιουργεί προσδοκίες για την αντιμετώπιση πολλών  προβλημάτων 
που υπάρχουν στη διάγνωση των Μ.Δ., αλλά και για τη μεταφορά της ευθύνης 
του σχεδιασμού και της σύνταξης του Ε.Π.Ε στη σχολική μονάδα του μαθητή.
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Η υπόθεση του Διπλού Ελλείμματος 
και οι Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαρία Νάση
Τζεμαλή Μηλιαζήμ 

Αθανάσιος Τσιγλόπουλος

ABSTRACT

The double deficit hypothesis (Bowers and Wolf, 1993) maintains that 
deficits in phonological awareness and rapid automatic naming-RAN 
represent independent sources of dysfunction in dyslexia. In the present 
study we drew on this hypothesis to understand the interaction between 
phonological awareness and RAN and their correlation to learning 
disabilities. An evaluation tool has been manufactured in order to assess 
children’s phonological awareness, a reading card of 20 pseudowords and a 
RAN test. Participants were 40 children aged 9 to 12 years, 20 of them were 
diagnosed with learning disabilities. Findings show that dyslexic group 
was significantly lower than the group of typical children and support the 
double deficit hypothesis. 

1.0 ΕΙσΑΓΩΓΗ

Η θεωρία της υπόθεσης του διπλού ελλείμματος στηρίχθηκε σε ευρήμα-
τα μελετών βάση των οποίων, η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων, όπως 
χρωμάτων, αντικειμένων, αριθμητικών ψηφίων και γραμμάτων, σχετίζεται 
με την αναγνωστική ευχέρεια και συνδέεται άμεσα με τις μαθησιακές δυ-
σκολίες (Bowers & Wolf, 1993, 1999· Badian, 1997· Jong, 2011· Dencla & Cut-
ting, 1999· Vukovic&Siegel, 2006· Cronin, 2011· Πρωτόπαπας & Σκαλούμπα-
κας, 2008). Η υπόθεση του διπλού ελλείμματος κατηγοριοποιεί τους ανα-
γνώστες σύμφωνα με την παρουσία ή απουσία των διεργασιών της φωνο-
λογικής επεξεργασίας και της γρήγορης ονοματοδοσίας.

Με τον όρο φωνολογική επίγνωση αναφερόμαστε στην κατάτμηση του 
προφορικού λόγου σε μη σημαντικές μονάδες. Σύμφωνα με την Sprenger-
Charolles (1991), ο όρος φωνολογική επίγνωση υποδηλώνει το σύνολο των 
γλωσσικών-εκφραστικών εκδηλώσεων του υποκειμένου που δείχνουν ότι 
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έχει την ικανότητα να κατατέμνει συνειδητά τον προφορικό λόγο σε μονά-
δες που δεν είναι φορείς σημασίας (συλλαβές, φωνήματα, ομοιοκαταληξί-
ες). Παράλληλα, ο όρος φωνημική επίγνωση χαρακτηρίζει την ικανότητα 
χειρισμού των φωνημάτων. Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να οριστεί: (α) 
ως η ικανότητα να χειρίζεται καθένας τις φωνημικές μονάδες του λόγου και 
να στοχάζεται πάνω σε αυτές και (β) ως μια από τις μεταγλωσσικές ικανότη-
τες οι οποίες φανερώνουν μια στοχαστική σκέψη και ένα συνειδητό, σκόπι-
μο έλεγχο του υποκειμένου πάνω στη δομή και τις λειτουργίες της γλωσσι-
κής διαδικασίας (Tunmer, 1988).

Στον ελληνικό χώρο, ο Πόρποδας (1989, 2002) ορίζει ως φωνολογική 
ενημερότητα την ικανότητα του μαθητή να αναλύει τις προφορικές λέξεις 
στα φωνημικά δομικά τους στοιχεία, ενώ οι Μουζάκη, Πρωτόπαπας & Τσα-
ντούλα (2008), αναφέρονται στη συνειδητοποίηση των φωνολογικών με-
ρών του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και φωνήματος, πέρα από το νόη-
μα και την επικοινωνιακή τους φύση. Τέλος, η Σ. Παντελιάδου (2001) θεω-
ρεί ότι η φωνολογική επίγνωση συντίθεται από έναν αστερισμό δεξιοτή-
των που αφορούν την αναδυόμενη κατανόηση της κατατμημένης δομής 
του προφορικού λόγου.

H δοκιμασία της ταχύτητας αυτόματης κατονομασίας (Rapid Automa-
tized Naming) ορίζεται ως ένα έργο που απαιτεί από το άτομο να κατονο-
μάσει δυνατά μια σειρά από υψηλής συχνότητας σύμβολα (γράμματα ή ψη-
φία), χρώματα, αντικείμενα, εικόνες, που παρουσιάζονται σε τυχαία σειρά 
(Denckla & Rudel, 1976). Το βασικό μέτρο που μας ενδιαφέρει είναι ο χρό-
νος που σημειώνει το άτομο, μέχρι να ολοκληρώσει τη δοκιμασία για όλα 
τα ερεθίσματα, που του έχουν παρουσιαστεί. Εάν το άτομο χρειάζεται πολύ 
περισσότερο χρόνο από το μέσο όρο, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, 
τότε υποστηρίζουμε πως το άτομο αυτό παρουσιάζει ελλείμματα στην τα-
χύτητα κατονομασίας ερεθισμάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, 
πως παρόλο  που ο παράγοντας αυτός είναι ανεξάρτητος από άλλους προ-
γνωστικούς παράγοντες, όπως η φωνολογική επίγνωση και οι υπάρχουσες 
αναγνωστικές δεξιότητες, η ταχύτητα κατονομασίας των εικόνων και των 
γραμμάτων θεωρείται ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της αναγνωστι-
κής ικανότητας και ευχέρειας (Wolf & Bowers, 1999ˑ Norton & Wolf, 2012). 

Οι Martha Denckla και Rita Rudel (1972) μελετώντας τις αναγνωστικές 
ικανότητες Άγγλων μαθητών, ηλικίας 5-11 ετών, διαπίστωσαν μια μεγάλη 
καθυστέρηση στην κατονομασία των χρωμάτων, χαρακτηρίζοντας την ως 
«έλλειψη συντονισμού». Τα παιδιά αυτά αντιμετώπιζαν σημαντικές αναγνω-
στικές δυσκολίες. Η Wolf (1991) συμπέρανε πως η ταχεία ανάκτηση των προ-
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φορικών ενδείξεων για τα οπτικά ερεθίσματα είναι σημαντικά συνδεδεμέ-
νη με τις αναγνωστικές δεξιότητες και πως ελλείμματα στην ταχεία κατο-
νομασία, συνιστούν χαρακτηριστικό των φτωχών αναγνωστών. Το 1999, οι 
Wolf & Bowers εισήγαγαν την «υπόθεση του διπλού ελλείμματος», σύμφω-
να με την οποία ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση καθώς και στην τα-
χύτητα αυτόματης κατονομασίας μπορεί να οδηγήσουν σε μια ακόμα πιο 
εξασθενημένη και φτωχή ανάγνωση. Η Wolf ερεύνησε την  υπόθεση του 
διπλού ελλείμματος μελετώντας παιδιά Δ΄ Δημοτικού και τα ευρήματα της 
μελέτης της κατέδειξαν, πως τις σοβαρότερες δυσκολίες τις αντιμετώπιζε η 
ομάδα των παιδιών με το διπλό έλλειμμα, ακολουθούσαν οι ομάδες με φω-
νολογικά ελλείμματα και ελλείμματα ταχείας κατονομασίας και τελευταία 
ήταν η ομάδα των μαθητών χωρίς κανένα έλλειμμα. Οι Georgiou, Papado-
poulos, Fella, Parrila (2011), μελετώντας συνολικά 68 παιδιά Β΄ - Στ΄ Δημο-
τικού, αξιολόγησαν τη φωνολογική επίγνωση, την ορθογραφική επεξεργα-
σία, την αναγνωστική ευχέρεια και την ταχύτητα αυτόματης κατονομασί-
ας. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους συνέδεσαν σημαντικά την αλληλε-
πίδραση της ταχύτητας κατονομασίας και των αναγνωστικών δεξιοτήτων. 

Στην ελληνική πραγματικότητα η έρευνα γύρω από τη διερεύνηση του 
γνωστικού υπόβαθρου της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης είναι σε εξέ-
λιξη. Η επιμονή των εκδηλώσεων δυσκολιών στο χειρισμό του γραπτού 
λόγου από μαθητές που υποστηρίζονται συστηματικά από το εκπαιδευτι-
κό σύστημα, προκαλεί ερωτηματικά για το υπόβαθρο των δυσκολιών και 
υποβάλλει την αναγκαιότητα της έρευνας αυτής. Σκοπός της η διερεύνη-
ση του διπλού ελλείμματος των Wolf και Bowers (1999). Συγκεκριμένα, δι-
ερευνούμε α) την αλληλεπίδραση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και 
β) της ταχύτητας αυτόματης κατονομασίας με τις μαθησιακές  δυσκολίες 
και γ) κατά πόσο αυτές οι δυο παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ένα 
διπλό έλλειμμα.

2.0 ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ

2.1 Δείγμα

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 40 μαθητές (21 αγόρια, 19 κορίτσια) Γ΄–
Στ΄ Δημοτικού που φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία της Φλώρινας και της 
Πτολεμαΐδας. Αναλυτικά, 13 μαθητές Γ΄ Δημοτικού (5 αγόρια, 8 κορίτσια), 
10 μαθητές Δ΄ Δημοτικού (6 αγόρια, 4 κορίτσια), 6 μαθητές Ε΄ Δημοτικού 
(3 αγόρια, 3 κορίτσια) και 11 μαθητές Στ΄ Δημοτικού (7 αγόρια, 4 κορίτσια). 

τζεμαλή Μηλιαζήμ, Μαρία νάση, Αθανάσιος τσιγλόπουλος
Η υπόθεση του διπλού ελλείμματος και οι μαθησιακές δυσκολίες



1812

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Από το δείγμα, οι 20 μαθητές είχαν διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκο-
λιών στο χειρισμό του γραπτού λόγου και παρακολουθούσαν τα τμήματα 
ένταξης που λειτουργούσαν στα σχολεία τους για χρονικό διάστημα του-
λάχιστο δύο ετών, ενώ οι υπόλοιποι 20 μαθητές, που αποτέλεσαν την ομά-
δα ελέγχου, δεν αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες και είχαν τη  μέση 
επίδοση μέσα στην τάξη. 

2.2 Εργαλεία

Για το σκοπό της έρευνας κατασκευάστηκαν εργαλεία αξιολόγησης της φω-
νολογικής επίγνωσης, αποκωδικοποίησης ψευδολέξεων και αξιολόγησης 
της ταχύτητας αυτόματης κατονομασίας.

Το εργαλείο φωνολογικής επίγνωσης αποτελούνταν από 10 ασκήσεις 
και κάθε μια άσκηση περιείχε 10 χειρισμούς. Οι ασκήσεις ήταν διαβαθμι-
σμένες με βαθμό δυσκολίας, ξεκινώντας από τις πιο απλές και καταλήγο-
ντας σε πιο σύνθετες λέξεις, που περιλάμβαναν συμφωνικά συμπλέγμα-
τα και ήταν πολυσύλλαβες. Για κάθε άσκηση δίνονταν στα παιδιά από τον 
εξεταστή δυο παραδείγματα, προκειμένου να κατανοήσουν τη δοκιμασία. 
Ως ανώτατο όριο λαθών θεωρήθηκαν τα δυο συνεχόμενα λάθη και, αν εκ-
δηλώνονταν, η δοκιμασία τερματιζόταν αυτόματα. Η 1η άσκηση (συλλαβι-
κής σύνθεσης) ζητούσε από τα παιδιά να ενώσουν σε μια λέξη τις συλλα-
βές που άκουγαν (μή-λο/μήλο). Η 2η άσκηση (συλλαβικής κατάτμησης) ζη-
τούσε από τους μαθητές να χωρίσουν τη λέξη που ακούν σε κομματάκια 
χτυπώντας παλαμάκια, προκειμένου να διευκολυνθούν (κότα/κό-τα). Η 3η 
άσκηση (φωνημικής σύνθεσης) αποτελούνταν από φωνήματα, τα οποία 
ο μαθητής έπρεπε να συνθέσει, προκειμένου να βρει τη λέξη που του εκ-
φωνούσε ο εξεταστής φώνημα-φώνημα (έ-χ-ω/έχω). Η 4η άσκηση (φωνη-
μικής ανάλυσης) απαιτούσε την αντίστροφη δοκιμασία και ο μαθητής κα-
λούνταν να αναλύσει σε φωνήματα τις λέξεις που του δίνονταν (νερό/ν-ε-
ρ-ό). Η 5η άσκηση (παραγωγής ομοιοκαταληξίας) περιείχε αυτοσχέδια ποι-
ηματάκια από τα οποία έλειπε η τελευταία λέξη και οι μαθητές καλούνταν 
να τη βρουν, για να συμπληρώσουν την ομοιοκαταληξία (Δε μου αρέσει να 
σκουπίζω, ούτε και να …). Η 6η άσκηση (απαλοιφής αρχικής συλλαβής) ζη-
τούσε από τα παιδιά να αφαιρέσουν νοερά την αρχική συλλαβή και να εκ-
φωνήσουν το υπόλοιπο μέρος της λέξης (κάτω/τω). Η 7η άσκηση (απαλοι-
φής αρχικού φωνήματος) περιείχε λέξεις, από τις οποίες οι μαθητές έπρε-
πε να αφαιρέσουν το αρχικό φώνημα και να εκφέρουν την υπόλοιπη λέξη 
(γάλα/άλα). Την 8η άσκηση (απαλοιφής μέσου φωνήματος) αποτελούσαν 
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λέξεις από τις οποίες έπρεπε να αφαιρεθεί το μέσο φώνημα (κάδρο/κάρο). 
Στην 9η άσκηση (αντιστροφής της σειράς των λέξεων) οι μαθητές καλού-
νταν να αντιστρέψουν όλα τα φωνήματα κάθε λέξης και να εκφωνήσουν 
τη νέα λέξη (πίτα/ατίπ). Τέλος, στην 10η άσκηση (γλωσσικά παιχνίδια) δίνο-
νταν δύο λέξεις, από τις οποίες οι μαθητές έπρεπε να κρατήσουν από την 
πρώτη λέξη, την πρώτη συλλαβή και από τη δεύτερη λέξη, τη δεύτερη συλ-
λαβή, να τις ενώσουν και να δημιουργήσουν μια νέα λέξη (ζάλη-χέρι/ζάρι).

 Η δοκιμασία της αποκωδικοποίησης αποτελούνταν από 20 ψευδολέ-
ξεις που δημιουργήθηκαν αλλάζοντας τη σειρά των συλλαβών ή αντικαθι-
στώντας φωνήεντα, τις οποίες ο μαθητής έπρεπε να διαβάσει σωστά (πε-
κάλο, πήρο). Για την αξιολόγηση της ταχύτητας αυτόματης κατονομασίας 
χρησιμοποιήθηκαν 6 καρτέλες οπτικών ερεθισμάτων και ένα χρονόμετρο, 
προκειμένου να καταγραφεί χωριστά ο χρόνος που χρειάζονταν ο κάθε μα-
θητής, προκειμένου να ολοκληρώσει και τις 6 υποδοκιμασίες. Η κάθε καρ-
τέλα αποτελούνταν από 5 στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονταν 10 φορές 
σε τυχαία σειρά (καρτέλα χρωμάτων, εικόνων, αριθμών, γραμμάτων, αριθ-
μών-γραμμάτων και αριθμών-χρωμάτων-γραμμάτων).

2.3 Διαδικασία

Πριν από την αξιολόγηση μοιράσαμε σε κάθε μαθητή βεβαίωση συναίνε-
σης, την οποία οι γονείς συμπλήρωσαν και επιβεβαίωναν πως επέτρεπαν 
στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στο ερευνητικό μας έργο. Κάθε μαθη-
τής αξιολογήθηκε ατομικά από τον εξεταστή σε ένα ήσυχο χώρο του σχο-
λείου τους. Η διάρκεια εξέτασης ήταν από μια έως μιάμιση διδακτικές ώρες 
με τα ενδιάμεσα απαραίτητα διαλείμματα, προκειμένου να ξεκουράσουμε 
τους μαθητές.

3.0 ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ

3.1 Εσωτερική εγκυρότητα δοκιμασιών

Στη δοκιμασία της αποκωδικοποίησης των 20 ψευδολέξεων που έπρεπε 
να χειριστούν τα παιδιά, ο δείκτης Alpha του Cronbach βρέθηκε πολύ υψη-
λός, Alpha=0,827. Στην δοκιμασία των 10 δραστηριοτήτων της φωνολογι-
κής επίγνωσης, ο δείκτης Alpha του Cronbach βρέθηκε εξαιρετικά υψη-
λός, Alpha=0,965.

Οι υψηλοί δείκτες εσωτερικής εγκυρότητας έδειξαν πως οι δοκιμασίες 
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που αποτελούσαν τα κριτήριά μας σχετίζονταν ισχυρά καθώς επίσης πως 
η διακύμανση των επιδόσεων ήταν μεγάλη επιτρέποντας την επεξεργασία 
των δεδομένων.

3.2 Μέσες επιδόσεις στα κριτήρια

Οι επιδόσεις των παιδιών στις δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης 
αθροίστηκαν, δημιουργώντας έτσι μια μεταβλητή που εκφράζει το επίπε-
δο φωνολογικής επεξεργασίας των παιδιών. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, 
αποδίδονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων σε όλα 
τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα κατά ομάδα καθώς, επί-
σης, οι t τιμές από τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο ομάδων σε καθέ-
να από τα κριτήρια αυτά.

Μαθητές με Α.Δ. Ομάδα Ελέγχου
Μέση 

επίδοση
Τυπική 

Απόκλιση
Μέση 

επίδοση
Τυπική 

Απόκλιση t-test

Αναγν Απ 12,20 3,76 17,15 2,43 -4,939**

Αριθμοί 39,10 13,40 27,55 5,96 3,519**

Γράμματα 40,20 16,13 28,40 4,92 3,130**

Εικόνες 51,10 14,47 41,65 6,65 2,654*

Χρώματα 56,95 20,02 42,45 11,34 2,819**

Γρ – Αρ 48,00 18,38 33,45 5,26 3,404**

Γρ– Αρ – 
Χρ 54,65 19,81 36,65 6,85 3,841**

Φων Επίγν 64,85 16,84 89,40 7,40 -5,967**

* p<0,05, **p<0,01

Πίνακας 1. Μέσες επιδόσεις και τυπικές αποκλίσεις κατά ομάδα 
στις δραστηριότητες της έρευνας καθώς επίσης

και αποτελέσματα σύγκρισης

Το αρνητικό πρόσημο στις τιμές του t που προέκυψε από τη σύγκριση 
ως προς την αναγνωστική αποκωδικοποίηση και τη Φωνολογική Επίγνω-
ση, δείχνει πως οι επιδόσεις της Ομάδας Ελέγχου ήταν υψηλότερες από αυ-
τές της ομάδας των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες. Τα αποτελέσμα-
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τα από τη σύγκριση έδειξαν πως η ομάδα των μαθητών με Α.Δ. έχουν ση-
μαντικά χαμηλότερες και πιο αργές επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες. 

Οι μέσες επιδόσεις και οι τυπικές αποκλίσεις στο χειρισμό των δραστη-
ριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης κατά Ομάδα και στο Συνολικό Δείγμα, 
αποδίδονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Ευκολότερη δραστηριότητα και 
στις δύο ομάδες προέκυψε αυτή της Συλλαβικής Κατάτμησης, εύρημα που 
μπορεί να οφείλεται στη συστηματική διδασκαλία που δέχονται οι μαθητές 
από το νηπιαγωγείο πάνω στην ανάλυση λέξεων στις συλλαβές της. Δυσκο-
λότερη άσκηση και για τις δύο ομάδες προέκυψε η Αντιστροφή Φωνημά-
των. Οι επιδόσεις των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου βρέθηκαν υψηλότερες 
σε όλες τις δραστηριότητες εκτός της Συλλαβικής Κατάτμησης που όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως τη χειρίστηκαν οι μαθητές χωρίς λάθος.

Μαθητές με Α.Δ. Ομάδα Ελέγχου Συνολικό Δείγμα

Μέση 
επίδοση

Τυπική 
Απόκλιση

Μέση 
επίδοση

Τυπική 
Απόκλιση

Μέση 
επίδοση

Τυπική 
Απόκλιση

ΣύνθΣυλλ 9,60 0,60 9,95 0,22 9,78 0,48
ΣυλλαβΚατάτμ 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
ΦωνημΣύνθ 5,95 2,46 8,85 1,39 7.40 2.46
ΦωνημΑνάλ 7,50 2,67 9,35 1,04 8,43 2,21
Ομοιοκαταληξία 7,10 2,79 8,45 1,19 7,78 2,22
ΑφΑρχ Συλλαβ 5,95 3,38 9,05 1,23 7,50 2,96
ΑφΑρχ Φωνήμ 6,35 3,66 9,65 0,49 8,00 3,07
ΑφΜέσ Φωνήμ 4,95 3,75 9,25 1,21 7,10 3,51
ΑντιστροφήΦων 3,30 1,92 7,25 2,38 5,28 2,93
Παιχνίδια 4,15 3,25 7,60 2,72 5,88 3,44

* p<0,05, **p<0,01

Πίνακας 2. Μέσες επιδόσεις και τυπικές αποκλίσεις κατά ομάδα 
στις δραστηριότητες της φωνολογικής επίγνωσης

Οι συγκρίσεις μεταξύ των μέσων επιδόσεων κάθε ομάδας ανέδειξε στα-
τιστικώς σημαντικές διαφορές σε όλες τις δραστηριότητες εκτός της Συλλα-
βικής Κατάτμησης και της Ομοιοκαταληξίας (Σύνθεση Συλλαβών: t=2,451, 
p=0,022, Συλλαβική Κατάτμηση:-, Φωνημική Σύνθεση: t=4,593, p<0,001, 
Φωνημική Ανάλυση: t=2,892, p=0,008 Ομοιοκαταληξία: t=1,991, p=0,057, 
Αφαίρεση Αρχικής Συλλαβής: t=3,854, p=0,001, Αφαίρεση Αρχικού Φωνή-
ματος: t=3,996, p=0,001, Αφαίρεση Μέσου Φωνήματος: t=4,883, p<0,001, 
Αντιστροφή Φωνημάτων: t=5,772, p<0,001, Παιχνίδια: t=3,640, p=0,001).
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3.3 Πίνακες συσχετίσεων

Κατασκευάστηκαν οι Πίνακες των συσχετίσεων α) μεταξύ των μεταβλη-
τών της έρευνας (Πίνακας 3) και, β) μεταξύ των δραστηριοτήτων φωνολο-
γικής επίγνωσης (Πίνακας 4). Οι συσχετίσεις που προέκυψαν είναι μέτριες 
και ισχυρές. Η αποκωδικοποίηση φαίνεται να σχετίζεται ισχυρά με τη φω-
νολογική επίγνωση και με μέτριες συσχετίσεις με τις δοκιμασίες της ταχύ-
τητας ονοματοδοσίας. Το αρνητικό πρόσημο στις συσχετίσεις αυτές μετα-
φράζεται σε αρνητική σχέση, όσο δηλαδή καλύτερη επίδοση στο κριτή-
ριο αποκωδικοποίησης, τόσο πιο γρήγορος χειρισμός στις δοκιμασίες τα-
χύτητας ονοματοδοσίας. Παρατηρήθηκε πως η δοκιμασία ταχύτητας ονο-
ματοδοσίας εικόνων δεν επέστρεψε στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις 
με την αποκωδικοποίηση.

Ισχυρές συσχετίσεις καταγράφηκαν και μεταξύ της φωνολογικής επί-
γνωσης με τις δοκιμασίες ονοματοδοσίας. Επισημαίνουμε αρχικά πως οι 
συσχετίσεις είναι όλες αρνητικές, δηλαδή όσο υψηλότερη είναι η επίδοση 
στη φωνολογική επίγνωση τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος χειρισμού σε 
καθεμιά από τις δοκιμασίες. Οι ισχυρότερες καταγράφηκαν στις δοκιμασί-
ες που περιλάμβαναν ανάκληση αριθμών, είτε αποκλειστικά, είτε σε οποιο-
δήποτε συνδυασμό (με γράμματα και χρώματα).

Αποκωδικ. Αριθμοί Γράμματα Εικόνες Χρώματα Αριθ-
Γραμ

Αρ-Γρ-
Χρ Φωνολογική

Αποκωδικοποίηση 1 -.486** -.505** -.306 -.451** -.505** -.478** .654**
Αριθμοί 1 .783** .779** .811** .879** .867** -.708**
Γράμματα 1 .610** .702** .795** .762** -.528**
Εικόνες 1 .787** .731** .843** -.567**
Χρώματα 1 .806** .816** -.664**
Αριθμ -Γράμματα 1 .920** -.692**
Αριθ-Γραμ-Χρωμ 1 -.695**
Φωνολογική 1

** Συσχετίσεις σημαντικές στο επίπεδο του 0.01 (2-tailed).

Πίνακας 3. Συσχετίσεις μεταξύ των δοκιμασιών της έρευνας

Οι ισχυρότερες συσχετίσεις, μεταξύ της Αποκωδικοποίησης και των δια-
φόρων δοκιμασιών της φωνολογικής επίγνωσης, καταγράφηκαν στις δο-
κιμασίες που απαιτούσαν από τους μαθητές το χειρισμό των φωνημάτων, 
ενώ οι πιο ασθενείς συσχετίσεις καταγράφηκαν μεταξύ των δοκιμασιών που 
απαιτούσαν από τους μαθητές το χειρισμό συλλαβών. 

Η ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ της δοκιμασίας της Αποκωδικοποίησης 
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και των δοκιμασιών φωνολογικής επίγνωσης παρατηρήθηκε στην άσκηση 
Αντιστροφής Φωνημάτων (.666). Οι επόμενες ισχυρότερες συσχετίσεις κα-
ταγράφηκαν μεταξύ της Αποκωδικοποίησης και της Φωνημικής Σύνθεσης 
(.617), της Αφαίρεσης Μέσου Φωνήματος (.570) και της Φωνημικής Ανά-
λυσης (.552). Μεταξύ της Αποκωδικοποίησης και όσων ασκήσεων σχετί-
ζονταν με το χειρισμό των συλλαβών δεν καταγράφηκαν ισχυρές συσχετί-
σεις, εκτός από την Αφαίρεση Αρχικής Συλλαβής (.509). Η δραστηριότητα 
της Συλλαβικής Κατάτμησης βρέθηκε να είναι η ευκολότερη από όλες, κα-
θώς όλα τα παιδιά τη χειρίστηκαν με ευχέρεια. 

Μέτριες και υψηλές στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις καταγράφηκαν 
και μεταξύ των δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης. Η ισχυρότερη 
συσχέτιση σημειώθηκε μεταξύ της Αφαίρεσης Μέσου Φωνήματος και των 
Γλωσσικών Παιχνιδιών (.712), παρόλο που τα τελευταία απαιτούσαν από 
τους μαθητές το χειρισμό συλλαβών με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναδημι-
ουργούν μια νέα λέξη, άσκηση ιδιαίτερα σύνθετη, εφόσον απαιτεί ισχυρές 
μνημονικές στρατηγικές. Μεταξύ των υπολοίπων δοκιμασιών ισχυρές συ-
σχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της Αφαίρεσης Αρχικού Φωνήματος με 
την Αφαίρεση Μέσου Φωνήματος (.689), της Φωνημικής Ανάλυσης με την 
Αντιστροφή Φωνημάτων (.651) και με την Αφαίρεση Μέσου Φωνήματος 
(.626) και της Ομοιοκαταληξίας με την Αφαίρεση μέσου φωνήματος (.601).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Αποκωδικοποίηση (1) 1 -0.026 .a .617** .552** 0.161 .509** .489** .570** .666** .479**
Σύνθεση Συλλαβών (2) 1 .a 0.187 0.165 .480** 0.081 0.261 0.09 .374* 0.263

Συλλαβική Κατάτμηση (3) 1 .a .a .a .a .a .a .a .a

Φωνημική Σύνθεση (4) 1 .654** 0.195 .514** .584** .626** .651** .422**

Φωνημική Ανάλυση (5) 1 0.229 .418** .579** .601** .565** .406**

Ομοιοκαταληξία (6) 1 .485** .326* .437** .447** .372*
Αφαίρεση Αρχικής 
Συλλαβής (7) 1 .646** .689** .564** .591**

Αφαίρεση Αρχικού 
Φωνήματος  (8) 1 .617** .667** .712**

Αφαίρεση Μέσου 
Φωνήματος (9) 1 .622** .501**

Αντιστροφή Φωνημάτων 
(10) 1 .705**

Παιχνίδια (11) 1

** Συσχετίσεις σημαντικές στο επίπεδο του 0.01 (2-tailed).
* Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο του 0.05 (2-tailed).
a Δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω μηδενικής διακύμανσης

Πίνακας 4. Συσχετίσεις μεταξύ των δοκιμασιών της Φωνολογικής Επίγνωσης 
και της Αποκωδικοποίησης
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4.0 συζΗτΗσΗ

Στην παρούσα μελέτη αναζητήθηκε και αξιολογήθηκε η σχέση μεταξύ της 
φωνολογικής επίγνωσης, της αποκωδικοποίησης και της ταχύτητας αυτό-
ματης κατονομασίας με τις μαθησιακές δυσκολίες. Για το σκοπό αυτό κα-
τασκευάστηκαν τα αντίστοιχα εργαλεία αξιολόγησης και συλλέχθηκαν δε-
δομένα από 40 μαθητές δημοτικού, από τους οποίου οι 20 είχαν διάγνωση 
μαθησιακών δυσκολιών. 

Τα δεδομένα μας επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα της φωνολογικής 
επίγνωσης και της αυτόματης κατονομασίας για την αξιολόγηση των μα-
θησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση. Χρήσιμη μέ-
τρηση αποτέλεσε, για τη διάκριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
από την ομάδα ελέγχου, η μεταβλητή της αποκωδικοποίησης των ψευδο-
λέξεων, δηλαδή πόσες ψευδολέξεις διάβασαν ορθά οι μαθητές με μαθη-
σιακές δυσκολίες και πόσες οι μαθητές χωρίς ΜΔ. Η επιλογή αποκλειστικά 
ψευδολέξεων για τη δόμηση του εργαλείου αξιολόγησης της αποκωδικο-
ποίησης, έγινε με σκοπό την αξιολόγηση του χειρισμού του κώδικα έξω από 
την επίδραση της σημασίας και των νοημάτων. Οι επιδόσεις των μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες 
των μαθητών χωρίς ΜΔ. Η μέτρηση έδειξε πως η μεταβλητή της αποκωδι-
κοποίησης σχετίζεται ισχυρά με τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών και 
ιδιαίτερα στους χειρισμούς που απαιτούσαν φωνημική σύνθεση και ανά-
λυση, αφαίρεση αρχικής συλλαβής, αρχικού και μέσου φωνήματος, αντι-
στροφής φωνημάτων και χειρισμού γλωσσικών παιχνιδιών. Ενώ, μέτριες 
και ισχυρές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των δραστηριοτήτων της 
φωνολογικής επίγνωσης. 

Η αναγνωστική ικανότητα αποδείχθηκε πως σχετίζεται σημαντικά με τη 
δοκιμασία της ταχύτητας αυτόματης κατονομασίας. Ο χρόνος που χρειά-
στηκαν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να ολοκληρώ-
σουν και τις 6 δοκιμασίες, διέφερε σημαντικά από το χρόνο της ομάδας 
ελέγχου. Οι μαθητές με ΜΔ χρειάστηκαν σημαντικά περισσότερο χρόνο 
από τους μαθητές χωρίς ΜΔ, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποδοκι-
μασίες της αξιολόγησης. Η μεταβλητή της αποκωδικοποίησης βρέθηκε να 
συσχετίζεται ισχυρά με τις δοκιμασίες της αυτόματης κατονομασίας και ιδι-
αίτερα στις δοκιμασίες της ανάκλησης χρωμάτων, γραμμάτων και αριθμών 
είτε μεμονωμένα είτε σε οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό. Ισχυρές 
συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και 
των δοκιμασιών ονοματοδοσίας.
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Τα ευρήματα μας συμφωνούν με την υπόθεση του διπλού ελλείμματος 
των Wolf και Bowers (1999), δείχνοντας πως η φωνολογική επίγνωση και 
η γρήγορη ονοματοδοσία ερεθισμάτων σχετίζονται με την αναγνωστική 
ικανότητα. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται σημαντικά και με 
την ύπαρξη ή μη μαθησιακών δυσκολιών. Οι Papadopoulos, Georgiou & 
Kendeou (2011), ερευνώντας την υπόθεση του διπλού ελλείμματος Ελλή-
νων μαθητών δημοτικού, επιβεβαίωσαν πως οι μαθητές με ελλείμματα τό-
σο στη φωνολογική όσο και στη δοκιμασία ονοματοδοσίας, αντιμετώπιζαν 
σημαντικές αναγνωστικές δυσκολίες. Οι Semrud-Clikemana, et al,. (2000) 
μελέτησαν 71 παιδιά από τα οποία κάποια αντιμετώπιζαν σημαντικές ανα-
γνωστικές δυσκολίες, αλλά είχαν ΔΕΠΥ και κάποια δεν αντιμετώπιζαν ανα-
γνωστικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και από τις τρεις 
ομάδες τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν σημαντικά χαμηλότε-
ρες επιδόσεις στις δοκιμασίες της ονοματοδοσίας ερεθισμάτων. Τη συσχέ-
τιση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και τις αυτόματης κατονομασίας 
με τις αναγνωστικές δυσκολίες έχουν αποδείξει και άλλες μελέτες (Snyder & 
Downey, 1995· Cronin & Carver, 1998· Manis, Doi & Bhadha, 2000· Sunseth 
& Bowers, 2002·  Carlson, Francis, Foorman, Fletcher, 2002· Catts, Gillispie, 
Leonard, Kail, Miller, 2002· Savage & Frederickson, 2005·Cardoso-Martins 
& Pennington, 2009).

Η φωνολογική επίγνωση φαίνεται να αποτελεί έναν ισχυρό προβλεπτι-
κό παράγοντα των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Οι ισχυρές συσχετίσεις που 
βρέθηκαν μεταξύ των δοκιμασιών της φωνολογικής επίγνωσης και της απο-
κωδικοποίησης μας οδηγούν στη συνέπεια, πως ασκήσεις φωνολογικής 
επίγνωσης μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά στην αναγνωστική ικανό-
τητα (Lundberg, Olofsson & Wall, 1980· Stanovich, Cunningham & Cramer, 
1984· Castles & Coltheart, 2004).
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Διαγνωστική Αξιολόγηση και εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση σε μαθητές με δυσκολίες 

μάθησης στη Γλώσσα (μελέτη περίπτωσης)

Μαρία-Ελένη Μπουμπάρη
Χαράλαμπος Νταλάκας

ABSTRACT

The following study is a part of a research that has been conducted for the 
purposes of dissertation. Learning disabilities were investigated through 
an eleven-year-old boy, who we worked with individually. This enabled us 
not only to make an educational plan that could benefit  him in his school 
performance, but also to generalize the outcome of the programme and 
observe the results-goals that were achieved (or not) in the end. One of 
the most important conditions in order to accomplish this efford was the 
evaluation of dynamic interaction of factors related to the child on one side 
and to the environment and relevant situation on the other side.

1.0. ΕΙσΑΓΩΓΗ

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, ένα πρόβλημα 
αιχμής για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, που αφορά χιλιά-
δες μαθητές και μαθήτριες και απασχολεί με ένταση τόσο τους εκπαιδευτι-
κούς όσο και τους γονείς. Ωστόσο, παρά την αέναη προσπάθεια για επίλυ-
ση του ζητήματος και ανεύρεση μεθόδων παρέμβασης, ένας μεγάλος αριθ-
μός μαθητών αποτυγχάνουν καθημερινά, στερούνται έγκαιρης ανίχνευσης 
των ΜΔ ή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής στήριξης. Με αφόρμηση, λοι-
πόν τον παραπάνω προβληματισμό, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε 
τον «κόσμο» αυτών των παιδιών, τις ξεχωριστές δυνατότητες και αδυναμί-
ες τους, την πηγή των ΜΔ. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
πτυχιακής εργασίας. Γνωρίζουμε λοιπόν, τη σημασία των Μαθησιακών δυ-
σκολιών στη Γλώσσα, μέσα από τα μάτια ενός 11χρονου μαθητή, ο οποί-
ος και αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο της έρευνας (μελέτη περίπτωσης).
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2.0. ΠΕΠοΙθΗσΕΙσ σΧΕτΙΚΑ ΜΕ τΗ ΜΑθΗσΗ

Το μοντέλο της επεξεργασίας πληροφοριών της γνωστικής ψυχολογίας (Bie-
hler, R., and Snowman, J., 1990, εκλαμβάνει τη μάθηση ως υπόθεση δυναμι-
κής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παράγοντες που βρίσκονται στο παιδί που 
μαθαίνει και στο περιβάλλον μάθησης. Στους πρώτους εντάσσονται, πέρα 
από τις εσωτερικές διαταραχές, οι προηγούμενες γνώσεις που βρίσκονται 
στη μακρόχρονη μνήμη όπως τα κίνητρα, οι τρόποι σκέψης, καθώς και οι 
στρατηγικές και τακτικές μάθησης που ήδη χρησιμοποιεί το παιδί (συγκέ-
ντρωση προσοχής, υπογράμμιση κύριων σημείων, κατανομή επαναλήψε-
ων κ.ο.κ.). Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν δυναμικά με παράγοντες 
του περιβάλλοντος μάθησης. Το τι μαθαίνει το παιδί εξαρτάται, σε μεγάλο 
βαθμό, από τον τρόπο παρουσίασής του και την ποιότητα αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας με το δάσκαλο  μάλλον παρά από το επίπεδο ικανότητας 
των παιδιών ή του οικογενειακού περιβάλλοντος. Υπάρχουν παράγοντες 
μη γνωστικής τάξης που υπονομεύουν την αυτοπεποίθηση πολλών παι-
διών και συνεκδοχικά εμποδίζουν όχι μόνο την επίδοση αλλά και την ανά-
πτυξη των γνωστικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο οι 
εύκολοι χαρακτηρισμοί του παιδιού π.χ. τεμπέλης, αδιάφορος, επιθετικός, 
ανώριμος κ.ο.κ. είναι απαράδεκτοι γιατί τείνουν να περιορίζουν τις αιτίες 
των δυσκολιών μάθησης μόνο σε παράγοντες που βρίσκονται στο παιδί.
 
3.0. οΙ ορΙσΜοΙ τΩν Μ.Δ. ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ τουσ

Η πρώτη φορά που ο όρος μαθησιακή δυσκολία εμφανίζεται στη βιβλιο-
γραφία της ειδικής αγωγής είναι το 1962, από τον Samuel Kirk (Hammill, 
1990). O Kirk χρησιμοποίησε αυτό τον όρο για να αναφερθεί στην περίπτω-
ση ενός παιδιού και την αναντιστοιχία ανάμεσα στις εμφανείς ικανότητες 
του να μάθει και την τελική του απόδοση. Ο Samuel Kirk το 1962  (στο έρ-
γο του Educating Exceptional Children) προσδιορίζει τις ΜΔ ως «μια καθυ-
στέρηση ή διαταραχή της ανάπτυξης σε μία ή περισσότερες λειτουργίες 
του γραπτού ή του προφορικού λόγου (όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, 
η ορθογραφία, η κατανόηση) ή και των μαθηματικών, εξαιτίας κάποιας πι-
θανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή διαταραχών συμπεριφοράς και συναι-
σθημάτων». Κατά τον Kirk, αυτές «οι μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται 
σε νοητική ή αισθητηριακή υστέρηση του παιδιού ή σε αρνητικούς πολιτι-
στικούς και κοινωνικούς παράγοντες» (Kirk, 1962, στο Πόρποδας, Κ., 2003).

Από τότε έχει παραχθεί ένα μεγάλο σύνολο ορισμών ανάλογα με την 
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κυρίαρχη αντίληψη κάθε εποχής σχετικά με τη φύση των μαθησιακών δυ-
σκολιών. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν έχει περατωθεί ακόμη: Η 
επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια για βελτίω-
ση του ορισμού. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, διατυπώθηκαν, κυρίως στις Η.Π.Α., και άλ-
λοι (συμπληρωματικοί ή περισσότερο διευκρινιστικοί) ορισμοί για τις μα-
θησιακές δυσκολίες, από μελετητές ή επιστημονικές ομάδες εργασίας (π.χ. 
από τους Bateman, 1965, Clements, 1966, Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή 
για τα Υστερούντα Παιδιά, 1970 κ.ά.). Όμως, κατά πολλούς, ο μέχρι τώρα 
πληρέστερος και ευρέως αποδεκτός ορισμός για τις μαθησιακές δυσκολί-
ες έχει δοθεί από την Εθνική Μικτή Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολί-
ες (National Joint Committee on Learning Disabilities) των ΗΠΑ, το 1988. 
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, «οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός 
όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκ-
δηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομιλίας, της ανάγνω-
σης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι δι-
αταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυ-
νατόν να συνυπάρχουν προβλήματα αυτοελέγχου της συμπεριφοράς, κοι-
νωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία, όμως, από 
μόνα τους, δε συνιστούν μαθησιακή δυσκολία». 

«Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εκδηλώνονται μαζί με 
άλλες μειονεκτικές καταστάσεις (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυ-
στέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με επιδράσεις εξωγενών 
παραγόντων (όπως οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλ-
ληλη εκπαίδευση), εντούτοις οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι το άμεσο 
αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή εξωγενών παραγόντων» (Πόρπο-
δας, Κ., 2003) Έχοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο προσδιορισμού των μαθησι-
ακών δυσκολιών, ο Πόρποδας (ό.π.)  επισημαίνει ότι «…ότι ο διαρκής προ-
βληματισμός και οι συνεχείς προσπάθειες για τη διάγνωση και την αντιμε-
τώπισή τους (που απασχολούν πλέον όλες τις αναπτυγμένες χώρες) έχουν 
επηρεάσει καθοριστικά τον προσανατολισμό της θεώρησης του ζητήμα-
τος». Ως αποτέλεσμα αυτού του προσανατολισμού και του αυξανόμενου 
ενδιαφέροντος των ερευνητών, των εκπαιδευτικών και της κοινής γνώμης 
για το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών, μπορούμε να πούμε ότι η επιστη-
μονική και εκπαιδευτική θεώρηση των μαθησιακών δυσκολιών χαρακτη-
ρίζεται από τα εξής: 
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α. Από τη βαθμιαία μετάβαση από το “ιατροβιολογικό μοντέλο” στο “ψυ-
χοπαιδαγωγικό και κοινωνικό μοντέλο”.

β. Από τη μεγάλη ανάπτυξη της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, κυρίως στα 
θέματα των γνωστικών λειτουργιών που συμμετέχουν στη διαδικασία της 
μάθησης και εμπλέκονται στις μαθησιακές δυσκολίες και, επιπλέον, στα ει-
δικότερα θέματα της μάθησης και των ειδικών δυσκολιών που υπάρχουν 
στη μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφίας (π.χ. όπως η δυσλεξία) και 
των μαθηματικών.

γ. Από τη διαπίστωση ότι οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν αρκετά αποτελεσματικά, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές που 
έχουν τέτοια προβλήματα θα εντοπιστούν έγκαιρα, θα διαγνωσθούν ανα-
λυτικά και θα βοηθηθούν συστηματικά.

δ. Από τη συνειδητοποίηση ότι η έγκαιρη και ασφαλής αντιμετώπιση 
των μαθησιακών δυσκολιών προϋποθέτει σωστά ενημερωμένους εκπαι-
δευτικούς στα θέματα των γνωστικών λειτουργιών της μάθησης και από-
κτησης των γνώσεων, της μάθησης της γλώσσας, της ανάγνωσης και ορ-
θογραφίας και, στη συνέχεια, στα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. 
δυσλεξίας, δυσορθογραφίας, δυσκολίας με τα μαθηματικά) και της συστη-
ματικής αντιμετώπισής τους”.

3.1. Που οφείλονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Αιτιολογία)

Οι έρευνες που άρχισαν από τις προδρομικές ακόμη περιόδους της μελέ-
της των Μαθησιακών Δυσκολιών, ανέδειξαν ένα πλήθος από παράγοντες 
που θα μπορούσαν να είναι αιτιακοί. Πολλές από τις θεωρίες που αναπτύ-
χθηκαν, αποδείχθηκαν τελικά λανθασμένες ή ελλιπείς, ενώ άλλες εξηγού-
σαν ένα μέρος από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μαθη-
σιακές Δυσκολίες ή κάποια υπο – ομάδα τους. Στη συνέχεια παρουσιάζο-
νται, σε χρονική σειρά οι σπουδαιότερες από τις θεωρίες που προσπάθη-
σαν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα της αιτιολογίας των Μαθησιακών 
Δυσκολιών. ( Μπότσας ,2007)

Αναφέρουμε συνοπτικά τους βασικούς αιτιακούς παράγοντες των ΜΔ:

Ελλειμματική οπτική αντίληψη:   Η θεωρία του Orton και η παραδοχή 
του πως, η ημισφαιρική κυριαρχία και οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απο-
τέλεσμα ενός και του αυτού παράγοντα ανώριμης εγκεφαλικής ανάπτυ-
ξης, άνοιξε δρόμους στην έρευνα στο πεδίο (Πόρποδας, 1993). Θεωρώ-
ντας πως το νευρολογικό έλλειμμα αυτό έχει ως συνέπεια την οπτικο – χω-
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ρική σύγχυση (στρεμφοσυμβολία) και αυτή με τη σειρά της τις Μαθησια-
κές Δυσκολίες, οδήγησε στην εξέταση των προβλημάτων οπτικής αντίλη-
ψης και οργάνωσης.

Θεωρία ανεπαρκειών χαμηλού επιπέδου: Κάποιοι μελετητές που συ-
νέχισαν να αποδίδουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες σε προβλήματα οπτικού 
τύπου, ανέδειξαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην οπτική ανίχνευση 
του πεδίου, που συνδυάζονταν με ελλειμματική οφθαλμοκίνηση (Getman, 
1985). Οι ερευνητές υποστήριξαν πως τα παιδιά αυτά, παρουσιάζουν ανώ-
μαλες οφθαλμικές κινήσεις, όχι μόνο όταν διαβάζουν, αλλά και όταν ακολου-
θούν με τα μάτια τους ένα κινούμενο οπτικό ερέθισμα (Pavlidis, 1979˙ 1990).

Φωνολογική επίγνωση: Αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν συν-
δέσει τα προβλήματα φωνολογικής επίγνωσης, με αυτά των αναγνωστικών 
δυσκολιών αναφέροντας πως η φωνολογική επίγνωση είναι φτωχή στα παι-
διά και στους εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες και συσχετίζεται ισχυρά 
με τις αναγνωστικές δυσκολίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων (Blachman, 
2000˙ Bruck, 1992˙ Fletcher, et al., 1994˙ Liberman & Shankweiler, 1991˙ 
Snowling, 2000˙ Stanovich & Siegel, 1994˙ Torgesen,  Wagner, & Rashotte, 
1994˙ Κωτούλας, 2004). Η υπόθεση είναι πως η ελλειμματική φωνολογική 
επίγνωση οδηγεί σε δυσκολίες αποθήκευσης ή / και ανάκλησης των λέξε-
ων ως ενοποιημένων συνόλων και διακριτών ορθογραφικών αναπαραστά-
σεων (Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004).

Θεωρία οπτικού ελλείμματος (μεγαλοκυτταρικής διαδρομής): Η θεω-
ρία οπτικού ελλείμματος έχει τη μορφή αστάθειας στην επικέντρωση και 
προβληματική κίνηση των ματιών ή αυξημένης πυκνότητας οπτικών ερε-
θισμάτων.

 Θεωρία της παρεγκεφαλίδας: Άλλη μια θεωρία που προσπαθεί να προ-
σεγγίσει την αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών, είναι αυτή του αυτο-
ματισμού / παρεγκεφαλίδας (Nicolson & Fawcett, 1990). Το βιολογικό αξί-
ωμά της είναι πως η παρεγκεφαλίδα των παιδιών αυτών δυσλειτουργεί και 
ένας αριθμός γνωστικών δυσκολιών που επακολουθεί είναι ελλειμματικές. 
Η παρεγκεφαλίδα παίζει σημαντικό ρόλο στις γνωστικές διαδικασίες υψη-
λού επιπέδου, περιλαμβανομένου του ελέγχου γλωσσικών ή άλλων δικτύ-
ων νεύρων, που υποστηρίζουν τη διαδικαστική μνήμη.
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3.2.Ταξινομήσεις και τύποι των Μαθησιακών Δυσκολιών

Α) ταξινομήσεις με βάση τους αιτιολογικούς παράγοντες:
•	 Νευροψυχολογικές – αναπτυξιακές Δυσκολίες μάθησης. Αυτές μπο-

ρεί να είναι: Βιογενετικές, αντιληπτικοκινητικές, οπτικής και ακου-
στικής ανάπτυξης, μνήμης και προσοχής

•	 Δυσκολίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης: ανάγνωση ,γραφή ,ορθογραφία, 
μάθηση ,γνωστικές λειτουργίες

•	 Κοινωνικές Δυσκολίες. Συχνά στα παιδιά αυτά συναντούμε χαρα-
κτηριστικά όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση ,αντιδραστική  συμπεριφο-
ρά, καθώς και ελλειψη κινήτρων & ενδιαφέροντος (Παπαδομαρκά-
κης & συν. 2011)

Β) Τύποι των Μ.Δ.
•	 Διαταραχή Ανάγνωσης
•	 Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης-Δυσγραφία
•	 Διαταραχή των Αριθμητικών Ικανοτήτων-Δυσαριθμησία
•	 Διαταραχές του Λόγου-Δυσφασία
•	 Δυσλεξία
•	 Σύνδρομο του Αδέξιου παιδιού(Δυσπραξία ή διαταραχή συντονι-

σμού)
•	 Δυσκολία στην προσοχή – Σύνδρομο Διάσπασης Προσοχής/ Υπερ-

κινητικού παιδιού (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

4.0. τοΜΕΙσ ΕΜΦΑνΙσΗσ ΜΑθΗσΙΑΚΩν ΔυσΚοΛΙΩν

4.1. Γλώσσα

Α)Δυσκολία στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση συμβόλων.
τα χαρακτηριστικά των αναγνωστικών δυσκολιών. Έχοντας υπόψη  

ότι  η  ανάγνωση  είναι µια  γνωστική  λειτουργία  η  οποία περιλαµβάνει  τις  
βασικές  επιµέρους  γνωστικές  λειτουργίες  της αποκωδικοποίησης και της 
κατανόησης  και µε δεδοµένο ότι η µάθηση στο σχολείο βασίζεται  στο συµ-
βολικό  σύστηµα  της  γλώσσας (αλλά  και  των αριθµών),  είναι  επόµενο  ότι  
η  δυσκολία  στην  κωδικοποίηση  και αποκωδικοποίηση των συµβόλων ανα-
πόφευκτα θα δηµιουργεί πολλές δυσκολίες στα παιδιά που προσπαθούν να 
µάθουν να διαβάζουν. Σ’ αυτές  τις  περιπτώσεις  τα  παιδιά  παρουσιάζουν 
(µικρές  ή µεγάλες) δυσκολίες στην επεξεργασία και αναγνώριση γραµµάτων, 
συνδυασµών γραµµάτων,  συλλαβών  και µεµονωµένων  λέξεων.
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τα χαρακτηριστικά των ορθογραφικών δυσκολιών. Έχοντας υπόψη  
ότι  η  διεκπεραίωση  της  ορθογραφηµένης  γραφής  είναι µια γνωστική  
δραστηριότητα  που  προϋποθέτει  την  ενεργοποίηση συνθετότερων γνω-
στικών λειτουργιών(όπως π.χ. της ανάκλησης και όχι απλώς  της  αναγνώ-
ρισης  όπως  συµβαίνει  στην  περίπτωση  της ανάγνωσης), είναι επόµενο 
ότι η ορθογραφηµένη γραφή θα παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες στα 
παιδιά που έχουν µαθησιακά προβλήµατα στην  κωδικοποίηση  και  απο-
κωδικοποίηση  των  συµβόλων.  

Β)∆υσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας
στη φωνολογική επίγνωση. τα παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει  τη  

φωνολογική  επίγνωση  στο  επίπεδο  των  φωνηµάτων,  είναι  αναµενόµε-
νο  να  εκδηλώνουν  δυσκολίες  στην  εκµάθηση  της ανάγνωσης και γρα-
φής. (Πόρποδας, 2002)

Δυσκολίες στον προφορικό λόγο. Τα παιδιά δυσκολεύονται στην άρ-
θρωση ή  και  κατανόηση  του  προφορικού  λόγου, έχουν  περιορισµένο 
λεξιλόγιο σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους ή χρησιµοποιούν γραµµα-
τικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται από παιδιά µικρότερων ηλικιών 
(Donahue, 1986, Levine, 1987, Vellutino, 1978, Wiig & Semel,  1984).  Συ-
νήθως αυτές οι δυσκολίες εκδηλώνονται από µικρή ηλικία και,  εποµένως, 
µπορούν  να  αντιµετωπιστούν  πριν  ακόµα  το  παιδί αρχίσει να φοιτά στο 
δηµοτικό σχολείο.

4.2. Μαθηματικά

Οι δυσκολίες στα μαθηματικά εκδηλώνονται κυρίως στην επεξεργασία του 
χώρου, στην οπτικοχωρική οργάνωση (διάκριση αριστερού-δεξιού, αδυνα-
μία στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στην αντίληψη του σώματος κ.τ.λ.), 
στην αντίληψη του χρόνου καθώς και στην κατανόηση μαθηματικών εν-
νοιών (κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση συμβόλων, λάθη αντιστρο-
φής-μετάθεσης αριθμών, σύγχυση σημείων για διάφορες πράξεις). Έχουν, 
τέλος, δυσκολίες στη γλώσσα των μαθηματικών (λεξιλόγιο, σύνταξη, κα-
τανόηση δεδομένων των προβλημάτων και των εννοιών όπως την έννοια 
του “μεγέθους”, “διαιρέτη” κ.ο.κ.

4.3. Η Δυσλεξία

Αναφέρεται συνήθως στην συνύπαρξη διαταραχών της Ανάγνωσης και του 
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Γραπτού λόγου σε επίπεδο χαμηλότερο της πραγματικής του ηλικίας πα-
ρά την φυσιολογική νοητική ικανότητα και το επαρκές σχολικό περιβάλ-
λον ενώ ο προφορικός λόγος και η άρθρωση είναι φυσιολογικά εκτός και 
αν συνυπάρχει και άλλη αναπτυξιακή διαταραχή. Παρουσιάζεται περίπου 
στο 3% του πληθυσμού και οφείλεται σε διαταραχές της μετανάστευσης 
των νευρικών κυττάρων κατά την εμβρυογένεση με αποτέλεσμα την δυσκο-
λία επεξεργασίας και αποκωδικοποίησης γραπτών πληροφοριών. Αναφε-
ρόμαστε σε παιδιά που ήδη είναι σε σχολική ηλικία αν και τα τελευταία δε-
δομένα προτείνουν και κριτήρια για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα χαρα-
κτηριστικά κυρίως στην ανάγνωση και λιγότερο στην γραφή είναι η διστα-
κτική και επίπονη ανάγνωση, η αναστροφή, επανάληψη ή πρόσθεση γραμ-
μάτων και συλλαβών, σύγχυση παρόμοιων οπτικά γραμμάτων όπως «α» με 
«ο» ή «β» με «δ», ή παρόμοιων ακουστικά γραμμάτων όπως «β» με «φ», πα-
ράλειψη μικρών λέξεων, δυσκολία ανάγνωσης μεγάλων λέξεων, μονότονη 
φωνή, ελλιπής κατανόηση κειμένου, καθρεπτική γραφή, αναστροφή γραμ-
μάτων όπως το «ε» με το «3».Πολλές φορές φαίνεται να συμπληρώνουν το 
κείμενο με παραπλήσιες φωνητικά ή νοηματικά λέξεις. Μπορεί να συνδυ-
άζεται με δυσγραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα/διάσπαση προσο-
χής, αδεξιότητα και έλλειψη οργάνωσης. (Παπαδομαρκάκης & συν. ,2011)

5.0. Η ΦυσΗ, Η ΜΑθΗσΗ ΚΑΙ οΙ ΔυσΚοΛΙΕσ τΗσ ΑνΑΓνΩσΗσ 

Η προσπάθεια για τον προσδιορισµό της ανάγνωσης (και κυρίως της φω-
νούµενης ανάγνωσης)  αναπόφευκτα επηρεάζεται από τη σχέση µεταξύ 
του προφορικού και του γραπτού λόγου. Συγκεκριµένα, επειδή ο γραπτός  
λόγος (τουλάχιστον στα αλφαβητικά συστήµατα γραφής) αναπαριστάνει, 
µε µεγάλο  βαθµό  αντιστοιχίας, τη φωνολογική δοµή του προφορικού 
λόγου, η ανάγνωση θα µπορούσε, κατ’ αρχήν, να προσδιοριστεί ως η µε-
τάφραση ή αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικα και η µετατροπή του 
σε φωνολογικό κώδικα. Η φωνολογική αναπαράσταση που  δηµιουργείται  
κατά  την ανάγνωση µιας λέξης είναι σχεδόν ίδια µε εκείνη που δηµιουρ-
γείται κατά τη χρήση του προφορικού λόγου και, εποµένως, θα πρέπει να 
θεωρείται ότι (η φωνολογική αναπαράσταση της συγκεκριµένης λέξης)  
είναι ήδη γνωστή στον αναγνώστη(τουλάχιστον για τις γνωστές λέξεις) 
από τη χρήση του προφορικού λόγου, τον οποίο ο κάθε αναγνώστης γνω-
ρίζει πριν καν αρχίσει να µαθαίνει να διαβάζει. Συνεπώς, όπως ο ακροα-
τής ή ο οµιλητής του προφορικού λόγου χρησιµοποιεί αυτή τη φωνολο-
γική αναπαράσταση για την πρόσβαση στη σηµασία της κάθε λέξης, κατ’ 
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ανάλογο τρόπο αναµένεται ότι και κατά την ανάγνωση, η πρόσβαση στη 
σηµασία της λέξης θα γίνεται µέσω της φωνολογικής αναπαράστασης 
της λέξης. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την ανάγνωση(µε βάση το φωνολογι-
κό κώδικα της λέξης) καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σηµασιολογι-
κή µνήµη για την κατανόηση της σηµασίας της λέξης. Με βάση αυτό το 
σκεπτικό, η ανάγνωση θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει δύο 
βασικές, ανεξάρτητες, αλλά και αλληλοσχετιζόµενες γνωστικές λειτουρ-
γίες, την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση.

α) αποκωδικοποίηση
Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου είναι µια γνωστική λειτουρ-

γία που περιλαµβάνει την αναγνώριση των γραπτών(οπτικών) συµβόλων 
που αποτελούν το γραπτό κώδικα, καθώς και τη µετάφρασή τους σε φω-
νολογική παράσταση. Αυτό ισχύει τόσο για τις λέξεις όσο και για τις ψευ-
δολέξεις (οι οποίες είναι δοµηµένα σύνολα γραµµάτων που µοιάζουν µεν 
µε λέξεις, αλλά όµως δεν είναι πραγµατικές λέξεις διότι δεν έχουν σηµα-
σιολογικό περιεχόµενο, όπως π.χ. χρίνο, ασκόδι)

β) κατανόηση
Η κατανόηση αποτελεί τη δεύτερη και απαραίτητη γνωστική λειτουρ-

γία(µετά την αποκωδικοποίηση) προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία της ανάγνωσης. Για να συντελεσθεί η κατανόηση απαιτείται η πρό-
σβαση(στη σηµασιολογική µνήµη) της σηµασίας της λέξης. Εποµένως, 
όταν ένας µαθητής, που ήδη γνωρίζει από τον προφορικό λόγο τη σηµα-
σία π.χ. της λέξης θερµοκήπιο(και εποµένως µπορεί και κατανοεί τη λέ-
ξη αυτή προφορικά), αποκωδικοποιήσει (δηλαδή αναγνωρίσει οπτικά και 
µεταφράσει φωνολογικά) τη γραπτή λέξη θερµοκήπιο, τότε καθίσταται 
δυνατή και η κατανόηση της σηµασίας της γραπτής λέξης θερµοκήπιο, 
διότι ο αναγνώστης εφαρµόζει τους ίδιους περίπου λειτουργικούς µη-
χανισµούς που εφαρµόζονται κατά την κατανόηση της προφορικής λέ-
ξης. Σ’ αυτή την περίπτωση µπορούµε να ισχυριστούµε ότι αυτός οµαθη-
τής (ο οποίος διεκπεραίωσε µε επιτυχία τόσο την αποκωδικοποίηση όσο 
και την κατανόηση της γραπτής λέξης π.χ. θερµοκήπιο) διάβασε τη λέξη.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η ανάγνωση µιας λέξης εί-
ναι το αποτέλεσµα της επιτυχούς λειτουργίας και των δύο αυτών λει-
τουργιών, δηλαδή της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης. (Πορ-
ποδας, 2003)

ΑΝΑΓΝΩΣΗ = ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ + ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
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6.0. Η σΗΜΑσΙΑ τΗσ ΔΙΑΓνΩστΙΚΗσ ΑΞΙοΛοΓΗσΗσ

Η διαγνωστική αξιολόγηση αποτελεί μια καθοριστική φάση για το παι-
δί που προσπαθεί να “μάθει” γράμματα. Μπορεί να γίνει με “ τυπικά” και 
“άτυπα” μέσα. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ψυχοδιαγνωστική αξι-
ολόγηση και στη δεύτερη για εκπαιδευτική. 

α. Η ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση. Η ψυχοδιαγνωστική αξιολόγη-
ση γίνεται με την ευθύνη εξειδικευμένων (σχολικών) ψυχολόγων και είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα της ψυχολογικής συγκρότη-
σης του παιδιού που είναι πιθανόν να σχετίζονται με τις μαθησιακές δυ-
σκολίες που παρουσιάζει. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. η νοημοσύνη, η αντί-
ληψη, η μνήμη, η γλώσσα, η σκέψη, η φωνολογική επίγνωση, η προσωπι-
κότητα, η προσοχή, το οικογενειακό περιβάλλον κ.ά. Η ψυχολογική εξέ-
ταση είναι δυνατόν να συμπεριλάβει και στοιχεία που σχετίζονται με δε-
ξιότητες όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η μαθηματι-
κή ικανότητα κ.ά. Με την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. στην Ελ-
λάδα, αυτού του είδους η διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να γίνει από 
τους ψυχολόγους των κέντρων αυτών. Η παραπομπή κάποιου παιδιού 
στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της περιοχής θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει είτε με πρωτο-
βουλία των γονέων (και ενημέρωση του δασκάλου) είτε με πρωτοβουλία 
του δασκάλου, ο οποίος, όμως, θα έχει τη σύμφωνη γνώμη και συνεργα-
σία των γονέων για το σκοπό αυτό.

Κατά την ψυχολογική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα 
(κυρίως τα ονομαζόμενα τυπικά μέσα αξιολόγησης) τα οποία θεωρού-
νται έγκυρα και αξιόπιστα προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση του 
συγκεκριμένου παιδιού. Τα μέσα αυτά είναι κυρίως τα σταθμισμένα κρι-
τήρια (τεστ) και η συνέντευξη του παιδιού και των γονέων του. Με τη βο-
ήθεια των τεστ προσδιορίζεται το επίπεδο των συγκεκριμένων δεξιοτή-
των ή ικανοτήτων που αξιολογούνται, σε σχέση με τον πληθυσμό στον 
οποίο έγινε η στάθμιση του κάθε τεστ. Με την ολοκλήρωση της ψυχολο-
γικής αξιολόγησης, ο αρμόδιος ψυχολόγος συντάσσει έκθεση όπου πα-
ρουσιάζει τη γενική και ειδική κατάσταση του παιδιού, όπως αυτή εκτι-
μήθηκε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

β. Η εκπαιδευτική διαγνωστική αξιολόγηση. Η εκπαιδευτική δια-
γνωστική αξιολόγηση αναφέρεται στην αξιολόγηση εκείνη που μπορεί 
να γίνει από τον ειδικά εκπαιδευμένο δάσκαλο μέσα στη σχολική τάξη. 
Η αξιολόγηση αυτή γίνεται συνήθως με τα άτυπα μέσα αξιολόγησης αλ-
λά η χρησιμότητά της είναι αναμφισβήτητη, με την προϋπόθεση ότι τη-
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ρούνται οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν κάθε ενέργεια 
αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανθρώπων. Μεταξύ αυτών 
των προϋποθέσεων ξεχωρίζουν αφενός μεν οι ειδικές γνώσεις που πρέ-
πει να έχει ο δάσκαλος για την αξιολόγηση αφετέρου δε η χρήση των κα-
τάλληλων μέσων ή κριτηρίων αξιολόγησης.

Oι γνώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένας δάσκαλος (ή σχολι-
κός ψυχολόγος) που χρησιμοποιεί ένα τεστ και αξιολογεί τα παιδιά, αφο-
ρούν τόσο στη γνωστική λειτουργία ή δεξιότητα η οποία αξιολογείται με 
τα τεστ (π.χ. φωνολογική επίγνωση, ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματι-
κά), όσο και στο σκοπό, στον τρόπο, στα υλικά και στη διαδικασία της αξι-
ολόγησης καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που θα προκύ-
ψουν από την αξιολόγηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η σωστή 
χρήση του τεστ και η καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του για 
τη διάγνωση και τον προσδιορισμό των δυσκολιών του κάθε μαθητή και, 
επιπλέον, για την προσαρμογή των διδακτικών ενεργειών του δασκάλου 
και του εκπαιδευτικού υλικού στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Η χρήση των κατάλληλων (για την περίπτωση) εργαλείων ή κριτηρί-
ων ή τεστ αξιολόγησης είναι η δεύτερη βασική προϋπόθεση για την εκ-
πλήρωση του σκοπού αυτής της αξιολόγησης. Τα βασικά χαρακτηριστι-
κά ενός καλού τεστ, προκειμένου αυτό να εκπληρώσει το σκοπό του, εί-
ναι η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η στάθμιση. Η εγκυρότητα αναφέρε-
ται στο βαθμό στον οποίο το τεστ αξιολογεί αυτό που εμφανίζεται ότι αξι-
ολογεί. Η αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό συνέπειας ή σταθερότητας 
του τεστ να αξιολογεί πάντοτε το ίδιο στοιχείο (δηλαδή αυτό για το οποίο 
συντάχθηκε). Η στάθμιση αφορά στην ομοιόμορφη διαδικασία χορήγη-
σης του τεστ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, ώστε να εξα-
χθούν οι πρότυποι δείκτες (norms),με βάση τους οποίους θα είναι δυνα-
τόν να προσδιορίζεται η επίδοση του κάθε ατόμου, που θα αξιολογείται 
με το τεστ αυτό, σε σχέση με την επίδοση του γενικότερου πληθυσμού 
(Πόρποδας ,2003)

7.0. ΚΑτΑσΚΕυΗ σΧΕΔΙου ΕΚΠΑΙΔΕυτΙΚΗσ ΠΑρΕΜΒΑσΗσ

Τα κύρια σημεία του σχεδίου που θα αναφέρουμε στη συνέχεια προέρχο-
νται από τη μελέτη περίπτωσης διάρκειας ενός έτους που έχουμε πραγμα-
τοποιήσει. Μετά τη διαγνωστική αξιολόγηση των δυσκολιών που παρου-
σίαζε ένα παιδί διαμόρφωσα τις προτεραιότητες και στη συνέχεια προσ-
διόρισα τους σκοπούς  και τους στόχους του ατομικού προγράμματος. 
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Στη συνέχεια επισημάναμε όλους τους συγκεκριμένους τρόπους συμβο-
λής των εμπλεκόμενων –γονέων, ειδικών, δασκάλων κ.ο.κ.– και ορίσαμε 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και τους τρόπους αξιολόγησής του 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αλλά και στην ολοκλήρωσή του. Ακολού-
θησαμε τα βήματα:

α. Επιλογή μαθητή/τριας. Επιλέγουμε το μαθητή με βάση την επίδο-
σή του στα μαθηματικά ή με βάση γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ.

β. Επαφή με γονείς. Ερχόμαστε σε επαφή με τους γονείς και τους ενη-
μερώνουμε για τη φύση του προγράμματος, εξηγώντας τους ότι το μό-
νο που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε το μαθητή/τρια να ξε-
περάσει τις δυσκολίες.

γ. συνέντευξη με τους γονείς-Κοινωνικό ιστορικό: Μετά από δύο ή 
τρεις επισκέψεις προκειμένου να γνωριστούμε και να μας εμπιστευτούν 
προχωράμε σε συνέντευξη (περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία από τη γέν-
νηση του μαθητή μέχρι τη σημερινή του συμπεριφορά και επίδοση στα 
μαθήματα) και στη σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού (στοιχεία από την 
κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή).

δ. Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ σχεδιάζουμε τα 
άτυπα τεστ αξιολόγησης ανάγνωσης, ορθογραφίας και μαθηματικών 
(ασκήσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των γνώσεων που πρέπει 
να έχει κατακτήσει ο μαθητής μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή με βάση το 
Α.Π. και άλλες επιμέρους δεξιότητες).

ε. Χορήγηση σταθμισμένων τεστ ή άλλων σταθμισμένων τεστ διά-
γνωσης. Τα σταθμισμένα τεστ είναι εργαλεία που παρέχουν σοβαρές εν-
δείξεις για τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες σε διάφο-
ρες κλίμακες π.χ. ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, 12 διερευνητικά εργαλεία ανίχνευσης μα-
θησιακών δυσκολιών, Wisc κτλ.

στ. Χορήγηση των άτυπων τεστ ανάγνωσης, ορθογραφίας και μα-
θηματικών. Δίνουμε στο μαθητή/τρια τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται 
στα άτυπα τεστ και στη συνέχεια τα αξιολογούμε.

ζ. σύνταξη του γνωστικού προφίλ του μαθητή. Το γνωστικό προ-
φίλ αποτελείται από στοιχεία από την αξιολόγηση των άτυπων τεστ δη-
λαδή περιλαμβάνει τις μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες που έχει κα-
τακτήσει ο μαθητής/τρια καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες που αντι-
μετωπίζει δυσκολίες.

η. σύνταξη της ψυχοπαιδαγωγικής αναφοράς. Αυτό είναι το σημα-
ντικότερο ίσως κομμάτι της μελέτης περίπτωσής μας. Περιλαμβάνει όλα 
τα μέχρι τώρα στοιχεία (συνεντεύξεις, κοινωνικό ιστορικό, αξιολόγηση 
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ΚΕΔΔΥ, άτυπα τεστ, σταθμισμένα τεστ, τομείς παρέμβασης, βραχυπρό-
θεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους). Είναι σημαντικό να ερμηνευ-
τούν και κάποια στοιχεία έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στο πρόγραμμα 
εκπαιδευτικής παρέμβασης.

θ. Επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση των Μ.Δ. 
Επιλέγουμε το υλικό που μπορεί ν’ αποτελείται από ασκήσεις μαθηματι-
κών, εκπαιδευτικό λογισμικό, παιχνίδια κ.α.

ι. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή του προγράμματος γίνεται επα-
νεξέταση των μαθητών, ενημέρωση των γονέων, σύνταξη της τελι-
κής έκθεσης

8.0. ΓΕνΙΚΑ συΜΠΕρΑσΜΑτΑ-ΠροτΑσΕΙσ

Το εγχείρημα που περιγράψαμε είναι αναμφίβολα δύσκολο. Επιβάλλει 
οργάνωση, υπομονή και σύνεση. Θεωρούμε  ωστόσο, πως αξίζει κάθε 
κόπο και προσπάθεια καθώς, εκτός των οφελών που έχει ο μαθητής, ενι-
σχύει επίσης και την αυτοπεποίθηση του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο οποί-
ος καθίσταται συνακόλουθα πιο ικανός και συνειδητοποιημένος, έτοιμος 
να συμβάλλει στην ανέλιξη των μαθητών αλλά και του ιδίου. Έτσι λοιπόν, 
θεωρούμε πως:

•	 Πρέπει να δημιουργούνται ομάδες εργασίας με βάση το γνωστι-
κό προφίλ των μαθητών. Η μάθηση έτσι γίνεται αποδοτικότερη.

•	 Να υπάρχει ψυχολογική στήριξη και σεβασμός στο μαθητή. Κουβέ-
ντες προσβολής και πράξεις περιθωριοποίησης ή εσκεμμένης αμέ-
λειας δεν χωρούν στην τάξη του προαναφερόμενου εκπαιδευτικού.

•	 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο κάθε μαθητής εί-
ναι διαφορετικός ως προς την προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις 
κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθώς 
και ως προς τον τρόπο και το ρυθμό που μαθαίνει. Ο μαθητής λοι-
πόν να αναλαμβάνεται και να αξιολογείται, ει δυνατόν, εξατομικευ-
μένα, και όχι μονάχα ως σύνολο της τάξης.

•	 Διαφωνούμε κάθετα με τον όρο του «τεμπέλη» μαθητή. Δεν υπάρ-
χουν μαθητές που “δεν παίρνουν” τα γράμματα.

•	 Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα στη μάθηση, στην εκπαί-
δευση και στην απόκτηση γνώσεων και, επιπλέον, όλα τα παιδιά 
μπορούν να μάθουν αρκεί οι μαθησιακές δυσκολίες τους να εντο-
πιστούν έγκαιρα, να διαγνωσθούν έγκυρα και να αντιμετωπιστούν 
υπεύθυνα, συστηματικά και εξατομικευμένα.
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Καταλήγοντας:
Τα αρνητικά συναισθήματα της απογοήτευσης και της αποθάρρυνσης 

που νιώθουν τα παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, έχουν ως 
βάση την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των άλλων. 

Επομένως…
 Κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό για τα παιδιά να νιώθουν συνεχή εν-

θάρρυνση και υποστήριξη από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. 
Οι γονείς θα πρέπει να ακούν το παιδί, να το ενθαρρύνουν και να το βο-
ηθούν να εκφράσει τα συναισθήματά του. Κλείνοντας, αυτό που θα πρέ-
πει να θυμούνται οι γονείς είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και 
ξεχωριστός με το δικό του τρόπο και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολί-
ες δεν αποτελούν εξαίρεση. Η αγάπη, η αποδοχή και ο σεβασμός είναι τα 
κλειδιά που θα βοηθήσουν το παιδί να δημιουργήσει μια θετική εικόνα 
για τον εαυτό του και θα του επιτρέψουν να επιδιώξει και να προσπαθή-
σει για το καλύτερο σε επίπεδο προσωπικό αλλά και συλλογικό.
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Ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής 
σε μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down

Παντελιά Αναστασία
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης 

Σάλμοντ Ελευθερία

ABSTRACT

Down syndrome is one of the most frequently occurring disabilities in 
childhood. The birth of a child with Down syndrome is a powerful shock 
to all members of the family and especially for the mother.

In this work we used semi-structured individual interviews which were 
conducted in two mothers. From the interviews useful conclusions were 
exported about the problems these women face and how these problems 
form their character. Also, we investigate the need for counseling and the 
effect of counseling on managing negative emotions as well as the difficult 
situations they face.

1.0. θΕΩρΙΑ

1.1. Αποσαφήνιση όρων

1.1.1.οικογένεια 
Είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς έναν ορισμό που να καλύπτει όλα τα 
είδη και τις μορφές της οικογένειας. Παρόλα’ αυτά μπορούμε να την ορί-
σουμε σαν μια ομάδα η οποία αποτελείται από δύο, συνήθως ετερόφυλα 
άτομα, τα οποία δεν έχουν μεταξύ τους συγγένεια εξ αίματος, συμπεριλαμ-
βανομένων και των παιδιών τους, αν υπάρχουν.  

O πατέρας και η μητέρα σχηματίζουν την κεντρική και σημαντικότερη 
μονάδα ως κεφαλή του σπιτιού, υπάρχουν όμως πολλές άλλες ενδοοικογε-
νειακές σχέσεις, κάθε μια από τις οποίες θα επηρεάσει την άλλη. Οι σχέσεις 
που αναπτύσσονται είναι ποικίλες αλλά και περίπλοκες. Οποιαδήποτε αλλα-
γή, έχει αντίκτυπο στην οικογενειακή συνοχή και θα αλλάξει τις ισορροπίες. 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν τη δομή και 
λειτουργία της οικογένειας, είναι η απόκτηση ενός παιδιού με ειδικές ανά-
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γκες. Οι οικογένειες αυτές είναι ιδιαίτερες και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
προβλήματα. Οι επιπτώσεις της ασθένειας εντοπίζονται κυρίως στους γο-
νείς του άρρωστου παιδιού και έχουν σαν αποτέλεσμα αλλαγές στης σχέ-
σεις του ζευγαριού, αλλαγές στην προσωπικότητα των γονέων, και πολλές 
φορές παραμέληση των άλλων παιδιών που δεν έχουν πρόβλημα υγείας.

1.1.2. συμβουλευτική
Πολλές φορές ο όρος Συμβουλευτική συγχέεται με την παροχή συμβου-
λών, γεγονός που δεν ισχύει στο χώρο της συμβουλευτική (Κοσμίδου – Har-
dy, Γαλανουδάκη – Ράπτη, 1996). Στόχος της Συμβουλευτικής είναι η δρα-
στηριοποίηση του συμβουλευόμενου και η ενεργοποίηση των δυνατοτή-
των που διαθέτει, τις οποίες δεν αξιοποιεί πάντα κατά τον καλύτερο τρόπο, 
προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντά 
(Κασσωτάκης, 2004: 43-59). Υπάρχει ποικιλία ορισμών της έννοιας της συμ-
βουλευτικής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες σχολές συμ-
βουλευτικής αναδεικνύουν διαφορετική οπτική γωνία και δίνουν έμφαση 
σε διαφορετικά σημεία η κάθε μία. Ανεξαρτήτως σχολής όμως η Συμβου-
λευτική είναι μία διαδικασία αλληλεπικοινωνείς που προϋποθέτει την επι-
κοινωνία μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου. Επομένως, η επιτυχία 
και η αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από το είδος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ συμβούλου και συμ-
βουλευόμενου (Καλαβά – Μυλωνά, 1989). 

1.1.3. Ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής σε οικογένειες παιδιών 
με ειδικές ανάγκες
Σε ότι αφορά την συμβουλευτική των γονέων που έχουν κάποιο παιδί με 
αναπηρία, ως μέρος της πρώιμης παρέμβασης, θεωρείται μία από τις πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους συνεργασίας. Αφενός μπορεί να βοηθήσει τους 
γονείς, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, να αποκτήσουν επάρκεια σε 
θέματα ανατροφής και αφετέρου να κινητοποιήσουν το παιδί που πάσχει 
από κάποια ανεπάρκεια. Ακόμη, η συμβουλευτική τους υποστηρίζει για να 
βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινής ζωής 
με το παιδί. Τους βοηθάει να αξιολογήσουν ρεαλιστικά το μέγεθος της ανα-
πηρίας του παιδιού τους και τις προοπτικές της ανάπτυξης του. Να παίρ-
νουν πιο εύκολα αποφάσεις σε ότι αφορά το παιδί τους αλλά και να τις εφαρ-
μόζουν αποτελεσματικά. Στην πορεία της συμβουλευτικής οι γονείς απο-
κτούν πρόσθετες γνώσεις και νέες δεξιότητες σε ότι αφορά την ανατρο-
φή και την κινητοποίηση του παιδιού. Ακόμη, η συμβουλευτική τους βοη-
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θάει να βρουν κουράγιο και να αναπτύξουν σταδιακά αμυντικούς μηχανι-
σμούς. Αυτή η πορεία εγγυάται μακροπρόθεσμα οφέλη από την εφαρμο-
γή της πρώιμης παρέμβασης (Κρασανάκης, 1989).

1.2. Γενική και επιμέρους ερευνητικές υποθέσειw

Υπάρχει πλήθος ερευνητικών εργασιών οι οποίες έχουν εξετάσει την επί-
δραση που έχει  σε μία οικογένεια η ανακοίνωση ότι το παιδί τους έχει το 
σύνδρομο Down. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα και δεν υπάρ-
χουν αρκετές έρευνες οι οποίες να εστιάζουν στην μητέρα και στις ανάγκες 
που έχει για άσκηση συμβουλευτικής. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η παρού-
σα έρευνα, με την υπόθεση ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θέμα-
τα που απασχολούν τις γυναίκες-μητέρες που έχουν ένα παιδί που έχει το 
συγκεκριμένο σύνδρομο, τα οποία χρήζουν την άσκηση συμβουλευτικής.

2.0.  ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ τΗσ ΕρΕυνΑσ

2.1. Το δείγμα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 2 μητέρες στων οποίων τις οικογένειες υπήρχε 
παιδί με σύνδρομο Down. H μία μητέρα είναι ηλικίας 53 χρονών και το παι-
δί με σύνδρομο Down βρίσκεται εν ζωή και είναι 24 χρονών. Και η δεύτερη 
μητέρα είναι ηλικίας 65 ετών και το παιδί της έχει αποβίωσε πριν από ένα 
περίπου χρόνο σε ηλικία 42 ετών.

2.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκαν ατομικές ημιδομημένες συνε-
ντεύξεις. Οι ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιούνταν με 
την βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου. Η βασική δομή του ερωτημα-
τολογίου αποτελείτο από 27 κύριες ερωτήσεις. Σε μερικές από αυτές, και 
κατά περίπτωση, πραγματοποιούνταν επεξηγηματικές ερωτήσεις και υπο-
ερωτήματα αναλόγως της απάντησης του ερωτώμενου. Σε αυτό το ερωτη-
ματολόγιο υπήρχαν  4 ομάδες ερωτήσεων οι οποίες εξέταζαν 4 διαφορετι-
κά ζητήματα σε σχέση πάντα με το σύνδρομο Down. Η πρώτη ομάδα ερω-
τήσεων αφορά τα κοινωνικό – δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτώ-
μενου και του παιδιού με σύνδρομο Down, η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων 
αφορά την πρώτη επαφή του γονέα με το σύνδρομο Down, η τρίτη ομά-
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δα αφορά τα συναισθήματα και τον τρόπο χειρισμού τους και η τέταρτη 
αφορά τον κοινωνικό περίγυρο σε σχέση με το γονέα, την οικογένεια και 
το παιδί με σύνδρομο Down.

2.3. Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων

Η μέθοδος κοινωνικής έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των 
δεδομένων είναι η ποιοτική ανάλυση, η οποία βλέπει την κοινωνική πραγ-
ματικότητα ως προϊόν της ατομικής συνείδησης, της ατομικής γνωστικής 
διαδικασίας και στηρίζεται επιστημολογικά στην άποψη ότι η γνώση είναι 
υποκειμενική και προσωπική. 

3.0 ΠΑρουσΙΑσΗ ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΩν

3.1. Επίδραση της Συμβουλευτικής

Μέσα από τις συνεντεύξεις παρατηρείται ότι η άσκηση συμβουλευτικής στις 
μητέρες με παιδί με σύνδρομο Down μπορεί να είναι αρκετά βοηθητική.

Οι μητέρες που δέχονται συμβουλευτική αλλά και γενικότερα ψυχολο-
γική υποστήριξη προσεγγίζουν τα συναισθήματα τους, τα αποδέχονται, 
έχουν ευκολία στο να παραδεχτούν ακόμα και σε άτομα, άγνωστα γι αυ-
τές (πχ συνεντευκτές),  τα τυχόν αρνητικά συναισθήματα που οι ίδιες εντο-
πίζουν, και που είναι αποτέλεσμα, όχι μόνο των δικών τους σκέψεων, αλλά 
είναι και αποτέλεσμα και των αρνητικών συναισθημάτων  που τους μετα-
φέρονται από το ευρύτερο φιλικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Αντίθετα από τις συνεντεύξεις συμπεραίνουμε ότι οι μητέρες που δεν 
έχουν δεχτεί συμβουλευτική ή και ψυχολογική υποστήριξη, αδυνατούν να 
παραδεχτούν συναισθήματα και καταστάσεις και δεν μπορούν να αναλύ-
σουν και να διακρίνουν τα όποια αρνητικά συναισθήματα τους δημιουρ-
γούνται κατά καιρούς.

3.2. Αίτημα για παροχή Συμβουλευτικής

Φαίνεται ότι υπάρχουν  δύο κατηγορίες γυναικών – μητέρων . Oι γυναίκες, 
οι οποίες συνειδητά αποζητούν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 
για να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την ανατροφή 
του παιδιού τους και οι γυναίκες οι οποίες συνειδητά δεν αποζητούν συμ-
βουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει σχέση 
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με την όποια επαγγελματική ιδιότητα ή την εκπαίδευσή τους, ωστόσο, δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί ότι τόσο η επαγγελματική ιδιότητα αλλά και η εκ-
παίδευση είναι στοιχεία που κάνουν μια προσωπικότητα πιο ανοικτή στο 
να κατανοήσει ότι έχει ανάγκη από περεταίρω ψυχολογική υποστήριξη.

3.3. Ειδικότητες που καλούνται να ασκήσουν Συμβουλευτική

Πολλές φορές,, οι μητέρες μπορεί να μην απευθύνονται συνειδητά σε κά-
ποιο ειδικό επαγγελματία, είτε είναι σύμβουλος είτε είναι ψυχολόγος , πα-
ρόλα’ αυτά ,αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το έχουν ανάγκη.

Οι διάφοροι επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με 
την αρρώστια του παιδιού τους καλούνται να ασκήσουν κάποιου είδους 
συμβουλευτική, παρόλο που μπορεί να μην έχουν εξειδικευτεί στην άσκη-
ση συμβουλευτικής. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η γνώση και η 
εκπαίδευση τους σε πρακτικές άσκησης συμβουλευτικής. Οι ειδικότητες 
οι οποίες καλούνται να ασκήσουν κάποιου είδους συμβουλευτική είναι ο 
παιδίατρος, ο γυναικολόγος, ο γενετιστής. Αυτές οι ειδικότητες εμπλέκο-
νται κυρίως κατά την πρώτη φάση ανακοίνωσης στη μητέρα της διάγνω-
σης για το σύνδρομο. Αυτές οι ειδικότητες καλούνται να βοηθήσουν την 
μητέρα να ξεπεράσει το αρχικό σοκ και να αντιπαρέλθει τα όποια αρνητι-
κά συναισθήματα της δημιουργούνται (πανικός, άγχος, απελπισία, στενα-
χώρια). Επίσης, οι κατά καιρούς δάσκαλοι και εκπαιδευτές καλούνται πολ-
λές φορές να ασκήσουν συμβουλευτική για θέματα που έχουν να κάνουν 
τόσο με την εκπαίδευση του παιδιού και με την συμπεριφορά του, όσο και 
με θέματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία των σχέσεων μεταξύ γο-
νέων και παιδιών ( υγιών και μη) και τις προσδοκίες των γονιών. Τέλος, οι 
διάφορες ιατρικές ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται με την αρρώστια του 
παιδιού καλούνται πολλές φορές να ασκήσουν συμβουλευτική.

3.4. Προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν την άσκηση Συμβου-
λευτικής

Επιτακτική είναι η ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής από την πρώτη κιό-
λας στιγμή της ανακοίνωσης του συνδρόμου, όπου οι μητέρες βρίσκονται 
σε κατάσταση σοκ και επικρατούν τα συναισθήματα του πανικού, του άγ-
χους, της απελπισίας, της στεναχώριας.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο  πρέπει να αποδεχτούν το γεγονός ότι το 
παιδί τους έχει το σύνδρομο Down, αλλά ταυτόχρονα πρέπει  να καταφέ-
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ρουν να ξεπεράσουν την κατάσταση σοκ στην οποία έχουν επέλθει, γιατί 
πολύ γρήγορα καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα γραφειοκρατίας και 
θέματα με την υγεία του παιδιού τους, τα οποία απαιτούν να βρίσκονται σε 
ψυχολογική και συναισθηματική ισορροπία, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη-
ρουμένων των αναλογιών.

Επίσης, από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι μητέρες τρέφουν πάντα μία 
ελπίδα σχετικά με μία πιθανή λάθος διάγνωση, ή μία διάγνωση την οποία μπο-
ρούν να αποδεχτούν πιο εύκολα. Αρνούνται την αρχική διάγνωση του γιατρού 
και αναλώνονται με το να αποδείξουν κυρίως στον εαυτό τους ότι είναι λάθος η 
διάγνωση. Αυτή είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα ψυχοφθόρα η οποία καθυστερεί 
την μετάβαση τους από την κατάσταση σοκ, στην κατάσταση της προσαρμογής.

Τα αρχικά αρνητικά συναισθήματα, δίνουν την θέση τους στα συναισθή-
ματα αγάπης και τρυφερότητας και πολλές φορές υπερπροστασίας. Ωστό-
σο, η υπερπροστασία είναι ένα συναίσθημα, το οποίο πολλές φορές δημι-
ουργεί προβλήματα μετέπειτα στο ίδιο το παιδί που έχει το σύνδρομο, κα-
θώς υπάρχει αδυναμία των γονιών να θέσουν όρια στο παιδί που πάσχει 
από το σύνδρομο. Επίσης, πιθανά να δημιουργηθούν και συναισθήματα 
παραμέλησης από την μεριά του υγιούς παιδιού, καθώς δεν είναι αυτό το 
οποίο βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής των γονιών. Αυτές είναι κάποιες 
λεπτές ισορροπίες τις οποίες αντιλαμβάνονται οι μητέρες ωστόσο δεν είναι 
κάτι το οποίο μπορούν να διαχειριστούν χωρίς την βοήθεια κάποιου ειδι-
κού. Επίσης παρατηρήθηκαν συναισθήματα ενοχής από μεριάς των μητέ-
ρων ,λόγω αυτής τους της αδυναμίας. Επιπλέον ένα λάθος στο οποίο υπο-
πίπτουν, είναι το γεγονός ότι είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα προσπαθούν 
να δώσουν στο υγιές παιδί τον ρόλο του προστάτη, κάτι το οποίο  μπορεί 
προς στιγμήν να εξυπηρετεί τους γονείς, και να αμβλύνει τα συναισθήματα 
ενοχής που νιώθουν, ωστόσο δεν βοηθάει την γενικότερη ψυχολογία των 
τυπικά αναπτυσσόμενων αδερφιών.

Επίσης, οι μητέρες καταλαμβάνονται από έντονο άγχος για την απόκτη-
ση ενός υγιούς παιδιού και αυτό για να αποδείξουν στον ίδιο τους τον εαυ-
τό αλλά και στην κοινωνία ότι μπορούν να φέρουν στη ζωή ένα υγιές παι-
δί, αλλά επιπλέον είναι για εκείνες μία παρηγοριά στον δύσκολο αγώνα που 
έχουν. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό τους το άγχος μπορεί να οδηγήσει και 
σε αποβολές. Επιπλέον διακατέχονται από ανησυχία και άγχος τόσο για το 
μέλλον του παιδιού τους που έχει το σύνδρομο, όσο και για πιθανή εμφά-
νιση του συνδρόμου στα υγιή τους παιδιά.

Η αποδοχή του παιδιού τους από την κοινωνία και το ευρύτερο φιλικό 
και οικογενειακό περιβάλλον είναι κάτι που τις απασχολεί, άσχετα αν το πα-
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ραδέχονται ή όχι. Η απόρριψη του παιδιού τους είναι κάτι που τις πληγώ-
νει γιατί στην ουσία είναι σαν να απορρίπτονται οι ίδιες. Τα βλέμματα των 
ανθρώπων είναι κάτι που τις ενοχλούν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μά-
θουν να τα αποδέχονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα που προ-
κύπτουν από αυτά. Ενώ, η οποιαδήποτε  επιβράβευση λειτουργεί σαν «βάλ-
σαμο» για εκείνες.

Επίσης, παρατηρήθηκε μια γενικότερη δυσκολία να διαχειριστούν την άρ-
νηση του παιδιού τους που έχει το σύνδρομο να αποδεχτεί την κατάστασή του.

Τέλος παρατηρήθηκε ότι οι μητέρες δεν είναι προετοιμασμένες για ένα 
πιθανό θάνατο του παιδιού τους, παρόλο που υπάρχουν πολλές πιθανότη-
τες να αποβιώσει το παιδί, λόγω των προβλημάτων υγείας που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

3.5. Διαμόρφωση χαρακτήρα των μητέρων

Από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι οι μητέρες αυτές διαμορφώνουν μία πο-
λύ έντονη προσωπικότητα που πολύ πιθανά να οφείλεται στο γεγονός ότι 
καλούνται να ανταπεξέλθουν πολλές δύσκολες καταστάσεις λόγω και της 
αρρώστιας του παιδιού τους. Είναι αρκετά ευαισθητοποιημένες, ασχολού-
νται με διάφορες δραστηριότητες και αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγο-
νός ότι έχουν την ανάγκη μέσα από αυτές τις δραστηριότητες να ξεφεύγουν 
από την δύσκολή πραγματικότητα που περνάνε. Αναφέρουν ότι η συνανα-
στροφή τους με άλλες οικογένειες και μητέρες με παρόμοια προβλήματα 
είναι κάτι αρκετά βοηθητικό καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να μοιρά-
ζονται συναισθήματα αλλά και τα προβλήματα τους.

4.0 συΜΠΕρΑσΜΑτΑ – ΠροτΑσΕΙσ

Συμπερασματικά, η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέ-
πει να λαμβάνει χώρα σε τέτοιου είδους οικογένειες και πόσο μάλλον στις 
μητέρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά και με πιο έντονο τρόπο τα 
προβλήματα του παιδιού τους που έχει το σύνδρομο Down. 

Σε ότι αφορά το πότε θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη, αυτό θα 
πρέπει να γίνεται από την πρώτη κιόλας στιγμή που γίνεται η διάγνωση για 
σύνδρομο Down καθώς η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο Down είναι ένα 
ισχυρότατο σοκ για όλη την οικογένεια , επειδή περίμεναν ένα φυσιολογικό μω-
ρό (Dale, 2000). Για κάθε γονέα η απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί προέκταση 
της ζωής και μια δεύτερη ευκαιρία εκπλήρωσης των προσωπικών και κοινω-
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νικών τους προσδοκιών. Καθώς οι γονείς επενδύουν πάνω στον ερχομό ενός 
παιδιού, το πλήγμα όταν αυτό γεννιέται με ανεπάρκεια, είναι μεγάλο. Αισθήμα-
τα ματαίωσης, ανικανότητας και ενοχοποίησης ακολουθούν την αποτυχία για 
αυτοεπιβεβαίωση και ολοκλήρωση μέσα από το παιδί (Κοντόπουλου, 1998).

Περισσότερο δύσκολο ωστόσο είναι για την μητέρα, η οποία καλείται να 
σηκώσει το βάρος της φροντίδας, της ανατροφής και της κάθε είδους εκ-
παίδευσης καθώς επίσης και της συνέπειες του στίγματος (Dupont, 1980: 
249). Όπως προαναφέρθηκε, η μητέρα περνάει από μια φάση σοκ όπου 
κυριαρχούν τα συναισθήματα του άγχους, του πανικού, της απελπισίας και 
της στεναχώριας. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η μητέρα διέρχεται από 
δύο κυρίως φάσεις, την φάση του σοκ και το στάδιο της αποδοχής και της 
προσαρμογής (Ζώνιου Σιδέρη, 1987). Κατά την κατάσταση σοκ επιθυμεί το 
θάνατο το δικό της αλλά και του παιδιού της και διακατέχεται από διακαή 
πόθο να αποκτήσει δεύτερο παιδί με σκοπό να αποκαταστήσει την αυτο-
πεποίθηση της αλλά και τις τύψεις της, ενώ κατά την φάση προσαρμογής 
ή αποκατάστασης, συνδέεται υπερβολικά με το παιδί ή συγκρούεται συνει-
δητά με την αναπηρία του παιδιού της (Σιούτης, 2007). 

Από τις συνεντεύξεις αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πολλές μητέ-
ρες δεν παίρνουν το απαιτούμενο χρόνο για να ξεπεράσουν με ομαλό τρό-
πο την φάση του σοκ γιατί καλούνται να μεταβούν γρήγορα και αρκετά «βί-
αια» στο επόμενο στάδιο, στο στάδιο της προσαρμογής, για να αντιμετω-
πίσουν θέματα γραφειοκρατίας αλλά και θέματα με την υγεία των παιδιών 
τους. Ενώ πέρασαν την φάση του σοκ κατά την πρώτη τους επαφή με το 
σύνδρομο, «αναγκάστηκαν» να εξέλθουν «βίαια» από αυτό και να περάσουν 
στο επόμενο στάδιο και αυτό γιατί οι συνθήκες το απαιτούσαν. Αυτό ίσως 
είναι  ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς στην ουσία δεν 
δίνεται ο χρόνος που απαιτείται για κάθε στάδιο, με αποτέλεσμα πολλές φο-
ρές οι μητέρες να παλινδρομούν στο προηγούμενο στάδιο, το οποίο δεν 
το έχουν ολοκληρώσει.  Συχνά παρουσιάζεται παλινδρόμηση ανάμεσα στα 
συναισθήματα που βρίσκονται σε αντιδιαστολή μεταξύ τους και που οδη-
γεί σε διορθωτικές πράξεις ακύρωσης. Έτσι για το θυμό που νιώθουν προς 
το παιδί τους προχωρούν σε διορθωτικές πράξεις όπως η υπερπροστασία.

Οι γονείς, και πόσο μάλλον οι μητέρες χρειάζονται χρόνο. Ο χρόνος δεν 
έχει σχέση μόνο με την φάση της ανακοίνωσης, αλλά και την διαρκή προ-
σπάθεια των γονιών να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αντιφατικά συναισθή-
ματα και εξωτερικές απαιτήσεις. Η προσπάθεια αυτή προσαρμογής έχει 2 
κατευθύνσεις: προσαρμογή προς την ανεπάρκεια και προσαρμογή προς 
τις ιδιαίτερες ανάγκες της ανατροφής του και αποτελεί μια ισόβια διαδικα-
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σία για τους γονείς (Κοντόπουλου, 1998).
Οι μητέρες παρόλο τα αρχικά αρνητικά συναισθήματα που ένιωσαν, την 

θλίψη και τον πόνο, δεν αφέθηκαν σε αυτά, αντίθετα αγάπησαν το παιδί τους. 
Είναι λογικό, οι γονείς να πενθήσουν την έλλειψη του ιδανικού παιδιού, που εί-
χαν ονειρευτεί ή την απώλεια της «φυσιολογικής οικογένειας» (Trainer, 1995: 
37-62). Ταυτόχρονα διερωτώνται κατά πόσο θα είναι σε θέση να ανταπεξέλ-
θουν των δυσκολιών που υποχρεωτικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και το 
θέμα “Σύνδρομο Down” είναι η κυρίαρχη σκέψη τους και αυτό που τους βα-
σανίζει μέρα και νύχτα. Όλα τα προαναφερόμενα, σταδιακά θα ξεκινήσουν 
να υποχωρούν, μόλις  οι γονείς αρχίσουν να συνειδητοποιούν τα επιτεύγματα 
τους (που βίωσαν το θαύμα της ζωής, που έφεραν στο κόσμο μια καινούργια 
ζωή για την οποία έχουν την απόλυτη ευθύνη). Τελικά, η αγάπη τους για το 
παιδί θα υπερισχύσει όλων των συναισθημάτων (Selikowitz, 2006).

Η έντονη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει τους γονείς, κυρίως 
κατά την περίοδο που έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με το πρό-
βλημα, οδηγεί στην αναζήτηση αμυντικών μηχανισμών, όπως η άρνηση του 
προβλήματος που εξωτερικεύεται πολλές φορές με την αμφισβήτηση της 
διάγνωσης, κάτι το οποίο θεωρείται λογικό. Οι γονείς προσπαθούν να δρα-
πετεύσουν από την πραγματικότητα, αντιμετωπίζοντας με δυσπιστία την 
διάγνωση. Δεν ακούν τι τους λέει ο γιατρός και θέλουν να πιστεύουν πως 
το παιδί τους θα είναι υγιές. Μια τέτοια αντίδραση, κρατάει μόνο για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα και σύντομα οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με τη 
πραγματικότητα και την αποδοχή της κατάστασης (Μurphy, 2001: 41-50). 

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία απαραίτητη η οποία βοηθάει να 
διαχειριστούν οι μητέρες τα αισθήματα ντροπής, μειονεξίας και τα όποια 
αρνητικά σχόλια του ευρύτερου κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλ-
λοντος. Επίσης, είναι απαραίτητα για να καταφέρει να διαχειριστεί θέματα 
ισορροπίας μέσα στην ίδια την οικογένεια και που έχουν να κάνουν σχέ-
ση με τις διαφορές συμπεριφοράς ανάμεσα στο υγιές παιδί και το παιδί με 
σύνδρομο Down. Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι πολλές φο-
ρές οι μαμάδες προσπαθούν  νε δώσουν συνειδητά ή ασυνείδητα στα υγιή 
τους παιδιά το ρόλο του προστάτη. Δεν θα πρέπει οι γονείς να απαιτούν ή 
να θεωρούν δεδομένο πως τα υπόλοιπα παιδιά τους θα αναλαμβάνουν ευ-
θύνες για το παιδί με το Σύνδρομο Down, ειδικά όταν αυτά δεν είναι καταλ-
λήλως προετοιμασμένα ή έτοιμα για τέτοιες ευθύνες (Mills, Creed, 2005). 

Σε ό,τι αφορά το θάνατο του παιδιού με σύνδρομο Down, φαίνεται από 
τις συνεντεύξεις ότι οι ειδικοί θα πρέπει να προετοιμάζουν την οικογένεια 
για τις επιπλοκές υγείας που πιθανά να έχει το παιδί με σύνδρομο Down. 
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Είναι επίσης απαραίτητο να τους συμπαραστέκονται στην διαδικασία του 
θρήνου, βοηθώντας τους να βιώσουν χωρίς υπεκφυγές τον θάνατο του αγα-
πημένου τους παιδιού, να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα 
τους, και τις αντιδράσεις που προκαλούνται από την ψυχική τους ωδίνη, και 
να αποδεχθούν τελικά την απώλεια του (Μελισσά – Χαλικιοπούλου 1998). 

Πολλές μητέρες βρίσκουν εξαιρετικά χρήσιμο το να έχουν κάποιο, όπως 
κοινωνικό λειτουργό, σύμβουλο, ψυχολόγο, με τον οποίο μπορούν να μοι-
ραστούν μαζί του τα συναισθήματα τους, ειδικά αμέσως μετά την ενημέρω-
ση. Ένα τέτοιο άτομο, πρέπει να είναι σε θέση να αποδεχτεί τα συναισθήματα 
τους, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και όχι να προσπαθεί να δώσει ψεύ-
τικες ελπίδες στους γονείς (μη ρεαλιστικές ελπίδες και προσδοκίες). Το άτομο 
αυτό θα είναι, επίσης, σε θέση να κατανοήσει την αλλαγή των συναισθημάτων 
τους, καθώς και να αποδεχτεί τις εναλλαγές στο συναίσθημα που θα βιώνουν 
από μέρα σε μέρα.

Ο σύμβουλος είναι ένας εκ των επαγγελματιών, με τον οποίο μπορεί να συ-
νεργαστεί η οικογένεια ενός παιδιού με σύνδρομο Down, ώστε να επιτευχθεί 
η συναισθηματική αποφόρτιση της οικογένειας, η αποδοχή του νέου μέλους, η 
πληροφόρηση για τις ειδικότητες με τις οποίες μπορεί η οικογένεια να συνερ-
γαστεί για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, η ενεργοποίηση της καθώς και η 
κινητοποίηση της οικογένειας για τυχόν αποστροφή της από το κοινωνικό σύ-
νολο. Μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια τόσο κατά την περίοδο της πρώτης 
ενημέρωσης για το σύνδρομο, όσο και καθώς το παιδί θα μεγαλώνει. Ο σύμβου-
λος μπορεί να προσφέρει όχι μόνο στην οικογένεια αλλά και στο ίδιο το παιδί.

Η ψυχολογική στήριξη των γονέων είναι πρωταρχική ανάγκη όχι μόνο για τη 
δική τους ψυχική ισορροπία αλλά και προκειμένου να μπορέσουν να οικοδομή-
σουν ένα σταθερό υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί τους.

Κανένα μέλος της οικογένειας δεν πρέπει να κλείνεται στον εαυτό του. 
Ο καλύτερος τρόπος να ανταπεξέλθουν των έντονων συναισθημάτων που 
βιώνουν είναι να τα συζητήσουν με άλλους αλλά και μεταξύ τους. Η παρό-
τρυνση να κλάψουν, όποτε το νιώσουν και να μοιραστούν τις απογοητεύ-
σεις τους, είναι πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μειω-
θούν τα οδυνηρά συναισθήματα τους, από το να τα μοιραστούν. Επίσης οι 
ομάδες γονέων είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά βοηθητικό για τους γονείς 
και  μπορεί να αποτελέσουν πηγή ανεκτίμητης υποστήριξης παρόλο που 
εξαρτάται από την κάθε περίπτωση το εάν και το πότε οι γονείς θα θεωρή-
σουν τις ομάδες αυτές χρήσιμες (Dale, 2000).

Επιπλέον, η ενασχόληση των μητέρων με διάφορες ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες μπορεί να φανούν ιδιαίτερα βοηθητικές καθώς θα τους δίνε-

Αναστασία Παντελιά, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Ελευθερία σάλμοντ
Ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής σε μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down



1848

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ται η δυνατότητα να αποφορτίζονται από το πρόγραμμα τους που είναι ιδι-
αίτερα απαιτητικό λόγω και των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων των 
παιδιών τους. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία δραστηριότητες στις οποίες 
οι γονείς εμπλέκονταν πριν τη γέννηση του παιδιού τους, καλό θα ήταν να 
συνεχίζονται όταν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Αυτό δεν είναι πάντα εύκο-
λο με ένα νεογνό υπό την ευθύνη τους, αλλά όταν μπορούν οι γονείς να δι-
ευθετήσουν τη φύλαξη του παιδιού, καλό είναι να προβαίνουν σε ψυχαγω-
γικές εξόδους (Selikowitz, 2006).

ΒΙΒΛΙοΓρΑΦΙΚοσ ΠΙνΑΚΑσ

Ελληνόγλωσσος
Δημητρόπουλος, E. (2005). Συμβουλευτική – Προσανατολισμός: Συμβουλευτική 

και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Τόμος Α΄. (ε΄ έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρης.
Ζώνιου Σιδέρη Α. (1987): «Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία». Εκδόσεις 

Νεφέλη.
Καλαβά – Μυλωνά, Ν. (1989). Συμβουλευτική και Δημοκρατική Παιδεία. Αθήνα: 

Πατάκη.
Κασσωτάκης, Μ. (2004). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 

Εννοιολογικές Διασαφηνίσεις, Σκοποί και Στόχοι. Στο: Κασσωτάκης, Μ, (Επιμ). 
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός θεωρία και Πράξη. 
Αθήνα: Τυπωθήτω, σ.σ. 43-59.

Κρασανάκης, Γ. (1989). Νοητική ανεπάρκεια. Αθήνα: αυτοέκδοση. 
Μελισσά – Χαλικιοπούλου Χ. ( 1998). Ψυχολογία της υγείας. Θεσσαλονίκη. 
Νικολαραϊζη, Μ. (1999). Η ύπαρξη ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες μέσα στην 

οικογένεια: Μια πρώιμη παρέμβαση.
Νίλσεν. Μ. και Παπαδάτου .Δ. (1998). Το πένθος στη ζωή μας. Αθήνα : Μέριμνα. 

Σιούτης, Σ. (2007). Σύνδρομο down και οικογένεια στην Ελλάδα: η παροχή 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και 
στις οικογένειες τους: μια διεπιστημονική προσέγγιση. Διατριβή (διδακτορική). 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας.
Ξενόγλωσσος

Dale, N. (2000). Τρόποι Συνεργασίας με Οικογένειες Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. 
(Μ. Αποστόλη, Μετάφρ.). Αθήνα: ΈΛΛΗΝ.

Dupont. A (1980): «A study concerning the time related and other burdens 
when severally handicapped children are reared at home», Acta Psychiatri-
ca Scandinavica, Suppl.285, 62, p.249. 

Gallagher. J.J, Bristol. M (1988): «Families of handicapped children», στο Wang. 

Αναστασία Παντελιά, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Ελευθερία σάλμοντ
Ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής σε μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down



1849

M, Reynolds. M, Walberg. H «Handbook of Special Education: Research and 
practice. Low incidence conditions», Pergamon Press, Oxford, VOL.3  

Gunn, P. (1997). Χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Down. Στο Y. Burns, P. Gunn 
(Επιμ.), Εκπαίδευση Ατόμων με Σύνδρομο Ντάουν. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ, 15- 33.

Mills, S., Creed, W. (2005). Information Sheet- Siblings. Teddingtonq (U.K.): Down’s 
Syndrome Association.

Mills, S. (2006). Continuing Pregnance with a Diagnosis of Down’s Syndrome. Ted-
dingtonq (U.K.): Down’s Syndrome Association

Μurphy, A. (2001). A child with Down Syndrome is born. In S. Pueschel (Ed.), A 
Parent’s guide to Down syndrome-Toward a brighter future. Baltimore: Paul 
Brookes, 41-50.

Selikowitz, M. (2006). Down Syndrome- The facts (2nd ed.). New York: Oxford 
University Press.

Trainer, M. (1995). Adjusting to your baby. In K. S. Gundersen (Ed.), Babies with 
Down Syndrome- A parents’ guide. (2nd ed.) Woodbine House: 37-62.

Παντελιά Αναστασία
Γεωπόνος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.
Κειριαδών 134, Πετράλωνα, Τ.Κ.:11853,

τηλ. :210 – 3459736,  6972272544,
padelianatassa@yahoo.gr

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
Γεωπόνος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Κειριαδών 134, Πετράλωνα, Τ.Κ.:11853,

τηλ.: 210 – 3459736, 6972326479
georgakopoulospanos@gmail.com

Σάλμοντ Ελευθερία
Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αφροδίτης 8, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.:14121,

Τηλ.: 210- 2755026, 6974792556,
alambr@tee.gr

Αναστασία Παντελιά, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Ελευθερία σάλμοντ
Ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής σε μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down



1850

ο ρόλος της παράλληλης στήριξης 
σε παιδιά με προβλήματα όρασης κατά 

τη διδασκαλία μαθημάτων της Β΄ Γυμνασίου: 
Μια μελέτη περίπτωσης

Παρασκευή Παπαευαγγέλου
Πολυξένη Γκουτζιαμάνη
Δρ. Βασιλική Πλιόγκου

ABSTRACT

Many researchers have proven the advantages from co-teaching students 
with special educational needs and those with typical development. This 
study examines the role of co-teaching, especially in the form of parallel 
support, for children with visual impairment attending a mainstream sec-
ondary school. The aim of the research is to investigate the problems due 
to the absent of parallel support and to promote the benefits from the use 
of it, for these students. For the research the qualitative approach was cho-
sen and specifically the methods of interviews and observation. Based on 
the results, supporting children with visual problems, with a special ed-
ucator in the mainstream classroom, could improve their skills and raise 
their self-esteem. 

1.0. ΕΙσΑΓΩΓΗ

Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί αντι-
κείμενο μελέτης για πλήθος Ελλήνων και ξένων ερευνητών. Ωστόσο, η έρευ-
να σχετικά με την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης (προβλή-
ματα όρασης) είναι πιο περιορισμένη (Ματζιάρη, 2008: 45-56). Σε διεθνές 
επίπεδο, ο εκπαιδευτικός κόσμος αύξησε το ενδιαφέρον του για το συγκε-
κριμένο τομέα τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της ένταξης των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και τη φοίτηση με τους 
συνομηλίκους τους σε κοινή τάξη (McCall, 2011: 37-51).

Οι μαθητές/ριες με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν σοβαρές δυ-
σκολίες κατά την ένταξή τους στο γενικό σχολείο, με σημαντικότερες την 
έλλειψη ειδίκευσης από τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης και τον κοι-
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νωνικό αποκλεισμό (Wiedmeyer & Lehman, 1991: 6-10). Λόγω αυτών των 
δυσχερειών η συνδιδασκαλία, με τη μορφή της παράλληλης στήριξης, απο-
τέλεσε την καταλληλότερη εκπαιδευτική παρέμβαση που στοχεύει στην 
άμβλυνση αυτών των προβλημάτων. Ο συγκεκριμένος θεσμός αφορά στη 
συνύπαρξη δυο εκπαιδευτικών στη γενική τάξη, όπου ένας γενικός και ένας 
ειδικός παιδαγωγός, συνεργάζονται με σκοπό τη διδασκαλία μαθητών/ριών 
με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Lomas, 2001: 413-418). Με το θε-
σμό της παράλληλης στήριξης, προωθείται η ένταξη των μαθητών/ριών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς μειώνεται η περιθωριοποίησή τους 
και ενισχύεται η ισότιμη αντιμετώπισή τους μέσα στην τάξη (Mastropieri & 
Scruggs, 2001: 265-274).

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ως αντικείμενο μελέτης ο θεσμός της 
παράλληλης στήριξης και διερευνήθηκε ο ρόλος της κατά τη διδασκαλία 
των μαθημάτων της Β΄ Γυμνασίου, σε ένα μαθητή με προβλήματα όρασης. 
Αναλυτικότερα, βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των προ-
βλημάτων που εμφανίζονται κατά την απουσία της παράλληλης στήριξης, 
καθώς και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες με προβλήματα όρασης. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι 
η παρατήρηση των μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται στην τάξη, 
καθώς και η συμμετοχή του παιδιού κατά τη διαδικασία των μαθημάτων 
που εφαρμόζεται η παράλληλη στήριξη, συγκριτικά με τα μαθήματα στα 
οποία δεν υποστηρίζεται από ειδικό παιδαγωγό. Επιπλέον, απώτερος στό-
χος της συγκεκριμένης εργασίας, είναι η ανάδειξη της παράλληλης στήρι-
ξης, ως υποχρεωτική παροχή σε όλους τους μαθητές με προβλήματα όρα-
σης, ώστε να είναι ισάξια η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έρευνα διεξήχθη στην πόλη της Καρδίτσας, όπου απουσιάζει η μέρι-
μνα για τα άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Παράλληλα, επιλέχθη-
κε να γίνει μελέτη περίπτωσης καθώς μόνο ένα παιδί στο νομό της Καρδί-
τσας με απώλεια όρασης 75% παρακολουθεί μαθήματα σε γενικό σχολείο 
(Πύλη Διαδικτύου για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, χ.χ.).

2.0. θΕΩρΗτΙΚΕσ ΕννοΙΕσ ΚΑΙ ορΙσΜοΙ

Η παράλληλη στήριξη αποτελεί ένα θεσμό που υλοποιείται σε σχολική τά-
ξη του γενικού σχολείου από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευ-
σης σε μαθητές/ριες οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης. Επιπλέον, συμμετέχουν μαθητές/ριες 
που κατοικούν μακριά από κάποια άλλη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής 
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και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή τμήμα ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, για να 
δοθεί η δυνατότητα σε ένα/μια μαθητή/ρια να συμμετάσχει στο πρόγραμ-
μα παράλληλης στήριξης, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση γραπτής γνωμά-
τευσης από το οικείο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστή-
ριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), το οποίο είναι αρμόδιο και ορίζει με ακρίβεια τις διδακτι-
κές ώρες της παράλληλης στήριξης (Σ.τ.Π., 2009: 3).

Κυρίαρχος στόχος της παράλληλης στήριξης είναι η σταδιακή επίτευξη 
της αυτονομίας του/της μαθητή/ριας κατά την ώρα της διδασκαλίας των 
μαθημάτων. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ενισχυτικά, ως ενταξιακή πρακτική 
της μαθησιακής διαδικασίας και δεν αποσκοπεί στη φύλαξη του παιδιού 
ή στην εξυπηρέτησή του τις ώρες που βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον 
(Χιουρέα, 2014). Συνεπώς, η συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγεί σε ποιοτική εκπαίδευση, καθώς υπάρχει συ-
νεργασία μεταξύ τους και κατ’ επέκταση βελτίωση των διαπροσωπικών 
σχέσεων και προώθηση της αλληλοαποδοχής (Karagiannis-Stainback, & 
Stainback, 1996: 3-15). 

Η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός που παρέχεται σε παιδιά με 
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), καθώς και σε εκείνα που αντι-
μετωπίζουν αισθητηριακά προβλήματα (π.χ. όρασης, ακοής κ.τ.λ.). Οι μα-
θητές/ριες με προβλήματα όρασης που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, 
ανήκουν σε δυο κατηγορίες. Συγκεκριμένα όσοι/ες έχουν μειωμένη όρα-
ση και χρησιμοποιούν για την εκπαίδευσή τους το αλφάβητο των βλεπό-
ντων και εκείνοι/ες με ελάχιστη ή καθόλου όραση, που χρησιμοποιούν κα-
τά τη διδασκαλία τους τη γραφή Braille. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 
και οι τυφλοί μαθητές, όπου ως τύφλωση χαρακτηρίζεται «η αδυναμία του 
οπτικού να συλλάβει απτικά ερεθίσματα και η έλλειψη οπτικών παραστάσεων» 
(Κυπριωτάκης, 2000: 21). Τυφλοί θεωρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 
χάσει σε τέτοιο βαθμό την όρασή τους, εξαιτίας κάποιας βλάβης του οπτι-
κού οργάνου, σε σημείο που δεν έχουν την ικανότητα χωρίς εξωτερική βο-
ήθεια να προσανατολιστούν (Κυπριωτάκης, 2000: 21). Επιπλέον, η υπερμε-
τρωπία, η μυωπία και ο αστιγματισμός αποτελούν τα πιο κοινά προβλήμα-
τα όρασης, όμως υπάρχουν και άλλες ανωμαλίες που προκαλούν πολύ σο-
βαρά προβλήματα όρασης και δυσκολεύουν την εκπαίδευση των παιδιών. 
Τέτοιες ανωμαλίες είναι η αχρωματοψία, ο αλμπινισμός, η ανιριδία, ο κα-
ταρράκτης, το γλαύκωμα, ο κερατόκωνος, ο νυσταγμός και ο στραβισμός 
(Νικολαϊδου και Θεοδωρίδου, 2008: 39-44). Κάθε σοβαρό πρόβλημα όρα-
σης όμως δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις συναισθηματικές, 
ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις που παρουσιάζουν τα παιδιά και οι 
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οικογένειές τους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό τα προβλήματα όρασης να με-
λετούνται στο πλαίσιο της οπτικής λειτουργίας και στην επιρροή που αυτή 
ασκεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Mason, 2011: 88-106).

3.0. ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ ΕρΕυνΑσ

Για τη διεξαγωγή μιας έρευνας πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επι-
λογή της καταλληλότερης μεθόδου, η οποία θα βοηθήσει τον/την ερευνη-
τή/ρια να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα με τη μικρότερη πιθανό-
τητα λάθους. Για τη συγκεκριμένη εργασία, η οποία μελετά τη σημασία της 
παράλληλης στήριξης στους μαθητές με προβλήματα όρασης, επιλέχθηκε 
η ποιοτική μέθοδος, καθώς θεωρείται ιδανική για τη διερεύνηση κοινωνι-
κών ζητημάτων. Επιπλέον, η επιλογή της κρίθηκε καταλληλότερη έναντι της 
ποσοτικής, καθώς επιτυγχάνεται η άμεση επαφή του/της ερευνητή/ριας με 
τα συμμετέχοντα άτομα και το κοινωνικό τους πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, 
προωθείται η επικοινωνία, η οποία οδηγεί σε νέα ερευνητικά δεδομένα και 
συμπεράσματα, με αποτέλεσμα τα κοινωνικά φαινόμενα να μελετώνται σε 
βάθος και με κάθε λεπτομέρεια (Creswell, 2009: 179-207).

Ως καταλληλότερη μεθοδολογική στρατηγική για τη διεξαγωγή της συ-
γκεκριμένης έρευνας κρίθηκε η μελέτη περίπτωσης, καθώς σκοπός της δεν 
είναι η αποκάλυψη μιας καθολικής αλήθειας, αλλά η εμβάθυνση στη μελέ-
τη και η περιγραφή της περίπτωσης που εξετάζεται (Cohen et al, 1994: 380-
387). Η επιλογή αυτής της στρατηγικής βασίζεται στα στοιχεία της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, η οποία επιβεβαιώνει πως 
στα σχολεία της πόλης φοιτούν τρία παιδιά με προβλήματα όρασης, αλλά 
μόνο ένα από αυτά παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα, με απώλεια όρασης 
75%. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη στρατηγική επιτυγχάνεται η εγκυρό-
τητα των αποτελεσμάτων της έρευνας και μειώνεται η περίπτωση δειγμα-
τοληπτικού σφάλματος. Η δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήθηκε 
είναι η θεωρητική ή σκόπιμη δειγματοληψία, με την οποία συγκεντρώνο-
νται κριτήρια που διευκολύνουν την έρευνα και αυξάνουν την αξιοπιστία 
της εργασίας (Κυριαζή, 2003: 181-236). 

3.1. Συλλογή ερευνητικών δεδομένων

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων έρευνας με σκοπό 
την αποτελεσματικότητα της έρευνας. Το πιο συχνό εργαλείο για τη συλ-
λογή ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων είναι η συνέντευξη, καθώς εμ-
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φανίζεται με τη μορφή της ανθρώπινης συνδιαλλαγής στην καθημερινή 
ζωή. Οι συνεντεύξεις κατηγοριοποιούνται σε πλήρως δομημένες, ημιδο-
μημένες και μη κατευθυνόμενες. Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιή-
θηκε η ημιδομημένη σε βάθος συνέντευξη, μέσω της οποίας αναδεικνύο-
νται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ριες με προβλήματα 
όρασης. Απαραίτητη κρίνεται η διατήρηση ενός χαλαρού ύφους, το οποίο 
θα προωθεί τη συζήτηση και όχι ένα σχήμα ερωτήσεων και απαντήσεων 
τυπικού χαρακτήρα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένας κατάλογος ερωτήσε-
ων, αλλά δόθηκε η δυνατότητα συζήτησης περαιτέρω θεμάτων, που προ-
έκυπταν από τη συνδιαλλαγή της ερευνήτριας με τα συμμετέχοντα άτομα 
(Mason, 2003: 83-132).

Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η παρατήρηση. Σύμφω-
να με τη βιβλιογραφία ο συνδυασμός συνέντευξης και παρατήρησης, απο-
τελεί μορφή τριγωνισμού, διότι η παρατήρηση ελέγχει τις συνεντεύξεις, αλ-
λά η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στον/στην ερευνητή/ρια να μελετή-
σει σε βάθος τα συμμετέχοντα άτομα, πέρα από την εξωτερική τους συμπε-
ριφορά (Μάγος, 2005: 9; Patton, 1990: 265-276). Η παρατήρηση θεωρείται 
από τις πιο σημαντικές τεχνικές συλλογής δεδομένων στην κοινωνική έρευ-
να, καθώς συνδυάζεται και αναμιγνύεται και με όλες τις άλλες τεχνικές. Για 
τη διεξαγωγή της παρατήρησης είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός φόρμας 
παρατήρησης που θα καθοδηγεί και θα βοηθά τον/την ερευνητή/ρια κατά 
τη διαδικασία της παρατήρησης (Κεδράκα, χχ,: 9)

3.2. Πιλοτική έρευνα

Πρώτο βήμα για τη διεξαγωγή της έρευνας, αποτέλεσε μια πιλοτική έρευ-
να, ώστε να εντοπιστούν ενδεχόμενες δυσκολίες και προβλήματα στον το-
μέα των συνεντεύξεων (Κυριαζή, 2003: 98-109). Πριν ξεκινήσει η διαδικασία 
της έρευνας και γίνουν οι επίσημες συναντήσεις, διεξήχθησαν συνεντεύ-
ξεις γνωριμίας στο μαθητή, στην καθηγήτρια της παράλληλης στήριξης και 
στις καθηγήτριες της έκθεσης και της ιστορίας. Επιλέχθηκαν μόνο οι εκπαι-
δευτικοί που διδάσκουν τα φιλολογικά μαθήματα, καθώς είναι οι μοναδι-
κές καθηγήτριες οι οποίες δέχονται υποστήριξη της ειδικού παιδαγωγού 
στα μαθήματά τους. Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν η γνωριμία με τις 
καθηγήτριες και το μαθητή, καθώς και η ανάπτυξη κλίματος επικοινωνίας.
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3.3. Δειγματοληψία

Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατόπιν συνέντευξης συνολικά 7 
συμμετεχόντων ατόμων. Συγκεκριμένα, 5 από τους/τις συμμετέχοντες/ου-
σες είναι εκπαιδευτικοί στη γενική εκπαίδευση και συγκεκριμένα της έκθε-
σης, της ιστορίας, των μαθηματικών, των γαλλικών και της μουσικής. Επί-
σης έλαβε μέρος η φιλόλογος καθηγήτρια της παράλληλης στήριξης και ο 
μαθητής με προβλήματα όρασης. Η επιλογή των συγκεκριμένων εκπαιδευ-
τικών γενικής εκπαίδευσης έγινε με σκοπό την κάλυψη όλων των κατηγο-
ριών των μαθημάτων.

3.4. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής κάθε έρευνας, κρίνεται απαραίτητο να λαμ-
βάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τη δεοντολογία, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ηθική ποιότητα της έρευνας. Η ποιοτική έρευνα αγγίζει ζη-
τήματα εχεμύθειας, εξασφάλισης της ανωνυμίας, εμπιστοσύνης, συναίνε-
σης και πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας. Τα κυριότερα ζητήμα-
τα είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αφορά το μαθητή με προβλήματα όρασης, τους/τις καθηγητές/ριες της γε-
νικής εκπαίδευσης και την καθηγήτρια της παράλληλης στήριξης. Η συνει-
δητή συναίνεση περιλαμβάνει αρχικά την εξήγηση της διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί κι επιπλέον την εξασφάλιση άδειας από τους ενήλικες, γονείς 
και καθηγητές (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 51-69). 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες πληροφορήθηκαν αναφορικά με το 
αντικείμενο της έρευνας, τους στόχους αλλά και τους επιμέρους σκοπούς 
της. Ακόμη, ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και τη 
συλλογή δεδομένων και συγκεκριμένα για τα ερευνητικά ερωτήματα, τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων και το ρόλο του ερευνητή κατά τη διαδικασία 
της παρατήρησης. Επίσης, λόγω της φύσης του ίδιου του θέματος, καθώς 
ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναφερθούν σε προσω-
πικά δεδομένα, δε χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματά τους, αλλά ψευδώνυμα. 
Ακόμη, δεν παρατέθηκαν με ακρίβεια τα προσωπικά δεδομένα των συμ-
μετεχόντων, ώστε να μη σκιαγραφηθούν οι προσωπικότητές τους, καθώς 
κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση της ανωνυμίας τους (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007: 51-69).
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4.0. ΕρΕυνΗτΙΚΑ ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, οδήγησε σε αποτελέσματα, τα 
οποία προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και τις παρατηρήσεις στα συμμετέ-
χοντα άτομα. Αρχικά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευ-
σης δήλωσε την έλλειψη γνώσεων αναφορικά με το αντικείμενο της ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός αναφέρει:

«Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τίποτα σχετικά με θέματα ειδικής αγωγής. 
Ούτε μόνος μου ασχολήθηκα, δηλαδή δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό, αλλά ούτε 
υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από τους δημόσιους φορείς να μας ενημερώσουν 
για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε ως εκπαιδευτικοί διδάσκοντας σε 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν ξέρω, είναι ελλιπής η ενημέρω-
ση» (Πέτρος, Συνέντευξη 5).

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.) υπεύθυνο για την ελλιπή ενημέρωσή τους στα θέματα που αφο-
ρούν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, μόνο δυο εκ-
παιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια που σχετίζονται με ζητήμα-
τα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα σεμινάρια χαρακτηρίστη-
καν επιφανειακά και θεωρητικά, χωρίς να ικανοποιούν τις ανάγκες των εκ-
παιδευτικών κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας. 

«Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο μόνο για μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν 
έχω κάνει κάτι μακροχρόνιο. Αλλά και αυτό το σεμινάριο δεν μπορώ να πω ότι 
μου προσέφερε κάτι σημαντικό. Είναι γενικά ελλιπής η ενημέρωση στους κα-
θηγητές, ανεπαρκέστατη. Επίσης, μπαίνει και το εξής ζήτημα σε εμάς, ότι εκεί-
νοι οι οποίοι ασχολήθηκαν από την αρχή με την ειδική αγωγή είναι και εκείνοι 
που προτιμώνται στα ανάλογα σεμινάρια» (Μαρία, Συνέντευξη 2).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα όρασης οι εκπαιδευτικοί τυπι-
κής εκπαίδευσης δηλώνουν ότι αποτελεί ένα άγνωστο πεδίο για τους ίδιους. 

«Σχετικά με τα προβλήματα όρασης και την τύφλωση δεν γνωρίζω απολύ-
τως τίποτα. Ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή το οφείλω στην καθηγήτρια της παράλλη-
λης στήριξης που βοηθάει τον Α. και μας ενημέρωσε για κάποια ζητήματα που 
αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για τη γραφή Braille. 
Ήξερα ότι σχετίζεται με την εκπαίδευση των τυφλών αλλά δεν ήξερα πώς γίνε-
ται» (Ελένη, Συνέντευξη 3).

Από την ανάλυση των παρατηρήσεων ενισχύονται τα ευρήματα των συ-
νεντεύξεων, ότι δηλαδή η καθηγήτρια της παράλληλης στήριξης βοηθά το 
μαθητή με προβλήματα όρασης σε πρακτικά ζητήματα μέσα στην αίθου-
σα, όμως κατέχει και το ρόλο του υποστηρικτή. Άλλωστε μια από τις σημα-
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ντικότερες αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, στο θεσμό 
της παράλληλης στήριξης είναι η ενθάρρυνση και η ενίσχυση του μαθητή, 
ώστε να κατέχει ενεργό ρόλο στην τάξη (Σούλης, 2002: 127). 

Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρησιμότητα του θεσμού της παράλ-
ληλης στήριξης, καθώς αναδεικνύονται τα οφέλη του θεσμού τόσο για τον 
ίδιο το μαθητή, όσο και για τους/τις καθηγητές/ριες της γενικής εκπαίδευ-
σης. Ο/Η εκπαιδευτικός που δέχεται βοήθεια από καθηγητή/ρια παράλλη-
λης στήριξης, δεν αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες κατά τη διαδικασία των 
μαθημάτων, καθώς δε φέρει ιδιαίτερης μεταχείρισης στο μαθητή με προ-
βλήματα όρασης κι επιπλέον υπάρχει κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δυο 
εκπαιδευτικών, ικανό να δημιουργήσει σιγουριά στον/στην καθηγητή/ρια 
της γενικής εκπαίδευσης. Επίσης, ο/η μαθητής/ρια αποκτά αυτοπεποίθη-
ση και οδηγείται σταδιακά στην αυτονομία (Χιουρέα, 2014).

«Κοίταξε να δεις, δεν αντιμετώπισα δυσκολίες στα μαθήματά μου, γιατί από 
την αρχή σχεδόν ήταν η καθηγήτρια της ειδικής αγωγής εδώ. Επομένως, δεν 
χρειάστηκε να μπω στη διαδικασία του πώς θα προσεγγίσω το παιδί και να σκε-
φτώ τι πρέπει να κάνω για να το βοηθήσω. Από τα πρακτικά μέχρι τα πιο ου-
σιαστικά ζητήματα συνεργαζόμαστε και αντιμετωπίζω το μαθητή με τα προ-
βλήματα όρασης με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζω και τους άλλους μαθη-
τές» (Μαρία, Συνέντευξη 2).

Από την έρευνα διαφαίνονται, ωστόσο, και περιορισμοί στην εκπαίδευση 
του μαθητή με προβλήματα όρασης, καθώς η καθηγήτρια της παράλληλης 
στήριξης είναι υπεύθυνη μόνο για τα φιλολογικά μαθήματα, ενώ ο μαθητής 
μένει χωρίς υποστήριξη σε άλλα μαθήματα, όπως τα μαθηματικά. Επιπλέ-
ον, το Υ.ΠΑΙ.Θ. παρουσιάζεται υπεύθυνο για τα αιτήματα παροχής παράλλη-
λης στήριξης που απορρίπτονται. Στις περιπτώσεις που η παράλληλη στή-
ριξη εγκρίνεται, πολλές φορές δεν υλοποιείται ή ακόμη ο/η μαθητής/ρια 
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η οποία ορισμένες φορές παρατίθεται 
για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (Συνήγορος του Πολίτη, 2009: 2).

«Πέρυσι στο μάθημά μου, τα μαθηματικά, είχαμε παράλληλη στήριξη. Φέ-
τος καθυστέρησαν να φέρουν εκπαιδευτικό και τελικά έχουμε φτάσει στο τέ-
λος της χρονιάς και ο Α. έχει μείνει χωρίς υποστήριξη και βοήθεια σε ένα ση-
μαντικό μάθημα» (Γιάννης, Συνέντευξη 4).

Τροχοπέδη για το μαθητή αποτελεί ακόμη η έλλειψη βιβλίων του Υ.ΠΑΙ-
.Θ. για μαθητές με προβλήματα όρασης. Παρατηρείται σοβαρό κόλλημα 
στη φωτοτύπηση βιβλίων με μεγάλη γραμματοσειρά η οποία να συμβαδί-
ζει με τις νέες εκδόσεις που δίνονται στον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό.

«…είναι κι αυτά τα μεγάλα τα βιβλία που έχω, που είναι διαφορετικά με με-
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γάλα γράμματα και μπερδεύομαι καμιά φορά μέχρι να τα μάθω. Έχουν τις ασκή-
σεις με διαφορετική σειρά, είναι η παλιά η έκδοση γιατί δεν έχει βγει νέα έκδο-
ση. Κι είναι και το θέμα ότι σε μαθήματα που δεν έχω παράλληλη στήριξη, όταν 
δεν το έπαιρνα χαμπάρι ότι τελείωνε ο τόμος, γιατί πρέπει να πάρουμε τηλέ-
φωνο για να μας στείλουν, έμενα και χωρίς βιβλίο» (Ανέστης, Συνέντευξη 1).

5.0. συΜΠΕρΑσΜΑτΑ-ΕρΕυνΗτΙΚΕσ ΠροτΑσΕΙσ

Ύστερα από την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την 
παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, κρίνεται απαραίτητη η δι-
εξαγωγή μιας συνολικής θεώρησης αναφορικά με τα ευρήματα που προέ-
κυψαν από τα συγκεκριμένα συμμετέχοντα άτομα. Ωστόσο δεν θα πρέπει 
να παραληφθεί η παρουσίαση προτάσεων για τη βελτίωση των ήδη υπαρ-
χουσών συνθηκών για την ενίσχυση διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας στο 
μέλλον που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας πιο σφαιρικής εικόνας για 
το υπό μελέτη φαινόμενο. 

Μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε πως η παράλληλη στήριξη είναι απα-
ραίτητος θεσμός για το σχολείο, καθώς παρέχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαί-
δευση και βοηθά τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δίνεται η δυ-
νατότητα αλληλεπίδρασης, συνεργασίας, ενώ συγχρόνως παρέχονται και 
ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη και συνδιαλλαγή, μεταξύ των μαθητών/ριών 
(Junoven and Bear, 1992: 322-330). 

Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα ανέδειξαν τη 
σημασία της παράλληλης στήριξης αναφορικά με την ανάπτυξη των γνω-
στικών δεξιοτήτων του μαθητή με προβλήματα όρασης. Με τη συνδιδα-
σκαλία οι μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν υποστή-
ριξη από δυο εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να ωφελούνται, καθώς δέ-
χονται ξεχωριστή βοήθεια και υποστήριξη (Mariega & Zigmond, 2005: 79-
85). Επιπλέον, από την παράλληλη στήριξη δεν ωφελούνται μόνο οι μαθη-
τές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά όλος ο μαθητικός πληθυ-
σμός. Μέσα από τη συνεκπαίδευση οι μαθητές/ριες χωρίς αναπηρία, μαθαί-
νουν να σέβονται τα δικαιώματα του ατόμου που παρουσιάζει δυσκολίες, 
βοηθούν το/τη συμμαθητή/ριά τους και δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις 
οι οποίες απομακρύνουν την κατηγοριοποίηση (Karagiannis, Stainback & 
Stainback, 1996: 3-15). 

Ωστόσο, από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, καταγράφηκαν προ-
βλήματα κατά την εφαρμογή της παράλληλης στήριξης, αναφορικά με τις 
προσλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Σε αυτό το σημείο κρίνε-
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ται απαραίτητος ο προγραμματισμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. αφενός μεν για την κά-
λυψη θέσεων ειδικών παιδαγωγών κατά την έναρξη του σχολικού έτους, 
αφετέρου για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, ώστε να δίνεται ο κατάλληλος 
χρόνος προετοιμασίας για ενδεχόμενη μετακίνηση, μετακόμιση σε σχολεία 
που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής. Ακόμη, σύλλογοι εκπαιδευ-
τικών αναφέρουν πως γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών γενικής εκπαί-
δευσης αντί ειδικών παιδαγωγών που περιμένουν να εργαστούν στο πρό-
γραμμα (Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής-Σ.Α.Τ.Ε.Α., 2011). 
Για την αποφυγή τέτοιου είδους στρεβλώσεων, αναγκαία είναι η ύπαρξη 
μόνιμων θέσεων για τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για την πα-
ράλληλη στήριξη, οι οποίες θα καλύπτονται αποκλειστικά από εκπαιδευτι-
κούς με πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Επίσης, από την 
έρευνα διαπιστώθηκε η ελλιπής ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέμα-
τα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και ο επιφανειακός ενημερωτι-
κός χαρακτήρας των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να διαθέτουν ικανότητες που να σχετίζονται με την εκπαίδευση παι-
διών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και κατάλληλα εφόδια για την 
προώθηση θετικών στάσεων και αντιλήψεων για τη διαφορετικότητα (Ευ-
ρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2011: 1-4). Επιπλέ-
ον, τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει να απευθύνονται εκτός από τους/
τις εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής και στους/στις εκπαιδευτικούς γενι-
κής εκπαίδευσης, ώστε να είναι ικανοί/ές να ανταπεξέλθουν στις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ριες με αναπηρία. Ωστόσο, προτείνεται 
και η ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν την αναπηρία στο 
σχολικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί θετική στάση απέναντι στους μαθη-
τές και στις μαθήτριες με δυσκολίες και να αποφευχθούν τάσεις περιθωρι-
οποίησης και απόρριψης (Saleh, 1997: 55-70).

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. αφορούν συγκεκριμένους 
τομείς της ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
να μην έχουν ενημερωθεί για τους/τις μαθητές/ριες με προβλήματα όρα-
σης. Κατά συνέπεια απαραίτητη κρίνεται η ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
για όλες τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό την καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία του εκπαιδευτικού δυναμικού. 

Ένας ακόμη παράγοντας, που αναφέρθηκε από τα συμμετέχοντα άτο-
μα της έρευνας ως ανασταλτικός για τη λειτουργία της παράλληλης στήρι-
ξης, ήταν η έλλειψη σε πόρους, μέσα, υποδομές και εκπαιδευτικό υλικό. Η 
ύπαρξη των απαιτούμενων μέσων διδασκαλίας είναι πρωταρχικής σημα-
σίας για την επιτυχία της συνδιδασκαλίας (Boscardini, 2005: 21-32). Ανακε-
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φαλαιώνοντας, είναι εμφανής η ανάγκη λήψης μέτρων εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, καθώς και παροχής μεγαλύτερου μέρους του κρατικού προϋπολο-
γισμού για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. 
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στάσεις δασκάλων ειδικής και γενικής
εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό 
σχολείο. ο ρόλος της ειδικότητας

Δρ. Αλεξία Δ. Πέννα

ABSTRACT

Teachers’ attitudes affect significantly the realization of the integration and 
inclusion (Dumke, et. al. 1989. Meyer, 2011). The purpose of this study is to 
present the attitudes of general and special education teachers (n= 421) 
toward integration of children with special educational needs and also, 
to detect the fields in which they were different based on their specialty. 
The research tool is based on a questionnaire of Dumke, et. al. (1989). 
According to the findings, the teachers’ attitudes of the research differ in 
their feeling of acceptance for pupils with special educational needs, the 
possibility of integrating their children based on the type and severity of 
special educational needs, the readiness of teachers to work in teams (Team 
Teaching) and the changes that will occur in the teaching profession. 

Στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι 
επιδρούν αποφασιστικά στην πραγματοποίηση της ένταξης παιδιών με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) στο γενικό σχολείο, συνδέονται άμεσα 
με τις στάσεις των δασκάλων ως προς την ένταξη, την ετοιμότητά τους να 
εργαστούν σ’ αυτή, τη δυνατότητα ένταξης των παιδιών με βάση τον τύπο 
και τη σοβαρότητα των εεα καθώς και με θέματα ειδίκευσης, και συνεργα-
σίας του εκπαιδευτικού προσωπικού (Dumke, Krieger & Schäfer 1989. Eberl, 
2000. Meyer, 2011).

Παλαιότερες αλλά και σύγχρονες έρευνες διερεύνησης στάσεων δα-
σκάλων ως προς την ένταξη παιδιών με εεα στο γενικό σχολείο δείχνουν 
πως η γενική στάση των δασκάλων ως προς την ένταξη είναι θετική. Σχε-
τικά πρόσφατη έρευνα σε δασκάλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (n= 
234) στην Ελβετία, επιβεβαιώνει τη θετική στάση τους και το ότι αναγνωρί-
ζουν πως όλα τα παιδιά έχουν θέση στη γενική τάξη (Kilchenmann & Reist, 
2010: 80-82). 
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Όσον αφορά στη γενική στάση των δασκάλων γενικής και ειδικής εκπαί-
δευσης ως προς την ένταξη δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους. Σημαντικό ρόλο, σε κάποιες έρευνες, φαίνεται να παίζει το αν εργά-
ζονταν οι δάσκαλοι σε ενταξιακό ή μη ενταξιακό περιβάλλον. Όσοι εργά-
ζονται στην ένταξη φαίνεται ότι κρατούν θετικότερη γενική στάση (Geb-
hardt, Schwab, Reicher, et. al., 2011: 275). 

Οι στάσεις των δασκάλων εξαρτώνται από τον τύπο και τη σοβαρότη-
τα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζουν τα παιδιά που 
πρόκειται να ενταχθούν (Dumke, Krieger & Schäfer 1989: 108-110. Eberl, 
2000. Πέννα, 2008: 238-242. Gebhardt, Schwab, Reicher, et. al., 2011: 277).       

Όσον αφορά στη δυνατότητα ένταξης με βάση τον τύπο των εεα πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ευρήματα δι-
εθνών ερευνών ανάλογα με τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Παρό-
λα αυτά, η συμφωνία έγκειται στο ότι τα παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς 
καθώς και κοινωνικές –συναισθηματικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν μεγα-
λύτερες δυσκολίες ένταξης (Kilchenmann & Reist, 2010: 79). 

Τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην ένταξη αντιμετωπίζουν παιδιά με αυ-
τισμό, με μέτρια νοητική υστέρηση, με συναισθηματικά προβλήματα και 
προβλήματα συμπεριφοράς (Kilchenmann & Reist, 2010: 77). Δυνατή και 
πιο εύκολη θεωρείται η ένταξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η έντα-
ξη παιδιών με ελαφρά νοητική υστέρηση, με διαταραχές λόγου, με κινητι-
κές αναπηρίες, αισθητηριακές διαταραχές αξιολογείται ως δυνατή (Kilchen-
mann & Reist, 2010: 78 & 79). Οι Gebhardt, Schwab, Reicher, et. al. επιβε-
βαιώνουν ότι οι δάσκαλοι θεωρούν πιο δύσκολη την ένταξη των παιδιών 
με νοητική υστέρηση από την ένταξη μαθητών με κινητικά προβλήματα 
ή με μαθησιακές δυσκολίες (Gebhardt, Schwab, Reicher, et. al 2011: 286-
287). 

Οι δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι εκτιμούν πιο θετικά την 
ένταξη των παιδιών με τις προαναφερθείσες εεα σε σύγκριση με τους δα-
σκάλους γενικής εκπαίδευσης και επισημαίνουν ότι η δυνατότητα ένταξης 
εξαρτάται κάθε φορά από την ιδιαιτερότητα των αναγκών και τις δαπάνες 
(Kilchenmann & Reist, 2010: 78). 

Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ένταξη παραμένει ζητού-
μενο. Αναμένεται η λήψη πολιτικών αποφάσεων στον τομέα της παιδείας, 
ώστε να καταστεί πραγματικότητα η ένταξη κι αν αυτό απαιτεί την αμέρι-
στη δέσμευση φορέων, δασκάλων και γονέων (Feyrer, 2014: 2). 

Η συνεργασία των δασκάλων μεταξύ τους καθώς και με διεπιστημονι-
κές ομάδες, η ενεργή μεταβίβαση γνώσεων, η σχολική διοίκηση, ο ρόλος 
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του υπεύθυνου δασκάλου της τάξης και η οργάνωση της συνεργατικής δι-
δακτικής ομάδας, μεταξύ άλλων, στα σημαντικότερα κριτήρια ποιότητας, 
σε επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης, για τη διαμόρφωση ενός κατάλ-
ληλου ενταξιακού μαθησιακού περιβάλλοντος (Holzinger, Kernbichler, et. 
al., 2011: 5).

Οι στάσεις των δασκάλων ως προς στην ένταξη αποτελούν πολύ σημαντι-
κό παράγοντα επίδρασης στη συνεργασία των δασκάλων και το κοινωνικό 
κλίμα στο σχολείο για όλους (Gebhardt, Schwab, Reicher, et. al., 2011: 276). 
Περικοπές στις δαπάνες, όπως παραδείγματος χάριν στην ομαδική συνερ-
γατική διδασκαλία (Team-Teaching) δεν μετέβαλαν τη θετική στάση των δα-
σκάλων ως προς την  ένταξη (Gebhardt, Schwab, Reicher, et. al., 2011: 288).

Η ένταξη και η εκπαίδευση για όλους έχουν θετικά αποτελέσματα όταν 
είναι εξασφαλισμένη η κατάρτιση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων 
(Fisher, Grove, & Sax, 2000: 213). Διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι, οι οποίοι 
είχαν λιγότερα προβλήματα να διδάξουν κατάλληλα μαθητές με εεα, έδει-
χναν λιγότερη άρνηση σε σχέση με αυτούς, οι οποίοι δεν είχαν γνώσεις ει-
δικής παιδαγωγικής (Eberl, 2000: 78). Έτσι, η κατάρτιση και η επιμόρφωση 
των δασκάλων σε θέματα ένταξης θεωρείται απαραίτητη, πολύ περισσό-
τερο δε των δασκάλων γενικής εκπαίδευσης (Kilchenmann & Reist, 2010: 
80-82). Σε αρκετές έρευνες, η υποστήριξη στους μαθητές με εεα προτείνε-
ται να παρέχεται από τους δασκάλους ειδικότητας (Kilchenmann & Reist, 
2010: 71 & 81), διότι θεωρούνται πιο ικανοί στον τομέα της υποστήριξης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στάσεις των δασκάλων γενικής 
και ειδικής εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών με εεα. Επισημαίνο-
νται οι τομείς στους οποίους οι στάσεις των δασκάλων ως προς την έντα-
ξη διαφοροποιούνται με βάση την ειδικότητά τους καθώς και η επίδραση 
της ειδικότητας στην ετοιμότητα των δασκάλων να εργαστούν στην έντα-
ξη. Τα ευρήματα αντλούνται από τη διδακτορική διατριβή «Στάσεις και ετοι-
μότητα των δασκάλων ως προς την ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες στο γενικό σχολείο» (Πέννα, 2008).

1.0. Η ΠΑρουσΑ ΕρΕυνΑ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση στάσεων ελλήνων δα-
σκάλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών με εεα 
στο γενικό σχολείο. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία μπορούμε να υποθέ-
σουμε ότι:

α) Οι δάσκαλοι γενικής και ειδικής εκπαίδευσης αναμενόταν να διαφορο-
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ποιούνται στις στάσεις τους ως προς την ένταξη παιδιών με εεα στο γενικό 
σχολείο (Dumke, Krieger, Schäfer, 1989).    

β) Η ειδικότητα των δασκάλων αναμενόταν να αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα στη διαμόρφωση των στάσεων των δασκάλων ως προς την ένταξη 
(Dumke, Krieger, Schäfer, 1989. Eberl, 2000).   

γ) Η ειδικότητά τους αναμενόταν να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
τη διαμόρφωση της ετοιμότητας των δασκάλων να εργαστούν στην έντα-
ξη (Eberl, 2000).  

1.1. ΜΕθοΔοσ

Στην έρευνα συμμετείχαν 421 δάσκαλοι, εκ των οποίων 362 εργάζονταν 
στη γενική (86%) και 59 στην ειδική εκπαίδευση (14%). Συνολικά διανεμή-
θηκαν 675 ερωτηματολόγια και οι επιστροφές ανήλθαν σε ποσοστό 62.4%. 
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε 76 δημόσια γενικά Δημο-
τικά Σχολεία και 10 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης. Βάση για 
την παρούσα έρευνα αποτέλεσε ερωτηματολόγιο, το οποίο προήλθε από 
την έρευνα των Dumke, Krieger, Schäfer (1989). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 29 ερωτήσεις εκ των οποίων ορι-
σμένες απαρτίζονται από μία ομάδα υποερωτήσεων. Τροποποιήσεις και συ-
μπληρώσεις έγιναν στις περιπτώσεις στις οποίες το περιεχόμενό τους έπρε-
πε να εναρμονιστεί με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το ερω-
τηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 135 μεταβλητές. Οι μεταβλητές δια-
κρίνονται σε κατηγορικές, διαβαθμισμένες και ποσοτικές. Ο συντελεστής 
α του Cronbach για όλες τις ερωτήσεις είναι α=0.69. Ο έλεγχος εσωτερικής 
συνέπειας για τη διαβαθμισμένη κλίμακα «δυνατότητα ένταξης και τύποι 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» έδωσε συντελεστή α= 0.81.

Για τις κατηγορικές μεταβλητές πραγματοποιήθηκε συστηματική κατα-
γραφή και κατάταξη των απαντήσεων σε συνδυασμένους πίνακες αxβ κα-
θώς και εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου χ2, για την εκτίμηση ενδεχό-
μενης στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των μεταβλητών. Σε εκείνους 
τους πίνακες κατάταξης, στους οποίους βρέθηκε στατιστική σημαντικότη-
τα χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα υπολείμματα (Τ.Υ.) για την εντόπιση 
συγκεκριμένων διαφοροποιήσεων στις συνδυασμένες απαντήσεις μεταξύ 
των κατηγοριών των μεταβλητών (Πετρίδης, 2000) (Πίνακες 1-4). 

Κατά την επεξεργασία κατηγορικών μεταβλητών με διαβαθμισμένες με-
ταβλητές εφαρμόστηκε ο παραμετρικός έλεγχος t των ανεξάρτητων δειγμά-
των. Όπου διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, η σύγκριση έγινε 
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λαμβάνοντας υπόψη απευθείας τα μεγέθη των δυο μέσων τιμών των κατη-
γοριών σε κάθε διαβαθμισμένη μεταβλητή. Η εξέταση της ομοιογένειας των 
διακυμάνσεων στους ελέγχους t στηρίχτηκε στον έλεγχο F των αναλογιών.        

2.0. ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ

2.1. Η διδακτική εμπειρία των δασκάλων με παιδιά με εεα και η παρα-
κολούθηση μαθημάτων Ειδικής Αγωγής στις σπουδές.  

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής (ΔΕΑ) έχουν διδακτική εμπειρία με παιδιά με 
εεα σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό (96.6%) και με στατιστικά σημαντικό Τυ-
ποποιημένο Υπόλειμμα (Τ.Υ.= 3.55) (χ2= 37.26, p< 0.001), δηλαδή, περισσό-
τεροι από ότι αναμενόταν (Πίνακας 1).

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής παρουσιάζουν επίσης πολύ μεγάλο ποσο-
στό (89.3%) παρακολούθησης μαθημάτων Ειδικής Αγωγής κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών τους (Τ.Υ. = 4.33) (χ2= 42.53, p< 0.001). 

2.2. Αίσθημα αποδοχής των δασκάλων για τα παιδιά με εεα και η επάρ-
κεια του διδακτικού χρόνου στην ένταξη 

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής πρόκειται να αντιμετωπίσουν τους μαθητές με εεα 
με υψηλότερο αίσθημα αποδοχής (Τ.Υ.= 3.11) (χ2= 23.31, p< 0.001) από τους δα-
σκάλους γενικής εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής θεωρούν επίσης ότι 
ο χρόνος διδασκαλίας που διατίθεται στα σχολεία επαρκεί για την υποστήριξη 
των μαθητών με εεα (Τ.Υ.= 2.00) (χ2 = 5.05, p <0.025) (Πίνακας 2). 

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής, οι οποίοι πρόκειται να αποδεχθούν τους μαθη-
τές με εεα ανάλογα με την περίπτωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών εί-
ναι λιγότεροι από τους προσδοκώμενους (Τ.Υ.= -3.24) (χ2 = 23.31, p <0.001). Αντί-
θετα οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από τους αναμενό-
μενους (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 1: Διδακτική Εμπειρία με παιδιά με εεα και μαθήματα Ειδικής Αγωγής

 Εμπειρία Μαθήματα Ε.Α.

Ειδικότητα Συχνότητα1 0 1 N 0 1 N

 Δ Παρατηρούμενη 163 197 360 199 146 345

 Γ Αναμενόμενη 142 218.2 176.4 168.6

 Ε Τυποπ. Υπόλειμμα 1.78 -1.44 1.70 -1.74
 Δ Παρατηρούμενη 2 57 59 6 50 56

 Ε Αναμενόμενη 23.2 35.8 28.6 27.4
 Α Τυποπ. Υπόλειμμα -4.41 3.55 -4.23 4.33

 Σύνολο 165 254 419 205 196 401

χ2=37.26 χ2=42.53

p<0.001 p<0.001

1.  Τυποποιημένα υπολείμματα με απόλυτη τιμή >2 ειδοποιούν για ενδεχόμενη στατιστική 
σημαντικότητα στο συγκεκριμένο κελί των συχνοτήτων. Τιμές με θετικό πρόσημο σημαίνουν ότι η 
παρατηρούμενη συχνότητα είναι στατιστικά μεγαλύτερη της αναμενόμενης και τιμές με αρνητικό 
πρόσημο δηλώνουν ακριβώς το αντίθετο.

2.3. Έτη υπηρεσίας και μόρφωση των δασκάλων 

Οι περισσότεροι δάσκαλοι ειδικής αγωγής του δείγματός μας έχουν υπη-
ρετήσει τουλάχιστον 11-20 έτη στη γενική εκπαίδευση (Πίνακας 3). Ένα με-
γάλο ποσοστό, σχεδόν το διπλάσιο από το αναμενόμενο (Τ.Υ.= 2.61) (χ2= 
21.53, p< 0.001), είχε εργαστεί αρχικά 6-10 έτη στη γενική εκπαίδευση. Ελά-
χιστοι είναι εκείνοι που είχαν εργαστεί πάνω από 20 έτη υπηρεσίας στην 
γενική εκπαίδευση. Ποσοστό τέσσερις φορές μικρότερο από ότι αναμενό-
ταν (4/17) (Τ.Υ.= -3.23). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων ειδικής αγωγής έχει εξειδικευ-
τεί σε Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή (Τ.Υ.= 5.58). 
Σημαντικό είναι επίσης το ποσοστό που παρακολούθησε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (11/59=18.6%, Τ.Υ.= 3.30, χ2= 77.59, p< 0.001) 
(Πίνακας 4). 

Αλεξία Πέννα
Στάσεις δασκάλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών …



1869

Πίνακας 2: Αίσθημα αποδοχής και η επάρκεια του διδακτικού χρόνου

 Διδακτικός 
χρόνος  Αίσθημα 

αποδοχής  

Ειδικότητα Συχνότητα 0 1 N 1 2 N

 Δ Παρατηρούμενη 291 19 310 170 188 358

 Γ Αναμενόμενη 287 22.99 186.8 171.2

 Ε Τυποπ. Υπόλειμμα 0.24 -0.83 -1.23 1.28

 Δ Παρατηρούμενη 46 8 54 46 10 56

 Ε Αναμενόμενη 50 4.01 29.2 26.8

 Α Τυποπ. Υπόλειμμα -0.56 2.00 3.11 -3.24

 Σύνολο 337 27 364 216 198 414

χ2=5.05 χ2=23.31
p=0.025 p<0.001

Πίνακας 3: Έτη υπηρεσίας των δασκάλων 

Υπηρεσία

Ειδικότητα Συχνότητα 0-5 6-10 11-20 >20       Ν

 Δ Παρατηρούμενη 29 48 164 121         362
 Γ Αναμενόμενη 30.95 55,89 167,7 107.5

 Ε Τυποπ. Υπόλειμμα -0.35 -1.06 -0,28 1.30

 Δ Παρατηρούμενη 7 17 31 4 59
 Ε Αναμενόμενη 5.05 9.11 27.33 17.52

 Α Τυποπ. Υπόλειμμα 0.87 2.61 0.70 -3.23

 Σύνολο 36 65 195 125 421

χ2=21.53
p<0.001

Πίνακας 4: Μόρφωση των δασκάλων 

Μόρφωση

Ειδικότητα Συχνότητα 1 2 3 4 N

 Δ Παρατηρούμενη 160 97 84 19 360

 Γ Αναμενόμενη 140.1 86.78 107.4 25.78
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 Ε Τυποπ. Υπόλειμμα 1.69 1.10 -2.26 -1.34

 Δ Παρατηρούμενη 3 4 41 11 59

 Ε Αναμενόμενη 22.95 14.22 17.6 4.22

 Α Τυποπ. Υπόλειμμα -4.17 -2.71 5.58 3.30

 Σύνολο 163 101 125 30 419

χ2=77.59
p<0.001

Μόρφωση: 1=Παιδαγωγική Ακαδημία, 2= ΠΤΔΕ, ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, 3=ΔΔΕ, 4= 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 

2.4. Διαφοροποίηση των στάσεων των δασκάλων γενικής και ειδικής 
εκπαίδευσης σε άλλες παραμέτρους 

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αξιολογούν ως πολύ θετικές τις διδακτικές τους 
εμπειρίες με μαθητές με εεα (Μ.Τ.= 1.5, Τ.Α.= 0.63, t= 6.29, p <0.001). Αισθάνο-
νται έτοιμοι, αφενός, να εργαστούν στην ένταξη σε κομβικά σχολεία, στα οποία 
λειτουργούν τάξεις με το Σύστημα Δύο Δασκάλων (Μ.Τ.= 2.2, Τ.Α.= 0.89, t= 6.37, 
p <0.001) και αφετέρου να εργαστούν σε ομαδική διδασκαλία με το Σύστημα 
Δύο Δασκάλων (Μ.Τ.= 2.2, Τ.Α.= 0.98), t= 5.56, p <0.001, ενώ οι δάσκαλοι γενικής 
εκπαίδευσης δεν είναι σίγουροι, (Μ.Τ.= 3.1 και Μ.Τ.= 3.0 αντίστοιχα). Επίσης συμ-
φωνούν περισσότερο ότι η υποστηρικτική διδασκαλία είναι καλύτερο να παρέ-
χεται από δάσκαλους ειδικής αγωγής (Μ.Τ.= 1.4, Τ.Α.= 0.61, t= 2.09, p = 0.037). 

Όσον αφορά στη δυνατότητα ένταξης των παιδιών ανά  συγκεκριμένο τύ-
πο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορο-
ποίηση στις στάσεις των δασκάλων. Αναλυτικότερα, οι δάσκαλοι ειδικής αγω-
γής θεωρούν ότι είναι δυνατή η ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
(Μ.Τ = 1.3, Τ.Α.= 0.45, t = 4.11, p <0.001), ενώ οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης 
τη θεωρούν υπό όρους δυνατή. Για τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφο-
ράς (Μ.Τ.= 1.7, Τ.Α.= 0.54, t= 2.61, p= 0.009), με προβλήματα ακοής (Μ.Τ.= 1.7, 
Τ.Α.= 0.56, t= 4.91, p <0.001) και προβλήματα όρασης (Μ.Τ.=1.9, Τ.Α.=0.63, t= 
4.25, p<0.001) εκτιμούν συγκρατημένα ότι η ένταξή τους είναι υπό όρους δυ-
νατή, ενώ οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης πιστεύουν ότι η ένταξή τους είναι 
μόνο υπό όρους δυνατή.

Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μέτρια και σοβαρή νοητική υστέρη-
ση, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής πιστεύουν ότι η ένταξή τους είναι υπό όρους 
δυνατή ένταξη (Μ.Τ.= 2.0, Τ.Α.= 0.58, t= -2.69, p= 0.008) (Μ.Τ.= 2.5, Τ.Α.= 0.60, t= 
-4.98,  p<0.001).  
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Οι μαθητές που παρουσιάζουν κώφωση (Μ.Τ.= 2.2, Τ.Α.= 0.61, t= 5.03,  
p= 0.001) ή τύφλωση (Μ.Τ.= 2.3, Τ.Α.= 0.56, t= 5.05, p= 0.001) θεωρούν ότι 
είναι δυνατό να ενταχθούν υπό όρους, ενώ αντίθετα οι δάσκαλοι γενικής 
εκπαίδευσης τη θεωρούν ως μη δυνατή.   

Σχετικά με την εφαρμογή διδακτικών στόχων οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής 
θεωρούν σημαντικότερο να επιμένουν στο σχεδιασμό διδασκαλίας (Μ.Τ.= 
1.6, Τ.Α.= 0.73, t= 2.59, p= 0.010) και να ενεργούν με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα και γνώσεις (Μ.Τ.= 1.6, Τ.Α.= 0.60, t= 2.71,  p= 0.007). 

Μάλλον θετικές εκτιμούν τις αλλαγές που θα προκύψουν στην επαγγελ-
ματική τους εργασία με τη φοίτηση ενός έως δύο μαθητών με εεα στη συ-
νήθη τάξη, (Μ.Τ.= 1.5, Τ.Α.= 0.58, t= 3.42, p= 0.001), ενώ πάνω σ’ αυτό οι συ-
νάδελφοί τους εκφράζουν ουδέτερη στάση (Μ.Τ.= 1.9).  

Από την άλλη πλευρά οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης μάλλον συμ-
φωνούν ότι οι μαθητές με εεα προωθούνται πολύ καλύτερα στο ειδικό 
σχολείο, (Μ.Τ. = 2.4, Τ.Α. = 0.83, t = -3.88, p <0.001), ενώ οι δάσκαλοι της ει-
δικής αγωγής αμφιταλαντεύονται. Οι τελευταίοι εκφράζονται θετικότερα 
στο ότι η υποστηρικτική διδασκαλία των μαθητών με εεα είναι καλύτερα 
να παρέχεται από τους δασκάλους ειδικής αγωγής (Μ.Τ.= 1.4, Τ.Α.= 0.61, t= 
2.09, p= 0.037).

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής γενικά είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από 
το επάγγελμα του δασκάλου από ότι είναι οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης 
(Μ.Τ.= 2.1, Τ.Α.= 0.96, t= -2.55, p= 0.011). Ακόμη είναι μη ικανοποιημένοι με 
θέματα κτιριακής υποδομής (Μ.Τ.= 3.8, Τ.Α.= 1.06, t= -2.74, p= 0.006), ενώ οι 
δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης εκφράζονται ουδέτερα. Τέλος, όσον αφορά 
στην επαφή τους με τους προϊσταμένους, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής κρα-
τούν περισσότερο ουδέτερη στάση (Μ.Τ.= 2.9, Τ.Α.= 0.96), t= -1.98, p= 0.048) 
από τους συναδέλφους τους, οι οποίοι εργάζονται στη γενική εκπαίδευση. 

2.5. Ετοιμότητα των δασκάλων για την ένταξη και ειδικότητα 

Η ετοιμότητα των δασκάλων, αφενός να εργαστούν σε κομβικά σχολεία» 
που στις τάξεις τους οι δάσκαλοι εφαρμόζουν ομαδική συνεργατική διδα-
σκαλία με το ΣΔΔ (Team teaching), και αφετέρου, η ετοιμότητά τους να 
εργαστούν σε σχολεία της γειτονιάς στις τάξεις των οποίων εντάσσονται 
ένας έως δύο μαθητές και την ευθύνη της τάξης αναλαμβάνει ο δάσκαλος 
γενικής εκπαίδευσης, εξετάστηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή. Η εφαρμο-
γή μοντέλου Διαβαθμισμένης λογιστικής παλινδρόμησης (Ordinal logistic 
regression) ανέδειξε μεταξύ άλλων την ειδικότητα των δασκάλων ως στα-
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τιστικά σημαντική (Πετρίδης, 2000).  
Πρώτον, ο έλεγχος χ2 της καλής προσαρμογής του Pearson έδωσε τιμή 

906.0 με 928 βαθμούς ελευθερίας και το πηλίκο αυτών τιμή 0.975, η οποία 
προσεγγίζει ικανοποιητικά την μονάδα και έτσι το μοντέλο θεωρείται επαρ-
κές (p= 0.691). Οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν με κατηγορία αναφοράς 
την κατηγορία 1 (Απάντηση 1=δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης). Επίσης, οι 
συγκρίσεις έγιναν με τη διαβάθμιση 1 της εξαρτημένης μεταβλητής ετοι-
μότητα των δασκάλων να εργαστούν σε κομβικά σχολεία που εφαρμόζουν 
το ΣΔΔ (Διαβάθμιση 1=απόλυτα έτοιμος).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αισθάνο-
νται απόλυτα έτοιμοι να διδάξουν σε τάξεις σε κομβικά σχολεία που εφαρ-
μόζουν το ΣΔΔ. Η ετοιμότητά τους εμφανίζεται κατά 2,7 φορές μεγαλύτε-
ρη από την ετοιμότητα των δασκάλων γενικής εκπαίδευσης (Λ.Π.Ε. = 2.7, 
Z =2.88, p = 0.004). 

Στην δεύτερη περίπτωση, εξετάζοντας την ετοιμότητα να διδάξουν οι 
δάσκαλοι σε σχολεία της γειτονιάς στις τάξεις των οποίων εντάσσονται ένας 
έως δύο μαθητές και την ευθύνη της τάξης αναλαμβάνει ο δάσκαλος γενι-
κής εκπαίδευσης, ο έλεγχος χ2 της καλής προσαρμογής του Pearson έδω-
σε τιμή 882.6 με 916 βαθμούς ελευθερίας και το πηλίκο αυτών τιμή 0.97, η 
οποία προσεγγίζει ικανοποιητικά την μονάδα και έτσι το μοντέλο θεωρεί-
ται επαρκές (p = 0.781). 

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αισθάνονται «απόλυτα έτοιμοι» να διδάξουν 
σε τάξεις ένταξης με παρόντες έναν έως δύο μαθητές με εεα με ετοιμότη-
τα μεγαλύτερη κατά 3,23 φορές από εκείνη των δασκάλων γενικής εκπαί-
δευσης (Λ.Π.Ε.= 3.23 Ζ= 3.21 p = 0.001).

3.0. συζΗτΗσΗ 

Στην παρούσα εργασία οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής διαφοροποιούνται από 
τους δασκάλους γενικής εκπαίδευσης ως προς την διδακτική εμπειρία, την 
παρακολούθηση μαθημάτων Ειδικής Αγωγής στις σπουδές, αντιμετωπί-
ζουν τους μαθητές με εεα με υψηλότερο αίσθημα αποδοχής και θεωρούν 
ότι ο χρόνος που διατίθεται στα σχολεία επαρκεί για την υποστήριξή τους. 
Γενικά, παρουσιάζουν πιο θετική στάση ως προς την ένταξη σε σύγκριση 
με τους δασκάλους γενικής εκπαίδευσης, όπως και σε άλλες έρευνες (Bal-
boni & Pedrabissi, 2000: 148).

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής έχουν υπηρετήσει ως επί το πλείστον του-
λάχιστον έξι έως δέκα έτη στη γενική εκπαίδευση, δεδομένο το οποίο δεν 
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συναντάμε σε άλλες έρευνες και οφείλεται στις δομές του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος. Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής έχουν εξειδικευτεί σε Διδα-
σκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και ορισμένοι από αυ-
τούς κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Αντιμετωπίζουν τους μα-
θητές με εεα με υψηλότερο αίσθημα αποδοχής. Σημαντικότεροι παράγο-
ντες επίδρασης στο αίσθημα αποδοχής αναδείχθηκαν οι στάσεις των δα-
σκάλων ως προς την επάρκεια του διδακτικού χρόνου και η παρακολού-
θηση μαθημάτων Ειδικής Αγωγής  (Πέννα, 2008: 224-227).

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αξιολογούν ως πολύ θετικές τις διδακτικές 
τους εμπειρίες με μαθητές με εεα. Αισθάνονται έτοιμοι να εργαστούν στην 
ένταξη σε κομβικά σχολεία και στην ομαδική διδασκαλία με το Σύστημα 
Δύο Δασκάλων (Team-Teaching), ενώ οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης 
δεν είναι σίγουροι. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αισθάνονται 
απόλυτα έτοιμοι να διδάξουν σε τάξεις σε σχολεία με το Σύστημα Δύο Δα-
σκάλων. Η ετοιμότητά τους εμφανίζεται κατά 2,7 φορές μεγαλύτερη από 
την ετοιμότητα των δασκάλων γενικής εκπαίδευσης. Επίσης, αισθάνονται 
απόλυτα έτοιμοι να διδάξουν σε τάξεις με παρόντες έναν έως δύο μαθη-
τές με εεα και την ευθύνη φέρει ο δάσκαλος γενικής εκπαίδευσης, με ετοι-
μότητα μεγαλύτερη κατά 3,23 φορές από εκείνη των δασκάλων γενικής 
εκπαίδευσης. Εκτιμούν μάλλον ως θετικές τις αλλαγές που θα προκύψουν 
στην επαγγελματική τους εργασία με τη φοίτηση ενός έως δύο μαθητών 
με εεα στη συνήθη τάξη, ενώ πάνω σ’ αυτό οι συνάδελφοί τους εκφράζουν 
ουδέτερη στάση. Η ετοιμότητα των δασκάλων ειδικής αγωγής αποδίδεται 
πιθανότατα, όπως και στους συναδέλφους άλλων χωρών, στην κατάρτιση, 
τα προσόντα, τις εμπειρίες και στο ότι αισθάνονται λιγότερη επιβάρυνση 
(Austin, 2001: 389).

Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής θεωρούν ότι είναι δυνατή η ένταξη μαθη-
τών με μαθησιακές δυσκολίες. Για τους μαθητές με προβλήματα συμπερι-
φοράς, με προβλήματα ακοής και προβλήματα όρασης εκτιμούν συγκρα-
τημένα ότι η ένταξή τους είναι υπό όρους δυνατή, ενώ οι δάσκαλοι γενι-
κής εκπαίδευσης πιστεύουν ότι η ένταξή τους είναι μόνο υπό όρους δυνα-
τή. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μέτρια και σοβαρή νοητική υστέ-
ρηση, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής πιστεύουν ότι η ένταξή τους είναι υπό 
όρους δυνατή. Οι μαθητές που παρουσιάζουν κώφωση ή τύφλωση θεω-
ρούν ότι είναι δυνατό να ενταχθούν υπό όρους, ενώ αντίθετα οι δάσκαλοι 
γενικής εκπαίδευσης τη θεωρούν ως μη δυνατή. 

Ο τύπος και ο βαθμός σοβαρότητας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
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επιδρούν στις στάσεις και στην ετοιμότητα των ελλήνων δασκάλων ως προς 
την ένταξη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα άλλων 
ερευνών (Eberl, 2000, 249-250. Gebhart, Schwab, Reicher et. αl. 2011: 286).   

Από την άλλη πλευρά, οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης μάλλον συμφω-
νούν ότι οι μαθητές με εεα προωθούνται πολύ καλύτερα στο ειδικό σχολείο. 
Εκφράζονται θετικότερα στο ότι η υποστηρικτική διδασκαλία των μαθη-
τών με εεα είναι καλύτερα να παρέχεται από τους δασκάλους ειδικής αγω-
γής. Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται κυρίως από τους δασκάλους ειδικής αγω-
γής σε άλλες έρευνες, πιθανόν, διότι οι ίδιοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 
λόγω σπουδών (Kilchenmann & Reist, 2010: 81).  

Οι αλλαγές στο ρόλο και τα καθήκοντα των δασκάλων γενικής και ειδι-
κής εκπαίδευσης στην ένταξη καθιστούν σαφές ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στην προετοιμασία των δασκάλων και των διευθυντών σχο-
λικών μονάδων (Price, Mayfield,  et.al., 2001: 13). 

Σε σχεδιασμό δημιουργίας σχολείων για όλους σε όλες τις βαθμίδες σε σχο-
λεία της Ρηνανίας Βεστφαλίας στη Γερμανία, μέχρι το 2020, προτείνεται η βα-
σική παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων στην εκπαίδευση για όλους, η δυ-
νατότητα απόκτησης δεύτερης ειδικότητας, η υποχρεωτική επιμόρφωση των 
εμπλεκόμενων, η εξειδικευμένη επιμόρφωση με υποχρεωτικές θεματικές: εκ-
παίδευση για όλους, ετερότητα, ομαδική συνεργατική διδασκαλία και υποστη-
ρικτική διαγνωστική (Klemm & Preuss-Lausitz, 2011: 91-94).  

Παρότι οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είναι δυσμε-
νείς, το όραμα για την ένταξη παιδιών με εεα στο γενικό σχολείο και ένα 
σχολείο για όλους διευρύνει τους ορίζοντες και οδηγεί σε ένα «δημιουργι-
κό ήθος για το μέλλον». Από αυτό το μέλλον πρέπει να σχεδιάσουμε το πα-
ρόν μας και όχι αντιστρόφως (Dreher, 2000 στο Feyerer, 2014 :2). 

ΒΙΒΛΙοΓρΑΦΙΚοσ ΠΙνΑΚΑσ

Austin, V. -L., (2001). Teachers’ Beliefs About Co-Teaching. Remedial and Spe-
cial Education.  22 (4), 245-255. 

Balboni, G. & Pedrabissi, L, (2000). Attitudes of Italian Teachers and Parents 
Toward School Inclusion of Students with Mental Retardation: The Role 
of Experience. Education and Training in Mental Retardation and Develop-
mental Disabilities. 35 (2), 148-159. Retrieved: http://vnweb.hwwilsonweb.
com/hww/results/results_single.jhtml?nn=55.

Dumke, D., Krieger, G. & Schäfer, G., (1989). “Schulische Integration in der Be-
urteilung von Eltern und Lehrern”. Weinheim. Deutscher Studien Verlag.

Αλεξία Πέννα
Στάσεις δασκάλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών …



1875

Eberl, D., (2000). «Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nichtbehin-
dreten Schülern in der Beurteilung von Schulleitern und Lehrern». Disser-
tation. Verlag  M. Wehle. Witterschlick /Bonn. (Dissertation).

Feyerer, E. (2011). SonderschullehrerInnenausbildung NEU Konzeptionel-
le Überlegungen zur momentanen Diskussion um die Neugestaltung 
der LehrerInnenausbildung in Österreich. Zeitschrift für Inklusion, 3. Re-
trieved: www.inklusion-online.net 

Feyerer, E. (2014). Offene Fragen und Dilemmata bei der Umsetzung der UN- 
Konvention. Zeitschrift für Inklusion, 1-2. Retrieved: www.inklusion-on-
line.net ISSN: 1862-5088

Fisher, D., Grove, K-A. & Sax, C., (2000). «The Resilience of Changes
Promoting Inclusiveness in an Urban Elementary School». Elementary
School Journal. 100 (3), 213-227. ISSN: 0013-5984.
Gebhardt, M., Schwab, S., Reicher, H., Ellmeier, B., Gmeiner, S. Rossmann, P., 

& Gasteiger Klicpera, B. (2011). Einstellungen von LehrerInnen zur schu-
lischen Integration von Kindern mit einem sonderpädagogischen För-
derbedarf in Österreich. Empirische Sonderpädagogik, 4, 275-290. Re-
trieved: www.psychologie-aktuell.com/.../esp.html

Holzinger, A., Kernblichler, G., Kopp-Sixt, S., Much, P., Pongratz, H.J. (2011). 
Gemeinsam die Qualitaet in der schulischen Integration reflektieren und ge-
stalten. Paedagogische Hochschule Steiermark. Graz: Verlag PHST. ISBN 
978-3-902392-14-5  

Klemm, K. & Preuss- Lausitz, U. (2011). Auf den Weg zur schulischen Inklu-
sion in Nordrhein –Westfalen.  Empfehlungen zur Umsetzung der UN- 
Behindertenrechtskonvention im Bereich der allgemainen Schulen. Es-
sen und Berlin. Gutachten. Retrieved: www.dgfe.de

Klichenmann, R. & Reist, S. (2010). Einstellungen von Lehrpersonen zur In-
tegration. Entwicklung und Evaluation eines Instrumentes zur Erfas-
sung der Einstellungen von Lehrpersonen zur schulischen Integration. 
Masterthese. HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. 

Meyer, N. (2011). Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern an Berliner 
Grundschulen zur Inklusion. Empirische Studie. Fachbereich erziehungs-
wissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin. Masterarbe-
it. Retrieved: http://bidok.uibk.ac.at/library/meyer-einstellung-dipl.html

Πέννα, Α (2008). Στάσεις και ετοιμότητα των δασκάλων ως προς την ένταξη 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Διδακτορική 
Διατριβή. Φλώρινα. 

Πετρίδης, Δ. (2000). «Εφαρμοσμένη στατιστική στην τεχνολογία τροφίμων».

Αλεξία Πέννα
Στάσεις δασκάλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών …



1876

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Εκδοτική Όμηρος. Θεσσαλονίκη. 
Price, Mayfield, McFadden, & Marsh, (2001). «Collaborative Teaching: Special 

Education for Inclusive Classrooms». Chapter 2: Legal Issues of  Interest in 
Collaborative Teaching. Copyright , Parrot Publishing L.L.C., 1-13.

Δρ. ΑΛΕΞΙΑ Δ. ΠΕΝΝΑ 
Dr. Alexia D. Penna

Δασκάλα Π.Τ.Δ.Ε.- Α.Π.Θ. 
Ειδική Παιδαγωγός- Λογοθεραπεύτρια 

Magister Artium Ειδικής Παιδαγωγικής στις Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας 
L.M.U. Μονάχου Γερμανίας 

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ιδιότητα: Δασκάλα & Ειδική Παιδαγωγός 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 15, Τ.Κ. 62125 ΣΕΡΡΕΣ 
Kινητό: 6976  625381

E-mail: alex-penna@hotmail.com



1877

Η επίδραση των διαδικτυακών  
και των ηλεκτρονικών παιγνιδιών σε αυτιστικό 

παιδί. Μια μέθοδος εκπαιδευτικής 
παρέμβασης  - μελέτη περίπτωσης

Δρ. Αικατερίνη Π. Σταύρου

ABSTRACT

According to international literature, it is an indisputable fact that some 
children lead in addiction to virtual reality and certainly to dangerous 
ramifications by the unhindered use of the internet or electronic gaming.  
Our research is a case study of a high-functioning autistic child (Syndrome 
Asperger),which it was in the electronic state of dependency. Our 
individualized educational intervention was a behavioral type program 
and it lasted intensively for three consecutive years. Its purpose was to 
improve child’s social- emotional condition, through early rehabilitation 
of the video games and the internet.

                   
1.0 ΕΙσΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τα θεωρητικά δεδομένα, μέσω της χρήσης των διαδικτυακών 
παιχνιδιών-ρόλων μειώνεται για το παιδί η αξία της επικοινωνίας με το πραγ-
ματικό περιβάλλον Κατά συνέπεια είναι επιρρεπές σε περιβάλλοντα απομό-
νωσης και εγκλωβισμού και η ενασχόλησή του με το εικονικό περιβάλλον, 
μειώνει την προσπάθειά του να συναναστρέφεται και να επενδύει στις κοι-
νωνικές του σχέσεις. Το αυτιστικό παιδί του οποίου η κοινωνικοσυναισθη-
ματική κατάσταση είναι το ευαίσθητο σημείο του, λόγω των μειωμένων κοι-
νωνικών δεξιοτήτων, ενισχύεται μέσω της διαδικτυακής ενδυνάμωσης και 
αναπτύσσει σχέση εξάρτησης από το διαδίκτυο. Παρατηρείται πιο αναλυτι-
κά έλλειψη επικοινωνίας, κλείσιμο στον εαυτό του, εγωιστικές τάσεις, δυσκο-
λία συγκέντρωσης και μαθησιακές δυσκολίες. Το 1964 ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (WHO) άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο εξάρτηση σε αντι-
κατάσταση του όρου εθισμός και εξοικείωση λόγω αρνητικών συνειρμών 
με αυτές τις λέξεις (WHO,2011). Οι αρνητικές συνέπειες επηρεάζουν κατεξο-
χήν την κοινωνικο-συναισθηματική υγεία και ασφαλώς τη γενικότερη ανά-
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πτυξη των παιδιών. Αποβαίνουν δε σοβαρές και επικίνδυνες με το σχημα-
τισμό εξάρτησης. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μεγάλος καθώς οι εκδηλώ-
σεις της ηλεκτρονικής εξάρτησης (του εθιστικού συνδρόμου) είναι άμεσα 
αισθητός. Έχουν γίνει σημαντικές έρευνες  πάνω σε αυτή τη περιοχή,   τις 
οποίες αναφέρουμε στη συνέχεια: Марина Жукова, Елена Фролова, Ксения 
Шишкина (2012). Prevention of dependence on computer games among 
primary school children. Poon, A. (2012). Computer game addiction and 
emotional dependence.  Kim, E., Namkoong, K., Taeyun, Kim, S. (2007). The 
relationship between online game additiction and aggression, self –control 
and narcissistic personality traits. Arntz, A. (2006). Pathological dependency: 
Distinguishing functional from emotional dependency. Gentile, D., Lynch, 
P., Linder, J., Walsh, D.(2004). The effects of violent video game habits on 
adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Loy, D., 
Dattilo, J. (2000). Effects of different play structures on social interactions 
between a boy with Asperger’s syndrome and his peers. Dill, K., Dill, C. 
(1998). Video game violence: A review of the empirical literature. Phillips, 
C., Rolls, S., Rouse, A., Griffiths, M. (1995). Home video game playing in 
schoolchildren: a study of incidence and patterns of play.  Krueger, A. 
(1993). How computers have changed the wage structure: Evidence from 
microdata, 1984-1989.  Fisher, S. (1994). Identifying video game addiction 
in children and adolescents. 

O παράγοντας της αυτοεκτίμησης των ατόμων είναι εκείνος που μπορεί 
να προβλέψει την παθολογική χρήση του διαδικτύου (Amstrong et al, 2000), 
συνεπώς τα άτομα που δεν έχουν επαρκή αυτοεκτίμηση (όπως το αυτιστι-
κό παιδί) έχουν ένα σημαντικό παράγοντα της προσωπικότητας τους που 
τα επηρεάζει σχετικά με το θέμα της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. 
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες οι πιο ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών 
επιρροής είναι τα 6-9 έτη. 

Ένας τύπος εθιστικής συμπεριφοράς είναι ο Video Games. Υπολογίζο-
νται πως σήμερα υπάρχουν περισσότερα από είκοσι εκατομμύρια ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών. Η χρήση του όρου video game έγινε ευρεία και έφτασε 
να σημαίνει όλους τους τύπους οθόνης, των μορφών και των πλατφορμών. 

Η πιο συναρπαστική πτυχή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι τα role-
playing games (τα παιχνίδια ρόλων), τα οποία σε αντίθεση με τα πραγμα-
τικά παιχνίδια προκαλούν αδυναμία στο παιδί να χτίσει τη δική του ιστο-
ρία έτσι ώστε αντλώντας κανόνες και ρόλους που είναι ήδη προγραμματι-
σμένοι στο παιγνίδι, να εγκλωβίζεται σε ήδη υπάρχουσες επιλογές. Συνε-
πώς, η διαδικασία της αφομοίωσης των κοινωνικών ρόλων από το παιδί, 
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το οποίο είναι ακόμη αδιαμόρφωτο με τέτοιες ιδιότητες, διαστρεβλώνεται 
και, αντί να γαλουχείται προς τη φιλικότητα, τη διαφάνεια, την επιθυμία να 
επικοινωνεί και τη συμπόνια, στρέφεται δυσμενώς προς τάσεις αυξημένης 
επιθετικότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τα κάθε είδους ηλεκτρο-
νικά και διαδικτυακά παιγνίδια  αντικαθιστούν την πραγματικότητα με μια 
εικονική πραγματικότητα όπου τα παιδί-παίκτης γίνεται ουσιαστικά σκλά-
βος (καθώς η εικόνα δεν το αφήνει να σκεφτεί), εκποιούν ένα σημαντικό 
μέρος της ελευθερίας του και, κατ’ επέκταση το παιδί χάνει την ικανότη-
τα άμυνας και αντιστάσεων έτσι ώστε απομονώνεται ακούσια από το κοι-
νωνικό του περιβάλλον και συνεπώς εκκολάπτεται ως ανενεργό κοινωνι-
κά άτομο χωρίς καμιά κοινωνική θέση. Υπάρχει η άποψη πως οι βίαιες συ-
μπεριφορές υιοθετούνται από τα παιδιά λόγω του ότι θέλουν να μιμηθούν 
τον ήρωα του παιχνιδιού και να αποτελέσουν ένα πρότυπο επιτυχίας (ει-
κόνα του “δυνατού”) μέσω βίαιης και παράνομης συμπεριφοράς. Το παιδί, 
βλέποντας τον ήρωα του παιχνιδιού να γίνεται καλύτερος και πιο δυνατός 
χρησιμοποιώντας βία και έχοντας παραβατική συμπεριφορά, πιστεύει πως 
μιμούμενος τον ήρωά θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Το παιδί-παίκτης επι-
στρέφοντας στον πραγματικό κόσμο αισθάνεται ανίσχυρο, μικρό και ευά-
λωτο σε εχθρικά περιβάλλοντα.

Συνοψίζοντας, οι δυσμενείς επιρροές της ηλεκτρονικής εξάρτησης στο 
παιδί εστιάζουν στην διανοητική του ανάπτυξη (μνήμη, σκέψη, φαντασία, 
αντίληψη, ευελιξία στην ανάπτυξη της σκέψης, δημιουργικότητα), στην εν-
συναίσθησή του η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στη κοινω-
νικοσυναισθηματική του ανάπτυξη (επιμονή, υπομονή, σωστή στάση προς 
την αβεβαιότητα, ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες περιβαλ-
λοντικές συνθήκες και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, σε στρεσογόνες κα-
ταστάσεις, στην  ικανότητα να δεχθεί νέες ιδέες και να αλλάξει και στις δε-
ξιότητες επικοινωνίας). Tα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να επη-
ρεάσουν τη μάθηση και την κοινωνική συμπεριφορά παίρνοντας το μέρος 
των δραστηριοτήτων, όπως η ανάγνωση, οικογενειακές σχέσεις και κοινω-
νικό παιχνίδι με τους συνομηλίκους (Huston et al., 1992).

Παρατηρείται επίσης, αδύναμος αυτοέλεγχος και πειθαρχία, ασθενής 
έλεγχος των συναισθημάτων του και δη του παιδιού με αναπηρία. Συμπτώ-
ματα της ηλεκτρονικής εξάρτησης είναι επίσης η απουσία εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων όπως αθλητικές δραστηριότητες, μουσική, κοινωνικές 
και φιλικές συναναστροφές. 
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1.1 Γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών με Σύνδρομο Asperger

Το σύνδρομο Asperger είναι μια υποκατηγορία του ευρέως φάσματος των 
Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών σύμφωνα με το παγκοσμίως επίση-
μο διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-V της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. 
Τα παιδιά που ανήκουν στο σύνδρομο Asperger έχουν υψηλή λειτουργικό-
τητα (χωρίς αυτό να σημαίνει πως η ανάγκη για εκπαιδευτική παρέμβαση 
είναι μειωμένη) γι’αυτό το λόγο έχουν περισσότερη συνείδηση της ιδιαιτε-
ρότητας τους και ως εκ τούτου, παρουσιάζουν ιδιαίτερα περίπλοκα προ-
βλήματα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην καθημερινή τους ζωή (Πα-
παγεωργίου, 2003). Ωστόσο, με την κατάλληλη υποστήριξη είναι απόλυ-
τα ικανά να ζήσουν μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη ζωή. Οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε τρεις τομείς. Αυτοί είναι η γνωστή «τρι-
άδα των διαταραχών»: Κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνική επικοινωνία 
και στην κοινωνική φαντασία.

2.0. το υΠοΚΕΙΜΕνο τΗσ ΜΕΛΕτΗσ ΜΑσ   

Το υποκείμενο της έρευνάς μας είναι η περίπτωση του Α., ενός αυτιστικού 
παιδιού υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger) ο οποίος στην αρ-
χή της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν μαθητής της Τρίτης Δημοτικού και 
βρισκόταν σε κατάσταση ηλεκτρονικής εξάρτησης. Η εκπαιδευτική μας πα-
ρέμβαση διήρκησε εντατικά τρία συνεχή έτη. Ο εθισμός του Α. αφορούσε 
τη σχέση του με κάθε είδους ηλεκτρονικό παιγνίδι τόσο στον Η.Υ. όσο και 
σε ειδικές πλατφόρμες, που είχε γίνει αυτοσκοπός.  Ως αποτέλεσμα, είχε μη-
δενιστεί η αξία της επικοινωνίας για τον ο Α. ,ο οποίος απομονώθηκε από 
το περιβάλλον του και παρουσίαζε βίαιες και αντικοινωνικές συμπεριφορές. 

Ο Α. είναι το δεύτερο και τελευταίο τέκνο μιας ελληνικής οικογένειας. Η 
επιστημονική γνωμάτευση του αρμόδιου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έγινε στην προσχολική 
ηλικία του Α. διέγνωσε πως έχει Σύνδρομο Asperger και από τούδε και στο 
εξής φοιτά σε τμήμα ένταξης. Δυστυχώς, η υλική ασφάλεια και οι μοναδι-
κές αμοιβές και δώρα από τους γονείς  και το συγγενικό του περιβάλλον 
(μη γνωρίζοντας τις συνέπειες) αφορούσαν ηλεκτρονικό υλικό όπως video 
games, play station και διάφορες κονσόλες πέμπτης γενιάς ηλεκτρονικών 
παιγνιδιών και επιπλέον η χορήγηση της απόλυτης ελευθερίας στη χρήση 
του διαδικτύου μόνο για «ασφαλές» παιγνίδι. Επιπρόσθετα, σε καταστάσεις 
ματαίωσης, οι γονείς έβρισκαν καταφυγή στις οθόνες για να αποφύγουν τις 
αντιδράσεις του παιδιού και για να ηρεμήσει. Με το υψηλό νοητικό δυναμι-
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κό του ο Α. κατάφερνε να χειριστεί τους γονείς του έτσι ώστε αφού τελείω-
νε επιτυχώς τα μαθήματά του να μένει για ώρες μπροστά στις οθόνες ανε-
ξέλεγκτα, καθώς οι γονείς του μη γνωρίζοντας τις συνέπειες αυτών των παι-
γνιδιών και λόγω της ευαισθησίας τους για την ιδιαιτερότητα του παιδιού 
τους, του επιτρέπανε την κατάχρηση και η επίβλεψή τους κατά τη χρήση 
του υπολογιστή ήταν ανεπαρκής. Συνεπώς τα ηλεκτρονικά παιγνίδια είχαν 
αντικαταστήσει τη λειτουργία των πραγματικών σχέσεων.

3.0. το ΠροΓρΑΜΜΑ τΗσ ΕΚΠΑΙΔΕυτΙΚΗσ ΜΑσ ΠΑρΕΜΒΑσΗσ 

Προηγήθηκε της παιδαγωγικής μας παρέμβασης η εκπαιδευτική μας αξιο-
λόγηση. Ο Α., ως απόρροια του συνδρόμου υπολειπόταν όπως προαναφέ-
ραμε, στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα με αποτέλεσμα τις ελλιπείς 
κοινωνικές δεξιότητες. Η αυτοεκτίμηση ως πρωτεύον χαρακτηριστικό της 
κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης  αντιπροσωπεύει τη συναισθημα-
τική πλευρά του εαυτού και αναφέρεται στη σφαιρική άποψη που έχει κά-
ποιος για την αξία του ως ατόμου. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνδέεται με 
συναισθηματικές διαταραχές Μακρή- (Μπότσαρη, 2001), συνεπώς η ανά-
πτυξη θετικής αυτοεκτίμησης στα παιδιά προλαμβάνει ψυχολογικά και συ-
μπεριφοριστικά προβλήματα (Ekeland et al.,  2004).

Η εξατομικευμένη συμπεριφορική μας παρέμβαση έγινε μέσα στο οικο-
γενειακό του περιβάλλον. Σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής παρέμβασης 
ενεπλάκησαν και ενισχύθηκαν τα πρόσωπα του κοινωνικού περιβάλλοντος 
του παιδιού. Εφαρμόσαμε ένα σταθερό και οργανωμένο πρόγραμμα στην 
εκπαιδευτική μας παρέμβαση χρησιμοποιώντας οπτικά συστήματα, όπως 
ημερολόγια, λίστες ελέγχου, εικόνες και σημειώσεις έτσι ώστε καθοδηγή-
θηκε το παιδί και διευκολύνθηκε η επικοινωνία του μαζί μας. 

3.1. Σκοπός και στόχοι

Ο σκοπός μας εν γένει ήταν να είναι σε θέση ο Α. να απεξαρτηθεί αποκτώ-
ντας ικανότητα αποστασιοποίησης και κριτικής στάσης απέναντι στα ηλε-
κτρονικά ερεθίσματα και όχι η παντελής απόρριψή τους. Επομένως εστιά-
σαμε ακριβώς στην ανάπτυξη των κοινωνικών-συναισθηματικών δεξιοτή-
των του Α., τους οποίους αναλύσαμε σε επιμέρους  στόχους ως εξής: 

1) Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
2) Ανάληψη ευθυνών
3) Τήρηση προτεραιοτήτων
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4) Αναζήτηση ασχολιών εκτός του διαδικτύου- αντιπροτάσεων
5) Αποδοχή ορίων
6) Αναγνώριση και επεξεργασία συναισθηματικών αναγκών
7) Έκφραση ή διαχείριση συναισθημάτων
8) Βελτίωση και διαπροσωπικών σχέσεων                                    
9) Βελτίωση αυτοεικόνας.

3.2.  Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε είναι εξατομικευμένη παρέμβαση 
συμπεριφορικού τύπου με ενισχυτές και αμοιβές, ώστε να απεξαρτηθεί το 
παιδί και να εξοικειωθεί με νατουραλιστικές συνθήκες, μέσα σε ένα κλίμα  
ασφάλειας, φιλικής διάθεσης και συνεργασίας. Καθώς ο A. διαθέτει υψη-
λή νοημοσύνη και ικανότητες αλλά υπολείπεται στην επικοινωνία ασφα-
λώς και δεν κατέχει το πρότυπο της συμπεριφοράς, για αυτό το λόγο αντι-
μετωπίσαμε τα συμπεριφορικά του προβλήματα με τη μέθοδο της τροπο-
ποίησης της συμπεριφοράς εξαιτίας της θεωρητικής θεμελίωσης και απο-
τελεσματικότητάς της. 

Η εκπαιδευτική μας παρέμβασή βασίστηκε στη «μέθοδο βαθμιαίας αντι-
κατάστασης» του χρόνου που αφιερώνει το παιδί- υποκείμενο έρευνας στα 
role –playing games με παιχνίδια ρόλων μέσω εποικοδομητικής αφηγηματι-
κής παρέμβασης για την κοινωνικοσυναισθηματική του υγεία και ανάπτυξη.

Παράλληλα, γινόταν συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς του Α. 
ώστε να συγκλίνουν οι γραμμές παρέμβασης στους κοινούς μας στόχους. 

Πιο αναλυτικά για τις στόχους ανάληψη ευθυνών, αποδοχή ορίων και 
αναγνώριση και επεξεργασία των συναισθημάτων προωθήσαμε την συ-
μπεριφορά του εφαρμόζοντας την αλυσιδωτή σύνδεση μέσω των θετικών 
ενισχύσεων συνεπώς, επιβραβεύαμε τον συνδυασμό των επιμέρους ικανο-
τήτων μέχρι να ενσωματωθούν οι συμπεριφορικές διαδοχές σε μια πλήρη 
διαδοχή. Οι βοήθειες μας αποσύρονταν μετά τη δημιουργία της συμπερι-
φορικής αλυσίδας. 

Ιεραρχήσαμε τα στάδια και τις μεθόδους  που ακολουθήσαμε ως εξής:
1) Ενισχύαμε τον Α. χωρίς χρονική καθυστέρηση μετά την εμφάνιση της  

επιδιωκόμενης-επιθυμητής συμπεριφοράς ώστε, να δημιουργηθεί γρήγορα 
η νέα συμπεριφορά. Αντίθετα, για τη διατήρηση μιας ήδη διαμορφωμένης 
ή υπάρχουσας συμπεριφοράς ενισχύαμε σε σταθερά χρονικά διαστήματα. 
Επομένως, αναδεικνύαμε τα θετικά χαρακτηριστικά του, τον επαινούσαμε 
σε περίπτωση θετικής συμπεριφοράς, τον ενθαρρύναμε και ενισχύαμε τα 
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δυνατά του σημεία και βασιζόμενοι αναπτύσσαμε την αυτοεκτίμησή του.
2) Χρησιμοποιήσαμε επίσης τη μέθοδο μορφοποίησης της συμπεριφο-

ράς, με μία διαδοχική προσέγγιση της συμπεριφοράς- στόχου. Αρχικά με 
συνεχή ενίσχυση συμπεριφορών σχετικών αλλά απομακρυσμένων από τη 
συμπεριφορά – στόχο και στην πορεία με ενίσχυση συμπεριφορών παρό-
μοιων με τη συμπεριφορά – στόχο.

3.3. Ερευνητικό εργαλείο

Αξιοποιήσαμε αφηγηματικά το δομικό μοντέλο του Propp,Vl. για το 
λαϊκό παραμύθι ως εργαλείο έρευνας και το εφαρμόσαμε στο ψυχό-
δραμα, ως μέσο για την εύρεση της γνώσης και την διαδικασία της 
εσωτερικής αλλαγής του Α., γιατί η μέθοδος του ψυχοδράματος που 
είναι βασισμένη στο παιχνίδι των ρόλων (role play) επιδιώκει τη αφη-
γηματική στην περίπτωσή μας εκδραμάτιση (acting) των ψυχικών συ-
γκρούσεων του Α. και επιτρέπει τη διείσδυση της λογικής μέσω του 
λόγου. Σύμφωνα με τον Καψωμένο, Ερ. το δομικό μοντέλο του Propp 
εφαρμόστηκε με επιτυχία  από τον Greimas, Al. στο αναλυτικό ψυχό-
δραμα και επιβεβαιώθηκε η καθολικότητα του μοντέλου καθώς και 
οι δυνατές εφαρμογές του, (δες σχετικά την έρευνα του M.Safouan με 
τίτλο Reflexions sur le psychodrama analytique “Bulletin de psychologie” 
30/11/1963), εφαρμόστηκε η ψυχοδραματική θεραπεία ως τεχνική, 
σε  ένα παιδί με έντονα ψυχολογικά προβλήματα, για να προωθήσει 
την σταδιακή πραγμάτωση του αφηγηματικού μοντέλου του Propp 
ως την ολοκλήρωσή του (Algirdas,  2005).

Τα λαϊκά παραμύθια που αξιοποιήσαμε ήταν από τις συλλογές της συγ-
γραφέως, (Σταύρου, Αικ. 2012). 

Εφαρμόζοντας το ψυχαναλυτικό μοντέλο της ανθρώπινης προσωπικό-
τητας, τα παραμύθια μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα στο συνειδητό, στο 
προσυνειδητό και στο ασυνείδητο, σε όποιο επίπεδο λειτουργεί σ΄εκείνη τη 
φάση η καθεμιά από αυτές τις ψυχικές διαστάσεις. Ιδίως όταν διαπραγμα-
τεύονται προβλήματα που απασχολούν το παιδικό μυαλό, μιλούν στο υπό 
εκκόλαψη Εγώ του και ενθαρρύνουν την ανάπτυξή του, ενώ ταυτόχρονα 
ανακουφίζουν από τις προσυνειδητές και ασυνείδητες πιέσεις. Καθώς ξε-
τυλίγεται η παραμυθιακή ιστορία, ενσαρκώνοντας τις πιέσεις του Εκείνου 
επιτρέπουν την αναγνώρισή τους και δείχνουν δρόμους για την ικανοποί-
ηση των πιέσεων και των δυσκολιών του παιδιού, οι οποίες ταυτίζονται με 
τις απαιτήσεις του Εγώ και του Υπερεγώ.  Συνεπώς, μέσω της παραμυθο-
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ειδούς αφήγησης (της περίτεχνης πλοκής της και των συγκρούσεών που 
αναπτύσσονται), επιτυγχάνεται «κάθαρση» και εκτόνωση άσχημων ψυχο-
λογικών καταστάσεων και προβλημάτων στο παιδί καθώς και τους τρόπους 
αντιμετώπισής των (ο.π. Σταύρου, Αικ. 2012).

3.4. Η Διαδικασία της παρέμβασής μας

Η παρέμβασή μας υλοποιήθηκε σε δύο παράλληλες φάσεις:
Α) Στην πρώτη φάση γινόταν αφήγηση από εμάς επιλεγμένων λαϊκών 

παραμυθιών και στη δεύτερη φάση προτρέπαμε τον Α. να κατασκευάσει  
τη δική του αφήγηση με στόχο τη διερεύνηση και έκφραση των συναισθη-
μάτων του. Μέσα από τις αφηγήσεις παρουσιάζαμε καταστάσεις στον Α. 
και περνούσαμε μηνύματα που μπορεί καλύτερα να επεξεργαστεί και να 
αφομοιώσει, έτσι ώστε να παραδειγματιστεί και να πράξει ανάλογα σε πα-
ρόμοιες καταστάσεις σε συνθήκες δύσκολες και απρόοπτες. Σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προτείνεται από το 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.- Π.Ι. 2009, ένα σχέδιο παρέμβασης με στοχευόμενες δραστηριό-
τητες ψυχοκινητικής και συναισθηματικής οργάνωσης μέσω του συμβολι-
κού δραματοποιημένου παραμυθιού.

Οι εικόνες και οι ήχοι των ηλεκτρονικών παιχνιδιών υποκαθιστούνταν 
σταδιακά μέσα από τις αφηγήσεις με εικόνες που το ίδιο το παιδί δημιουρ-
γούσε μόνο του νοητά και προσάρμοζε στις ανάγκες και στις ικανότητές 
του, συνεπώς άρχισε να σκέφτεται. 

Β) Ο ρόλος μας στη δεύτερη φάση περιορίστηκε στο συντονισμό των 
αφηγηματικών του προσπαθειών καθώς και, στην καθοδήγηση του ώστε 
να μη ξεφύγει από τη συνταγματική οργάνωση των λειτουργιών και, ασφα-
λώς στην καταγραφή των αφηγηματικών προσπαθειών του στις οποίες ανέ-
τρεχε και μελετούσε.

 Η παρέμβαση μας υλοποιήθηκε με το εξής σχήμα: Το πρώτο έτος της 
παρέμβασης μας οι συνεδρίες ήταν τρεις φορές την εβδομάδα για 40΄και 
μοιραζόταν στις δύο φάσεις . Για τα επόμενα δύο έτη οι συνεδρίες ήταν δύο 
ανά εβδομάδα για 30΄μοιρασμένα στις δύο ερευνητικές φάσεις.

1) Παράλληλα ενισχύσαμε τη συγκέντρωση προσοχής και οριοθετήσα-
με την συμπεριφορά. Επομένως, θέσαμε όρια με συνέπεια, λογική, γρήγορα 
και απλά. Σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης προσπαθούσαμε να έχουμε 
συχνή βλεμματική επαφή, ώστε να μπορούμε να τον επαναφέρουμε χρησι-
μοποιώντας το βλέμμα ή παραγλωσσικά μηνύματα (κινήσεις σώματος, άγ-
γιγμα κτλ). Όσον αφορά την τιμωρία προτιμήσαμε τη στέρηση προνομίων.
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2) Η συμμετοχή της οικογένειας σε κάθε βήμα της παρέμβασης ήταν κα-
θοριστική για την επιτυχημένη εφαρμογή της καθώς οι γονείς γνωρίζουν 
καλύτερα τις ανάγκες, επιθυμίες, τις όποιες ιδιαιτερότητες του Α. Παράλ-
ληλα γινόταν τακτική αξιολόγηση για τη διατήρηση των κεκτημένων στό-
χων και καταγραφή τους.

4.0. Η ΔυνΑΜΗ του ΛΑΪΚου ΠΑρΑΜυθΙου 

Τα θεμελιώδη στοιχεία του λαϊκού παραμυθιού που αποτελούν την αγα-
στή καταλυτική δύναμη-το κλειδί για το αυτιστικό παιδί είναι η ταύτιση του 
παιδιού με τον ήρωα και η συμβολική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Jung στα 
παραμύθια έχουν ενταχθεί και εκφράζονται ο κόσμος του πνεύματος και ο 
κόσμος των ορμών. Ο Jung αξιολογούσε τα παραμύθια και τα μυθικά σύμ-
βολα ως πηγές σοφίας. 

Εκεί βρίσκεται η μεγάλης σημασίας εκπαιδευτική και διδακτική αξία του 
στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Και  αναλυτικότερα: 

Α) Η ταύτιση του παιδιού με τον ήρωα της ιστορίας του επιτρέπει να ανα-
γνωρίσει, να μάθει και να δοκιμάσει τρόπους επίλυσης των εσωτερικών του 
συγκρούσεων, αναλαμβάνει το ρόλο του και περνά από τα στάδια μιας σει-
ράς  δοκιμασιών. Η ψυχοδυναμική θεώρηση της ταύτισης του παιδιού με τον 
ήρωα μέσω της αφηγηματικής εκδραμάτισης, έχει ένα χαρακτήρα κατ’ εξο-
χήν λυτρωτικό, καθαρτικό. Οδηγεί το παιδί στον υποκειμενικό του κόσμο με 
αυθεντικότητα και αποδοχή, ώστε να δημιουργήσει την επαφή με τον εαυτό 
του, να αποκτήσει ορθή συγκινησιακή εμπειρία και να ανακτήσει κατόπιν τη 
δύναμη να σκέφτεται. Συνεπώς, ο ήρωας κάθε παραμυθιού λειτουργεί σαν 
πρότυπο δείχνοντας στο παιδί το δρόμο για ανεξαρτητοποίηση, κοινωνικο-
ποίηση και τελική επιτυχία. Ο ήρωας κάθε παραμυθιού δείχνει τον δρόμο για 
ανεξαρτητοποίηση, κοινωνικοποίηση και επιτυχία «σ΄αυτή την ηθική αξία 
οφείλεται  η γοητεία του παραμυθιού, στον τρόπο αποκαλύπτει την εσωτε-
ρική μας φύση, με τις άπειρες ηθικές, ψυχικές και πνευματικές της δυνατότη-
τες. Είναι η αναζήτηση για το νόημα της ζωής», ( Κούπερ 1998).

Τα παραμύθια δεν εισάγουν το παιδί μόνο στην ιστορία του λογοτεχνι-
κού κειμένου αλλά και στην προσωπική του ιστορία, ώστε αποτελούν εξαί-
ρετη πνευματική τροφή (Παπανούτσος, 1980), καθώς αποτυπώνονται καλύ-
τερα στη μνήμη του και, το μήνυμα που περνάνε είναι ισχυρό και δυναμικό.

Β) Το παραμύθι είναι αχρονικό και αμετακίνητο καθώς μιλά στην ψυχή 
του αυτιστικού παιδιού, το οποίο θέλει να κρατήσει μια διάρκεια που δεν 
αναπτύσσεται, ένα χρόνο ανιστορικό. Μέσω της συμβολικής γλώσσας (η 
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οποία δίνει στο κείμενο νέο νόημα, νέες έννοιες, νέες σχέσεις) το αυτιστι-
κό παιδί να αρχίζει να νιώθει και να σκέφτεται γιατί τα σύμβολα διεισδύ-
ουν στο βαθύτερο ασυνείδητο του εκεί ακριβώς που θεμελιώνεται η ψυχι-
κή του υπόσταση.

Οι δοκιμασίες του παραμυθιακού ήρωα αποτελούν μεμονωμένες λει-
τουργίες, (σύμφωνα με τη συνταγματική ανάλυση του παραμυθιού κατά 
τον Propp, οι λειτουργίες του παραμυθιού σύμφωνα με τη μορφολογική 
θεωρία του Propp είναι 31 και κατανέμονται σε ζεύγη αντιθετικά ), οι οποί-
ες είναι ένας μεσολαβητικός σύνδεσμος ανάμεσα στην αρνητική και τη θε-
τική σειρά των λειτουργιών. Στην περίπτωσή μας καθώς ο Α. είναι ερμητι-
κά κλεισμένος στο εγώ του, υπάρχει ένας αποκλεισμός να μπει στη θέση 
του άλλου που σύμφωνα με τον Lacan ερμηνεύεται ως έλλειψη της συμβο-
λικής ιδιότητας και ερμηνείας, έλλειψη κάποιου πρωταρχικού σημαινόμε-
νου που χάθηκε στις πρώτες στιγμές της ύπαρξης του παιδιού. Η συμβολι-
κή ιδιότητα ωστόσο, όπως και στα παραμύθια περιέχει αντιθετικά σχήμα-
τα (θετικός και αρνητικός πόλος) που είναι θετικό να συγκλίνουν. Εκεί έγκει-
ται η αδυναμία του Α. ο οποίος ενώ διαθέτει ένα συμβολικό σχήμα αντιθε-
τικών πόλων θετικού και αρνητικού, δεν συγκλίνουν. Ωστόσο, όλες οι στά-
σεις και ταυτίσεις που κάνει το παιδί με τα δρώντα παραμυθοειδή  πρόσω-
πα και τις στάσεις τους, είναι σύμμετρες προς τη βαθμίδα ανάπτυξής του,  
αναλόγως δεν συγχέει το παραμύθι με την πραγματικότητα.

4.1. Αποτελέσματα -  Συμπεράσματα

Με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης  διαπιστώσαμε  την 
εξέλιξη ωρίμανσης και αυτοεκτίμησης του Α., ο οποίος μέσω του ψυχοδρά-
ματος από το βίωμα των δραματικών του εκφάνσεων και το ακόνισμα της 
ψυχολογικής του ευαισθησίας και ευφυΐας, ανακάλυψε σταδιακά τον εαυ-
τό του και απελευθερώθηκε  από τον εγκλωβισμό της  εξάρτησης. Ο συν-
δυασμός του δομικού μοντέλου του Propp στο ψυχόδραμα, επιβεβαιώνει 
την καταλυτική ψυχοκοινωνική επίδραση της αφήγησης στον Α.

 Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 που ακολουθεί, η πλειοψηφία των αρ-
χικών μας στόχων υλοποιήθηκαν. Οι κοινωνικές δεξιότητες του ενισχύθη-
καν και οι προβληματικές καταστάσεις έγιναν κατανοητές και προβλέψιμες. 
Παράλληλα, ταυτίζοντας τον εαυτό του με τον ήρωα της ιστορίας ελέγχει 
πια τη συμπεριφορά του και “ανταποκρίνεται” για την ζωή του.  Έμαθε τις 
διάφορες μορφές ηθικής συμπεριφοράς όπως να αποφεύγει να αντιδρά 
σε ερεθίσματα που μπορεί να τον φορτώσουν ψυχικά (παθητική αποφυ-
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γή), έχοντας βιώσει μέσω του παραμυθιού το άγχος της τιμωρίας, της ανή-
θικης συμπεριφοράς του κάθε δρώντος προσώπου. Επίσης, άρχισε να μι-
μείται τις επιλογές και τις πράξεις των δρώντων προσώπων, να παραδειγ-
ματίζεται και να πράττει ανάλογα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ πα-
ράλληλα έμαθε αποτελεσματικά να διαχωρίζει το σωστό από το λάθος, το 
επικίνδυνο από το μη επικίνδυνο, τι πρέπει να αποφεύγει και τι όχι. 

Επιπρόσθετα, οι γονείς του ενδυναμώθηκαν στο γονεικό τους ρόλο και 
επαναπροσδιόρισαν και έκτισαν τη σχέση τους με τον Α. σε νέες βάσεις. Έμα-
θαν πως να χειρίζονται όλες τις καταστάσεις στην καθημερινότητα του, ενώ 
παράλληλα άρχισαν να δημιουργούν μαζί, να διασκεδάζουν, να οργανώνουν 
δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, παρατήρησης, μίμησης, συγχρονι-
σμού και δυναμικής αλληλεπίδρασης. Έχει αποδειχθεί πως όταν οι μητέρες 
επιβάλουν όρια,  είναι αποτελεσματικά στη μείωση του χρόνου του παιδιού 
με την τηλεόραση,  Truglio, Murphy, Oppenheimer, Huston, & Wright, (1996).

    Εν κατακλείδι, σε μια κοινωνία που βασίζεται όλο και περισσότερο  
από την εξάρτησή της από την τεχνολογία και τα κάθε είδους ηλεκτρονικά 
και διαδικτυακά παιγνίδια έχουν γίνει κοινωνική και οικονομική αναγκαι-
ότητα που διαπερνά κάθε μέρος της ζωής, πρέπει να ληφθούν τα απαραί-
τητα προληπτικά μέτρα για τις αρνητικές συνέπειες από τη χρήση τους σε 
καθημερινή βάση. Και ασφαλώς να υιοθετηθούν πολύτιμα εργαλεία και εκ-
παιδευτικοί μέθοδοι στην Ε.Α.Ε. ώστε να αποφθεχθούν τυχών εξαρτήσεις.

Πίνακας 1

στοΧοΙ  ΕΚΠΑΙΔΕυτΙΚΗσ
 ΠΑρΕΜΒΑσΗσ

ΜΕτΑ τΗν ΕΚΠΑΙΔΕυτΙΚΗ
ΠΑρΕΜΒΑσΗ

Ανάπτυξη της 
Αυτοεκτίμησης

Ο στόχος επιτεύχθηκε ως 
αποτέλεσμα όλης της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης μας.

Ανάληψη ευθυνών
Ήταν από τους δύσκολους στόχους 
μας, ωστόσο επιτεύχθηκε σε 
συνδυασμό με τα κίνητρα.

Τήρηση προτεραιοτήτων

Ο στόχος επιτεύχθηκε με την εξέλιξη 
της παρέμβασης μας, καθώς ο Α. 
αντιλαμβανόταν την αναγκαιότητα 
του.
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Αναζήτηση ασχολιών 
εκτός του
 διαδικτύου- αντιπροτάσεων

Με την βοήθεια των γονέων του και 
την ουσιαστική καθοδήγηση μας, 
ο Α. στράφηκε με ενθουσιασμό 
σε μαθήματα αγιογραφίας και σε 
αθλητικές δραστηριότητες.

Αποδοχή ορίων Επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με την 
τήρηση προτεραιοτήτων.

Έκφραση
 ή διαχείριση συναισθημάτων

Ο στόχος επιτεύχθηκε, καθώς ο Α. 
απορρύθμιζε
 τη συμπεριφορά του.

Βελτίωση
διαπροσωπικών σχέσεων

Ο στόχος επιτεύχθηκε εν μέρει, 
ωστόσο παραμένουν οι δυσκολίες 
λόγω του συνδρόμου.

Αναγνώριση και επεξεργασία 
συναισθηματικών αναγκών

Ο Α. κατάφερε να προσαρμόσει τις 
συναισθηματικές του εκφράσεις 
σύμφωνα  με τις κοινωνικές 
συνθήκες. 
Καθώς επίσης, να 
κατανοεί, να εκφράζει και να 
μοιράζετε τα συναισθήματά του.

Βελτίωση αυτοεικόνας Ο στόχος επιτεύχθηκε ως απόρροια 
της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησής του.
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οι δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο 

Ελπίδα Τσαγγοπούλου 

ABSTRACT

This paper studies the reading ability of the students in class 3 as well as 
the way they handle oral speech, so that we can determine whether there 
is a connection between reading and oral speech. The reading ability was 
assessed with reading test during the subject of the Greek language while 
the assessment of oral speech was achieved using the solom questionnaire 
(Assessment of student oral speech tool). After analyzing the data and 
comparing student’s performance in reading and oral speech the results 
of the study revealed that there is an interrelated connection between the 
two, to such a degree that the reading ability relies on oral speech. 

KEYWORDS: oral speech, written speech, reading abilities, solom. 

1.0. ΔυσΚοΛΙΕσ τΩν ΜΑθΗτΩν στον ΠροΦορΙΚο ΛοΓο

Ο Λόγος δηλαδή η ομιλούμενη ή εκφραστική γλώσσα είναι μία από τις πο-
λύ ενδιαφέρουσες γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου και συντελεί στην 
επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή. Αξιοποιώ-
ντας τα χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου (ενεργη-
τικότητα, αμεσότητα) καθώς και αυτά των δεξιοτήτων (ακοή, βραχύχρονη 
μνήμη) που την αφορούν, μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο χρήστης της γλώσσας, κυρίως βέβαια ο μαθητής της ξένης 
γλώσσας στο ρόλο του ακροατή. Η πρώτη δυσκολία αφορά το ρυθμό και 
την προφορά της ομιλίας των φυσικών ομιλητών οι οποίοι μιλούν γρήγο-
ρα και προκαλούν προβλήματα στην κατανόηση των μαθητών της ξένης 
γλώσσας. Οι μαθητές μιας ξένης γλώσσας χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
από τους φυσικούς ομιλητές για να κωδικοποιήσουν και να ερμηνεύσουν 
το λόγο που προσλαμβάνουν προφορικά και επομένως ο ρυθμός των φυ-
σικών ομιλητών τους προκαλεί δυσκολίες σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, οι 
περισσότεροι μαθητές εξαρτούν την κατανόηση του λόγου από την προ-
σήλωση σε κάθε λέξη και φράση του ομιλητή. Αυτή η τακτική καθιστά απα-
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ραίτητη τη γνώση της σημασίας όλων των λέξεων και φράσεων και η ύπαρ-
ξη άγνωστων λέξεων μπλοκάρει τους ακροατές και μειώνει την κατανόηση 
του μηνύματος. Επιπλέον, η ελλιπής σύνδεση ανάμεσα στο σημασιολογικό 
και στο φωνολογικό επίπεδο της λεκτικής πληροφορίας τους δημιουργεί 
σοβαρές δυσκολίες. Δηλαδή ένα άτομο είναι δυνατό να έχει άριστη γνώση 
σε σημασιολογικό επίπεδο, κατέχει τη σημασία της λέξης αλλά να βρίσκε-
ται σε σύγχυση στο φωνολογικό–αρθρωτικό επίπεδο. Μια άλλη δυσκολία 
για τους μαθητές οφείλεται στην προσωπική διαφορετική αντίληψη των 
πολιτιστικών αναφορών και της δομής του λόγου από αυτή που αντανα-
κλάται και εκφράζεται στα κείμενα, γραπτά ή προφορικά, της γλώσσας που 
μαθαίνουν. Έτσι, ενώ κατανοούν το σημασιολογικό νόημα κάθε μεμονωμέ-
νης λέξης του μηνύματος που προσλαμβάνουν, δεν κατανοούν τη σημα-
σία του συνόλου του μηνύματος. Πολύ συχνά οι μαθητές της ξένης γλώσ-
σας δυσκολεύονται κατά την κατανόηση του προφορικού λόγου επειδή θα 
πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα στο γλωσσικό ερέθισμα που λαμβάνουν 
παράγοντας προφορικό λόγο οι ίδιοι, δεξιότητα που επίσης παρουσιάζει 
ιδιαίτερες δυσκολίες στους χρήστες της ξένης γλώσσας. Τέλος, όταν είναι 
απαραίτητο να κρατήσουν σημειώσεις στη ξένη γλώσσα, συχνά παρουσι-
άζεται κάποια αδυναμία της βραχυπρόθεσμης μνήμης να συγκρατήσει την 
πληροφορία που παίρνει και να την αναπαραγάγει αμέσως σε γραπτό λό-
γο. Επιπλέον, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις πληροφορίες που λαμβά-
νουν στην ξένη γλώσσα. Προσηλώνουν την προσοχή τους στο να κατανο-
ήσουν τη κάθε λέξη ξεχωριστά και δεν εστιάζουν στην κατανόηση του γενι-
κού νοήματος που θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν με το συνομιλητή 
τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που κά-
νουν ένα κείμενο δύσκολο στην κατανόηση του. Ιδιαίτερα όταν αναφερό-
μαστε σε προφορικό λόγο, σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα του ακρο-
ατή να αξιοποιεί άμεσα τις πληροφορίες που λαμβάνει για να κατανοήσει 
στοιχεία που ειπώθηκαν και δεν έγιναν πλήρως αντιληπτά.

2.0. ΔυσΚοΛΙΕσ τΩν ΜΑθΗτΩν στο ΓρΑΠτο ΛοΓο

Η ανθρώπινη κοινωνία συγκροτήθηκε αρχικά με τη χρήση της ομιλίας και 
αρκετά αργότερα ήρθε ο γραπτός λόγος. Το φωνολογικό σύστημα είναι 
η βάση της λεκτικής επικοινωνίας. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας μπο-
ρεί να αλλάξει σε μορφοσυντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο ανάλογα 
με τις φωνολογικές διαφοροποιήσεις των λέξεων και των προτάσεων. Με 
την έναρξη της σχολικής φοίτησης το παιδί μαθαίνει ένα νέο τρόπο επικοι-
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νωνίας μέσω του οπτικού καναλιού. Αρχίζει να δημιουργείται ένα σύστη-
μα οπτικής ανάλυσης και έτσι μέσα από τα γραφήματα (γράμματα της αλ-
φαβήτου), γίνεται η αποθήκευση στο νοητικό λεξικό των λέξεων και των 
γραμματικών μορφημάτων (θέματα και καταλήξεις των λέξεων). Σταδια-
κά το παιδί θα πρέπει να δημιουργεί οπτικές αναπαραστάσεις των γραφη-
μάτων, των συλλαβών και των λέξεων. Η γραφή τώρα είναι η αναγωγή του 
λόγου στο χώρο που διευρύνει τις δυνατότητες της γλώσσας και αναδιαρ-
θρώνει τη σκέψη. Επίσης είναι μια κινητική δεξιότητα, η οποία χρήζει αυ-
τοματοποίησης. Το παιδί για να μπορέσει να κατακτήσει στη συνέχεια τον 
γραπτό λόγο θα πρέπει να έχει οργανώσει σε ένα λειτουργικό και παραγω-
γικό σύνολο μια πληθώρα δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως την κατανόη-
ση και την έκφραση του λόγου. Σε γενικές γραμμές σε αρθρωτικό επίπεδο 
το παιδί θα πρέπει να αρθρώνει τους φθόγγους της γλώσσας. Σε φωνολο-
γικό επίπεδο θα πρέπει να έχει καταληπτή ομιλία και αυτό το επιτυγχάνει 
συνδυάζοντας σωστά τα φωνήματα στον αυθόρμητο λόγο σύμφωνα πά-
ντα με την φωνοτακτική δομή της γλώσσας. Σε μορφοσυντακτικό επίπεδο 
οι προτάσεις του παιδιού θα πρέπει να παράγονται ορθά. Σε σημασιολογι-
κό επίπεδο θα πρέπει να γνωρίζει τη σημασία των λέξεων και των φράσε-
ων. Με άλλα λόγια να έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει το νόημα 
τους αλλά και να μπορεί να το κωδικοποιεί σε γλωσσικά αποδεκτή μορφή. 
Σε πραγματολογικό επίπεδο θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τους 
κανόνες που διέπουν, επηρεάζουν, και καθορίζουν την λεκτική επικοινωνία. 
Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα ελλείμματα στον γραπτό λόγο αποτελούν φυ-
σική συνέχεια και συνέπεια ελλειμμάτων στον προφορικό λόγο (Gallagher, 
2000). Ελλείμματα στη φωνολογική ενημερότητα (Swan & Goswami, 1997) 
και στη φωνολογική επεξεργασία (Snowling, 1995) επηρεάζουν σημαντι-
κά την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Είναι ζωτικός ο ρόλος 
των φωνολογικών δεξιοτήτων στην κατάκτηση της ανάγνωσης (Goswami 
& Bryant, 1990; Brady & Shankweiler, 1991). Η φωνολογική ενημερότητα, 
που είναι μία επίκτητη δεξιότητα, έχει να κάνει με τη συνειδητή διάκριση 
και ανάλυση της ομιλίας στα επιμέρους στοιχεία της, δηλαδή των λέξεων 
που συνθέτουν τις προτάσεις, των συλλαβών που συνθέτουν τις λέξεις και 
των φωνημάτων που συνθέτουν την συλλαβή. Φωνολογική ενημερότητα 
είναι όχι μόνο η διάκριση των φωνημάτων στη λέξη, αλλά και η αντίληψη 
των σχέσεων μεταξύ τους, η αντίληψη της ομοιοκαταληξίας, ο συνειδητός 
χειρισμός τους στη λέξη με σκοπό τη δημιουργία νέων λέξεων. 

Λάθη που παρατηρούνται στο γραπτό λόγο και οφείλονται σε προβλή-
ματα στο επίπεδο φωνολογικών αναπαραστάσεων είναι τα ακόλουθα: Στην 
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ανάγνωση, για να μπορεί το παιδί να διαβάζει θα πρέπει να μπορεί να υπάρ-
χει γραφοφωνημική αντιστοιχία , ανάλυση και σύνθεση των λέξεων σε συλ-
λαβές και στα επιμέρους φωνήματά τους. Στην γραπτή έκφραση τα λάθη 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στα συστημικά και στα δομικά. Συστημικά 
είναι τα λάθη που γίνονται ανάμεσα σε ζευγάρια φωνημάτων, τα οποία δι-
αφέρουν ως προς ένα διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό (ηχηρότητα, τό-
πος άρθρωσης, τρόπος άρθρωσης). Τα δομικά λάθη έχουν σχέση με τη φω-
νοτακτική δομή της λέξης. Συχνά παρατηρούνται πέρα από συστημικά και 
δομικά λάθη, λάθη στον τονισμό των λέξεων.

Λάθη που οφείλονται σε έλλειψη μορφοσυντακτικής, σημασιολογικής 
και πραγματολογικής επίγνωσης είναι τα παρακάτω. Στην ανάγνωση το παι-
δί που δυσκολεύεται στην κατανόηση του γραπτού λόγου, είναι το παιδί 
που δυσκολεύεται και στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Αυτό συμ-
βαίνει διότι είναι κοινές οι υποκειμενικές γνωστικές, γλωσσολογικές και επι-
κοινωνιακές ικανότητες. Στη γραπτή έκφραση τα πιο συχνά λάθη είναι η μη 
σηματοδότηση των ορίων ανάμεσα στις λέξεις και στις προτάσεις, η ελεύ-
θερη εναλλαγή ανάμεσα στα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα, η δυσκολία 
με το χρόνο των ρημάτων και το ποιόν ενέργειας, η δυσκολία να δώσει το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία, η μη ή η λάθος 
χρησιμοποίηση των συνδέσμων, αντωνυμιών και επιρρημάτων, η δυσκο-
λία στη χρήση ενός συγκεκριμένου είδους κειμένου με σταθερότητα και η 
έλλειψη συνεκτικότητας.

3.0. ΠρΑΚτΙΚο ΜΕροσ

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στον 
προφορικό και το γραπτό λόγο των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστη-
κε πως συνδέονται ο προφορικό λόγος και η ανάγνωση των παιδιών που 
φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Δείγμα  της έρευνας αποτέλεσαν 53 μαθη-
τές που φοιτούσαν στην Γ’ Δημοτικού, από τα οποία τα 26 ήταν αγόρια και 
τα υπόλοιπα 27 κορίτσια. Τα σχολεία επιλέχθηκαν τυχαία και ήταν δύο πο-
λυθέσια σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων. 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν κείμε-
να για να αξιολογηθεί η αναγνωστική ικανότητα των παιδιών, με θέματα 
που ήταν οικεία και ανταποκρίνονταν στο επίπεδο τους, προέρχονταν από 
το βιβλίο του μαθητή του μαθήματος της Γλώσσας και, το ερωτηματολό-
γιο SOLOM για την αξιολόγηση του προφορικού τους λόγου. Η διάγνωση 
δυσκολιών στην Ανάγνωση, έγινε με ένα τυπικό τρόπο, κυρίως μέσω των 
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διαγνωστικών δοκιμασιών. Επέλεξα μια σειρά κειμένων στα οποία  εξέτα-
σα κάθε μαθητή ξεχωριστά και του ζήτησα να διαβάσει το κείμενο φωνα-
χτά, και αφού το διάβασε ρώτησα σχετικά με το περιεχόμενο (κύριες ιδέ-
ες, βασικό νόημα). Τα παιδιά των τάξεων που δίδαξα κλήθηκαν να διαβά-
σουν τα εξής κείμενα του τρίτου τεύχους της Γλώσσας: το «Καλή μας όρε-
ξη» σελ. 40, «Ο Καραγκιόζης Φούρναρης» σελ. 44 και από το Τετράδιο Ερ-
γασιών το κείμενο «Οι τηγανίτες του Καραγκιόζη» σελ. 56. Έτσι, αξιολόγη-
σα την ικανότητα κάθε παιδιού στην ανάγνωση ενός κειμένου και ως κλίµα-
κα βαθμολόγησης χρησιμοποιήθηκε η αριθμητική κλίµακα µε τιµές 1 - 10. 

Με το δεύτερο εργαλείο, δηλαδή το ερωτηματολόγιο SOLOM (Πίνακας 
Αξιολόγησης του μαθητή στον Προφορικό Λόγο) παρατήρησα κάθε μαθητή 
και αξιολόγησα τις επιδόσεις του στην: (Α) κατανόηση, (Β) ευχέρεια λόγου, 
(Γ) το λεξιλόγιο, (Δ) προφορά και,  (Ε) γραμματική. Δημιουργήθηκε από το 
San Jose Area Bilingual Consortium και έχει υποβληθεί σε αναθεωρήσεις 
από την ηγεσία του Bilingual Education Office of the California Department 
of Education και έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Το  SOLOM είναι 
αρκετά γενικό ώστε να εφαρμόζεται και σε άλλη γλώσσα πέρα από τα αγ-
γλικά, να μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί  ή να προσαρμοστεί στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γλώσσας. Σε κάθε μία περιγραφή/τομέα υπήρχε 
μια πενταβάθμια κλίμακα, με το 1 να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά ανύπαρ-
κτες γλωσσικές δεξιότητες. Η βαθμολογία για τους επιμέρους τομείς μπο-
ρεί να είναι ξεχωριστή ή μπορούν ακόμη και να συνδυαστούν σε ένα συ-
νολικό αποτέλεσμα με μια σειρά από πέντε έως 25, όπου περίπου 19 ή 20 
μπορούν να θεωρηθούν καλά. Αποτελέσματα SOLOM αντιπροσωπεύουν 
αν ένας μαθητής μπορεί να συμμετέχει προφορικά στις διάφορες εργασί-
ες της γλώσσας όπως συνήθως αναμένεται ανάλογα με το επίπεδο της τά-
ξης του. Παρατηρώντας, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να το προσαρμόζει σε 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ομιλίας ενός μαθητή για να μην επηρε-
άσει  στη συνέχεια τη βαθμολογία του, και αυτές οι πληροφορίες να χρησι-
μοποιηθούν αργότερα ως βάση της διδασκαλίας του.
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Εικόνα 1: SOLOM – Πίνακας αξιολόγησης του μαθητή στον προφορικό λόγο 
Στη  συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται αρχικά τα ερευνητικά 

αποτελέσματα της αξιολόγησης της αναγνωστικής ικανότητας και στη συ-
νέχεια ακολουθούν αυτά του προφορικού λόγου. 

3.1. Συμπεράσματα

ΔΗΜοτΙΚο σΧοΛΕΙο ΙΩΑννΙνΩν - τΑΞΗ Γ'
ΑνΑΓνΩστΙΚΗ ΔοΚΙΜΑσΙΑ

ΒΑθΜοΛοΓΙΑ

Α/Α ΜΑθΗτΗσ/
τρΙΑ ΦυΛο 1η 

ΗΜΕρΑ
2η 

ΗΜΕρΑ
3η 

ΗΜΕρΑ ΜΕσοσ οροσ

1 Λ. Α. ΑΓΟΡΙ 8 9 9 8,7

2 Α. Τ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 9 9 8,7

3 Κ. Σ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 9 9 8,7

4 Β. Γ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 9 9 8,7

5 Ν. Δ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 9 9 8,7

6 Χ. Τ. ΑΓΟΡΙ 8 9 9 8,7

7 Σ. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 9 9 8 8,7

8 Ά. Π. ΑΓΟΡΙ 8 8 9 8,3

9 Κ. Α. ΑΓΟΡΙ 8 8 9 8,3

10 Μ. Π. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 8 9 8,3

11 Θ. Μ. ΑΓΟΡΙ 8 9 8 8,3

12 Β. Δ. ΚΟΡΙΤΣΙ 9 8 8 8,3

13 Ν. Μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 8 9 8,0

14 Ε. Σ. ΑΓΟΡΙ 8 8 8 8,0

15 Χ. Τ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 8 8 8,0

16 Ε. Ζ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 8 8 8,0

17 Ε. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 8 7 7,7

18 Χ. Χ. ΑΓΟΡΙ 7 8 8 7,7

19 Α. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 7 8 7,7

20 Ο. Ζ. ΑΓΟΡΙ 7 8 8 7,7

21 Σ. Ζ. ΑΓΟΡΙ 7 8 8 7,7

22 Μ. Π. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 7 8 7,7

23 Δ. Σ. ΑΓΟΡΙ 7 7 8 7,3

24 Ε. Θ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 7 8 7,3

25 Ε. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 8 6 7,3
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26 Π. Μ. ΑΓΟΡΙ 8 6 7 7,0

27 Λ. Δ. ΑΓΟΡΙ 7 7 7 7,0

28 Ν. Γ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 8 6 7,0

29 Ν. Ν. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 7 6 6,7

30 Κ. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 6 7 6,7

31 Π. Ζ. ΑΓΟΡΙ 7 7 6 6,7

32 Χ. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 6 7 6,7

33 Κ. Φ. ΚΟΡΙΤΣΙ 6 7 7 6,7

34 Α. Σ. ΑΓΟΡΙ 6 7 7 6,7

35 Β. Σ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 7 6 6,7

36 Α. Μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 6 7 7 6,7

37 Π. Κ. ΑΓΟΡΙ 6 6 7 6,3

38 Λ. Ν. ΑΓΟΡΙ 6 7 6 6,3

39 Σ. Ρ. ΚΟΡΙΤΣΙ 6 6 7 6,3

40 Κ. Κ. ΑΓΟΡΙ 6 6 7 6,3

41 Σ. Μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 6 6 6 6,0

42 Κ. Ζ. ΚΟΡΙΤΣΙ 7 5 6 6,0

43 Α. Μ. ΑΓΟΡΙ 6 6 6 6,0

44 Α. Σ. ΑΓΟΡΙ 7 5 6 6,0

45 Α. Λ. ΑΓΟΡΙ 6 6 6 6,0

46 Θ. Ρ. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 6 6 5,7

47 Μ. Σ. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 6 6 5,7

48 Π. Σ. ΑΓΟΡΙ 5 6 5 5,3

49 Β. Σ. ΑΓΟΡΙ 5 5 6 5,3

50 Μ. Ν. ΑΓΟΡΙ 5 6 5 5,3

51 Μ. Κ. ΑΓΟΡΙ 5 5 6 5,3

52 Κ. Κ. ΑΓΟΡΙ 5 5 5 5,0

53 Ε. Τ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 4 4 3,7

Πίνακας 1: Πίνακας Αξιολόγησης της Αναγνωστικής Ικανότητας

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένας ση-
μαντικός αριθμός μαθητών που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανά-
γνωση. Για παράδειγμα σ’ ένα ποσοστό περίπου 23% σε σύνολο 53 παιδιών 
της σχολικής ηλικίας καταγράφονται επιβραδύνσεις ή καθυστερήσεις στην 
αναγνωστική διαδικασία. Επομένως, οι αδύναμοι μαθητές δεν αναπτύσσουν 
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προοδευτική επίδοση, όπως οι συνομήλικοί τους. Προσπαθούν, ανεπιτυ-
χώς συνήθως, να θυμηθούν λέξεις από την εικόνα που μπορεί να υπάρχει, 
ή να συγκεντρώνονται μόνο στο αρχικό γράμμα της λέξης αγνοώντας τα 
υπόλοιπα. Δεν έχουν ικανότητα αυτοδιόρθωσης και συχνά δεν κατανοούν 
το περιεχόμενο. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις μαθητών, σε ποσοστό 30% 
που διάβαζαν καλά ή πολύ καλά, αλλά και μια μεγάλη ομάδα μαθητών σε 
ποσοστό 47%  με μέτρια αναγνωστική ικανότητα. 

Με την ανάγνωση μετατρέπεται ο γραπτός λόγος σε προφορικό. Στην 
ουσία λοιπόν είναι μια αποκωδικοποίηση των συμβόλων/σημείων (γράμ-
ματα) που έχουμε αποτυπώσει στο χαρτί στα αντίστοιχα φωνήματα (ήχοι 
της γλώσσας). Επομένως για να είναι η ανάγνωση αποτελεσματική χρειά-
ζονται δυο προϋποθέσεις: α) να γίνεται αναγνώριση της μορφής της λέξης 
ώστε να αναπαραχθεί προφορικά και β) να γίνεται κατανοητή η σημασία 
της ώστε να οδηγήσει στην κατανόηση της πρότασης και άρα του κειμένου.

Η δυσκολία που παρουσιάζεται σε κάποιο από τα προαναφερόμενα επί-
πεδα της ανάγνωσης καταγράφει το πρόβλημα. Υπάρχουν δηλαδή μαθητές 
που δεν καταφέρνουν είτε να αποκωδικοποιήσουν το γράμμα-σύμβολο ή 
να συνδυάζουν τα γράμματα, να καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα ανά-
μεσα στις λέξεις ή να κατανοήσουν τη σημασία των λέξεων, είτε να επιτύ-
χουν την ταύτιση ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο. 

Ως  “καλοί αναγνώστες” χαρακτηρίστηκαν ορισμένα παιδιά που σε μερι-
κά κείμενα,  κατάλληλα για το αναπτυξιακό και γνωστικό στάδιο στο οποίο 
βρίσκονταν, μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν  στο “τεχνικό κομμάτι”  της ανά-
γνωσης δηλαδή: 

•	 να έχουν καλή ροή στο λόγο τους όσο διαβάζουν
•	 να αυτοδιορθώνονται σε περίπτωση λάθους αναπαραγωγής μιας 

λέξης 
•	 να ολοκληρώνουν την ανάγνωση σε ένα ικανό χρόνο
•	 να χρωματίζουν τη φωνή τους σύμφωνα με το ύφος του κειμένου
•	 να τονίζουν τις λέξεις σωστά
και παράλληλα να εμφανίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανά-

γνωσης:
•	 να αναπαράγουν τη κεντρική ιδέα του κειμένου που διαβάζουν.
•	 να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν αυτά που διαβάζουν ανακαλώντας 

τη προηγούμενη γνώση που είχαν για το θέμα.
•	 να διαμορφώσουν μια προσωπική άποψη για το κείμενο που διά-

βασαν.
Τα σημάδια που με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι κάποιο  παιδί  έχει 
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πρόβλημα στην ανάγνωση είναι τα εξής:
•	 έντονο κόμπιασμα και παύσεις
•	 επαναλαμβάνει γράμματα ή συλλαβές των λέξεων
•	 διαβάζει λάθος τις λέξεις και δεν αυτοδιορθώνεται
•	 χάνει τη σειρά του κειμένου
•	 δυσκολεύεται στην ανάγνωση πολυσύλλαβων ή ασυνήθιστων λέ-

ξεων
•	 παραλείπει, μεταθέτει, προσθέτει, γράμματα ή συλλαβές ή λέξεις πχ. 

τηγανηστό αντί για τηγανητό
•	 κάθε παράλειψη λέξεων
•	 δεν έχει κατανοήσει πλήρως τη λέξη ή πρόταση ή κείμενο μετά την  
•	       ανάγνωση του
•	 συλλαβίζει
•	 δυσκολεύεται να διαβάσει ακόμα και λέξεις που έχει δει πολλές φο-

ρές
•	 ο χρόνος ολοκλήρωσης της ανάγνωσης είναι μακρύς
•	 δε χρωματίζει το λόγο του ανάλογα με το ύφος του κειμένου
•	 ο λόγος του είναι επίπεδος χωρίς να εμφανίζονται τα σημεία στίξης 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
•	 τονίζει λάθος τις λέξεις
•	 αδυνατεί να αναπαράγει τη κεντρική ιδέα του κειμένου
•	 αδυναμία να ερμηνεύσει αυτά που διάβασε σύμφωνα με αυτά που 

ήδη γνωρίζει για το θέμα
•	 αδυναμία να διαμορφώσει άποψη για αυτό που διάβασε
•	 λέξεις που παρεμβάλλονται (ο μαθητής αντί του «Είδα ένα σκύλο» 

διαβάζει «Είδα ένα μεγάλο σκύλο»).
Στην ηλικία των 9 έως 12 ετών τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη κατα-

νοήσει τις βασικές γλωσσικές δομές. Η ανάπτυξη της αναγνωστικής τους 
ικανότητας συμβαδίζει με την περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού τους πε-
δίου. Επίσης, η λογική τους σ’ αυτό το στάδιο κινείται γύρω από τη συνει-
δητοποίηση του πραγματικού κόσμου που τα περιβάλλει.

ΔΗΜοτΙΚο σΧοΛΕΙο ΙΩΑννΙνΩν - τΑΞΕΙσ Γ'
SOLOM - ΠΙνΑΚΑσ ΑΞΙοΛοΓΗσΗσ του ΜΑθΗτΗ στον ΠροΦορΙΚο ΛοΓο

BAθΜοΛοΓΙΑ

Α/Α ΜΑθΗτΗσ/
τρΙΑ ΦυΛο ΚΑτΑνοΗσΗ ΕυΧΕρΕΙΑ ΛΕΞΙΛοΓΙο ΠροΦορΑ ΓρΑΜΜΑτΙΚΗ συνοΛο

1 Λ. A. ΑΓΟΡΙ 5 5 4 5 5 24
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2 Α. T. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 5 4 5 5 24

3 Β. Γ. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 5 4 5 5 24

4 Ν. Δ. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 5 4 5 5 24

5 Χ. Τ. ΑΓΟΡΙ 5 5 4 5 5 24

6 Σ. Μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 5 5 5 23

7 Ε. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 5 5 5 23

8 Κ. Ζ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 5 5 5 23

9 Π. Μ. ΑΓΟΡΙ 4 4 5 5 5 23

10 Α. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 5 5 5 23

11 Π. Ζ. ΑΓΟΡΙ 4 4 5 5 5 23

12 Λ. Δ. ΑΓΟΡΙ 4 4 5 5 5 23

13 Β. Δ. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 5 4 5 4 23

14 Σ. Ζ. ΑΓΟΡΙ 5 5 4 5 4 23

15 Α. Π. ΑΓΟΡΙ 5 5 4 5 4 23

16 Κ. Σ. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 4 4 5 5 23

17 Κ. Α. ΑΓΟΡΙ 5 4 4 5 5 23

18 Χ. Τ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 4 5 5 22

19 Ε. Ζ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 5 4 5 22

20 Κ. Κ.. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 5 4 5 22

21 Θ. Μ. ΑΓΟΡΙ 5 4 4 4 4 21

22 Μ. Π. ΚΟΡΙΤΣΙ 5 4 4 4 4 21

23 Χ. Χ. ΑΓΟΡΙ 4 4 4 5 4 21

24 Α. Σ. ΑΓΟΡΙ 4 4 4 4 4 20

25 Σ. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 4 4 4 20

26 Λ. Ν. ΑΓΟΡΙ 4 4 4 4 4 20

27 Χ. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 4 4 4 20

28 Ο. Ζ. ΑΓΟΡΙ 4 4 4 4 3 19

29 Δ. Σ. ΑΓΟΡΙ 4 4 4 4 3 19

30 Μ. Π. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 3 4 4 19

31 Α. Σ. ΑΓΟΡΙ 4 4 4 4 3 19

32 Ε. Θ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 3 4 4 4 18

33 Ε. Κ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 3 3 4 4 18

34 Κ. Κ. ΑΓΟΡΙ 4 4 3 4 3 18

35 Α. Μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 4 3 4 4 18

36 Κ. Φ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 4 3 4 3 18
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37 Ν. Μ. ΚΟΡΙΤΣΙ 4 3 3 4 3 17

38 Α. Μ. ΑΓΟΡΙ 3 3 4 4 3 17

39 Α. Λ. ΑΓΟΡΙ 4 3 3 4 3 17

40 Π. Σ. ΑΓΟΡΙ 3 3 3 3 4 16

41 Ν. Γ. ΚΟΡΙΤΣΙ 2 3 3 4 4 16

42 Ε. Σ. ΑΓΟΡΙ 4 3 3 3 3 16

43 Β. Σ. ΑΓΟΡΙ 3 3 3 3 3 15

44 Ν. Ν. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 3 3 3 3 15

45 Β. Σ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 3 3 3 3 15

46 Κ. Κ. ΑΓΟΡΙ 3 3 3 3 3 15

47 Σ. Ρ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 3 3 3 3 15

48 Θ. Ρ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 3 3 3 3 15

49 Π. Κ. ΑΓΟΡΙ 3 2 3 3 3 14

50 Μ. Κ. ΑΓΟΡΙ 3 3 3 3 2 14

51 Μ. Σ. ΚΟΡΙΤΣΙ 3 2 3 3 3 14

52 Μ. Ν. ΑΓΟΡΙ 2 3 3 2 2 12

53 Ε. Τ. ΚΟΡΙΤΣΙ 2 3 3 2 2 12

Πίνακας 2: SOLOM - Πίνακας Αξιολόγησης του μαθητή στον Προφορικό Λόγο

Σε ό,τι αφορά τον προφορικό λόγο του μαθητή, όπως αξιολογήθηκε με 
το ερωτηματολόγιο SOLOM, παρατηρείται ότι αρκετοί μαθητές διαχειρίζο-
νταν τον προφορικό λόγο «καλά» έως «πολύ καλά». Έτσι,  με βάση τα στοι-
χεία του παραπάνω πίνακα, το 51% εμφάνισε καλή έως πολύ καλή ικανό-
τητα διαχείρισης του προφορικού λόγου (σύνολο βαθμολογίας: 20-25), ένα 
ποσοστό περίπου 28% μέτρια ικανότητα (16-19) και «κακή» το 21% (5-15).

Η σχέση του λόγου με τη μάθηση και γενικά τη μετέπειτα απόδοση του 
παιδιού στο σχολείο, γίνεται σήμερα ολοένα και πιο κατανοητή. Αρκετές 
έρευνες δείχνουν ότι παιδιά που ξεκινούν το σχολείο με προβλήματα στον 
προφορικό λόγο, σύντομα παρουσιάζουν δυσκολία και στην κατάκτηση 
του γραπτού λόγου, δηλαδή τη γραφή και την ανάγνωση. Και αυτό είναι 
λογικό αν σκεφτεί κανείς πως για την ανάγνωση και τη γραφή απαιτούνται 
επιπρόσθετες κι επίσης πολύπλοκες εγκεφαλικές διεργασίες που το παιδί 
πρέπει να συνδυάσει με τις ήδη υπάρχουσες διεργασίες παραγωγής λόγου. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των πορισμάτων και συγκρίνοντας τις 
επιδόσεις των μαθητών ως προς την αναγνωστική δοκιμασία και τον προ-
φορικό λόγο διαπιστώνουμε ότι: μαθητές με «καλή» έως «πολύ καλή» ανα-
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γνωστική ικανότητα μπορούν να διαχειρίζονται με άνεση και τον προφο-
ρικό λόγο. Μεταξύ της γνώσης του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης 
φαίνεται δηλαδή ότι μάλλον υπάρχει μια σχέση εξάρτησης, σε βαθμό μά-
λιστα που η ανάγνωση να βασίζεται και να εξαρτάται από τον προφορικό 
λόγο. Αυτή τη σχέση η Ι. Liberman και οι συνεργάτες της, την ονόμασαν 
παρασιτική σχέση (Liberman, 1971; Liberman & Shankweiler, 1979; Liber-
man κ.ά., 1974).

Η παρασιτική σχέση μεταξύ της ανάγνωσης και του προφορικού λό-
γου στηρίζεται πρώτα στο γεγονός ότι στην εξέλιξη του ανθρώπου πρώ-
τα αναπτύχθηκε ο προφορικός λόγος και μετά ο γραπτός. Ακόμα, στο ότι 
τον προφορικό λόγο τον αποκτούν εύκολα σχεδόν όλοι οι άνθρωποι χω-
ρίς ιδιαίτερη διδασκαλία, ενώ, αντίθετα, το γραπτό λόγο πρέπει να τον δι-
δαχτούν συστηματικά για να τον μάθουν. Ο δεύτερος λόγος  είναι η φύση 
του αλφαβητικού συστήματος γραφής της γλώσσας. Το τρίτο επιχείρημα, 
κατά την άποψη της Liberman, προέρχεται από τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν τα κωφά παιδιά να μάθουν ανάγνωση. Σύμφωνα με την άποψη 
της  Ι. Liberman, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Κ. Δ. Πόρποδα, Η Ανά-
γνωση, «η ανάγνωση είναι αδύνατο να διαχωριστεί από την επίδραση του 
προφορικού λόγου, η οποία θα φανεί ξεκάθαρα όταν αναλυθεί ο τρόπος με 
τον οποίο η επίγνωση που έχει το παιδί για τη φωνολογική δομή της γλώσ-
σας (δηλαδή του προφορικού λόγου) επηρεάζει τη μάθηση της ανάγνω-
σης» (Liberman, 1971).  

Τα προβλήματα λόγου-ομιλίας-επικοινωνίας χρίζουν έγκαιρης αναγνώ-
ρισης και αντιμετώπισης καθώς μπορεί να επηρεάσουν σε μικρό ή σε με-
γάλο βαθμό, την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού, τη συμπε-
ριφορά και την κοινωνική του προσαρμογή, την προσπάθειά του για μά-
θηση και τη μελλοντική του εξέλιξη. Τα προβλήματα αυτά συχνά συνυπάρ-
χουν με άλλες διαταραχές γι’ αυτό καλό είναι να αντιμετωπίζονται πολυθε-
ραπευτικά και να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στους ειδικούς, τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
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στάσεις και Απόψεις Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Γενικής και Ειδικής Αγωγής ως προς
τους συναδέλφους τους με Αναπηρία

Αναστασία Τσούνη
Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου

ABSTRACT

Disabled people have always played a secondary role in the labor market. 
Recent legislation changes have promoted their right for paid employment. 
The present study investigated perceptions and attitudes of teachers in 
general and special public primary education units regarding their disabled 
colleagues. According to the results of the 17 focused interviews teachers 
maintain a rather negative attitude towards their colleagues with visible 
disabilities (blindness, deafness and motor disability). Although the 
interviewees accepted the right of people with disabilities to work and they 
declared no problems caused in their work by their disabled colleagues, 
they are still hesitant whether disabled people can fully respond to their 
duties as school teachers.  

1.0. ΕΙσΑΓΩΓΗ 

Υπάρχουν πολλοί αποδεκτοί ορισμοί για την αναπηρία, οι οποίοι εκπορεύ-
ονται από την επιστημονική οπτική γωνία των μελετητών της. Ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας (2001) θεωρεί την αναπηρία ως  «οποιαδήποτε μειο-
νεξία ενός συγκεκριμένου ατόμου, η οποία προέρχεται από οργανική, ψυχική ή 
λειτουργική διαταραχή και παρεμποδίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρό-
λου που θεωρείται φυσιολογικός για το άτομο αυτό σε σχέση με την ηλικία, το 
φύλο του και τις ισχύουσες κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους».

Στην Ελλάδα το κράτος μερίμνησε για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) από 
τις αρχές του 20ου αιώνα. Παρ’ όλες τις νομοθετικές αλλαγές, όμως, υπάρ-
χουν ακόμη στερεότυπα έντονα εκπεφρασμένα με εξωτερικευμένες συμπε-
ριφορές, καθώς υπάρχει σαφής διαχωρισμός ατόμων με και χωρίς αναπη-
ρία, προερχόμενος από μια στερεοτυπική στάση της κοινωνίας. Η στάση, 

Αναστασία τσούνη, Ιωάννα Παπαβασιλείου - Αλεξίου
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θετική ή αρνητική, που τηρεί ένα άτομο απέναντι στην αναπηρία επηρεά-
ζεται από παράγοντες όπως το κοινωνικό περιβάλλον, οι προκαταλήψεις, 
η προσωπική αίσθηση της ευθύνης και τα συναισθήματα (Κρουσταλλά-
κης, 2003, Παρασκευόπουλος, 1971, Slininger, Sherrill & Jankowski, 2000).

Η παρούσα έρευνα μελέτησε άτομα με τις ακόλουθες αναπηρίες: 
Α) Άτομα με ακουστική ανεπάρκεια: άτομα με βαρηκοΐα ή κώφωση. Μει-

ωμένη ποιότητα ακοής, με γλώσσα επικοινωνίας τη Νοηματική. Β) Άτομα με 
οπτική ανεπάρκεια: τέλεια τύφλωση ή λειτουργική αμβλυωπία. Σταδιακά κα-
θολική ή μερική μείωση της όρασης, χρήση οπτικών βοηθημάτων/σύστη-
μα Braille. Γ) Άτομα με κινητικές αναπηρίες: ορθοπεδικά προβλήματα/εγκε-
φαλική παράλυση (εκ γενετής ή επίκτητη). Έντονη βαδιστική αστάθεια, ανι-
σορροπία/άτακτες συσπάσεις στους μυς, οι οποίοι προσβάλλονται σε συ-
γκεκριμένα σημεία: εγκεφαλοπάθεια, αταξία ή σπαστικότητα1. 

2.0. ΕΠΙσΚοΠΗσΗ ΕρΕυνΩν 

Έρευνες των τελευταίων ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό αφορούν κυρίως 
την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο σχολείο, την εκπαίδευσή τους και 
τις απόψεις των εργοδοτών για τους ενήλικες-πλέον με αναπηρία που επι-
θυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, δεν εντοπίστηκαν 
έρευνες που να αφορούν άμεσα το θέμα της παρούσας εργασίας.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης της Νέας Ζηλανδίας  εντόπισε θε-
τική στάση των εργοδοτών απέναντι στην πρόσληψη ΑμεΑ. Αναγνωρίστη-
κε επίσης η υπο-απασχολησιμότητά τους και η μη σωστή αξιοποίηση του 
δυναμικού τους (Ministry of Social Development of New Zealand, 2012).

Έρευνα σε δώδεκα βιομηχανίες διαφορετικών μεγεθών στην Αμερική 
(μικρές, μεσαίες και μεγάλες) μελέτησε τη στάση αντιπροσωπευτικού δείγ-
ματος ανωτέρων στελεχών, απέναντι σε διευθυντικά ζητήματα σχετικά με 
την πρόσληψη ΑμεΑ σε αυτές, τη διατήρηση των θέσεών τους, καθώς και 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση προκλήσεων και ανησυχιών αυτών. Εντο-
πίστηκε, σημαντικός αριθμός ΑμεΑ, τα οποία απασχολούνταν σε αυτές τις 
επιχειρήσεις (Domzal & συν., 2008). Από την άλλη, έρευνες των  Gibson & 
Groeneweg (1986) και McFarlin & συν. (1991) ανέδειξαν ζητήματα αντιφα-
τικά, καθώς φάνηκε  ότι οι εργοδότες ήταν μεν πολύ θετικοί στη γενικότε-
ρη ιδέα της απασχόλησης των ΑμεΑ, αλλά δεν είχαν πρόθεση να προσλά-
βουν κανένα άτομο με αναπηρία στη δική τους επιχείρηση.

1. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι παραπάνω αναπηρίες, είναι επειδή αυτές είναι εμφανείς και 
δυσκολεύουν τα άτομα στην εργασία τους. 
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Οι Hashim & Wok (2014) στην έρευνά τους για εργοδότες και συναδέλ-
φους ΑμεΑ αναφέρουν ευνοϊκό κλίμα και άνετο περιβάλλον εργασίας με τις 
απαραίτητες προσαρμογές. Οι θέσεις εργασίας διαμορφώνονταν με τρό-
πο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και οι εταιρί-
ες που προσέλαβαν ΑμεΑ ήταν κατά κανόνα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, της κοινωνικής εργασίας, σε εστια-
τόρια και ξενοδοχεία και σε κάποιους τομείς της βιομηχανίας.

Η Jacklin (2011) ασχολήθηκε με εμπειρίες των ΑμεΑ στο χώρο της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και με τις συνέπειες της δημόσιας δήλωσης 
ή της απόκρυψης της αναπηρίας, καθώς η  δήλωση αυτής βρέθηκε να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στις σπουδές και στην αντιμετώπιση των ατόμων από 
το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τους τρίτους. 

Στην Ελλάδα οι Ζώνιου-Σιδέρη & συν. (2006) διερεύνησαν την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση ΑμεΑ με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος  Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Οι φοιτητές-τριες με αναπηρία επιλέγουν σχολές Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, με κριτήρια τα ενδιαφέροντά τους αλλά και τις δυνατότη-
τες εύρεσης εργασίας. Διάφοροι λόγοι, όμως -όπως για παράδειγμα η απου-
σία μονιμότητας- επηρεάζουν το βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης 
των εκπαιδευτικών με αναπηρία και των μελλοντικών τους προσδοκιών. 

Η Καϊδαντζή (2009) διερεύνησε απόψεις ειδικών παιδαγωγών για τη 
σχολική ένταξη/εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία. Οι εκπαιδευτι-
κοί δήλωσαν ότι επικεντρώνονται στο μαθησιακό κομμάτι και στις κοινω-
νικές δεξιότητες, αλλά δυσκολεύονται στο κομμάτι των κοινωνικών σχέσε-
ων των παιδιών, ενώ η εμπλοκή της οικογένειας αναδείχτηκε ως ανασταλ-
τικός παράγοντας στην εργασία τους. 

Τις απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον ρόλο της ενταξιακής αγω-
γής στην ανάπτυξη κοινωνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών 
διερεύνησε η Καζαντζίδου (2010). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικές 
τις ενταξιακές πρακτικές για την κοινωνική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση 
των μαθητών με αναπηρία, ενώ οι γονείς των ΑμεΑ τείνουν να είναι πιο θε-
τικοί σε σχέση με τις αντιλήψεις και τις πρακτικές στην τάξη.

 Η Ζαλίδου (2013) μελέτησε τις αντιλήψεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης 
δημοτικού σχολείου για τις αναπηρίες. Τα παιδιά είχαν θετικές αντιλήψεις 
για την αναπηρία και καλή αντίληψη των περιορισμών που συναντούν στη 
ζωή τους τα άτομα αυτά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα κάποια έρευνα 
πάνω στις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης απέναντι στους συναδέλφους τους με αναπηρία. Αυτό το κενό 
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φιλοδοξεί να καλύψει, ως ένα βαθμό, η παρούσα έρευνα.  Έτσι, ενώ οι δά-
σκαλοι είναι κατά κανόνα θετικοί απέναντι στην ένταξη παιδιών με ανα-
πηρία στο γενικό σχολείο και προβαίνουν συχνά σε εφαρμογές διαφόρων 
στρατηγικών ευαισθητοποίησης των υπόλοιπων παιδιών, τι συμβαίνει όταν 
ο/η μαθητής-τρια με αναπηρία (κώφωση, τύφλωση, κινητικά προβλήματα) 
ενηλικιωθεί και θελήσει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας της εκπαίδευσης; 
Είναι οι συνάδελφοι-δάσκαλοι χωρίς αναπηρία, δεκτικοί και υποστηρικτι-
κοί προς αυτόν/αυτήν, ή μήπως θεωρούν ότι δυσχεραίνει με την παρουσία 
του/της το εκπαιδευτικό έργο; 

3.0. ΜΕθοΔοΛοΓΙΑ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν στάσεις και από-
ψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται στη γε-
νική (ΠΕ70) και ειδική αγωγή (ΠΕ71), απέναντι σε άτομα με εμφανείς ανα-
πηρίες όπως τύφλωση, κώφωση, κινητικές αναπηρίες2, οι οποίοι επιλέγουν 
να αποκατασταθούν επαγγελματικά στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Διατυπώθηκαν δύο ερευνητικές υποθέσεις: α) οι εκπαιδευτικοί Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής δεν αντιμετωπίζουν ως 
ισότιμους τους ΕμεΑ, β) οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γενι-
κής και ειδικής αγωγής θεωρούν ότι οι ΕμεΑ παρεμποδίζουν/δυσχεραίνουν 
το εκπαιδευτικό τους έργο. Η έρευνα ήταν ποιοτική-εμπειρική, με απώτε-
ρο στόχο όχι την παραγωγή κανόνων και τη γενίκευση αποτελεσμάτων αλ-
λά τη βαθύτερη κατανόηση καταστάσεων και την ανταλλαγή εμπειριών για 
τη μάθηση, μέσα από αυτές (Edge, 1992).

Χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα, καθώς το δείγμα 
επιλέχθηκε βάσει διαθεσιμότητας (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2003). Συμ-
μετέχοντες ήταν 17 δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, από σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι  
έχουν συνεργαστεί με ΕμεΑ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονι-
κό διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2014. Για τη συλλογή δεδομένων διεξήχθη-
σαν εστιασμένες συνεντεύξεις, οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν. Δημιουργή-
θηκε οδηγός συνέντευξης με ερωτήσεις, οι οποίες διερεύνησαν την άπο-
ψη των συμμετεχόντων βάσει των παρακάτω 6 θεματικών αξόνων: α) απα-
σχόληση των ΑμεΑ (γενικά) στην ανοιχτή αγορά εργασίας, β) δυνατότη-
τα των ατόμων με τύφλωση, κώφωση και κινητικές αναπηρίες να εργάζο-
νται ως εκπαιδευτικοί σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής, γ) συνολική 

2.  Εκπαιδευτικοί με αναπηρία: εφεξής ΕμεΑ
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εικόνα-εντύπωση που αποκόμισαν από τη συνεργασία τους με τους ΕμεΑ, 
δ) εικόνα που αποκόμισαν αναφορικά με τη συνολική σχέση του ΕμεΑ με 
τις άλλες ομάδες του σχολείου (συνάδελφοι, γονείς, μαθητές), ε) συνολική 
συμβολή του ΕμεΑ στο σχολείο και στ) πιθανή αλλαγή αρχικής στάσης με-
τά την εμπειρία της συνεργασίας.

Το περιεχόμενο της μαγνητοφώνησης καταγράφηκε σε κείμενο και τα δε-
δομένα ταξινομήθηκαν βάσει του περιεχόμενου τους σε θεματικές κατηγο-
ρίες. Οι έξι θεματικοί άξονες λειτούργησαν και ως θεματικές κατηγορίες, στις 
οποίες ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις, κατά την ανάλυση των δεδομένων.

3.1. Δείγμα 

Από το σύνολο των δεκαεπτά δασκάλων, δέκα ήταν γυναίκες και επτά 
άντρες. Έξι από αυτούς ήταν δάσκαλοι ειδικής αγωγής (ΠΕ71) και έντεκα 
γενικής αγωγής (ΠΕ70). Εννέα δάσκαλοι εργάζονταν σε γενική τάξη και οκτώ 
σε: ειδικό σχολείο (1), τμήμα ένταξης (6) και παράλληλη στήριξη (1). Τα χρό-
νια προϋπηρεσίας τους κυμαίνονταν από πέντε έως και τριάντα.

Οι αναπηρίες των δασκάλων με τους οποίους οι συνεντευξιαζόμενοι συ-
νεργάστηκαν ήταν οι εξής: τύφλωση (3), κινητική αναπηρία (9), κώφωση (4) 
και κώφωση/κινητική αναπηρία (1). Από αυτούς οκτώ ήταν γυναίκες και εν-
νιά άντρες. Κατά το διάστημα που διεξήχθη η έρευνα κάθε συνεντευξιαζό-
μενος είχε συνεργαστεί με έναν ΕμεΑ. 

3.2. Αποτελέσματα 

1. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για την απασχόληση των 
ατόμων με αναπηρία 

Το σύνολο των συμμετεχόντων είναι μεν θετικά διακείμενο προς την απα-
σχόληση των ΑμεΑ (γενικά), τέθηκαν όμως και κάποιες σαφείς δικλείδες 
ασφαλείας. Απαραίτητες θεωρήθηκαν, έτσι, οι ικανότητες, η προσωπική επι-
θυμία και η κατάλληλη εκπαίδευση. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από-
ψεις: [οι δάσκαλοι με αναπηρία πρέπει να] «έχουν προσόντα» (Δ3), «να έχουν 
σπουδάσει/έχουν γνώσεις πάνω σε αυτό» (Δ16), «εξαρτάται τι θέλει ο καθένας» 
(Δ13). Κάποιοι εκφράστηκαν αρνητικά αναφορικά με την απασχόληση των 
ΑμεΑ σε διάφορες μορφές ή θέσεις εργασίας, καθώς «εκ των πραγμάτων κά-
ποιοι εξαιρούνται από κάποιες δουλειές» (Δ14) και «δεν μπορούν όλοι να ερ-
γάζονται παντού» (Δ15). Σημαντική ήταν η άποψη που διατυπώθηκε, κατά 
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την οποία η εργασία δεν πρέπει να βιώνεται ως ελεημοσύνη: «να μην μπαί-
νουν σε κάποιο τομέα και απλά να υπάρχουν. Να υπάρχει ουσιαστική απασχό-
ληση και να προσφέρουν κάτι, αλλιώς το καταλαβαίνουν και βιώνουν αρνητι-
κά συναισθήματα» (Δ3).

2. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη δυνατότητα 
των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται ως εκπαιδευτικοί 

Έξι δάσκαλοι εκφράστηκαν θετικά ως προς την επαγγελματική αποκατά-
σταση των ΑμεΑ ως εκπαιδευτικοί, άνευ όρων. Αναφέρθηκε ως σημαντική η 
προσωπική επιλογή και το δικαίωμα για αμειβόμενη απασχόληση στην ανοι-
χτή αγορά εργασίας, λέγοντας ότι «μπορούν να εργαστούν όλοι ως δάσκα-
λοι» (Δ13), «θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί μέσα, γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα 
στην εργασία/αυτονομία» (Δ11). Έξι δάσκαλοι έχουν θετική άποψη, υπό προ-
ϋποθέσεις, λέγοντας ότι «θα ήταν χρηστικοί σε κάποιους τομείς» (Δ3), «στο 
Ειδικό Σχολείο δεν μπορούν [ενν. να εργαστούν] δάσκαλοι με κινητικά προ-
βλήματα, γιατί τον αυτιστικό μαθητή πρέπει να τον κυνηγήσεις και αυτοί δεν 
μπορούν (Δ2), «το θέμα είναι η αυτονομία του ατόμου στην εργασία και κατά 
πόσο μπορεί το σχολείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Η προσβασιμότη-
τα είναι σοβαρό θέμα, γιατί δεν μπορούν όλοι να πάνε εκεί που θέλουν» (Δ9). 

Τέλος, πέντε δάσκαλοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να γίνονται εκπαιδευ-
τικοί ΑμεΑ, επειδή είναι άδικο να προηγούνται στις προσλήψεις από τους 
υπολοίπους, λέγοντας ότι «έμαθαν να προηγούνται, λόγω της αναπηρίας και 
τη χρησιμοποιούν για να βρουν μια δουλειά. Δώσε τους ένα επίδομα, να πάνε 
σπίτι τους! Δεν είναι όλοι για όλα τα πόστα, πόσο μάλλον για δάσκαλοι» (Δ10), 
«αν δεν υπάρχουν [εξειδικευμένες] σπουδές, να μην μπαίνει ο γενικός ΕμεΑ 
στην ειδική αγωγή» (Δ7).

3. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συνολική εντύπω-
ση από τη συνεργασία τους με ΕμεΑ

Η συνολική εντύπωση που αποκόμισαν 12 δάσκαλοι από τους ΕμεΑ ήταν 
θετική. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι «ο συνάδελφος ήταν πολύ καλός στη 
δουλειά και με φιλότιμο (Δ6), «ήταν πολύ συμπαθητική και ευδιάθετη» (Δ12), 
«πάντα με χαμόγελο» (Δ14). Τρεις δάσκαλοι είχαν ουδέτερη στάση απέναντί 
τους κρατώντας «τυπική επαφή» (Δ4), «χωρίς πολλά-πολλά» (Δ13), ενώ τέ-
λος, δύο δάσκαλοι είχαν αρνητικές εντυπώσεις:  «χρησιμοποιούσε την ανα-
πηρία της απροκάλυπτα. Είχε διαρκώς αρνητική άποψη για όλα, θεωρώντας 
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πως όλος ο κόσμος της χρωστάει, επειδή η ίδια είχε αναπηρία» (Δ17), «λόγω 
της τύφλωσης δεν έπρεπε να είναι σε γενικό σχολείο. Είχε ανεπάρκεια και επι-
βάρυνε και το δικό μας έργο» (Δ16). 

4. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συνολική και αμ-
φίδρομη σχέση του ΕμεΑ με τις άλλες ομάδες του σχολείου (συνάδελ-
φοι, γονείς, παιδιά)

Αναφορικά με τη σχέση-συμπεριφορά του ΕμεΑ προς τους γονείς, διατυ-
πώθηκαν σε πλειονότητα θετικά σχόλια (11 δάσκαλοι) και κάποια ουδέτε-
ρα (6). Ενδεικτικά: «είχαν εξαιρετικές σχέσεις» (Δ7), «είχε πολύ καλή συμπερι-
φορά προς στους γονείς» (Δ12), αλλά και «δεν μιλούσαν συχνά» (Δ5), «είναι 
αποστασιοποιημένη/φοβισμένη χωρίς πολλές επαφές» (Δ16). Η συμπεριφο-
ρά του ΕμεΑ προς τα παιδιά χαρακτηρίστηκε από 14 δασκάλους ως θετική: 
«αγαπάει τα παιδιά» (Δ2, Δ3), «προσπαθεί να χτίσει σχέσεις μέσα στο σχολείο 
με αγώνα» (Δ5), από 2 δασκάλους ουδέτερη «έκανε τη δουλειά της και έφευ-
γε» (Δ16), «δεν είχε πολλές επαφές» (Δ17) και ένα μόνο άτομο τη χαρακτή-
ρισε ως αρνητική λέγοντας ότι «συχνά εκνευριζόταν πολύ με τα παιδιά (….) 
θύμωνε και συμπεριφερόταν πολύ άσχημα» (Δ8). 

Ποικιλομορφία απόψεων υπήρξε και ως προς την συμπεριφορά του ΕμεΑ 
απέναντι στους συναδέλφους η οποία χαρακτηρίστηκε ως θετική (11 δάσκα-
λοι), ως ουδέτερη (4 δάσκαλοι) και από δύο συναδέλφους αρνητική: «ήταν 
βοηθητικός» (Δ1, Δ2), είχαν «τυπική σχέση» (Δ4, Δ13, Δ14) και «(…) ήταν πο-
λύ άσχημη η συμπεριφορά της» (Δ17). Οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι ση-
μαντικό ρόλο παίζει ο χαρακτήρας και η αντίληψη του ΕμεΑ.

Σχετικά με την εικόνα που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στον/
στην  ΕμεΑ, εννέα δάσκαλοι δήλωσαν ότι είχαν τυπικές σχέσεις, ενώ 8 δά-
σκαλοι πολύ θετική σχέση: «όλοι ήταν πολύ θετικοί και πρόσχαροι απέναντί 
του, καθώς σε ό, τι έκανε δε χρησιμοποιούσε την αναπηρία του για δικαιολο-
γία. Συμμετείχε παντού» (Δ12), «με κάποιους ήταν φιλικός, με άλλους τυπικός» 
(Δ13). Η στάση των γονέων απέναντι στον/στην ΕμεΑ υπήρξε κατά περί-
πτωση θετική (7 αναφορές), ουδέτερη (7 αναφορές) και αρνητική (2 αναφο-
ρές): «όλα καλά ήταν με τους γονείς» (Δ10), «ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι 
μαζί του» (Δ1), «δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με αυτούς, τα τυπικά μάλλον» (Δ13), 
«(…..) Μάλιστα, όταν τα παιδιά μπήκαν στο Τμήμα Ένταξης, οι γονείς αποσύ-
ρανε την αίτηση που είχαν κάνει για να παρακολουθούν τα παιδιά τους και δεν 
την ήθελαν ως δασκάλα» (Δ17). Θετική (13 αναφορές), ουδέτερη (3 αναφο-
ρές) και κάποτε αρνητική (1 αναφορά) ήταν τέλος και η άποψη που διατυ-
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πώθηκε για τη σχέση των παιδιών προς τον/την ΕμεΑ: «την αγκάλιαζαν συ-
νεχώς» (Δ3), «φαινόντουσαν να τον συμπαθούν πολύ» (Δ13), «τα παιδιά είχαν 
μπερδευτεί με τις αντιδράσεις των γονιών. Ήταν πολύ ουδέτερα απέναντί της» 
(Δ17), «τα παιδιά που ανέλαβε δεν ήθελαν να κάνουν μάθημα μαζί της (Δ15)». 

5. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή του ΕμεΑ 
στη συνολική λειτουργία του σχολείου

Δώδεκα εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως η παρουσία του ΕμεΑ στο σχολείο 
ήταν βοηθητική, αλλά μόνο σε επικουρικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: «τα 
παιδιά που είχε αναλάβει, τα εξέλιξε» (Δ3), «προσφέρει πολύ στο ολοήμερο. Η 
συμβολή της είναι θετική στο σχολείο» (Δ6), «Ήταν βοηθητικός δάσκαλος στην 
τάξη, δεν είχε την ευθύνη της, γιατί δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει» (Δ5), 
«εάν αναλάμβανε κεντρικό ρόλο δε θα τα κατάφερνε» (Δ13). Πέντε δάσκαλοι 
θεώρησαν την παρουσία των ΕμεΑ ανούσια, αναφέροντας χαρακτηριστι-
κά: «δεν μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα, δεν κάνει εφημερίες, δε συνο-
δεύει, δεν έρχεται στις εκδρομές μαζί μας. Μένει στο σχολείο, γιατί δεν μπορεί» 
(Δ11). Τέλος, 15 δάσκαλοι  ανέφεραν ότι οι συνάδελφοί τους ήταν απαλ-
λαγμένοι από εφημερίες και άλλα καθήκοντα, χωρίς ωστόσο αυτό να ενο-
χλεί τους υπολοίπους, γιατί «δεν έκανε υπηρεσίες, αλλά έκανε κάτι άλλο» (Δ2), 
«στα καθήκοντα δεν ανταποκρίνεται, δεν μπορεί, τι να κάνουμε;» (Δ4), «υπήρ-
ξε έκπτωση στα καθήκοντα και του ανατέθηκαν δραστηριότητες, στις οποίες 
θα μπορούσε να αντεπεξέλθει και να ελαφρύνει το υπόλοιπο προσωπικό» (Δ6).

6. Άποψη των εκπαιδευτικών για την αλλαγή στάσης και αρχικής ει-
κόνας και πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας 

Έντεκα δάσκαλοι είχαν ήδη θετική γνώμη για τον/την συνάδελφο ΕμεΑ, η 
οποία παροδικά ενισχύθηκε. Χαρακτηριστικά: «Ήταν θετική [η γνώμη μου] 
αρχικά, αλλά όχι αρκετά. Άλλαξε προς το καλύτερο… γιατί δε θεωρούσα ότι θα 
είχε τόσες πολλές δυνατότητες. Νόμιζα ότι θα είναι κατώτερης λειτουργικότη-
τας, αλλά αποδείχτηκε μια χαρά» (Δ9). Τρεις δάσκαλοι είχαν αρνητική αρχική 
άποψη, η οποία άλλαξε στην πορεία: «η άποψή μου για αυτόν άλλαξε προς 
το θετικό, βλέποντας την όρεξή του για συνεργασία/επαφή» (Δ5), ενώ δύο δά-
σκαλοι είχαν αρνητική άποψη, η οποία παρέμεινε μέχρι τέλους: «ήταν λά-
θος επιλογή να έρθει στο γενικό σχολείο, δε μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαι-
τήσεις. Δυστυχώς δεν είναι για εδώ. Ας πάει εκεί που μπορεί» (Δ16). Τέλος, σε 
μια περίπτωση η προϋπάρχουσα θετική άποψη μετατράπηκε σε αρνητική: 
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«όταν ήρθε στο σχολείο τη δεχτήκαμε εγκάρδια, αλλά στηρίζεται στην αναπη-
ρία της και δεν συνεργάζεται, σκεφτόμενη πως “αφού είμαι έτσι, δεν θα κάνω 
κάτι παραπάνω. Εσείς είστε υποχρεωμένοι να με βοηθάτε”. Αφού λοιπόν είναι 
έτσι, γιατί να την ανεχτούμε;» (Δ17).

Για την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας με ΕμεΑ (γενικά), εννέα 
δάσκαλοι είπαν ότι θα συνεργάζονταν ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη: «κανέ-
να πρόβλημα! Να δώσω υλικό και ό, τι χρειαστεί. Πρέπει να βοηθάει ο ένας τον 
άλλον γιατί όλοι έχουμε σκοπό να βοηθήσουμε τα παιδιά…» (Δ14), ενώ επτά 
δάσκαλοι θα το έκαναν υπό προϋποθέσεις: «Θα συνεργαζόμουν μόνο σε 
επίπεδο επικουρικό, γιατί αν αναλάμβανε κεντρικό ρόλο δεν θα μπορούσε να 
ανταπεξέλθει. Θέλει και από εμάς περισσότερη προσπάθεια για να υποστηρί-
ξουμε αυτά τα άτομα» (Δ6). 

4.0. συζΗτΗσΗ-συΜΠΕρΑσΜΑτΑ

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση σχετίζεται με τους θεματικούς άξονες 1,2,3 
και 5. Επιβεβαιώνεται, καθώς στον 1ο άξονα σχεδόν όλοι πιστεύουν ότι θα 
πρέπει τα ΑμεΑ να δουλεύουν υπό προϋποθέσεις, σε συγκεκριμένα πλαίσια 
που τους ταιριάζουν, έχοντας τα απαραίτητα προσόντα, ικανότητες, γνώ-
σεις και εκπαίδευση. Γενικότερη άποψη των συμμετεχόντων είναι ότι δεν 
μπορούν όλοι να εργαστούν παντού. Το ίδιο ισχύει και στο 2ο άξονα, κα-
θώς μόνο έξι δάσκαλοι θεωρούν ότι οι ΕμεΑ έχουν τη δυνατότητα να ερ-
γάζονται στην εκπαίδευση ανεξαρτήτων προβλημάτων και άνευ όρων, ενώ 
οι υπόλοιποι έντεκα θέτουν δικλείδες ασφαλείας, αποκλείοντάς τους από 
συγκεκριμένα πλαίσια. Έξι δάσκαλοι θέτουν προϋποθέσεις για την εργασία 
των ΑμεΑ ως δάσκαλων, ενώ οι υπόλοιποι είναι αρνητικοί στην απασχόλη-
σή τους στην εκπαίδευση, λόγω της αναπηρίας τους. Τα ευρήματα συμφω-
νούν με τη βιβλιογραφία, καθώς σε άλλες έρευνες οι εργοδότες ήταν μεν 
γενικά θετικοί στην απασχόληση των ΑμεΑ, αλλά δεν ήθελαν να προσλά-
βουν οι ίδιοι τέτοια άτομα στην επιχείρησή τους (Gibson & Groeneweg, 
1986, McFarlin & συν.,  1991). 

Στον 3ο και 5ο άξονα η συνολική εντύπωση από τη σχέση του ΕμεΑ με 
τις ομάδες του σχολείου και τη συνεργασία μαζί του είναι θετική (12/15 
δασκάλους), κάτι που αποδόθηκε, όμως, στην ευχάριστη συμπεριφορά, 
στον χαρακτήρα του ΕμεΑ, αλλά και στη φύση της εργασίας του, η οποία 
είναι ατομική και πιο «ελαφριάς» μορφής, καθώς ο ίδιος δεν θα μπορού-
σε να αντεπεξέλθει σε γενική τάξη, όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι χω-
ρίς αναπηρία. Το παραπάνω ενισχύεται και από τον άξονα 5, όπου εξετά-
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στηκε η συμπεριφορά του ΕμεΑ απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες. Είναι  
διάχυτη η παραδοχή ότι οι ΕμεΑ δεν μπορούν να έχουν την ίδια απόδο-
ση στην εργασία τους, όπως οι συνάδελφοι τους χωρίς αναπηρία. Καθώς 
για το θέμα της παρούσας εργασίας δεν έχουν διεξαχθεί άλλες έρευνες 
σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των 
αποτελεσμάτων.

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση η οποία άντλησε δεδομένα από τους 
θεματικούς άξονες 4 και 6 δεν επιβεβαιώθηκε. Παρότι η πλειονότητα των 
ερωτηθέντων (15 δάσκαλοι) ανέφερε ότι οι ΕμεΑ είναι απαλλαγμένοι από 
κάποια τυπικά καθήκοντα (για ευνόητους λόγους), εντούτοις δεν θεώρη-
σαν ότι κάτι τέτοιο παρεμβαίνει στη δική τους εργασιακή ζωή και τους επι-
βαρύνει με επιπλέον εργασία. Μόνο δύο δάσκαλοι είχαν αρνητική στάση 
απέναντι στην απαλλαγή των ΕμεΑ από αυτά τα καθήκοντα και δήλωσαν 
απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι από την εις βάρος τους κατανομή κα-
θηκόντων μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 

Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (12/17) δήλωσε επιπλέον ότι θεω-
ρεί θετική/βοηθητική τη συμβολή του ΕμεΑ στο εργασιακό κομμάτι της ευ-
θύνης του.  Το παραπάνω στηρίζεται στο γεγονός ότι η εργασία τους ήταν 
ατομικής φύσεως, καθώς στο σύνολό τους απασχολούσαν παιδιά σε δια-
προσωπικό επίπεδο και όχι ολόκληρες τάξεις με πλήθος είκοσι (20) παι-
διών, όπως οι υπόλοιποι. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών (5) 
θεώρησε την εργασία τους χωρίς νόημα, ενώ η πλειονότητα την έκρινε βο-
ηθητική μέσα στο σχολείο, βάσει της προσωπικής τους εμπειρίας, τονίζο-
ντας, ωστόσο, ότι οι ΕμεΑ δε θα μπορούσαν να αναλάβουν περισσότερες 
ευθύνες, για ευνόητους λόγους. Επιπλέον, καθώς η δουλειά των ΕμεΑ θεω-
ρείται «μοναχική» εργασία, επειδή οι περισσότεροι απασχολούσαν ή δίδα-
σκαν παιδιά σε ατομικό πλαίσιο, δεν υπήρχε έντονη αλληλεπίδραση με το 
υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για τους παραπάνω λόγους εννιά δά-
σκαλοι δήλωσαν θετικοί στην προοπτική να συνεργαστούν στο μέλλον με 
κάποιο ΕμεΑ, ενώ επτά ήταν μεν θετικοί αλλά υπό προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου οι ΕμεΑ δεν μπορούσαν να «παρεισφρήσουν» στην εργα-
σία των υπόλοιπων δασκάλων και να τους δυσκολέψουν ή να τους επιβα-
ρύνουν. Το παραπάνω συνάδει με διεθνή ερευνητικά ευρήματα που δεί-
χνουν ότι συχνά τα ΑμεΑ είναι υποαπασχολούμενα και δεν αναλαμβάνουν 
θέσεις εργασίας ίδιων απαιτήσεων με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης, καθώς 
θεωρούνται  λιγότερο παραγωγικά (Ministry of Social Development of New 
Zealand, 2012). Σε έρευνα των Hashim & Wok (2014) φάνηκε ότι  η θέση ερ-
γασίας προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και ικανότητες των ατόμων 
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με αναπηρία, ενώ στην παρούσα έρευνα είναι τα άτομα αυτά που πρέπει 
να «ταιριάξουν» στον τύπο εργασίας που υπάρχει στο σχολείο, επειδή εκεί 
δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για το αντίθετο. 

4.1. Περιορισμοί της έρευνας-Προτάσεις

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία που εργάζο-
νται στο χώρο της εκπαίδευσης, στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα δεν εί-
ναι γενικεύσιμα, καθώς η γενικευσιμότητα δεν αποτελεί σκοπό της ποιο-
τικής έρευνας, αλλά είναι σαφώς ενδεικτικά για την κατάσταση που επι-
κρατεί στο συγκεκριμένο θέμα διερεύνησης. Θα ήταν ενδιαφέρον να επε-
κταθεί η έρευνα και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια), αλλά και να εστιαστεί σε διαφορετικές ειδικότητες εκ-
παιδευτικών. Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η σύγκριση των απόψεων, ανά-
λογα με το είδος της αναπηρίας.
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Απόψεις ατόμων με οπτική αναπηρία 
για την εκπαίδευση τους

Ζωή Χαρούμενου
Γεωργία Ίτσου

Σπυρίδων- Γεώργιος Σούλης

ABSTRACT

Die Sehbehinderung beeinträchtigt das Leben der Person. Die Schule als 
Bildungsträger ist gefordert dem Schüler mit Sehbehinderung eine fach-
liche Unterstützung zu liefern. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die offi-
zielle Ausbildung der Personen mit Sehbehinderung in Griechenland, die  
soziale – wirtschaftliche- kulturelle und politische Integration entspricht.

Im Rahmen der oben erwähnten, wurde eine Forschung durchgeführt 
mit dem Ziel, die Meinungen der Personen mit Sehbehinderung zu 
untersuchen bezüglich zur Qualität ihres Abschlusses der Typischen 
Ausbildung (Volkschule, Gymnasium, Lyzeum, Master). An der Probe 
nahmen 110 Erwachsene aus den Bezirken Attika, Epirus und Thessalien 
teil. Für die Datensammlung wurde ein Fragebogen mit geschlossenen 
Fragen benutzt.

1.0. ΕΙσΑΓΩΓΗ

Όλοι ξέρουμε ότι το παιδί αναγνωρίζει το περιβάλλον του και εξοικειώνε-
ται με αυτό μέσω των αισθήσεων. Μέσω των αντιληπτικών ικανοτήτων του, 
το παιδί γνωρίζει το φυσικό περιβάλλον και κατανοεί τις έννοιες που έχουν 
σχέση με αυτό (Warren, 2004: 37).

Με την όραση το άτομο προσδιορίζει τη σχέση  με τον εαυτό του και το 
περιβάλλον του και κατανοεί τον κόσμο που το περιβάλλει. Τόσο οι βλέ-
ποντες μαθητές όσο και οι μαθητές με προβλήματα όρασης έχουν ατομικά 
χαρακτηριστικά και ικανότητες, ωστόσο διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 
τον τρόπο που αποκτούν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες καθώς και 
την ικανότητα κινητικότητας και προσανατολισμού (Παντελιάδου, Αργυ-
ρόπουλος, 2011).

Τα προβλήματα όρασης, συμπεριλαμβανομένης και της τύφλωσης ανα-
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φέρονται σε δυσλειτουργία της όρασης, η οποία, ακόμα και με την όποια δι-
όρθωση επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση του παιδιού. Ένας 
σημαντικός αριθμός παιδιών με προβλήματα όρασης φοιτά σε τάξεις γενι-
κής εκπαίδευσης, όπου δέχονται τη βοήθεια ειδικού παιδαγωγού ο οποίος 
προσαρμόζει την διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή και τις 
εκπαιδευτικές προτάσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) 
για μαθητές με προβλήματα όρασης. Ανάλογα με τη μαθησιακή κατάστα-
ση του μαθητή, πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα να ελέγχει την επι-
τυχία της μελέτης του και να αυτοαξιολογείται. Επιπλέον, οφείλει το σχο-
λείο να τον υποστηρίζει με εξειδικευμένα παιδαγωγικά εργαλεία όπως γρα-
φομηχανή Braille, καρτέλες ορθογραφίας και μεγεθυντικούς φακούς (Σού-
λης, 2002:200). Το Α.Π.Σ. για άτομα με προβλήματα όρασης (Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, 2004) αναφέρεται στην εκπαιδευτική παρέμβαση που εί-
ναι απαραίτητη για τους μη βλέποντες μαθητές. Στο επίπεδο των ακαδη-
μαϊκών δεξιοτήτων και των τρόπων επικοινωνίας, η εκπαίδευση  στοχεύ-
ει στην εκμάθηση του κώδικα Braille, την ικανότητα μελέτης και οργάνω-
σης και της χωροταξικής αντίληψης. Ο κώδικας Braille αποτελεί ένα απτι-
κό σύστημα γραφής και ανάγνωσης και το κύριο μέσο γραμματισμού των 
μαθητών με προβλήματα όρασης. Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είχε προσαρμόσει και διασκευ-
άσει τα βιβλία του δημοτικού σχολείου στις ανάγκες των μαθητών με μερι-
κή όραση και με τύφλωση, βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα. 
Ωστόσο, εκτός από την εκμάθηση του κώδικα Braille, ένα πρόγραμμα πα-
ρέμβασης στοχεύει εκτός των άλλων και στην αξιοποίηση των μη οπτικών 
αισθήσεων. Για να ανταπεξέλθει ο μαθητής στις διδακτικές απαιτήσεις του 
δημοτικού σχολείου είναι απαραίτητο από το νηπιαγωγείο να καλλιεργείται 
η απτική και ακουστική αντίληψη μέσω κατάλληλης διδασκαλίας και εμπει-
ριών (Tuba, Tuncer & Altynay,2006). Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριο-
τήτων και αντικειμένων που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση είναι ιστορίες με ήχους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αντικεί-
μενα, όπως π.χ. σε μουσικά όργανα,  σε ζώα, ή σε καθημερινές δραστηριό-
τητες. Το παιδί καλείται να αναγνωρίσει τους ήχους και να τους αναπαρά-
γει, εφόσον αυτό είναι δυνατό π.χ. με μουσικά όργανα, με τα δάχτυλά του, 
με άλλα αντικείμενα. Με μακέτες, προπλάσματα και χάρτινες κατασκευές 
κατακτούν οι μαθητές έννοιες που είναι απαραίτητες για τις περιγραφές 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004:96).

Η τύφλωση και γενικότερα οι σοβαρές διαταραχές όρασης οδηγούν σε 
καθυστέρηση ή σε ελλείμματα στην κινητική ανάπτυξη και τον προσανα-
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τολισμό. Γι’ αυτό απαιτείται οι μαθητές με προβλήματα όρασης να διδάσκο-
νται κινητικότητα. Η κινητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 
για αυτόνομη κίνηση και περιλαμβάνει το βάδισμα, τη χρήση του λευκού 
μπαστουνιού, τη στάση του σώματος, τον προσανατολισμό και τον προσδι-
ορισμό κάποιας θέσης στο χώρο. Τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουν 
φτωχότερες κινητικές δεξιότητες σε σχέση με τους βλέποντες και δυσκο-
λεύονται στην εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (Bouchard & Tetreault, 2000). 
Λόγω της οπτικής αναπηρίας χαρακτηρίζονται από επιβράδυνση στην κοι-
νωνική προσαρμογή και αλληλεπίδραση (Sacks & Wolffe, 2006). Είναι ση-
μαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε ομαδικές 
δραστηριότητες με τους συνομηλίκους και να δημιουργούν κλίμα συνερ-
γασίας και αποδοχής βλεπόντων και μη μαθητών.

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας καθώς και η Υποστηρι-
κτική Τεχνολογία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση τους. 
Διευκολύνουν την κινητικότητα τους και συμβάλλουν στην κατάκτηση γρα-
φής και ανάγνωσης μέσω κατάλληλων εργαλείων και λογισμικών (όπως π.χ, 
σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, μεγεθυντές οθόνης Η/Υ, σύστη-
μα ανάγνωσης οθόνης κλπ). Τα άτομα με προβλήματα όρασης, παρά την 
αισθητηριακή τους μειονεξία, εφόσον λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση μπο-
ρούν να αναπτυχθούν ολόπλευρα, να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους, και 
να ζήσουν μια ζωή με ποιότητα (Στασινός, 2013).

2.0. στοΧοΙ - ΕρΕυνΗτΙΚΑ ΕρΩτΗΜΑτΑ

Με βάση τα προαναφερόμενα σχεδιάστηκε έρευνα που είχε ως σκοπό να 
διερευνήσει τις απόψεις ατόμων με προβλήματα όρασης που έχουν ολο-
κληρώσει έναν κύκλο σπουδών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Μεταπτυχι-
ακό), σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που δέχτηκαν.

Ειδικότερα η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στοχεύει να απαντήσει 
στα εξής ερωτήματα:

•	 Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μαθητές με οπτική ανα-
πηρία;

•	 Γίνεται χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση των μαθητών με 
οπτική αναπηρία;

•	 Ποιά είναι τα κυριότερα ζητήματα που δυσχεραίνουν τη μαθησια-
κή διαδικασία;
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3.0. ΜΕθοΔοσ

3.1. Δείγμα

Το δείγμα αποτέλεσαν 110 τυφλοί ενήλικες, 25 με σοβαρές οπτικές μειο-
νεξίες και 85 με βαριές οπτικές μειονεξίες, που διαμένουν στις περιφέρειες 
Αττικής, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Από τους συμμετέχοντες οι 75 (68,2%) εί-
ναι άνδρες και οι 35 (31,8%) γυναίκες ηλικίας 21 έως 60 ετών. Το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό συμμετεχόντων βρίσκεται μεταξύ 21 και 30 ετών (54,5%), γε-
γονός που μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα με βάση μια αρκε-
τά πρόσφατη εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος. Το 22,7% του δείγμα-
τος βρίσκεται μεταξύ 31 και 40 ετών ενώ το 18,2%  μεταξύ 41 και 50 (πιν. 
1, πιν. 2, πιν.3).

Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος ανά μέγεθος οπτικής μειονεξίας 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Σοβαρή 25 22,7 22,7 22,7
Βαριά 85 77,3 77,3 100,0
Total 110 100,0 100,0

Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος ανά φύλο
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Αρσενικό 75 68,2 68,2 68,2
Θηλυκό 35 31,8 31,8 100,0

Total 110 100,0 100,0

Πίνακας 3: Κατανομή του δείγματος ανά ηλικία
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 21-30 60 54,5 54,5 54,5
31-40 25 22,7 22,7 77,3
41-50 20 18,2 18,2 95,5
51-60 5 4,5 4,5 100,0
Total 110 100,0 100,0

3.2. Εργαλεία της έρευνας 

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το 
οποίο περιλάμβανε δυο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη αναφέρονταν σε ερω-
τήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, όπως το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό 
επίπεδο και η δεύτερη περιλάμβανε κλειστού τύπου ερωτήσεις όπου κάθε 
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ερώτηση συνοδεύονταν από μια 5βαθμη κλίμακα από το 1 (πολύ κακό) ως 
το 5 (πολύ καλό) που στόχο είχε την καταγραφή των απόψεων των συμμε-
τεχόντων σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβαν κατά τη μα-
θητική τους πορεία. Τα άτομα είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τόσο 
γραπτά, με τη βοήθεια βλέποντα ατόμου, όσο και ηλεκτρονικά με την αρω-
γή κατάλληλου λογισμικού ανάγνωσης οθόνης.

4.0. ΑΠοτΕΛΕσΜΑτΑ-συζΗτΗσΗ

Τα πρώτα αξιοσημείωτα στοιχεία διαφαίνονται από τις ερωτήσεις δημογρα-
φικού χαρακτήρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι το 95,5% των συμμετεχόντων 
στην έρευνα είναι απόφοιτοι Λυκείου. Αυτό επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι 
ανεξαρτήτως του βαθμού οπτικής μειονεξίας, τα άτομα με οπτική αναπη-
ρία ολοκληρώνουν με επιτυχία σε υψηλό ποσοστό τις σπουδές τους στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το 45,5% συνεχίζει στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση λαμβάνοντας πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και μόνο το 13,6% φαίνε-
ται πως προχωρά σε μεταπτυχιακές σπουδές (πιν. 4).

Πίνακας 4: Κατανομή του δείγματος ανά μορφωτικό επίπεδο

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Γυμνάσιο 5 4,5 4,5 4,5
Λύκειο 40 36,4 36,4 40,9

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ 50 45,5 45,5 86,4
Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 15 13,6 13,6 100,0

Total 110 100,0 100,0

Στα ερωτήματα αναφορικά με την εκπαίδευση που δέχτηκαν, σημαντικό 
κρίνεται το γεγονός πως μόνο το 13,6% του δείγματος είχε φοιτήσει σε σχο-
λείο ειδικής αγωγής και αποτελεί μειοψηφία. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει 
την πλέον επικρατούσα τάση εκπαίδευσης σε « Ένα Σχολείο για Όλους». Βέ-
βαια, στο σχολείο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται ο μαθητής με προβλή-
ματα όρασης από ειδικό Παιδαγωγό (πιν. 5).
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Πίνακας 5: Τύπος σχολείου φοίτησης

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Σχολείο Γενικής Αγωγής 45 40,9 40,9 40,9

Σχολείο Γενικής Αγωγής 
με τμήμα Ένταξης 50 45,5 45,5 86,4

Σχολείο Ειδικής Αγωγής 15 13,6 13,6 100,0
Total 110 100,0 100,0

Όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης, κρίνεται μέτρια έως καλή (τιμές 3 και 4) από το 80% των ερωτηθέντων 
(πιν. 6). Αντιθέτως, καταγράφεται η θετική άποψη των ερωτηθέντων όσον 
αφορά τις ικανότητες του Έλληνα εκπαιδευτικού, καθώς το 85% τις αξιο-
λογεί από μέτριες (τιμή 3: 25%) έως πολύ καλές (τιμή 5: 25%). Ενώ η πλειο-
ψηφία του δείγματος επιλέγει την τιμή 4 (πιν. 7). Εκ διαμέτρου αντίθετη εί-
ναι η άποψη των συμμετεχόντων όσον αφορά την ποιότητα του βοηθητι-
κού υλικού που τους παρείχε η Πολιτεία. Συγκεκριμένα το 89,5% το χαρα-
κτηρίζει από μέτριο (τιμή 3: 36,8%) έως πολύ κακό (τιμή 1: 15,8%), ( πιν. 8). 
Επομένως, καταγράφεται ως σημαντικά μεγάλη αδυναμία του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος η ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή που παρείχε 
στους μαθητές με προβλήματα όρασης.

Πίνακας 6: Μαθησιακή διαδικασία/ Ποιότητα διδασκαλίας
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 2 5 4,5 5,0 5,0
3 40 36,4 40,0 45,0
4 40 36,4 40,0 85,0
5 15 13,6 15,0 100,0

Total 100 90,9 100,0
Missing 9 10 9,1

Total 110 100,0

Πίνακας 7: Ικανότητες εκπαιδευτικών
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 2 15 13,6 15,0 15,0
3 25 22,7 25,0 40,0
4 35 31,8 35,0 75,0
5 25 22,7 25,0 100,0

Total 100 90,9 100,0
Missing 9 10 9,1

Total 110 100,0
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Πίνακας 8: Ποιότητα βοηθητικού υλικού
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 15 13,6 15,8 15,8
2 35 31,8 36,8 52,6
3 35 31,8 36,8 89,5
4 10 9,1 10,5 100,0

Total 95 86,4 100,0
Missing 9 15 13,6

Total 110 100,0

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να καταγραφεί πώς μεταβάλλεται η άποψη 
των συμμετεχόντων για την ποιότητα της εκπαίδευσης που δέχτηκαν με 
κριτήριο το κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ατόμου με 
οπτική αναπηρία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε στην περι-
γραφική στατιστική, περιλαμβάνοντας μέσους όρους, και τυπικές αποκλί-
σεις για κάθε χαρακτηριστικό.

Ειδικότερα, στο ερώτημα εάν ανταποκρίνεται η διδασκαλία στις ανά-
γκες ενός ατόμου με προβλήματα όρασης, καταγράφεται πτώση 0,81 μο-
νάδων του μέσου όρου (mean) της άποψης των ερωτηθέντων, καθώς από 
τη σχετικά θετική στάση του 3,65 (μεταξύ των τιμών 3 και 4 της κλίμακας) 
“έπεσε” κάτω του μετρίου στο 2,84 (μεταξύ των τιμών 2 και 3 της κλίμακας), 
(πιν.9). Επίσης, στην ερώτηση «κατά πόσο η διδασκαλία ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες ενός ατόμου με οπτική αναπηρία», διακρίνεται άνοδος της τυπι-
κής απόκλισης σε σύγκριση με την αρχική τους άποψη για την ποιότητα 
διδασκαλίας, της τάξης των 0,255 μονάδων, γεγονός που δίνει μεγαλύτε-
ρη ποικιλότητα στις τιμές. Το ίδιο παρατηρείται και όσον αφορά τις ικανό-
τητες των εκπαιδευτικών, με μικρότερες όμως μεταβολές (πιν. 10). Σχετικά 
με το παρεχόμενο βοηθητικό υλικό παρατηρείται μια πολύ μικρή αύξηση 
του μέσου όρου όπως επίσης και μια αύξηση της τυπικής απόκλισης της 
τάξης των 0,195 μονάδων που αντικατοπτρίζει την ποικιλότητα των ανά-
λογων απόψεων των ερωτηθέντων. (πιν. 11)
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Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία ποιότητας διδασκαλίας

N Mean Std. Deviation

Ποιότητα διδασκαλίας 100 3,65 ,813
Ανταποκρίνεται η διδασκαλία 
στις ανάγκες ενός ατόμου με 

προβλήματα όρασης;
95 2,84 1,068

Valid N (listwise) 95

Πίνακας 10: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 
για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών

N Mean Std. Deviation

Ικανότητες εκπαιδευτικών 100 3,70 1,031
Ανταποκρίνονται οι ικανότητες 

των εκπαιδευτικών στις ανάγκες 
ενός ατόμου με προβλήματα 

όρασης;

90 3,44 1,247

Valid N (listwise) 90

Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία ποιότητας βοηθητικού υλικού

N Mean Std. Deviation

Ποιότητα βοηθητικού υλικού 95 2,42 ,902

Ανταποκρίνεται το βοηθητικό 
υλικό που παρέχεται των 

εκπαιδευτικών στις ανάγκες 
ενός ατόμου με προβλήματα 

όρασης;

90 2,44 1,097

Valid N (listwise) 90

Αναφορικά με την σημαντικότητα του ρόλου της υποστηρικτικής τεχνο-
λογίας στην εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία, καταγράφεται η θε-
τική άποψη (πιν. 12). 
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Πίνακας 12: Σημασία τεχνολογίας στη διδασκαλία στη τάξη

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 2 10 9,1 9,1 9,1
3 15 13,6 13,6 22,7

4 35 31,8 31,8 54,5

5 50 45,5 45,5 100,0
Total 110 100,0 100,0

Στην ερώτηση εάν γίνεται χρήση της τεχνολογίας για άτομα με οπτι-
κή αναπηρία στο ελληνικό σχολείο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (το 
66,7%), απάντησε αρνητικά, (πίν. 13), ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
κρίνει μέτρια την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ (πιν. 14).

Πίνακας 13: Χρησιμοποιούνται προϊόντα τεχνολογίας για άτομα 
με προβλήματα όρασης στο ελληνικό σχολείο;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ΝΑΙ 35 31,8 33,3 33,3

ΌΧΙ 70 63,6 66,7 100,0
Total 105 95,5 100,0

Missing 9 5 4,5
Total 110 100,0

Πίνακας 14: Επαρκή κατάρτιση εκπαιδευτικών προκειμένου να αξιοποιήσουν 
τα προϊόντα τεχνολογίας που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 15 13,6 17,6 17,6

2 5 4,5 5,9 23,5
3 60 54,5 70,6 94,1
4 5 4,5 5,9 100,0

Total 85 77,3 100,0
Missing 9 25 22,7

Total 110 100,0

Στο ερώτημα αναφορικά με τη γνώση της γραφής Braille, το 80% των 
συμμετεχόντων τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική (πιν. 15). Αυτό καταγρά-
φεται και στον υψηλό μέσο όρο (4,75) αλλά και την ιδιαίτερα χαμηλή τυπι-
κή απόκλιση (0,550). (πιν. 16). Το 59,1% του δείγματος δηλώνει ότι έμαθε 
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τη γραφή Braille στο δημοτικό σχολείο και μάλιστα το 45,5% σε ηλικία μέ-
χρι των οκτώ ετών, δηλαδή μέχρι τη Β΄ Δημοτικού (πιν. 17). Ωστόσο, παρό-
τι όλοι γνωρίζουν γραφή Braille και θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη γνώ-
ση της, δεν είναι όλοι κάτοχοι  του αντίστοιχου πιστοποιητικού γνώσης της 
γραφής (πίν. 18).

Πίνακας 15: Σημασία γνώσης γραφής Braille
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 3 5 4,5 5,0 5,0
4 15 13,6 15,0 20,0
5 80 72,7 80,0 100,0

Total 100 90,9 100,0
Missing 9 10 9,1

Total 110 100,0

Πίνακας 16: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία σημασία γνώσης γραφής Braille

N Mean Std. Deviation

Σημασία γνώσης γραφής Braille 100 4,75 ,550
Valid N (listwise) 100

Πίνακας 17: Ηλικία πρώτης επαφής με τη γραφή Braille
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 6 5 4,5 4,5 4,5
7 30 27,3 27,3 31,8
8 15 13,6 13,6 45,5
9 10 9,1 9,1 54,5

11 5 4,5 4,5 59,1
13 5 4,5 4,5 63,6
15 10 9,1 9,1 72,7
20 15 13,6 13,6 86,4
37 5 4,5 4,5 90,9
40 5 4,5 4,5 95,5
46 5 4,5 4,5 100,0

Total 110 100,0 100,0
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Πίνακας 18: Κατοχή πιστοποιητικού γραφής Braille
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ΝΑΙ 60 54,5 54,5 54,5
ΌΧΙ 50 45,5 45,5 100,0

Total 110 100,0 100,0

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των ερωτώμενων αξιολογεί θετικά την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σημαντικό κρίνεται το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία του δείγματος φοίτησε σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, 
σε κάποια από τα οποία υπήρχε και τμήμα ειδικής αγωγής. Μεγάλη αδυ-
ναμία της παρεχόμενης εκπαίδευσης θεωρείται η έλλειψη υποστηρικτικού 
υλικού λόγω της μείωσης κονδυλίων για την εκπαίδευση. Η σημασία της 
εκμάθησης και χρήσης της γραφής Braille από τα άτομα με σοβαρά προ-
βλήματα όρασης θεωρείται μεγάλη, καθώς μέσω αυτής αποκτούν δεξιό-
τητες γραμματισμού και έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρη-
σης (Koenig & Holbrook, 2000). Ζήτημα προς μελλοντική διερεύνηση είναι 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στα άτομα με προβλήματα όρασης και τις πιθανές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, απόψεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού έργου.
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