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Περίληψη

Θέτοντας την έννοια της ηθικής ωριμότητας ως το ζητούμενο στις σύγχρονες δημοκρατικές κοι νω-
νίες, εστιάζουμε στην προαγωγή δημοκρατικών αξιών μέσω της διδασκαλίας της ποίησης της Γε ν ιάς  
του ’70 σε μαθητές α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης. Αρωγός στην επιδίωξή μας αυτή στ έ κονται  
στοιχεία της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Στο πρώτο μέρος εστιάζουμε στη  Γενιά του  
’70 ως ένα λογοτεχνικό παράδειγμα πλουραλισμού ιδεών και αντιλήψεων, ικανού να συμβάλει ση-
μα ντικά στην καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων στους μαθητές τόσο της α/βάθμιας όσο και της 
β/βάθμιας εκπαίδευσης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται λόγος γύρω από τη σύνδεση της έννοιας της 
ηθι κής ωριμότητας με τη δημοκρατική κουλτούρα. Τέλος, στο τρίτο μέρος αξιοποιούνται στοιχεία της  
Μετασχηματίζουσας μάθησης τα οποία προάγουν τον κριτικό στοχασμό μέσα από την αισθητική εμπει-
ρία καλλιεργώντας τα επίπεδα ηθικής κρίσης του ατόμου, ένας συνδυασμός ο οποίος με κατάλληλες 
διδακτικές προσαρμογές ενδέχεται να συμβάλει στην έγκαιρη καλλιέργεια πολιτικής κουλτούρας 
εντός του σχολείου. 

 
Εισαγωγή 

Στους «Στόχους Στρατηγικής για τη Νεολαία 2017-2027», οι οποίοι βρίσκονται σε ευ-
θυ γράμμιση με τους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» του ΟΗΕ, εμπεριέχονται η προσιτή 
και ποιοτική εκπαίδευση-κατάρτιση-μαθητεία, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη  
δημοκρατική ζωή και η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων. Προς μία τέτοια κα-
τεύ θυνση χάραξης μιας πιο δημοκρατικής ζωής και δεδομένου του επιστημονικού δια-
λό γου που έχει αναπτυχθεί διεθνώς για την καλλιέργεια της πολιτικής και δημοκρατικής 
συ νείδησης των νέων, προτείνουμε τη διδακτική αξιοποίηση της ποίησης, ως μέσου καλ-
λιέργειας δημοκρατικών συνειδήσεων σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, εισηγούμαστε την αξιοποίηση έργων των ποιητών της 
γενιάς του ’70, της τρίτης μεταπολεμικής γενιάς ή, αλλιώς, «γενιάς της αμφισβήτησης». 

Πρόκειται για μια γενιά που αντλεί τη δύναμή της από την α-συστημική οργάνωσή της, 
η οποία είναι πολύ πιο ιδιαίτερη από την αρχική πολιτικοκοινωνική αντισυστημικότητα  
που της αποδόθηκε και προαναγγέλλει πολύ νωρίς συστημικές/α-συστημικές εξελίξεις στο  
ποιητικό πεδίο.        

To παράδειγμα της γενιάς του ’70, όπως έχει επισημανθεί από το σύνολο της κρι τι-
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κο γραφίας, αφομοιώνει μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ποίησης του  
20ού αιώνα, ενώ το πνεύμα της άρνησης και της αμφισβήτησης που εκδηλώθηκε από 
τους ποιητές απέναντι στη δικτατορία του ’67-’74 (Γιάννης Κοντός, Ντίνος Σιώτης, Τζένη 
Μα στοράκη, Λευτέρης Πούλιος κ.ά.), η μεταφυσική του έρωτα και της πολιτικής, όπως 
εκφράζεται από έργα εκπροσώπων της γενιάς του ’70 (Μιχάλης Γκανάς, Γιάννης Υφαντής, 
Μανόλης Πραττικάκης, κ.ά.), κυρίως η προαγωγή δημοκρατικών αντιλήψεων και ο πλου-
ραλισμός των απόψεων, αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται, ως 
«ζωντανό σώμα», στην εργογραφία των ποιητών του ’70. 

Έτσι, η αξιοποίηση των έργων των ποιητών της γενιάς του ’70 στην εκπαίδευση -ποιη-
τών δηλαδή οι οποίοι προήγαγαν μέσα από το έργο τους τις δημοκρατικές αντιλήψεις, 
τον πλουραλισμό των απόψεων, την πολιτική φύση του ατόμου, το πνεύμα της άρνησης, 
της αμφισβήτησης και της πολυφωνίας- δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών 
δεξιοτήτων και απαραίτητων πνευματικών ικανοτήτων (κριτικός και δημιουργικός στοχα-
σμός και αναστοχασμός, ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης, δημοκρατικές πεποιθήσεις) στους  
μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ικα νό τη τες 
τις οποίες το σχολείο της σύγχρονης δημοκρατίας οφείλει να καλλιεργεί.

Η μελέτη τοποθετεί την έννοια της ηθικής ωριμότητας ως το ζητούμενο στις σύγχρονες 
δημοκρατικές κοινωνίες και στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο για τη διασφάλιση και 
προ άσπιση των δημοκρατικών αρχών εκ μέρους των πολιτών. Οι δημοκρατικές αξίες βά-
σει των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η ποίηση της Γενιάς του ’70 μπορούν να καλ-
λι ερ γηθούν μέσα από τη διδασκαλία της ποίησης γενικότερα και μέσα από τη διδασκα λία  
της ποίησης της Γενιάς του ’70, ειδικότερα, τόσο σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας όσο και  
σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρωγός στην επιδίωξή μας αυτή στέκονται 
στοιχεία της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην οποία γίνεται σχετική ανα-
φο ρά παρακάτω. 

Έτσι, σε επίπεδο δομής, εστιάζουμε στη Γενιά του ’70 ως ένα λογοτεχνικό παράδειγμα 
πλου ραλισμού ιδεών και αντιλήψεων, ικανού να συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια 
αντίστοιχων πνευματικών ικανοτήτων στους μαθητές τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε διαφορετική έκταση σε κάθε βαθμίδα.

Στη συνέχεια γίνεται λόγος γύρω από τη σύνδεση της έννοιας της ηθικής ωριμότητας 
με τη δημοκρατική κουλτούρα. 

Στο τελευταίο μέρος αξιοποιούνται στοιχεία της Μετασχηματίζουσας μάθησης τα οποία 
προάγουν τον κριτικό στοχασμό μέσα από την αισθητική εμπειρία καλλιεργώντας τα επί πε-
δα ηθικής κρίσης του ατόμου, ένας συνδυασμός ο οποίος με κατάλληλες διδακτικές προ - 
σαρμογές ενδέχεται να συμβάλει στην έγκαιρη καλλιέργεια πολιτικής κουλτούρας εντός 
του σχολείου.

Προς διευκόλυνση του συσχετισμού των εννοιών βάσει της αιτιότητάς τους, αμέσως 
παρακάτω παρεμβάλλονται εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που αφορούν την έννοια της 
αιτιότητας.

Στην παρούσα μελέτη η αιτιότητα αφορά την παρακάτω ερευνητική υπόθεση:  
Η ηθική ωριμότητα που καλλιεργείται μέσα από τη διδασκαλία της ποίησης της γενιάς  

του ’70 και των δημοκρατικών αξιών που αυτή προάγει, με την υποστήριξη της Μετα σχη -
ματίζουσας Μάθησης, οδηγεί στη διασφάλιση και προάσπιση της δημοκρατικής κουλ τού-
ρας εκ μέρους των πολιτών. 
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Σχηματικά και με όρους αιτιότητας περιγράφουμε τη συλλογιστική αυτή ως εξής:   

Ανεξάρτητη μεταβλητή (Α):  
Η διδασκαλία της ποίησης της γενιάς του ’70 και η Μετασχηματίζουσα Μάθηση

↓
Ενδιάμεση μεταβλητή (Β):  

Η καλλιέργεια της ηθικής ωριμότητας
↓

Εξαρτημένη μεταβλητή (Γ):  
Η διασφάλιση και προάσπιση της δημοκρατικής κουλτούρας.

X
Μεταβλητή συνθήκης: Ανθρωπιστικό μοντέλο - Δημοκρατία 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Αιτιότητα είναι η σχέση μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Σημειώνεται αιτιώδης συνάφεια δύο 
κα ταστάσεων (αιτίας και αποτελέσματος), όταν είναι βέβαιο ότι η δεύτερη κατάσταση προ- 
 έκυψε εξαιτίας της πρώτης. Η αιτιώδης συνάφεια δεν αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέ-
ση μεταξύ δύο και μόνον γεγονότων ή καταστάσεων, αλλά μπορεί να αποτελεί μια αιτια-
κή αλληλουχία μεταξύ αιτίων και αιτιατών. Βασικό συστατικό της αιτιότητας ή της αιτιώ-
δους συνάφειας είναι η έννοια του χρόνου, δηλαδή της διαδοχής αιτίου και αιτιατού.        

Ένα αιτιακό σχήμα εκφράζει την αιτιακή σχέση η οποία συγκροτείται από την ανεξάρτητη 
μεταβλητή, την ενδιάμεση ή τις ενδιάμεσες μεταβλητές, την εξαρτημένη μεταβλητή, την 
προϋποτιθέμενη συνθήκη ή μεταβλητή συνθήκης και τη γραμμή συνδιακύμανσης. 

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη μεταβλητή εκφράζει την αιτία, η εξαρτημένη μεταβλητή εκ-
φρά ζει το αποτέλεσμα, η ενδιάμεση μεταβλητή αποτελεί αποτέλεσμα και αιτία συγ χρό  -
νως: αποτέλεσμα της ανεξάρτητης μεταβλητής και παράλληλα ενδιάμεσο αίτιο του απο-
τε λ έσματος που αφορά την εξαρτημένη μεταβλητή. Τέλος, η προϋποτιθέμενη συνθήκη ή 
με ταβλητή συνθήκης αναφέρεται στη συνθήκη η οποία είτε ενεργοποιεί είτε ενισχύει τη 
δράση της αιτιώδους ενέργειας. Το αιτιακό σχήμα συμπληρώνει η γραμμή συνδια κύμαν-
σης η οποία δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται οι τιμές των μεταβλητών (Σα - 
μαράς, 2016. Σαμαράς, 2019. Σαμαράς & Ιορδανίδου, 2017). 

Στην παρούσα μελέτη οι αιτιακές σχέσεις λειτουργούν ως συνθετικά εργαλεία τα οποία  
προάγουν τη διεπιστημονικότητα και οδηγούν σε ευρύτερες συνθέσεις διδακτικών προ-
τά σεων (Σαμαράς, 2016. Σαμαράς, 2019. Σαμαράς & Ιορδανίδου 2017). 

Ακολουθούν παρουσιάσεις των αξόνων οι οποίοι συστήνουν το αιτιακό σχήμα και, 
συγ χρόνως, τον πυρήνα της μελέτης. 

Η προαγωγή δημοκρατικών αξιών μέσω της ποίησης της Γενιάς του ’70 

Η λογοτεχνία αποτελεί ένα πεδίο ελεύθερης έκφρασης, στοχασμού και αναστοχασμού της  
φύσης του ανθρώπου και των ειδικών χαρακτηριστικών που περιγράφουν την μονα-
δι κότητά του από τη μία πλευρά, αλλά, και από την άλλη πλευρά, από τα στοιχεία που 
συ  νυφαίνουν τα κοινά γνωρίσματα τα οποία συνδέουν την ανθρωπότητα σε ένα κοινό 
σώ μα στη βάση των πολυεπίπεδων και κοινών αναγκών της.  
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Η ποίηση του 20ου αιώνα προήγαγε και, πιθανολογείται πως, λειτούργησε συν-δια-
μορ φωτικά στις κοινώς αποδεκτές προσλαμβάνουσες της έννοιας του ανθρωπισμού, αν 
μη τι άλλο, τουλάχιστον, όπως την κατανοούμε και την αντιλαμβανόμαστε στην εποχή  
μας. Ειδικότερα, το παράδειγμα της νεοελληνικής κοινωνικής λογοτεχνίας με «πρωτερ γά-
τες» τους εκπροσώπους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, έθεσαν την βάση του ου μα-
νιστικού διαλόγου διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο το αξιακό θέσφατο της μο ντέρ-
νας νεοελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο, έκτοτε, αποτελεί σταθμό, στις συζητήσεις, στις  
κριτικές τοποθετήσεις και στις έρευνες που καταπιάνονται με το πεδίο. 

Η έννοια της «μεταπολεμικότητας» στη νεοελληνική λογοτεχνία συμπεριλαμβανομέ  - 
νης, προφανώς, και της ποιητικής παραγωγής, έχει ως εφαλτήριο την εποχή της αντίστα-
σης κατά των κατακτητών (1941-1945) και τερματίζεται με την πτώση της επταετούς δι-
κτα τορίας (1967-1974) (Γαραντούδης & Μεντή, 2016: 281). Από το παραπάνω προκύπτει 
πως η μεταπολεμική ποίηση περιλαμβάνει την λογοτεχνία της πρώτης μεταπολεμικής γε-
νιάς μέχρι και την πρώιμη παραγωγή της γενιάς του ’70. Είναι πολύ σημαντικό να ση μειω-
θεί από την αρχή η άρρηκτη συνάφεια μεταξύ των βιωμάτων των ποιητών, με τις ιδεο-
λογικές προσλαμβάνουσες και τις αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν στις συνειδήσεις τους  
με βάση την ιστορικότητα. Ως προς αυτό, ο Παπαγεωργίου επισημαίνει τους βασικούς πα - 
ρά γοντες που συνέβαλαν στην αρχική διαμόρφωση «του χαρακτήρα και των χαρακτη ρι-
στικών του προσώπου της ποιητικής γενιάς του ’70»:

α)  Η τραυματική επίδραση που άσκησε το μετεμφυλιακό-ψυχροπολεμικό κλίμα της δε-
κα ετίας του ’50 στον εύπλαστο-εύθραστο ψυχισμό των ποιητών.

β)  Η έμμεση […] πληροφόρηση-γνώση συγκλονιστικών γεγονότων, με αποτέλεσμα τη 
δια μόρφωση μιας μυθοποιημένης-μυθοποιητικής - ανεξαρτήτως ιδεολογικών συναι-
σθη  ματικών κ.λπ. αποκλίσεων - ιστορικής αντίληψης. 

γ)  Ο συγκεχυμένος, απροσδιόριστος φόβος - προϊόν του εντονότατου μετεμφυλιακού 
ψυ χροπολεμικού κλίματος της εποχής… αγγίζει τα όρια του πανικού, μετατρέπεται σε 
ανε ξήγητη αίσθηση του πανικού ή επενεργεί ως υποφώσκον κακό. 

δ)  Η παθητικότητα μπροστά σ’ ένα πυρετωδώς «ανοικοδομούμενο» περιβάλλον και η 
συ  νακόλουθη αυτής της παθητικότητας […] διαδικασία ανάπτυξης ενός μηχανισμού 
απ ώ θησης ορμών και τάσεων πρωτογενών  και δευτερογενών-επιγενομένων. 

ε)  Ο κοινωνικός προβληματισμός αυτών των ποιητών, που αρχίζει να διαφαίνεται κατά 
τις αρχές της δεκαετίας του ’60, συχνά μάλιστα εκδηλωμένος με την ένταξη αρκετών 
απ’ αυτούς σε προοδευτικές νεολαίες… και τέλος, 

στ)  η οδυνηρή εμπειρία της δικτατορίας του ’67 (Παπαγεωργίου, 1989: 22-23).  

Από τα παραπάνω γίνεται με ευκολία κατανοητό πως τα λογοτεχνικά «πορτρέτα» και οι 
ιδιοσυγκρασίες της πλειοψηφίας (αν όχι όλων) των ποιητών του ’70 διαμορφώθηκαν σε 
καθεστώς τρομοκρατίας και ανελεύθερων συνθηκών, γεγονός που, εν τέλει, ενδυνάμωσε 
τις δημοκρατικές τους πεποιθήσεις και το αγωνιστικό τους φρόνημα για την κατάκτηση 
της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης. Επίσης, η αντίθεση των ποιητών σε “κάθε 
μορφή ιδεολογικού και κομματικού κομφορμισμού” (Παπαγεωργίου, 1989: 24) προήγαγε 
την αμφισβήτηση ως λογοτεχνική συνθήκη η οποία και αποτελεί, πλέον, θεμελιώδη προϋ-
πόθεση του δημοκρατικού διαλόγου εντός της λογοτεχνικής κριτικής αλλά και πέρα από 
αυτήν.  



409Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Ο Τσάτσος, σημειώνει ως προς την έννοια της αμφισβήτησης, όπως αυτή προσδιορί-
στη κε μέσα στα χρόνια της επταετούς δικτατορίας και στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 
πως «από παράνομη έγινε ύποπτη και από ύποπτη μάταιη, διατηρώντας όμως το νόημά 
της» (Τσάτσος, 2002: 1), αναγνωρίζοντας, αν μη τι άλλο σε έναν τελικό απολογισμό, πως 
η αμφισβήτηση δεν είναι ατελέσφορη. 

Ο ίδιος καταφέρθηκε εναντίον του συστήματος των «εγκυροτήτων» παραθέτοντας την  
προσωπική του εμπειρία: «… η γενιά μου μεγάλωσε σε ένα σύστημα εγκυροτήτων. Έγκυ-
ρες ιστορικές ερμηνείες (π.χ. Της ελληνικής επανάστασης, του εμφυλίου, κ.ά.), έγκυρες 
νομικές δεοντολογίες (π.χ. Ο απολίτικος, δηλαδή κοινωνικοπολιτικά άσχετος δικαστής…), 
έγκυρες γνώσεις (π.χ. Η πανεπιστημιακή αυθεντία, η παιδεία ως προστασία του “σωστού” 
από τον κίνδυνο του “λάθους” κ.ά.)…” (Τσάτσος, 2002: 38). Η δημοκρατία, όμως, όπως  
συμπληρώνει «[…] είναι η συμφωνημένη διαδικασία για την παραγωγή πολιτικής βούλη-
σης, είναι κυρίως η συμφωνημένη διαδικασία της διαφωνίας» (Τσάτσος, 2002: 95) γε-
γονός που, αν γίνει αποδεκτό, καταβαραθρώνει τις τυποποιημένες εγκυρότητες εκτός 
αυ τής της δημοκρατικής διαδικασίας.  

Η γενιά του ’70 αποτελεί ένα αυθεντικό λογοτεχνικό παράδειγμα πλουραλισμού ιδεών 
και αντιλήψεων, οι οποίες και αποτυπώνονται στα έργα και τη σκέψη των εκπροσώπων 
της. Το παραπάνω τεκμηριώνεται κατ’αρχάς από το πλήθος των ποιητών που εντάσσονται 
στη γενιά και διακρίνονται από διαφορετικές εμπειρίες, καταβολές και έχουν λάβει επι-
δράσεις, στο σύνολό τους, από όλες, σχεδόν, τις πτυχές του μοντερνισμού. Ενώ η γενιά  
του ’70, δεν αποτέλεσε τον ιδεολογικό απόγονο των κοινωνικών και πολιτικών ποιητών 
της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς (σ.σ. Τουλάχιστον ως προς τις ιδεολογικές τους κατα-
βο λές), εντοπίζεται μια υπαρκτή διασύνδεση στο πεδίο «της εξωστρέφειας της ποίησής 
τους που τους ωθεί στον ρεαλισμό» (Γαραντούδης & Μεντή, 2016: 492).   

Μερικοί από τους εκπροσώπους του ’70 που εμπίπτουν στο παραπάνω είναι οπωσ δή-
ποτε (και) οι: Κ. Γώγου, Λ. Πούλιος, Ν. Σιώτης, Γ. Κοντός, Α. Χιόνης.    

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός παιδαγωγικού συστήματος που επιθυ -
μεί να επιβεβαιώνει το επίθετο «παιδαγωγικός» είναι να ανοίγει νέους ορίζοντες στη σκέ-
ψη και στη φαντασία του μαθητικού πληθυσμού και όχι να τον στρέφει προς συγκε κρι μέ-
νες κατευθύνσεις χειραγωγώντας τον. Ο Γκρης (2009) σημειώνει ως προς αυτό: 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ποίησης προσδιορίζεται σε συνάρτηση  με την ιδεολογία της 
γλώσ σας. Και δε διαμορφώνεται με αποφάσεις μηχανισμών της όποιας μορφής εξουσίας. 
Διότι η αληθινή ποίηση θέτει έναν όρο για να υπάρξει: δε χειραγωγείται (Γκρης, 2009: 111). 
 
Στο επόμενο μέρος βάσει του αιτιακού σχήματος που παραθέσαμε στην εισαγωγή το 

οποίο συγκροτεί τον πυρήνα της μελέτης γίνεται σύντομη αναφορά στην έννοια της ηθικής 
ωριμότητας και την καλλιέργειά της μέσα από το μοντέλο ηθικής ανάπτυξης του Kohl-
berg στο οποίο επαληθεύεται η σύνδεση ηθικής ωριμότητας με στοιχεία δημοκρατικής 
κουλτούρας.

 
Δημοκρατική κουλτούρα και ηθική ωριμότητα: Το μοντέλο ηθικής ανάπτυξης του 
Kohlberg 

Η ηθικότητα, υπό την ευρεία της έννοια, αναφέρεται στο σύστημα των κανόνων που ρυθ-
μίζει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων και εμπεριέχει τις έννοιες, τις λογικές 
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κρίσεις και πράξεις, οι οποίες αφορούν τη ζωή, τα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη (Nucci,  
1997). Σε έρευνα των Walker, Pitts, Hennig και Matsuba (1995) πολλά από τα πιο σημα-
ντικά χαρακτηριστικά του ηθικού ατόμου, όπως τα περιέγραψαν οι συμμετέχοντες, σχετίζο-
νται με τη χρησιμότητά του στην κοινωνία: κοινωνικά δραστήριο, δίκαιο, με ενσυ ναί σθη ση,  
ενάρετο, αυτόνομο. Ενώ δε μοιάζει απαραίτητο να είναι κάποιος ηθικός για να είναι χρή  - 
σιμος στην κοινωνία, τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στο ηθικό άτο-
μο στην παραπάνω έρευνα συνδέονται άρρηκτα με εκείνα που υποστηρίζουν μια δημο-
κρα τική κουλτούρα. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι έρευνες που συνδέουν την ηθικότητα με 
τον αλτρουϊσμό, την περιορισμένη παραβατικότητα, την κοινωνική αρμονία, το αίσθημα 
αλ ληλεγγύης. Ενδεικτικά, σημειώνουμε τη μελέτη των Eisenberg και Mussen (1989) οι  
οποίοι καταλήγουν στο ότι τα παιδιά με αλτρουιστική συμπεριφορά τείνουν να είναι κοι-
νω νικά και με υψηλά επίπεδα ηθικής κρίσης και συμπόνοιας, ενώ μελέτη πάνω στην παι-
δική επιθετικότητα και κοινωνική περιθωριοποίηση αποδίδει την έλλειψη ηθικότητας στην  
απουσία συναισθημάτων για την ευτυχία ή δυστυχία των άλλων (Ewing, 1990). 

Η ηθική ωριμότητα αποτελεί το ζητούμενο στις δημοκρατικές κοινωνίες. Εξαιτίας αυτής 
της άρρηκτης συνακόλουθης σύνδεσης (ηθική ωριμότητα-δημοκρατική κοινωνία), κάθε 
πρό γραμμα ηθικού γραμματισμού των παιδιών οφείλει να εφοδιάζει τα παιδιά με τη γνώ-
ση του κανονιστικού πλαισίου της κοινωνίας τους περί καλού και κακού, την καλλιέργεια  
της ικανότητας να προτάσσουν το συλλογικό έναντι του ατομικού, την απόκτηση προσω-
πι κής ηθικής ταυτότητας (Πνευματικός, 2010). 

Στο σημείο αυτό επικαλούμαστε και παρουσιάζουμε συνοπτικά το μοντέλο ηθικής ανά-
πτυ ξης του Kohlberg (Kohlberg, 1981) το οποίο περιλαμβάνει διακριτά στάδια ηθικής ανά- 
 πτυξης και δύναται να υποστηρίξει τον έλεγχο επίτευξης των αντίστοιχων ανά στάδιο στό-
χων, ενώ επαληθεύει τη σύνδεση της ανάπτυξης της ηθικής κρίσης με στοιχεία της δημο-
κρατικής κουλτούρας, καθώς περιλαμβάνει κομβικές για τη δημοκρατία έννοιες, όπως είναι 
η «ομάδα», η «πλειοψηφία», το «κοινωνικό συμβόλαιο», το «κοινωνικό όφελος», τα «θε με- 
 λιώδη δικαιώματα», η «δικαιοσύνη», οι «καθολικές ηθικές αρχές».

Συνοπτικά:  

1ο στάδιο: Κρίση με βάση τους παράγοντες της επιβράβευσης και της τιμωρίας.
2ο στάδιο: Κρίση σύμφωνα με σχήματα τύπου «ό, τι δίνεις, παίρνεις», θεώρηση βα-
σισμένη στην ανταπόδοση.
3ο στάδιο: Κρίση σύμφωνα με την αρχή «μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν 
θέ λεις να κάνουν σε εσένα». Η ομάδα και η πλειοψηφία αποκτούν σημασία.
4ο στάδιο: Κρίση με βάση τα κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία 
ισχύ ουν για όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι νόμοι αποκτούν σημασία. 
5ο/6ο στάδιο: Στάδιο του κοινωνικού συμβολαίου και του κοινωνικού οφέλους: 
Δι καιο σύ νη σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν τα θε με-
λιώδη δι καιώματά τους. Στάδιο των καθολικών ηθικών αρχών.

Όπως γίνεται αντιληπτό στο μοντέλο ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg εμφανίζονται 
κλι μακωτά συνδέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη της ηθικής κρίσης και σε χαρακτηριστικά 
γνω ρίσματα της δημοκρατικής κουλτούρας.  

Ένας βασικός παράγοντας καλλιέργειας τόσο της ηθικής κρίσης και ωριμότητας όσο  
και της δημοκρατικής κουλτούρας είναι ο κριτικός στοχασμός και αναστοχασμός, καθώς  
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προ ϋ ποθέτει δυνατότητα την έννοια της επαν-αξιολόγησης/επαν-εκτίμησης και την έννοια 
της ελευθερίας της σκέψης. Παρακάτω γίνεται σύντομη παρουσίαση της Θεωρίας της Με-
τα σχηματίζουσας Μάθησης ως της θεωρίας εκείνης η οποία εμπνέεται και διαπερνάται 
από τον παράγοντα που προσδιορίζει τόσο την έννοια της ηθικής κρίσης/ωριμότητας όσο 
και τον πυρήνα της δημοκρατικής κουλτούρας, δηλαδή τον κριτικό στοχασμό και ανα στο
χα σμό, που με τη σειρά του συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση της ενεργού δράσης του 
πο λιτικού όντος. 

  
Μάθηση μέσα από την τέχνη: Προς την καλλιέργεια πολιτικής κουλτούρας  
στο σχολείο 

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης ο ενήλικος εκπαιδευόμενος 
στοχάζεται και αναστοχάζεται κριτικά πάνω σε έννοιες, επαναξιολογεί τις πρότερες υπο-
θέ σεις στις οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις και αναλαμβάνει δράση ως πολιτικό ον με 
γνώμονα τη διορατική σκέψη που απορρέει από τη μετασχηματισμένη άποψη ως συνέ-
πεια των επαναξιολογήσεών του (Mezirow, 1990). 

Με άλλα λόγια, επανεξετάζει κριτικά εμπειρίες που έχει κατακτήσει κατά την παιδική 
ηλι κία ή αργότερα, και ωθείται στη διόρθωση στρεβλών υποθέσεων που αφορούν σε 
κοι νωνικά, πολιτισμικά ψυχικά ή άλλα κεφάλαια της ζωής.

Ο Freire (1970) είναι αυτός που θέτει τα θεμέλια για την αξιοποίηση της αισθητικής 
εμπειρίας στη μετασχηματιστική μαθησιακή διεργασία, ενώ δημιουργούνται τρεις τάσεις:  
Η πρώτη τάση θέτει ως αντικείμενο παρατήρησης έργα της μαζικής κουλτούρας, με στόχο  
να εξεταστούν κριτικά στερεοτυπικα μηνύματα. Στο πλαίσιο της δεύτερης τάσης χρησ ι μο-
ποιούνται έργα τέχνης ως ερέθισμα για την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης. Η τρίτη τάση  
επιδιώκει τον συνδυασμό του κριτικού στοχασμού με την αισθητική εμπειρία (Κόκκος, 
2009). Ο Κόκκος (2009) παρουσιάζει μια συνθετική μέθοδο, τη Μετασχηματίζουσα Μά-
θη ση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, με την οποία προσφέρεται στους εκπαιδευτές 
ενη λίκων ένα εργαλείο που επιτρέπει την κριτική προσέγγιση ζητημάτων μέσα από την 
αξιο ποίηση της αισθητικής εμπειρίας.

Η μέθοδος περιλαμβάνει συνολικά έξι στάδια:

1ο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική προσέγγιση και ανάλυση ενός 
θέματος σε σχέση με στερεοτυπικές αντιλήψεις και παραδοχές.
2ο στάδιο: Εκφράζονται απόψεις και προβληματισμοί σε σχέση με το υπό εξέταση 
θέμα. 
3ο στάδιο: Προσδιορισμός υπο-θεμάτων και κριτικά ερωτήματα.
4ο στάδιο: Επιλογή του έργου τέχνης και συσχέτισή του με τα κριτικά ερωτήματα.
5ο στάδιο: Επεξεργασία επιλεγμένων έργων τέχνης και επανεξέταση αρχικών πα-
ραδοχών.
6ο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της σκέψης των 
συμμετεχόντων.

Πρότασή μας είναι η εφαρμογή στοιχείων της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης 
κατά τη διδασκαλία ώστε να εκπαιδεύσουμε μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της  
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς μια πολιτική κουλτούρα ευθυγραμμισμένη με τις αρχές  
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της δημοκρατίας προάγοντας σταθερά την καλλιέργεια της ηθικής τους κρίσης μέσα από 
την προσέγγιση της ποίησης.  

Διδακτική πρόταση: Υλικό 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ακόλουθα ποιήματα: 

Για την Αποκατάσταση του Μαύρου

Άσπρη είναι η αρία φυλή
η σιωπή
τα λευκά κελιά
το ψύχος
το χιόνι
οι άσπρες μπλούζες των γιατρών
τα νεκροσέντονα
η ηρωίνη.
Αυτά λίγο πρόχειρα
για την αποκατάσταση του μαύρου.

(από τη συλλογή της Κατερίνας Γώγου «Το Ξύλινο Παλτό», 1982)

ΙΑ΄
Ω ναι! Ξέρω καλά πως δεν χρειάζεται καράβι για να ναυαγήσεις πως δεν χρειάζεται 
ωκεανός για να πνιγείς. Υπάρχουν πολλοί που ναυαγήσαν μέσα στο κοστούμι τους, μέσα  
στη βαθιά τους πολυθρόνα, πολλοί που για πάντα τους σκέπασε το πουπουλένιο τους 
πάπλωμα. Πλήθος αμέτρητο πνίγηκαν μέσα στη σούπα τους, σ’ ένα κουπάκι του καφέ, 
σ’ ένα κουταλάκι του γλυκού. Ας είναι γλυκός ο ύπνος τους εκεί βαθιά που κοιμούνται. 
Ας είναι γλυκός και ανόνειρος. Κι ας είναι ελαφρύ το νοικοκυριό που τους σκεπάζει. 

 (από τη συλλογή του Αργύρη Χιόνη «Σαν τον τυφλό μπροστά στον καθρέφτη», 1986)
 
Τα στάδια της μεθόδου εδώ διακρίνονται ως εξής: 

1ο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική προσέγγιση και ανάλυση ενός 
θέ ματος: 
Διακρίσεις, ρατσισμός, ενεργός πολίτης

2ο στάδιο: Εκφράζονται απόψεις και προβληματισμοί των μαθητών και μαθητριών 
σε σχέση με το υπό εξέταση θέμα: Στ΄ Δημοτικού-Γ΄Γυμνασίου.

3ο στάδιο: Προσδιορισμός υπο-θεμάτων και κριτικά ερωτήματα.

4ο στάδιο: Επιλογή του έργου τέχνης και συσχέτισή του με τα κριτικά ερωτήματα: 
Για την αποκατάσταση του μαύρου, Γώγου, ΙΑ’, Χιόνης

5ο στάδιο: Επεξεργασία επιλεγμένων έργων τέχνης και επανεξέταση αρχικών πα-
ραδοχών.

6ο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της σκέψης μαθη-
τών και μαθητριών.
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Αντί επιλόγου

Στόχος μας ήταν η σύσταση συνθετικών εργαλείων βάσει της αιτιακής σχέσης που πα-
ραθέσαμε στην εισαγωγή τα οποία προάγουν τη διεπιστημονικότητα, οδηγούν σε ευ ρύ-
τερες συνθέσεις διδακτικών προτάσεων και καλλιεργούν την πολιτική κουλτούρα εντός 
του σχολείου.         

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτή τη σύντομη διαδρομή επιδιώξαμε να αναδείξουμε 
τη σημασία της διδασκαλίας της ποίησης και συγκεκριμένα έργων ποιητών της γενιάς του  
’70 την οποία επιλέξαμε ως λογοτεχνικό παράδειγμα πλουραλισμού ιδεών και αντιλή-
ψεων για την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής κουλτούρας εντός του σχολικού πλαισίου 
αξιοποιώντας το μοντέλο ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg μέσα από την εφαρμογή 
στοιχείων της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης.  

Πρότασή μας, έτσι, συνιστά ο συνδυασμός της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μά-
θη σης και του μοντέλου ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg με εστίαση στη διδασκαλία της  
ποίησης της γενιάς του ’70 ως εναλλακτικός και, παράλληλα, συνθετικός τρόπος καλλιέρ-
γειας της πολιτικής κουλτούρας στο σχολείο. 
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Abstract 

Putting the concept of moral maturity as the question in modern democratic societies, we focus 
on promoting democratic values   through the teaching of poetry (generation: 1970s) to students 
in primary and secondary education. Principles of the Transformative Learning Theory will sup-
port our effort. In the first part, we focus on ‘70s Generation as an example of the pluralism of 
ideas and perceptions, capable of significantly contributing to the cultivation of spiritual abilities 
in students of both primary and secondary education. The second part deals with the connec-
tion between the concept of moral maturity and democratic culture. Finally, the third part uses 
principles of the Transformative Learning Theory that promote critical thinking through aesthetic 
experience cultivating the moral judgment of the individual, a combination that -with appropriate 
teaching adaptations- may contribute to the cultivation of political culture within the school.
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Περίληψη

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής 
Μο νάδας (2010-2011) οι προβληματισμοί του Συλλόγου Διδασκόντων του Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχο λείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την ενίσχυση της διάθεσης που επι-
δει κνύουν οι μαθητές/τριες για συμμετοχή και ανάληψη ευθυνών στην οργάνωση δράσεων της σχο-
λι κής μονάδας, συστηματοποιήθηκαν στους παρακάτω θεματικούς άξονες :
•	 Ουσιαστική καλλιέργεια του συνεργατικού πνεύματος μέσω της στάσης των εκπαιδευτικών απέ-

να ντι στους μαθητές/τριες τους ως δημοκρατικά πρότυπα
•	 Εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη σχολική ζωή, 

κα θώς και στη διαδικασία ελέγχου της εκτέλεσης αυτών
Ο κύριος σκοπός αυτών των αξόνων ήταν η ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών και η ανά-
πτυξη κοινωνικών – συμμετοχικών ικανοτήτων και δημοκρατικών στάσεων και αξιών σε κάθε μαθη-
τή/τρια μέσω της σύστασης και λειτουργίας της Ολομέλειας στη σχολική μονάδα, καθώς το βασικό  
κίνητρο της μάθησης ενεργοποιείται μόνο από ειλικρινές και βαθύ ενδιαφέρον εκ μέρους του μα θη-
τή. Οι προβληματισμοί αυτοί οδήγησαν στην υλοποίηση μιας έρευνας/δράσης, της οποίας τα απο τε-
λέ σματα αποτέλεσαν τον πυρήνα μιας καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στη σχολική μας μονάδα 
συνεχώς και αδιαλείπτως για εννιά χρόνια.

Λέξεις-Κλειδιά: εκδημοκρατισμός, ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, κριτική αντίληψη, συμμετοχή

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του διετούς πιλοτικού προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού 
Έρ γου της Σχολικής Μονάδας (2010-2012) ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ιδιωτικού 
Δη  μοτικού σχολείου της Ι.Κ.Θ. αποφάσισε να διερευνήσει συστηματικά τον δείκτη που  
αφορούσε στις ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις που λαμ-
βάνουν χώρα σε μια σχολική μονάδα, εκπονώντας ένα σχέδιο δράσης με τίτλο: «Ενί σχυ-
ση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών και καλλιέργεια των δημο κρα τι κών 
τους στάσεων». Βασικός σκοπός όλων των δραστηριοτήτων του Σ.Δ. ήταν η ανά-
πτυξη, η διατήρηση και η έκφραση των κοινωνικών-συμμετοχικών ικανοτήτων και των 
δημοκρατικών στάσεων και αξιών μέσα από τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες που έχει ο 
κάθε μαθητής/τρια. Επιπλέον ο Σ.Δ. παρατηρούσε κατά πόσο είναι αποτελεσματι κές όλες 
αυτές οι στρατηγικές που ακολουθούνταν, ώστε οι μαθητές/τριες, παίρνοντας πρω το - 
βουλίες και συμμετέχοντας ενεργά σε δημοκρατικές διαδικασίες στον χώρο του σχο   λείου,  
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να προετοιμαστούν κατάλληλα και να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και δημο κρα τικούς πο-
λί τες.

Η συστηματική αυτή διερεύνηση έδειξε ότι οι μαθητές/τριες ναι μεν λειτουργούν αρ-
μο νικά στον χώρο του σχολείου και αποκτούν κοινωνικές και δημοκρατικές στάσεις και 
αξίες, αλλά σταδιακά τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση του απλού εκτελεστή και διεκ- 
  πε ραιωτή παρά στη θέση του δημιουργού και του/της ενεργού μαθητή/τριας και, ενώ 
δέ χονται ευχάριστα οποιαδήποτε πρόταση από τους δασκάλους τους για κάποιο σχέδιο 
δρά σης ή κάποια δραστηριότητα, κρατούν στάση παθητικού ακροατή.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αλλά και το διαρκώς διευρυνόμενο κίνημα των Δη-
μοκρατικών Σχολείων παγκοσμίως οδήγησαν τον Σ. Δ. στην απόφαση της ενεργότερης 
εμπλο κής των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή. Η σύσταση και η οργάνωση Ολομέλειας 
ήταν το πιο βασικό εγχείρημα έτσι ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική συμμετοχή των μαθη-
τών/τριών σε δημοκρατικές διαδικασίες και να καλλιεργηθούν οι δημοκρατικές στάσεις  
και αξίες. Επιπροσθέτως η οργάνωση της τελικής σχολικής γιορτής όσο και η αναδιάρθρω-
ση της ήδη υπάρχουσας σχολικής εφημερίδας εκ βάθρων από τους ίδιους τους μαθητές/
τριες θα ενίσχυε τις κοινωνικές-συμμετοχικές ικανότητές τους και την κοινωνικοποίησή 
τους.

Θεωρητικό πλαίσιο

Ο Σ.Δ. ξεκινώντας το σχέδιο δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μα-
θητών/τριών και καλλιέργεια των δημοκρατικών τους στάσεων», βασίστηκε στις  
νέες προτάσεις που διατυπώθηκαν στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου-
δών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκ παί-
δευσης του 2003. Μελετώντας τις προτάσεις αυτές, ο Σ.Δ. βρήκε πολλά κοινά ση μεία 
ανά μεσα στους στόχους που είχε θέσει στο σχέδιο δράσης, που θα εκπονούσε, με τους στό- 
χους των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) που ήταν 
οι εξής: 
α)  η εκπαιδευτική διαδικασία να διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δη-

μο κρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευ θε-
ρίας,

β)  μέσω της εκπαίδευσης να επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα από τη συγκρότηση και 
αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και 
ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 

γ)  ο μαθητής να καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα και επιπλέον 
να διαμορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα 
διαρ κώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον, και 

δ)  η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης να συμβάλλει στην καλλιέργεια και των συν-
δυα σμό γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων.
Επιπλέον η φιλοσοφία του διαρκώς διευρυνόμενου κινήματος των Δημοκρατικών Σχο-

λείων παγκοσμίως, που πρεσβεύει ότι η δημοκρατική εκπαίδευση ή παιδεία, αποτελεί έναν  
κοινωνικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό παράγοντα μέσα στο σχολείο και κατά συνέπεια 
εν διαφέρεται από τη φύση της να εξοπλίσει τους ανθρώπους με τη δυνατότητα να παίρ-
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νουν πραγματικές αποφάσεις για ουσιώδεις πτυχές της ζωής τους και να λειτουργεί με  
και για χάρη της δημοκρατίας, έτσι ώστε, αν πρόκειται ποτέ να μάθουν τα παιδιά να είναι 
πο λίτες σε μια δημοκρατία, αυτό θα γίνει συμμετέχοντας στη δημοκρατία, ισχυροποίησε 
την άποψη του Σ.Δ. ότι η εμπλοκή των μαθητών/τριών, μέσω της σύστασης και λει-
τουρ γίας της Ολομέλειας στο σχολείο, θα επιφέρει τα μέγιστα οφέλη τόσο ως προς την  
κοινωνικοποίηση των παιδιών όσο και ως προς τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές δια-
δι κασίες. 

Άλλωστε παρατηρήθηκε ότι οι γενικές συνελεύσεις αποτελούν καλή πρακτική που συμ-
βάλλει στη διατήρηση του καλού σχολικού κλίματος, το οποίο αποτελεί έναν από τους 
παράγοντες αποτελεσματικότητας του σχολείου. Παρόλο που επιδέχεται βελτιώσεως 
ιδιαί τερα στο ζήτημα του συντονισμού της συζήτησης, της ενεργής συμμετοχής στη συ-
ζήτηση μεγαλύτερου αριθμού μαθητών/τριών και της οριοθέτησης της εμπλοκής των δα-
σκάλων, σύμφωνα με διάφορες έρευνες εμφανίζεται να είναι πολύ εποικοδομητική τόσο 
για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχικής υγείας των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών όσο και για την ανάπτυξη , βελτίωση και απο τε λε-
σματικότητα των σχολικών μονάδων. (Π. Πασιαρδής, 2004: 169).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Ντιούι, ο προσδιορισμός των σκοπών της εκπαίδευσης 
προϋποθέτει την ανάπτυξη των βασικών θέσεων του παιδιού για τη δημοκρατία. Ο Ντιούι 
υποστηρίζει πως η δημοκρατία δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεώδες. Εκλαμβάνει στοιχεία 
που ενυπάρχουν σε κάθε κοινότητα και τα προβάλλει ως το τελικό τους όριο. Επιπλέον, 
η δημοκρατία δεν περιορίζεται στην πολιτική σφαίρα. Η δημοκρατικά οργανωμένη κοι νό-
τητα διέπεται από τις αξίες της ελεύθερης επικοινωνίας, της ισότιμης συμμετοχής και της  
κοινωνικής συνεργασίας των μελών της. Και αυτές οι αξίες πρέπει να διέπουν και την παι-
δαγωγική ατμόσφαιρα ενός δημοκρατικού σχολείου, ώστε τα παιδιά να μην προετοι μά-
ζονται απλώς για τη δημοκρατική κοινωνία, αλλά να την βιώνουν καθημερινά αναπτύσ-
σο ντας τις κατάλληλες διανοητικές, συναισθηματικές και ηθικές έξεις. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται η δημοκρατική εκπαίδευση να λαμ βά νει 
χώρα σε πληθώρα περιπτώσεων και να διδάσκεται από πληθώρα ανθρώπων, συμπε ρι-
λαμ βανομένων των γονιών, δασκάλων, δημόσιων αξιωματούχων και απλών πολιτών, οι 
οποίοι να έχουν το θάρρος να εμπιστευτούν τα παιδιά και τους έφηβους που έχουν υπό 
τη φροντίδα τους, όπως έκανε ο Γιάνους Κόρτσακ ως διευθυντής του ορφανοτροφείου 
που ονόμασε «Το σπίτι των ορφανών», σύμφωνα με τον Ελβετό ψυχολόγο Ζαν Πιαζέ, ο  
οποίος επισκέφτηκε αυτοπροσώπως το ορφανοτροφείο στις αρχές της δεκαετίας του ’30,  
και διαπίστωσε ότι εκεί τα παιδιά αναλάμβαναν πρωτοποριακές δράσεις (Γ. Κόρτσακ, 
2017: 74) και, βεβαίως, τις αντίστοιχες ευθύνες κατά το πρότυπο μιας αυτοδιοικούμενης 
κοι νότητας. Έτσι, για παράδειγμα, έγραφαν κι εξέδιδαν τη δική τους εφημερίδα ή με τείχαν  
στο δικό τους κοινοβούλιο –διόλου προφανή για την εποχή–, καθώς ο Κόρτσακ «υπο στή-
ριζε τη χειραφέτηση του παιδιού, την αυτοδιάθεσή του, τον αυτοπροσδιορισμό και τον  
σεβασμό των δικαιωμάτων του, αφού ένα παιδί συσχετίζεται όπως ένας ενήλικας, μόνο 
που δεν έχει ακόμη τις ίδιες εμπειρίες. «Δεν είναι παιδιά – είναι άνθρωποι, έλεγε.» (Γ. 
Κόρ τσακ, 2017:73). Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν την εμπειρία, 
δη λαδή να ζήσουν τη ζωή τους, θεωρώντας τα ικανά κι όχι ανήμπορα πλάσματα. 

Τέλος, σύμφωνα με το 1ο από τα 6 βιβλία σχετικά με την Εκπαίδευση για τη Δημο-
κρα τική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) του Συμβουλίου  
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της Ευρώπης, το σχολείο ως μικρο-κοινωνία μπορεί να υποστηρίξει τους μαθητές στο να  
αποκτήσουν και να εκτιμήσουν τα βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας δημοκρατίας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (Εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε για τη δημοκρατία, Μέρος 
1ο Κεφ. 2.3: 26-27) συμπεριλαμβανομένων των εξής:

•	 Οι μαθητές είναι σε θέση να γνωρίζουν και να εκφράζουν τα συμφέροντα και τις από-
ψεις τους με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.

•	 Οι μαθητές συμπεριφέρονται μεταξύ τους με αμοιβαίο σεβασμό, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης, δηλαδή, την προθυμία και την ικα-
νό  τη τα να αλλάζουν προοπτικές.

•	 Οι μαθητές είναι σε θέση να διευθετήσουν τις συγκρούσεις μέσω μη βίαιων μέσων, 
δη λαδή μέσω διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών.

•	 Οι μαθητές εκτιμούν τη λειτουργία των θεσμικών πλαισίων που προστατεύουν και πε-
ριορίζουν τα ατομικά τους δικαιώματα στην ελευθερία. Προσθέτουν το «μαλακό», άτυ- 
πο στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας στο “σκληρό”, τυπικό στοιχείο των κανόνων.

•	 Οι μαθητές εκτιμούν την πολιτική ως μία πρακτική προσπάθεια που στοχεύει στην επί-
λυση προβλημάτων που απαιτούν προσοχή και απόφαση.

•	 Οι μαθητές συμμετέχουν στην διαδικασία της εκλογής αντιπροσώπων και στις επίσημες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

•	 Οι μαθητές εφαρμόζουν μη-προκαθορισμένους τρόπους για να επηρεάσουν τη λήψη 
αποφάσεων, όπως μέσω της ευαισθητοποίησης, του ακτιβισμού, των ομάδων πίεσης 
και με το να χειρίζονται τα προβλήματα μόνοι τους.

•	 Οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις επιλογές τους, λαμ-
βά νοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους.

•	 Οι μαθητές γνωρίζουν ότι αν δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν, 
άλ λοι θα αποφασίσουν, και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δυσμενές για αυτούς.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σχολείο έχει αποφασιστική επιρροή στο 
πώς μεταβιβάζεται η δημοκρατική κληρονομιά στη νέα γενιά. Μέσω της μάθησης και της 
εμπειρίας στο περιβάλλον του σχολείου τους, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν 
τις συνήθειες και τις δεξιότητες για τη δια βίου δέσμευση με τη δημοκρατική διαδικασία 
και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο μέσω τυπικών διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων, καθώς και μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση.

Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της έρευνας/δράσης. Ορίστηκε ως βασικός σκο-
πός η ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών και η καλλιέργεια των δημοκρατι-
κών τους στάσεων μέσω της σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ολομέλειας στη 
σχολική μονάδα. Ως επιμέρους στόχοι ορίστηκαν αρχικά η γνωριμία με την εκλογική δια-
δικασία και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας διάφορων πολιτειακών δομών, όπως 
είναι το σχολείο, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε  
θεωρητικό επίπεδο και ακολούθως η πιο ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διε-
ξα γωγή εκλογών για την ανάδειξη του Προεδρείου της 1ης Ολομέλειας της σχολικής μας 
μο νάδας, στην αναδιάρθρωση της ήδη υπάρχουσας σχολικής εφημερίδας ως προς τη 
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δομή και το περιεχόμενο αυτής και στην οργάνωση της τελικής γιορτής του σχολείου στο 
πέρας της σχολικής χρονιάς. 

Συνετάχθησαν τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης, με βάση τους στόχους, που ήταν 
τα εξής: 

•	 Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στην οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλω-
σης.

•	 Επιτυχία στόχων της κάθε ομάδας. Αποτελεσματικότητα ομάδων. Σωστός καταμε ρι-
σμός αρμοδιοτήτων. Χρήση δημοκρατικών διαδικασιών. Σωστή διαχείριση του χρονο-
δια γράμματος.

•	 Βελτίωση του γραπτού λόγου ως προς τη δομή αλλά και ως προς το περιεχόμενο.
•	 Ενεργοποίηση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν 

να επιδείξουν οι μαθητές/τριες.
•	 Η έκδοση μιας αναβαθμισμένης εφημερίδας αποκλειστικά από τους μαθητές/ τριες, 

όπως και η πραγματοποίηση της παράστασης στο τέλος της χρονιάς, όπου η παρουσία 
των εκπαιδευτικών θα είναι καθαρά συμβουλευτική.

Ακολουθήθηκαν οι εξής στρατηγικές:

•	 Προετοιμασία της δράσης. 
•	 Χωρισμός σε ομάδες δράσης. Συγκέντρωση πληροφοριών για την εκλογική διαδικα-

σία. Οργάνωση προσομοίωση εκλογών για την ανάδειξη των καλύτερων καρναβαλιών 
(φωτογραφία 1α - Παράρτημα εικόνων).

•	 Επίσκεψη των μαθητών/τριών στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο να πληροφορηθούν 
για το έργο του Δήμου και για τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις για θέματα που 
αφορούν το Δήμο (φωτογραφία 2 - Παράρτημα εικόνων).

•	 Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών σχετική με αυτά που 
αποκόμισαν από τις παραπάνω δράσεις και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στις 
περαιτέρω δραστηριότητές τους στα πλαίσια της σχολικής τους μονάδας (φωτογραφία 
1β: Παράρτημα εικόνων).

•	 Επιλογή εκπροσώπων τάξης και προτάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη 
βελ τίωση της σχολικής εφημερίδας αλλά και για την οργάνωση της τελικής γιορτής.

•	 Ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων για το τι θα παρουσιάσει στη γιορτή η κάθε 
τάξη και με ποιο τρόπο.

•	 Παρακολούθηση της πορείας τόσο των θεατρικών της τελικής γιορτής, ανατροφοδότηση 
της δράσης και πραγματοποίηση της παράστασης στο τέλος της χρονιάς.

•	 Επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στον χώρο σχεδίασης και εκτύπωσης της  
εφημερίδας «Αγγελιοφόρος» για να ενημερωθούν για το πώς σχεδιάζεται και τυπώνε-
ται μια εφημερίδα της πόλης μας (φωτογραφία 3: Παράρτημα εικόνων).

•	 Οργάνωση των μαθητών/τριών σε ομάδες, καταμερισμός αρμοδιοτήτων, συγκέντρω-
ση υλικού και έκδοση της σχολικής εφημερίδας (φωτογραφία 4: Παράρτημα εικόνων).

Ως οργανωτικές δομές θεωρήθηκαν τα μέλη της κάθε ομάδας δράσης, τα οποία απο-
τελούντο από τους μαθητές/τριες και τον δάσκαλος της κάθε τάξης και ήταν υπεύθυνα για  
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που είχαν προαποφασίσει. Επίσης θεωρήθηκαν οι  
εκ πρόσωποι των τάξεων που αποτελούσαν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ μαθητών/τριών  
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και συλλόγου διδασκόντων αλλά και μεταξύ των μαθητών/τριών κάθε τάξης, ο διευθυντής, 
ενώ οι σχολικοί σύμβουλοι συμμετείχαν συμβουλευτικά, όπου χρειαζόταν.

Ως εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών της δράσης λειτούρ-
γησαν τα εξής: 

•	 Ημερολόγια ομάδων δράσης (εικόνα 6: Παράρτημα εικόνων)
•	 Πρακτικά συναντήσεων
•	 Ανάρτηση φελλοπίνακα στον χώρο συγκέντρωσης των μαθητών προς ενημέρωση 

όλων των μαθητών/τριών, καθώς και των εκπαιδευτικών
•	 Βιντεοσκόπηση των δράσεων και σχολιασμός αυτών από τους εμπλεκόμενους.
•	 Ερωτηματολόγια προς τους γονείς, τους δασκάλους και τους μαθητές (εικόνα 1 & ει-

κόνα 2: Παράρτημα εικόνων)
•	 Χρονοδιάγραμμα

Αποτελέσματα

Η θετική επίδραση της μεγαλύτερης εμπλοκής των μαθητών/τριών στην οργάνωση και 
υλο ποίηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη σχολική μονάδα μέσω της 
λειτουργίας της Ολομέλειας με δημοκρατικές διαδικασίες αποτυπώθηκε τόσο στα σχόλια 
των εκπαιδευτικών και των γονέων όσο και στην αλλαγή στάσης των ίδιων των μαθητών/
τριών. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, όπου παρατηρήθηκε σύ-
μπνοια, στον τομέα της κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης των παιδιών που αποτελεί 
βα σικό θέμα προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ εκ παι-
δευτικών-μαθητών, μεταξύ γονέων-παιδιών, οι δράσεις που ανάλαβε το σχολείο συ νέ-
βαλαν στην καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών είτε με αφορμή θέματα που 
θίγουν τα σχολικά εγχειρίδια είτε ανεξάρτητα από τις δράσεις που προτείνουν αυτά. Ακό-
μη οι προσπάθειες του σχολείου με στόχο την προετοιμασία των μαθητών/ τριών για την  
ενεργό συμμετοχή στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών ενισχύθηκαν μέ-
σα από τη συνεργασία της σχολικής μονάδας με τις οικογένειες των μαθητών/τριών, από  
την επαφή των μαθητών/τριών με τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, με εξέχουσες προ-
σω πικότητες και άτομα που ασχολούνται με τα κοινά, από τον ενεργό ρόλο των παιδιών  
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που οργανώνεται από το σχολείο μέσα στους κόλπους της  
σχολικής μονάδας αλλά και έξω από αυτή και από τη μόρφωση των παιδιών. Επίσης η  
καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας βοήθησε τους μαθητές/
τριες να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της αποδοχής του ενός από τον άλλο ανεξαρτή-
τως από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα τους χαρακτηρίζει, για την ειρηνική συνύπαρξη στον 
χώρο του σχολείου.

Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες έδειξαν ιδιαίτερη ωριμότητα και η δυνατότητα που  
τους δόθηκε να καθορίσουν τα ίδια το πλαίσιο που θέλουν να κινηθούν, τους απελευθέρω-
σε τη φαντασία, τα δραστηριοποίησε, τα κατέστησε υπεύθυνα απέναντι στην ομάδα και η 
ίδια η ομάδα ενσωμάτωσε και όσους δεν έδειξαν το απαραίτητο ενδιαφέρον, είτε χρη σι - 
μοποιώντας πειθώ είτε επιβολή. Το μόνο σημείο τριβής ήταν η σωστή διαχείριση του χρό-
νου, όπου τα περισσότερα παιδιά χρειάζονταν συχνές υπενθυμίσεις για να επισπεύσουν τις  
εργασίες τους για ο,τιδήποτε είχαν αναλάβει να περαιώσουν είτε σε επίπεδο σχολείου 
εί τε σε επίπεδο τάξης.
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Η θετική επίδραση αυτής της δράσης είχε ως αποτέλεσμα να αποφασιστεί η συνέχιση 
αυτού του προγράμματος ως καλή πρακτική στη σχολική μας μονάδα. Έκτοτε πέρασαν 
εννιά χρόνια και με βάση τα πρακτικά των ολομελειών παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες 
σταδιακά έθεταν στο εκάστοτε Προεδρείο της Ολομέλειας νέα θέματα προς συζήτηση, 
πέραν της εφημερίδας και της οργάνωσης της τελικής γιορτής, που αφορούσαν στην κα- 
 θημερινότητά τους, όπως είναι το δημιουργικό διάλειμμα, ο κήπος του σχολείου, οι κα-
νόνες συμπεριφοράς, η καθαριότητα των χώρων του σχολείου ή η συμμετοχή του σχο-
λείου σε φιλανθρωπικές δράσεις (φωτογραφία 1δ & 1ε: Παράρτημα εικόνων). Επίσης στις  
Ολο μέλειες διατίθεντο χρόνος για ανακοινώσεις είτε για δράσεις τάξεων είτε για συμ-
με τοχή σε διαγωνισμούς και βραβεύσεις. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γινόταν η 
αξιολόγηση του έργου της Ολομέλειας και τίθετο νέοι στόχοι για την επόμενη χρονιά 
(εικόνα 3: Παράρτημα εικόνων).

Οι απόψεις των μαθητών/τριών φαίνονται στο τελευταίο ερωτηματολόγιο που συ-
νέταξαν οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης (εικόνα 4: Παράρτημα εικόνων), καθώς και στα 
κεί μενα των μελών του προεδρείου της Ολομέλειας για το σχολικό έτος 2019-2020 σχε-
τικά με την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της Ολομέλειας στο σχολείο (εικόνα 
5: Παράρτημα εικόνων)

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Αυτή λοιπόν, η έρευνα/δράση με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών/
τριών και την καλλιέργεια των δημοκρατικών τους στάσεων μέσω της σύστασης, οργά-
νω  σης και λειτουργίας της Ολομέλειας στη σχολική μονάδα, που συνεχίστηκε και εξε λί-
χτηκε ως καλή πρακτική στη σχολική μας μονάδα, επέδρασε θετικά τόσο στον σύλλογο 
διδασκόντων όσο και στους μαθητές και τις μαθήτριες.

•	 Συνέβαλε στην εγρήγορση και αφύπνιση των εκπαιδευτικών ως προς τους εξής προ-
βληματισμούς και προκλήσεις: 
– Αν εμείς ως δάσκαλοι καλλιεργούμε ουσιαστικά το συνεργατικό πνεύμα με τη στάση 

που κρατάμε απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριές μας.
– Κατά πόσο αποτελούμε δημοκρατικά πρότυπα.
– Κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να εμπλέξουμε τους μαθητές μας στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που αφορούν τη σχολική ζωή καθώς και στη διαδικασία ελέγχου 
από τους ίδιους 

– Κατά πόσο αυτές οι αποφάσεις εκτελούνται.
– Τι είδους αρμοδιότητες συνήθως εμπιστευόμαστε στα παιδιά και ποιος είναι ο βαθ-

μός δυσκολίας τους, στον οποίο πιστεύουμε ότι τα παιδιά θα ανταπεξέλθουν.
– Αν το γεγονός ότι ο κοινωνικός περίγυρος δε βοηθάει καθόλου ή ελάχιστα προς την 

κα τεύθυνση δημιουργίας ενεργών πολιτών, λειτουργεί εφησυχαστικά όσον αφορά 
την ευθύνη που έχει ο διδασκαλικός κόσμος.

•	 Βοήθησε: 
– Στη δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών και την ανάπτυξη της έκφρασης των παι-

διών, πολλαπλασιάζοντας τις ιδέες, την ευελιξία και τη δημιουργικότητά τους, έτσι 
ώστε να καταφέρνουν να ξεπερνούν προκύπτουσες δυσκολίες. Άρα αναδείχθηκαν 
οι ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών/τριών
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– Στην συνειδητοποίηση από μέρος των μαθητών/τριών ότι όταν αναλαμβάνουμε κάτι 
θα πρέπει να το φέρουμε εις πέρας στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμμα τος. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να γίνουν πιο συνεπείς όχι μόνο στην 
υλο ποίηση των θεμάτων που αφορούσε στην ολομέλεια αλλά και στις υπόλοιπες 
υπο χρεώσεις τους και να κάνουν καλύτερη διαχείριση του χρόνου που διαθέτουν 
ακό μη και στο διάλειμμα. Επίσης ανέδειξε τις οργανωτικές ικανότητες κάποιων μα-
θη τών/τριών.

– Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργό συμμετοχή τους, καθώς το γεγονός ότι 
οι μαθητές/τριες, εκτός του ότι ασχολούνται με την τελική σχολική γιορτή με ιδιαί τε-
ρο και αμείωτο ενδιαφέρον από το πρώτο έτος εφαρμογής, το 2011, μέχρι σήμε ρα,  
εμπλουτίζουν και τη θεματολογία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας με νέα θέ μα τα.

Βέβαια για να λειτουργήσει το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να διατεθεί ο ανάλογος χρόνος 
και να εργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς με επιμονή 
και υπομονή προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει να δοθεί χρόνος στους μαθητές/τριες 
να κατανοήσουν την εκλογική διαδικασία και τα οφέλη της συμμετοχής σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες μέσα από παραδείγματα. Θα πρέπει να καταλάβουν όχι μόνο τον ρόλο του 
αντιπροσώπου που είναι και ο πιο διαδεδομένος και ελκυστικός στην ελληνική κοινωνία 
αλλά τον ρόλο των αντιπροσωπευόμενων, που είναι ο περισσότερος πληθυσμός, τη στά-
ση που πρέπει να κρατούν ως προς την ανάληψη των δικών τους ευθυνών απέναντι στην  
ολομέλεια, αλλά και τον έλεγχο των αντιπροσώπων ως προς την ορθότητα της αντι προ-
σώπευσής τους από αυτούς. Επιπροσθέτως θα πρέπει να δοθεί χρόνος και στους εκ παι-
δευ τικούς να αποποιηθούν τον ρόλο τους ως δάσκαλοι και να δεχτούν ότι μπορούν να  
λειτουργήσουν ισότιμα με τους μαθητές τους.

Με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως η πράξη μας έδειξε ότι 
η ολομέλεια στις μικρές σχολικές μονάδες είναι εφικτό να λειτουργήσει με όλα τα μέλη 
της μονάδας ενώ στις μεγάλες σχολικές μονάδες μπορεί να λειτουργήσει διαμέσου των 
αντι προσώπων των τάξεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. Κόρτσακ (2017). Το δικαίωμα του παιδιού στον σεβασμό. Επιμέλεια-Μετάφραση από τα πο-
λωνικά Μπεάτα Ζουλκιέβιτς. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Π. Πασιαρδής (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη 
σύγχρονη εποχή.

Αλεξάκης, Δημήτρης (2016). Βιβλιοκρισία του Τζων Ντιούι (John Dewey): Δημοκρατία και Εκ  
παί δευ ση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (εισαγωγή-μετάφραση Φώ-
της Τερζάκης). Αθήνα: Ηριδανός. Κριτικά 2017-03. 

Τσακίρη, Λ., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας.
ΦΕΚ των νέων ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 , ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 
https://el.wikipedia.org/wiki/
https://www.living-democracy.gr/textbooks/volume-1/part-1/unit-2/chapter-2/lesson-3/
http://www.philosophica.gr/critica/2017-03.html



423Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Abstract

As part of the pilot program of the School Unit’s Self-Assessment Project (2010-2011), the con-
cerns on behalf of the Teachers Union in the Israeli Community private elementary school of Thes-
saloniki, regarding the students’ increased interest towards their involvement as well as active 
accountability on the organizing of further actions by the school unit, were systematized in the 
following thematic perspectives:
Ι. The meaningful cultivation of collaborative spirit through the teachers’ attitude towards their 

students, thus functioning as democratic role models
ΙΙ. The students’ involvement in the process of decision-making when it comes to topics revolving 

around the school life, as well as their effective implementation. 
Both of the perspectives mentioned above were aiming to strengthen student initiatives and en-
dorse the social – participative abilities as well as the democratic values and outlook of each and 
every student through the constitution and the operation of the school’s Plenary Council, since the 
fundamental motive of education can only be activated by the student’s honest and deep interest. 
Those concerns led to the implementation of an action/study, the results of which comprised the 
core of an efficient educational practice that has continuously and unceasingly been applied at our 
school unit for nine years.

Keywords: Democratization, collaborative practices, critical perception, participation
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Παράρτημα Εικόνων

Εικόνα 1. «Ερωτηματολόγιο προς γονείς και εκπαιδευτικούς» 

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, που 
υλοποιεί το ΥΠΔΒΜ και Θρησκευμάτων στο οποίο συμμετέχει εθελοντικά το σχολείο μας, και σε συ-
νεργασία με τη σχολική σύμβουλο κ. Σουσαμίδου Αικατερίνη, σχεδιάζουμε τη διεξαγωγή έρευνας με την 
τεχνική του ερωτηματολογίου με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των γονέων και των δασκάλων για 
την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των μαθητών του σχολείου μας. 

Κωδ.1    
Β. Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής ο χώρος για την απάντησή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σελίδα 
4, σημειώνοντας μόνο τον αριθμό της ερώτησης πριν την συνέχεια της απάντησής σας. 

Α΄ μέρος

1.  Κατά πόσο η κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του/των παιδιού/παιδιών σας αποτελεί βασικό θέμα 
προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ σας; Δώστε ένα παράδειγμα. 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
2.  Κρίνετε ότι το σχολείο μας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια στάσεων και αξιών, ώστε 
οι μαθητές/τριες να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας; 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
3.  Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε στην προσπάθεια του σχολείου για τη διαμόρφωση αυριανών υπεύθυνων 
και δημοκρατικών πολιτών; 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
4.  Πιστεύετε ότι όλοι μαθητές/τριες του σχολείου μας γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ανε-
ξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιατερότητα τους χαρακτηρίζει; 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
5.  Κατά την κρίση σας το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενίσχυση του αισθήμα-
τος εμπιστοσύνης και ασφάλειας –σε μαθητές και γονείς– για το επιτελούμενο έργο του; 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
6.  Θεωρείτε ότι η προσπάθεια του σχολείου για την καταπολέμηση διαχωρισμού και αποκλεισμού και την 
ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών είναι επαρκής; Εάν όχι, τι θα 
προτείνατε, ώστε να βελτιωθεί; 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

Β΄ μέρος
Γενικές τοποθετήσεις επί του θέματος. 
 .........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................

Ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας διαθέσατε

1 Συμπληρώνεται από την ομάδα της έρευνας.
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Εικόνα 2. «Ερωτηματολόγιο για την αναδιάρθωση της σχολικής εφημερίδας προς τους γονείς» 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

1ο ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φύλο:   Άνδρας  Γυναίκα 
Σπουδές: ................................................................     Ηλικία: .................................................................
Τόπος γέννησης: ....................................................      Τόπος κατοικίας: .................................................
Επάγγελμα: ............................................................

2ο ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.  Είναι η πρώτη φορά που διαβάζετε τη σχολική εφημερίδα; 
    Ναι    Όχι 
Αν ναι, παρατηρήσατε διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες και ποια; 

 .........................................................................................................................................................................

2.  Τι σας άρεσε περισσότερο στην εφημερίδα; 

Η εικονογράφηση             Τα θέματα 	 			Οι φωτογραφίες   Το εξώφυλλο 

Άλλο ................................................................................................................................................................

3.  Τι έχετε να πείτε για τον συγγραφικό λόγο;

 .........................................................................................................................................................................

4.  Σας ικανοποιεί το έντυπο που έχετε στα χέρια σας; 
    Ναι    Όχι 

Αν ναι, γιατί;  ...................................................................................................................................................
Αν όχι, γιατί;  ...................................................................................................................................................

5.  Αν δίνατε ένα χαρακτηριστικό στο έντυπο ποιος θα ήταν;  

Μέτριο/ικανοποιητικό             Καλό 	 			Πολύ καλό   

6.  Ποιες είναι οι προτάσεις για πιθανή βελτίωση της σχολικής εφημερίδας; 

 .........................................................................................................................................................................

7.  Ποια είναι για εσάς τα θετικά στοιχεία της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στη δημιουργία της εφη-
μερίδας; 

 .........................................................................................................................................................................

8.  Θεωρείτε ότι η διαδικασία συμβάλλει στην ενίσχυση του κάθε μαθητή χωριστά και στην εξοικείωσή του 
με δημοκρατικές διαδικασίες; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

 .........................................................................................................................................................................

9.  Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε και εσείς να συμμετέχετε στην οργάνωση και δημιουργία της εφημερίδας; 
Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

 .........................................................................................................................................................................

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία
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Εικόνα 3. «Πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας» 
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Εικόνα 4α. «Ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές/τριες του σχολείου σχετικά με την αναγκαιότητα 
λειτουργίας της Ολομέλειας του σχολείου και την αποτελεσματικότητα αυτής» 

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης συνέταξαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το μοίρασαν στους μαθητές/τριες 
του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου, σύνολο 64 παιδιά, και με τη βοήθεια της δασκάλας τους 
και του καθηγητή πληροφορικής επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα και τα αποτύπωσαν με ραβδογράμμα-
τα και «πίτες» που συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο (Ιανουάριος 2020). 

Ερωτηματολόγιο

Θέμα: «Η λειτουργία της Ολομέλειας στο σχολείο μας»

Αγόρι   Κορίτσι 

Ηλικία:  5          6          7          8          9          10          11          12 	

Ερωτήσεις

1.  Νιώθετε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία της Ολομέλειας στο σχολείο μας; 

Πολύ   Αρκετά   Λίγο  Καθόλου

2.  Νομίζετε ότι είναι δημιουργική η Ολομέλεια στο σχολείο μας; 

Πολύ   Αρκετά   Λίγο  Καθόλου

3.  Νιώθετε όμορφα που συμμετέχετε στην Ολομέλεια του σχολείου μας; 

Πολύ   Αρκετά   Λίγο  Καθόλου

4.  Η λειτουργία της Ολομέλειας βοηθάει στη δημοκρατία; 

Πολύ   Αρκετά   Λίγο  Καθόλου

5.  Νομίζετε ότι έχει βελτιωθεί η λειτουργία της Ολομέλειας τα τελευταία χρόνια ως προς:  

	Τη συμμετοχή των μελών στις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων   

	Τη διάρκεια της Ολομέλειας 

	Την αποτελεσματικότητα της Ολομέλειας να υλοποιηεί τις αποφάσεις που παίρνει

Σημειώνετε Χ όπου πιστεύετε ότι υπάρχει βελτίωση: 

6.  Θα σας άρεσε να μην είχαμε τον θεσμό της Ολομέλειας στο σχολείο μας; 
    Ναι    Όχι 

7.  Θα θέλατε να συνεχιστεί ο θεσμός της Ολομέλειας στο σχολείο μας;  
    Ναι    Όχι 

8.  Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στη λειτουργία της Ολομέλειας;  
    Ναι    Όχι 

Αν ναι, τι είναι αυτό που θα αλλάζατε;  ..........................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
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Εικόνα 4β. «Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς τους μαθητές/τριες» 

      

Ερώτηση 8 : Τι θα ήθελα να αλλάξει στη λειτουργία της Ολομέλειας; 

• Να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερη ησυχία κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. (2)
• Να γίνεται Ολομέλεια 2 φορές τον μήνα. (1)
• Να αλλάξει η σύσταση του Προεδρείου. (4)
• Να υπάρχει ειλικρίνεια και αλήθεια. (2)
• Να είναι χρωματιστή. (1)
• Να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά στο προεδρείο. (1)
• Να συζητάμε και για θέματα που ίσως δεν αρέσουν στους δασκάλους. (1)
• Να συζητάμε όλα τα θέματα χωρίς να υπάρχει περιορισμός χρόνου. (1)
• Να είναι λιγότερα τα θέματα που συζητάμε κάθε φορά στην Ολομέλεια. (1)
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Εικόνα 5. «Κείμενα των μελών του Προεδρείου της Ολομέλειας σχετικά με την αναγκαιότητα  
της λειτουργίας της Ολομέλειας στη σχολική μας μονάδα» 
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Εικόνα 6. «Φόρμα ημερολογίου ομάδας δράσης» 



432 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Φωτογραφία 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε. «Στιγμιότυπα από συνεδριάσεις της Ολομέλειας» 

         
α                                   β         

         
γ                    δ                       ε

Φωτογραφία 2. «Επίσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη των Αντιδημάρχων» 
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Φωτογραφία 3. «Επίσκεψη στα γραφεία της εφημερίδας “Αγγελιοφόρος”» 

 

Φωτογραφία 4. «Έκδοση σχολικής εφημερίδας» 

 



«Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ»: Το δικαίωμα  
στην απολογία ως ένα δημοκρατικό δικαίωμα

Καλλιόπη Μαθιουδάκη 
ΠΕ02, MSc Ρητορική, υποψήφια διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
poppies64@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει το ρητορικό είδος της ἀπολογίας και την αξιοποίησή του στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν δημοκρατική πολιτική σκέψη, να υιοθετήσουν μια στάση 
αποδοχής του «άλλου» πολίτη, να ενστερνιστούν το δικαίωμα του στην απολογία και να εξασκηθούν 
στην ενεργητική ακρόαση. Καταδεικνύεται η σύνδεση της ἀπολογίας με το δημοκρατικό πολίτευμα, 
εφό σον εδράζεται στο δικαίωμα της ἰσηγορίας και στην υποχρέωση για δημόσια λογοδοσία. Ανα-
δεικνύεται, επίσης, ο στρατηγικός χαρακτήρας πολιτικής επικοινωνίας που έχει η ἀπολογία, καθώς η 
δημόσια άρθρωσή της αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εικόνας του αμυνομένου και την ενίσχυση 
του ήθους του ως δημοκρατικού πολίτη (Σκεύη & Σαμαράς, 2015: 95). Παρουσιάζεται, τέλος, μια δι-
δα  κτική πρόταση υπό τον τίτλο «Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ»: Ομιλία σε εχθρικό ακροατήριο για τον  
τρόπο ανάλυσης του απολογητικού λόγου σύμφωνα με την Νεοαριστοτελική μέθοδο της Ρη  τορικής 
Κριτικής και τις Στρατηγικές Απολογίας κατά W. Benoit (1995). Προκρίνεται η τρίτη δη μη γο ρία του 
Περικλέους (2.60-64). 

Λέξεις-κλειδιά: Δημοκρατία, απολογία, δημόσια εικόνα, Ρητορική Κριτική

Εισαγωγή

Η δημοκρατία δίνει στην έννοια πολίτης την καθαρότερη σημασία της, Αριστ. Πολ. 1275b 
«διόπερ ὁ λεχθεὶς ἐν μὲν δημοκρατίᾳ μάλιστ’ ἐστὶ πολίτης, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐνδέχεται μέν,  
οὐ μὴν ἀναγκαῖον». Στην δημοκρατία το προσωπικό υποτάσσεται στο συλλογικό και κορυ-
φώ νεται η Ενεργός Πολιτειότητα (Σταμούλη, 2007: 133). Εξάλλου, ο συλλογικός χαρα-
κτή ρας της δημοκρατίας «περικλείει τη μοίρα όλων των πολιτών» (Romilly, 2010: 223). 

Βασική συνιστώσα της δημοκρατίας είναι το δικαίωμα της ισηγορίας, δικαίωμα που 
ανα   γνωρίζεται σε όλους τους πολίτες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί πο λι-
τικό ατόπημα. Η κατηγορία, εκφρασμένη ή υπονοούμενη, υποχρεώνει σε δημόσια λο γο-
δοσία, το μέσον για την οποία είναι η απολογία (Ryan, 1982: 254).

Στην εισήγηση αυτή προτείνεται μια μέθοδος ανάλυσης του απολογητικού λόγου με 
την αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει η Νεοαριστοτελική Ρητορική Κριτική και την  
αξιοποίηση των Στρατηγικών Απολογίας σύμφωνα με την τυπολογία του W. Benoit (1995). 
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Θεωρητικό πλαίσιο

Ο όρος ἀπολογία, καθώς και η σημασία της ως απάντηση σε εκφρασμένη κατηγορία, 
απαντάται στην πλατωνική  Ἀπολογία Σωκράτους19, όπου ο φιλόσοφος απολογείται προς 
αντίκρουση των εναντίον του άδικων κατηγοριών και προς υπεράσπιση του εαυτού του. 
Η ἀπολογία, μάλιστα, θεωρείται ιδιαίτερο ρητορικό είδος από τον Πλάτωνα, τον Ισοκράτη 
και τον Αριστοτέλη (Kennedy, 1963: 86. Ryan, 1982: 254). Η δημόσια άρθρωσή της απο-
σκοπεί μέσω της κάθαρσης στην αποκατάσταση της εικόνας του απολογουμένου.

«Το βασικό χαρακτηριστικό της δημόσιας εικόνας είναι η εξάρτησή της από τη γνώμη των  
άλλων και όχι από την πραγματικότητα» (Τσακμάκης, 2011: 185). Η σημασία της δεν μπο ρεί  
να υποτιμηθεί (Benoit, 2016: 7). Γι’ αυτό, σε περίπτωση επίθεσης κατά της εικόνας, επι -
στρα  τεύονται στρατηγικές αποκατάστασής της, όπως η απολογία. Η απολογία, η ανάγκη  
για την οποία κινητοποιείται από τον συνδυασμό δύο στοιχείων, της αρνητικής συγκυρίας 
και της ανάγκης απόδοσης ευθύνης γι’ αυτήν (Benoit, 1997: 178), συνιστά επικοινωνιακή 
πράξη στρατηγικού χαρακτήρα (Σκεύη & Σαμαράς, 2015: 95), καθώς η δημόσια εικόνα 
του υποκειμένου έχει αμαυρωθεί και έχει επηρεαστεί η κρίση του τελικού κριτή, του πο λί- 
 τη της δημοκρατικής πολιτείας. «Η κρίση, όπως την εννοεί ο Αριστοτέλης, δεν είναι πα θη τι
κή, μήτε υποταγμένη – είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι ενεργητική και κυρίαρχη» (Μπα σά κος,  
2016: 58).

Ο William L. Benoit (1995: 74-82. 2016: 11-25) προτείνει πέντε κατηγορίες Στρατηγι-
κής Απολογίας με τις υποκατηγορίες τους:

I. Στρατηγική της Άρνησης (Denial)
II. Στρατηγική Ελαχιστοποίησης της Ευθύνης (Evading Responsibility)
III. Στρατηγική Απομείωσης της Βλάβης (Reducing Offensiveness)
IV. Στρατηγική της Επανόρθωσης (Corrective Action)
V. Στρατηγική της Πραγματικής Απολογίας ή της Συγγνώμης ή του Εξαγνισμού 

(Mortification)20

Οι Στρατηγικές Απολογίας εντάσσονται στην ρητορική της δημοκρατίας, καθώς μόνον 
το δημοκρατικό πολίτευμα επιτρέπει στον πολίτη να υπερασπιστεί το πρόσωπό του, να 
ενισχύσει το ήθος του ως πολίτης της δημοκρατίας και μέσω της δημόσιας λογοδοσίας να 
θέσει τον εαυτό του ισότιμα ενώπιον των πολιτών προς κρίσιν. Το δημοκρατικό πολίτευμα 
ορίζει τις προϋποθέσεις για την άσκηση της ισηγορίας, της ελευθερίας του λόγου ενώπιον 
του ακροατηρίου21. Η αρχή της ισηγορίας ως δημοκρατική αρχή πλαισιώνει το δικαίωμα 
όλων των πολιτών στην ελεύθερη επιλογή των ιδεών τους και στην προάσπιση αυτών 
μαζί με το συνακόλουθο δικαίωμα της απολογίας είτε δημόσιας είτε διαπροσωπικής.

19 18a-b «Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατη γο
ρη μένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ τοὺς ὑστέρους» και 24b «Περὶ μὲν οὖν 
ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι κατηγόρουν αὕτη ἔστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς· πρὸς δὲ Μέλητον τὸν ἀγαθὸν 
καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογήσασθαι».

20 Για τις υποκατηγορίες των Στρατηγικών Απολογίας βλ., επίσης, Σκεύη & Σαμαράς, 2017: 87-123, όπου και 
η απόδοση της αγγλικής ορολογίας στην ελληνική.

21 Αριστ. Πολ. 1317a40 «ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία (τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν, 
ὡς ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας». 
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Η απολογία είναι το δημοκρατικό μέσον για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, 
των προκατασκευασμένων ιδεολογημάτων, της στερεοτυπικής συμπεριφοράς και όλων 
των προτύπων που προωθούν τεχνηέντως την ανελευθερία και την τυποποίηση.

Μεθοδολογικά εργαλεία

Ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ρητορική ανάλυση του απολογητικού λόγου προκρί-
νεται η Νεοαριστοτελική μέθοδος της Ρητορικής Ανάλυσης ή Κριτικής (Black, 1978: 10-
35, 91-131. Browne, 2009: 63-76. Foss, 2018: 29-37. Hart and Daughton, 2004: 21-
174. Selzer, 2004: 279-307). Διακρίνεται σε δύο μέρη, το Περικείμενο και την Κειμενική 
Ανά λυση. Το Περικείμενο (περίστασις, circumstantiae partes) εξετάζει το πραγματολογικό 
περιβάλλον της ομιλίας ώστε να την ερμηνεύσει. Συγκεκριμένα, Ποιος (Quis), Τι (Quid), 
Πού (Ubi), Γιατί (Cur), Με ποιον τρόπο (Quomodo), Πότε (Quando) (Lausberg, 1998: 154. 
Pernot, 2015: 224), Σκοπός (Propositum), Ακροατήριο (Auditores) (Μαθιουδάκη, 2018: 
13, 24-7). Η Κειμενική Ανάλυση μελετά την ίδια την ομιλία αξιοποιώντας τους πέντε Κα  - 
νόνες της Ῥητορικῆς του Αριστοτέλη (Μπασάκος, 2016. Τσίτσιου-Χελιδόνη, 2012. Kenne-
dy, 1994: 57-61. Pernot, 2015: 42-44): Εὕρεσις (Inventio), Τάξις (Dispositio), Λέξις (Elocu
tio), Μνήμη (Memoria) και Ὑπόκρισις (Pronuntiatio, Actio) 22.

Με τον όρον Εὕρεσις (Inventio) εννοείται το σύνολο των επιχειρημάτων και του εν γέ-
νει αποδεικτικού υλικού που αξιοποιεί ο ομιλητής προκειμένου να στηρίξει την θέση του, 
μέσω του οποίου μπορεί να επικαλεσθεί το Ἦθος του (ethos), να αξιοποιήσει το Πάθος 
(pathos) και να ενεργοποιήσει την λογική και κριτική σκέψη των ακροατών του μέσω του 
Λόγου (logos)23.

Πηγή των επιχειρημάτων συνιστούν οι ρητορικοί τόποι (loci argumentorum) (Αριστ. Πολ. 
2.23.1397a1-1402a28. Αριστ. Τοπ. 2.1.108b34-7.5.155a36. Εγγλέζου, 2011: 38-46. 
Corbett & Connors, 1965: 94-142. Lausberg, 1998: 167-196. Pernot, 2015: 224-5. Ru-
binelli, 2009: 3-90, 111-144. Walton, 1996: 46-111. Walton, 2013: 93-180), κοινοί (loci 
communes) και ειδικοί. «Πρόκειται για ένα σύστημα ευρετικών κατηγοριών, συλλογιστικών 
σχημάτων και τύπωντρόπων … που μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία ή βάση για 
την ανάπτυξη του συλλογισμού του ομιλητή» (Τσίτσιου-Χελιδόνη, 2012). Η ποικιλία τους 
είναι μεγάλη24.

Η Τάξις (Dispositio) ορίζει την θέση του κάθε επιχειρήματος και του κάθε αποδεικτικού 
στοιχείου στο σύνολο του λόγου, ώστε μέσω της συνάρθρωσής τους να μεγιστοποιείται 
η δυναμική τους. 

Η Λέξις (Elocutio) είναι η μορφή με την οποία παρουσιάζονται τα μέσα πειθούς στον 
ακροατή και αποσκοπεί στην αισθητική απόλαυση. 

22 Αριστ. op. cit. 3.1.1403b6-8 «ἐπειδὴ τρία ἐστὶν ἃ δεῖ πραγματευθῆναι περὶ τὸν λόγον, ἓν μὲν ἐκ τίνων αἱ 
πίστεις ἔσονται, δεύτερον δὲ περὶ τὴν λέξιν, τρίτον δὲ πῶς χρὴ τάξαι τὰ μέρη τοῦ λόγου».

23 Αριστ. op. cit. 1.2.1356a1-4 «τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζομένων πίστεων τρία εἴδη ἔστιν: αἱ μὲν γάρ εἰσιν ἐν 
τῷ ἤθει τοῦ λέγοντος, αἱ δὲ ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναί πως, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ 
φαίνεσθαι δεικνύναι».

24 Αριστ. op. cit. 2.22.1396b29-32 «σχεδὸν μὲν οὖν ἡμῖν περὶ ἕκαστον τῶν εἰδῶν τῶν χρησίμων καὶ ἀναγκαίων 
ἔχονται οἱ τόποι: ἐξειλεγμέναι γὰρ αἱ προτάσεις περὶ ἕκαστόν εἰσιν, ὥστε ἐξ ὧν δεῖ φέρειν τὰ ἐνθυμήματα 
τόπων περὶ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ, ἢ καλοῦ ἢ αἰσχροῦ, ἢ δικαίου ἢ ἀδίκου, καὶ περὶ τῶν ἠθῶν καὶ παθημάτων καὶ 
ἕξεων ὡσαύτως, εἰλημμένοι ἡμῖν ὑπάρχουσι πρότερον οἱ τόποι».
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Η Μνήμη (Memoria) εμπεριέχει τους μνημοτεχνικούς κανόνες που επιστρατεύει ο ρή-
τορας.

Η Ὑπόκρισις (Pronuntiatio, Actio) αποτελεί την «θεατρική ένδυση» της ομιλίας και πε-
ριλαμβάνει τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά γνωρίσματα αυτής. 

Διδακτικό σενάριο

«Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ»: Ομιλία σε εχθρικό ακροατήριο

Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου

Τάξη:  Γ΄ Λυκείου
Μάθημα:  Νεοελληνική Γλώσσα
Διδακτική ενότητα:  Η πειθώ (Τρόποι πειθούς – Μορφές πειθούς)
Διδακτικό αντικείμενο:  Τα Μέσα Πειθούς και το Επιχείρημα
Θέμα:  Η επιχειρηματολογία σε μια ομιλία ενώπιον εχθρικού ακροατηρίου

Πλαίσιο διδακτικής εφαρμογής

Οργάνωση τάξης:  Ομάδες των τεσσάρων έως πέντε ατόμων 
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:  Σχολική Βιβλιοθήκη, στην οποία υπάρχει
 διαδραστικός πίνακας, σύνδεση με το Διαδίκτυο  
 και εποπτικό υλικό. 
Χρονισμός εφαρμογής:  Πέντε διδακτικά δίωρα.

Διδακτικοί Στόχοι 

α.  Σχετιζόμενοι με το γνωστικό αντικείμενο: Επαφή με την Νεοαριστοτελική μέθοδο της 
Ρητορικής Κριτικής, γνωριμία με τις Στρατηγικές Απολογίας, χαρτογράφηση των ιδεών 
και της στάσης του ομιλητή και του ακροατηρίου, αξιοποίηση εξωκειμενικών στοιχείων 
για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

β.  Σχετιζόμενοι με τις επιδιωκόμενες στάσεις: Αναβάθμιση γλωσσικού αισθητηρίου των 
μα θητών, συγκρότηση προσωπικού κώδικα αξιών, καλλιέργεια δημοκρατικών αντι λή-
ψεων και δημοκρατικής πολιτικής σκέψης, υιοθέτηση στάσης αποδοχής του «άλλου» 
πο λίτη, ακόμα κι αν αυτός φέρεται να έχει διαπράξει ένα πολιτικό ατόπημα, αναγνώριση 
του δικαιώματος του συμπολίτη στην απολογία, ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι σε 
μηνύματα πάσης προελεύσεως. 

γ.  Προστιθέμενη μαθησιακή αξία από την καλλιέργεια του προφορικού λόγου: Διεύρυνση 
γλωσσικής κατάρτισης, εξάσκηση στην χρήση ποικίλων μέσων πειθούς, εξοικείωση με  
τεχνικές παραγωγής, σύνθεσης και έκθεσης ιδεών (Inventio, Dispositio, Elocutio), άσκηση  
κριτικής, δημιουργικής και αφαιρετικής σκέψης, καλλιέργεια οπτικοακουστικού γραμ-
μα τισμού, ανάπτυξη μιας ποικιλίας επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενσυ ναί-
σθη σης, εξάσκηση στην ενεργητική ακρόαση.

Θεωρητικό-Παιδαγωγικό-Μεθοδολογικό πλαίσιο – Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές

Το σενάριο διαμορφώνει ένα ανοικτό και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι μαθη-
τές διερευνούν και ανακαλύπτουν την γνώση (Διερευνητική-Ανακαλυπτική μάθηση), την  
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οικοδομούν σταδιακά (Εποικοδομιστική μάθηση) με εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας 
και με αυξανόμενο βαθμό αυτονομίας (Γνωστική σκαλωσιά), που υλοποιούν σε πλαίσιο κοι-
νωνικών αλληλεπιδράσεων. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων επιτρέπει την Παιδαγω γι κή  
Διαφοροποίηση. Ακολουθείται η μέθοδος project (Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Π ι στο ποί-
η σης, 2013 passim. Ματσαγγούρας, 2000 passim . Π.Ι.-Μ.Π.Ε., 2011 passim).

Ενδεικτικός κατάλογος ομιλιών σε εχθρικό ακροατήριο

Α.  Κλασική Γραμματεία
- Ομήρου Ιλιάδα I 225-431 (Πρεσβεία προς Αχιλλέα)
- Αισχύλου Ευμενίδες 443-69
- Σοφοκλέους Αντιγόνη 450-70
- Ευριπίδου Ελένη στ. 1-82 
- Θουκυδίδου Ξυγγραφή 5.85-113 (Διάλογος Αθηναίων – Μηλίων)
- Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους 26d-42a
- Libanius Declamatio VI: Orestis Defensio 

Β.  Νεότερη Ελληνική Ιστορία
- Η απολογία του Κολοκοτρώνη κατά τη δίκη του για συνωμοσία το 1834 στο Ναύ-

πλιο.
- Η ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου στη Δίκη της Λαμίας τον Ιούνιο του 1922. 
- Η απολογία του Ιωάννη Κακριδή κατά τη Δίκη των Τόνων το 1941-2. 

Γ.  Πολιτιστική Κληρονομιά
- Η ομιλία της Μελίνας Μερκούρη για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. 

Εκφωνήθηκε στο Oxford Union τον Ιούνιο του 1986.

Δ.  Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Η ομιλία της Susan B. Anthony για το Δικαίωμα Ψήφου των Γυναικών. Νέα Υόρκη 

το 1872.
- Η ομιλία του Frederick Douglass, What to the Slave is the Fourth of July?, Roch-

ester το 1852. 
- Η ομιλία του Νέλσον Μαντέλα κατά τη δίκη του το 1964 στην Πραιτώρια.

Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου25

Σύμφωνα με τη Νεοαριστοτελική μέθοδο της Ρητορικής Κριτικής προηγείται το Περι κεί-
μενο (Ποιος, Πότε, Πού, Με ποιον τρόπο, Τι, Γιατί, Σκοπός, Ακροατήριο) και έπεται η Κει με-
νική Ανάλυση της ομιλίας, κατά την οποία εξετάζονται:
α.  η Εὕρεσις (Ἦθος – Πάθος – Λόγος): Τα μέσα πειθούς, η επίκληση στο ήθος του ομιλητή, 

η αξιοποίηση του πάθους, οι κοινοί και ειδικοί τόποι και η λειτουργικότητα τους, ο 
εντοπισμός και η σχηματοποίηση των επιχειρημάτων που συγκροτεί ο ομιλητής για να 
πείσει το ακροατήριό του για την ορθότητα της θέσης του, οι Στρατηγικές Απολογίας 
που επιστρατεύει προκειμένου να αποκαταστήσει την εικόνα του.

β.  η Τάξις: Η δομή ομιλίας και η διάρθρωση των επιχειρημάτων. 

25 Την πλήρη ανάπτυξη του σεναρίου βλ. στο Μαθιουδάκη, 2018: 146-63.
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γ.  η Λέξις: οι ρητορικοί τρόποι και τα ρητορικά σχήματα, οι λεξιλογικές και υφολογικές 
επιλογές του ομιλητή. 

Σε περίπτωση που οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομιλία δια-
δικτυακά μπορεί να εξεταστεί και η Μνήμη και η Υπόκρισις.

Το σενάριο εμπλουτίζεται με ποικίλες ρητορικές δράσεις, όπως Ανακριτική καρέκλα, 
Αυ θόρμητος λόγος, Διττοί Λόγοι, Εκφραστική ανάγνωση, Ναι μεν, αλλά …, Προσχεδιασμένη 
ομι λ ία, Προτρεπτικός λόγος (Αυδή και Χατζηγεωργίου, 2007 passim. Γκόβας, 2001 passim. 
Κα ρακίτσιος, 2013 passim. Κωτόπουλος, 2011. Rodari, 2003 passim).

Εφαρμογή

Ενδεικτική εφαρμογή του σεναρίου επιχειρείται στην τρίτη και τελευταία δημηγορία του 
Περικλή (2.60-64), που μπορεί να χαρακτηριστεί ως η «πολιτική διαθήκη» του (Romilly, 
2000: 168). 

I.  Περικείμενο
Quis (Ποιος): Περικλής Ξανθίππου Χολαργεύς. Στρατηγός των Αθηναίων, εξαίρετος 
ρήτορας, ομιλεί «ως μέλος της μάζας και της ελίτ ταυτόχρονα» (Ober, 1989: 471), βαθιά 
προσηλωμένος στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ισχυρό πρόσωπο υψηλού πολιτικού 
ήθους, 1.127.3 «ὢν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν». 

Quando (Πότε): Ο λόγος εκφωνείται στις αρχές του καλοκαιριού του 430 π.Χ. (Hard-
ing, 1973: 73. Rood, 1998: 139) μετά τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων στην 
Αττική (Westlake, 1968: 29-38). Η Αθήνα ασφυκτιά από τον υπερπληθυσμό και 
αποδεκατίζεται από τον ενσκήψαντα λοιμό26. 

Ubi (Πού): Ο λόγος εκφωνείται στην Πνύκα (Σακελλαρίου, 2004: 217-222. Camp, 
2001: 46, 153). 

Quomodo (Με ποιον τρόπο): Δημηγορία σε ευθύ λόγο, που δεν ακολουθείται από 
Αντίλογο. 

Quid (Τι): Η πολιτική προτροπή του Περικλή είναι η ανάγκη συνέχισης του αγώνα κα τά 
των Λακεδαιμονίων. 

Cur (Γιατί): Ο Περικλής αναγκάζεται να εκφωνήσει αυτόν τον λόγο εξαιτίας της ορ γής 
που έχει εκδηλωθεί εναντίον του27.

Σκοπός (Propositum): Ο Περικλής επιχειρεί μέσα από τον λόγο του να αποκαταστήσει 
την δημόσια πολιτική του εικόνα, να εκλογικεύσει την συλλογική συμπεριφορά (Τσακμά-
κης, 2011: 171), να ανανεώσει την εξαγγελία του πολεμικού του προγράμματος (Lesky, 
1985: 641), να απογομώσει την αντίθετη πολιτική πρόταση. 

Ακροατήριο (Auditores): Ο λόγος εκφωνείται σε ένα «πραγματικό» (real audience) και  
ένα «λανθάνον» ακροατήριο (implied audience) (Iser, 1978: 27-37). Το πραγματικό  
ακροατήριο είναι η Εκκλησία του Δήμου, σε κάποια από τις συνεδριάσεις της το καλο-

26 Βλ. 2.14.1-2, 2.17.1-3 και 2.47-59.
27 Βλ. 2.21.1-3.



440 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

καί ρι του 430 π.Χ., ένα εχθρικό ακροατήριο, που χαρακτηρίζεται από λιποψυχία28 και 
εξα σθενημένη πολεμική βούληση (Harding, 1973: 63). Υπάρχει και ένα «λανθάνον» 
ακροα τήριο. Ο κάθε αναγνώστης της κάθε εποχής. Δεν πρόκειται, επομένως, για μια 
ομι λία hic et nunc, αλλά για μια ομιλία διαχρονική. 

II. Κειμενική ανάλυση
Εστιάζουμε στο 2.60.5 από το Προοίμιον της τρίτης δημηγορίας του Περικλή «καίτοι 
ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ 
ἑρ μηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων», που συνιστά Στρατηγική Απο-
λογίας. Πρόκειται για την Στρατηγική της Ενίσχυσης Απολογουμένου. Ο ομιλών απο-
δεικνύει το ήθος του με έναν παραγωγικό συλλογισμό και επιδιώκει την ευμένεια των 
Αθηναίων. 

Εὕρεσις
Η πολιτική αρετή του ομιλούντος συνίσταται στην ορθή κρίση, την οξυδέρκεια και την 
διορατικότητα (γνῶναί τε τὰ δέοντα), στο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες 
του και την πολιτική του παρρησία (καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα), στο αίσθημα φιλοπατρίας και  
την υπακοή στους νόμους (φιλόπολίς τε), και, τέλος, στην αφιλοκέρδεια και την ανιδιο-
τέλεια (καὶ χρημάτων κρείσσων) (Γεωργοπαπαδάκος, 1974: 144-5. Κρητός, 196-; : 134. 
Finley, 1997: 104. Gomme, 1956: 168). 

Η Στρατηγική της Ενίσχυσης Απολογουμένου συνδυάζεται με την Στρατηγική της Άρ-
νη σης της Ενοχής (οὐκ ἂν εἰκότως νῦν τοῦ γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροίμην 2.60.7), καθώς ο 
ομιλών αποσείει από το πρόσωπό του την ενοχή, και την Στρατηγική της Μετάθεσης 
Ευ θύνης (καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς οἳ ξυνέγνωτε 2.60.4 και πολεμεῖν ἐπείσθητε 2.60.7), καθώς  
μετατοπίζει την ευθύνη στους Αθηναίους για την απόφασή τους να πολεμήσουν (Gom-
me, 1956: 167). 

Στο δημοκρατικό πολίτευμα η Εκκλησία του Δήμου είναι το ανώτατο όργανο λήψης 
αποφάσεων (Σακελλαρίου, 2004: 328, 340-1), από αυτήν εκπορεύονται και σε αυτήν 
καταλήγουν όλες οι εξουσίες29. Η ευθύνη επιρρίπτεται στον κάθε Αθηναίο ξεχωριστά 
που αποφασίζει δια της ψήφου του κι όχι στον εισηγητή της πρότασης. 

Τάξις: Η Στρατηγική της Ενίσχυσης Απολογουμένου αξιοποιείται κατά κανόνα στο Προ
οί μιον, καθώς ο ομιλών επιχειρεί την διασφάλιση του ήθους του, ασφαλές εφαλτήριο 
για την ευνοϊκή αντιμετώπιση των προτροπών του εφεξής.

Λέξις: Τα ῥητορικά σχήματα (figurae) (Αναγνωστόπουλου & Ασωνίτη, 1978: 224-7. 

Μαρ καντωνάτος, 2013. Νάκας, 1993: 199-274. Νάκας, 2007: 141-279. Νάκας, 2014: 
673-693. Νάκας, 2015: 388-409. Νάκας, 2016: 467-479. Lanham, 1991. Lausberg, 
1998: 248-411) διακρίνονται σε σχήματα διανοίας και σχήματα λέξεως.

28 2.51.4 «πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐθὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ πολλῷ μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ οὐκ 
ἀντεῖχον».

29 Αριστ. Αθ. Πολ. 43.1-44.4, Αριστ. Πολ. 1298a 1-11 «δεύτερον δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχάς, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τίνας δεῖ 
καὶ τίνων εἶναι κυρίας, καὶ ποίαν τινὰ δεῖ γίνεσθαι τὴν αἵρεσιν αὐτῶν, τρίτον δέ τί τὸ δικάζον. κύριον δ᾽ ἐστὶ τὸ 
βουλευόμενον περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, καὶ συμμαχίας καὶ διαλύσεως, καὶ περὶ νόμων, καὶ περὶ θανάτου καὶ 
φυγῆς καὶ δημεύσεως, καὶ περὶ ἀρχῶν αἱρέσεως καὶ τῶν εὐθυνῶν».
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α.  Σχήματα διανοίας (conformatio sententiae, figurae mentis) 
- Αντίθεση (contrarium, oppositio): ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι … καὶ χρημάτων 

κρείσσων

β. Σχήματα λέξεως (figurae verborum)
- Αναστροφή: καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι 

(επαλλήλως) // χρημάτων κρείσσων 
- Βραχυλογία (percursio): ἐμοὶ (ὂντι) τοιούτῳ ἀνδρὶ
- Ετυμολογικό σχήμα (figura etymologica, ετυμολογικό παιχνίδι): [2.60.4] ξυνέγνωτε 

[2.60.5] … γνῶναί τε τὰ δέοντα … φιλόπολίς τε [2.60.6] ὅ τε γὰρ γνοὺς … τῇ δὲ πόλει 
δύσνους

- Παρώνυμα: ὃς οὐδενὸς ἥσσων … καὶ χρημάτων κρείσσων (εγκιβωτιστική ομοηχία /
ison/) 

- Πολύπτωτο ονοματικό: [2.60.5] καὶ χρημάτων κρείσσων [2.60.6] … χρήμασι δὲ 
νικωμένου

- Συντακτικός παραλληλισμός: γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα
- Συνωνυμία (nominis communion): [2.60.1] … ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετε … [2.60.5] καίτοι ἐμοὶ 

τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε

Παρατηρούμε ότι τα ἔργα τοῦ ῥήτορος συλλειτουργούν και ικανοποιούν τις νοητικές, ψυ-
χι κές και αισθητικές απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Συμπεράσματα / Συζήτηση

Η εφαρμογή του σεναρίου, το οποίο απευθύνεται και σε μαθητές/-τριες του Γυμνασίου με 
την κατάλληλη προσαρμογή, είναι μια πρωτότυπη και ουσιαστική μέθοδος που συντελεί 
στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών και την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης 
μέσω της ενίσχυσης της ενσυναίσθησης και της εξάσκησης στην ενεργητική ακρόαση. 
Επιτρέπει στον «Άλλον» να εκφραστεί και να ακουστεί. Με την ανάπτυξη της κριτικής σκέ-
ψης οι έφηβοι θα καταστούν σκεπτόμενοι πολίτες που θα αποφασίζουν υπεύθυνα και θα  
επιδεικνύουν την δέουσα επιφυλακτικότητα σε παραπλανητικά μηνύματα.

Θα είχε ενδιαφέρον η μέθοδος αυτή να εφαρμοστεί και σε άλλης μορφής ομιλίες με 
δια φορετική στοχοθεσία και να αξιοποιηθούν και άλλα εργαλεία, όπως οι Εικονικές Δίκες 
κατά το πρότυπο των Εικονικών Δικών “Πρωταγόρας”.

Είναι πλέον επιβεβλημένο να εισαχθεί η Ρητορική ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο 
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Υπάρχει ικανός αριθμός έμπειρων εκπαιδευτικών-εκπαι-
δευτών ρητορικής που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια 
της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, που επιμορ φώ-
νει διαρκώς εκπαιδευτικούς με σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια. Το ΠΜΣ του  
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, που διανύσει αισίως το έκτο έτος της λειτουργίας του, συμβάλλει προς 
την ίδια κατεύθυνση. 

Με την εισαγωγή της Ρητορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μαθητές/-τριες θα  
αναπτύξουν την δυναμική τους και την κρίση τους και θα καταστούν άξιοι πολίτες της 
δη μοκρατίας. 
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Abstract

This paper presents the way apologia, a rhetorical species, can be analysed so that High School 
students may develop democratic political thought, defend the other citizens’ right to apology and 
exercise active listening. The connection between apology and democracy is demonstrated, as it is 
based on the right of isegoria and the duty of rendering a public account. The strategic character 
of the political communication of apologia is also highlighted, as its public deliverance aims at the 
restoration of the defendant’s image and the reinforcement of his Ethos as a democratic citizen. 
Finally, a didactic scenario entitled “Smite, but hear me: a speech before a hostile audience” pres-
ents the way a public apologetic speech should be analyzed according to Rhetorical Criticism and 
Image Restoration Theory. The third Periclean speech (2.60-64) is used as a case study.

Keywords: Apology, Democracy, Rhetorical Criticism.
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Περίληψη

Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε διδακτικές πρακτικές νηπιαγωγών σχετικά με τα ζητήματα της διαμόρ-
φω σης δημοκρατικής τάξης και της διδασκαλίας της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη με νηπιαγωγούς 
δημόσιων νηπιαγωγείων της Κρήτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί 
δια μορφώνουν από κοινού με τα παιδιά τους κανόνες της τάξης, τους παρέχουν δυνατότητες επιλο-
γής μέσω ψηφοφοριών κυρίως για καθημερινά θέματα και αξιοποιούν την επικαιρότητα και τις ση-
μαντικές επετείους για τη διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Από την 
έρευνα προκύπτει ακόμη η ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών πάνω σε ζητήματα Πολιτικής Αγω-
γής και περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτική Αγωγή.

Εισαγωγή

Η διαμόρφωση του πολίτη αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα κάθε εκπαιδευτικού συ-
στήματος. Το νηπιαγωγείο, ως μέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ακολουθεί 
τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης, μία από τις οποίες είναι η διαμόρφωση δημοκρατικών 
και υπεύθυνων πολιτών και μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν μέσω της διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών σε βασικές αξίες της δημοκρατίας (ισότητα, ισοτιμία, συμμετοχή, σεβασμός 
σε ελευθερίες και δικαιώματα) (Ελευθεράκης, 2011. Οικονομίδης, 2011).

Η συζήτηση και η διδασκαλία στο νηπιαγωγείο για θέματα δημοκρατίας και ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια έχει συστηματοποιηθεί αρκετά κυρίως σε επίπεδο δι δα-
κτικών προτάσεων. Έλλειψη υπάρχει σε επίπεδο ερευνητικών προσεγγίσεων σχετικά με  
τις μεθοδολογικές και άλλες επιλογές των νηπιαγωγών (Οικονομίδης, 2011).

Θεωρητικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις πρακτικές που χρη-
σιμοποιούν οι νηπιαγωγοί για τη διαμόρφωση δημοκρατικής τάξης στο νηπιαγωγείο τους 
και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διδάσκουν πιο συστηματικά τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές αποτελούν και τις ερευνητικές ενότητες της μελέτης μας.
 
Διαμόρφωση δημοκρατικής τάξης

Σχετικά με την διαμόρφωση της δημοκρατικής τάξης, αναφέρονται πρακτικές που μπορεί 
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να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να διαμορφώσει αντίστοιχα την τάξη του καθώς 
και τους δημοκρατικούς πολίτες του μέλλοντος. Αναφέρονται ενδεικτικά:

1.  Η διαμόρφωση των κανόνων της τάξης: Η θέσπιση και τήρηση των «κανόνων της τάξης» 
είναι βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση δημοκρατικού παιδαγωγικού κλίματος στη 
σχολική τάξη. Η θέσπιση των κανόνων της τάξης που ρυθμίζουν βασικά θέματα της 
σχο λικής ζωής πρέπει να πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, 
έτσι ώστε οι κανόνες να αποτελούν δημιουργία όλης της ομάδας και όχι μονόπλευρη 
επι βολή ρυθμίσεων από τον εκπαιδευτικό. Η σχετική προσπάθεια δεν είναι πάντοτε εύ-
κολη, καθώς σχετίζεται με την ηλικία και με τις εμπειρίες κάθε μαθητή να αυτορυθμίζει 
τη συμπεριφορά του (Pοllard, 2006. Elliott, Kratochwill, Cook & Travers, 2008). Συχνά  
είναι ωφέλιμο να συζητηθούν κανόνες που έχουν διαμορφωθεί για συγκεκριμένες συν-
θή κες της καθημερινής ζωής εντοπίζοντας την ανάγκη διατύπωσής τους, τον φορέα 
δη  μιουργίας τους και τον τρόπο δημιουργίας τους. Κανόνες σχετικοί με παιχνίδια που 
παί ζουν τα παιδιά (πρώτες ενασχολήσεις με παιχνίδια κανόνων) (Cole & Cole, 2002), την  
κυκλοφοριακή αγωγή, τη συμπεριφορά σε συγκεκριμένους χώρους (π.χ. πλοίο, μου-
σείο), την κοινωνία και την αναφορά σε νόμους του κράτους είναι δυνατόν να βοη-
θήσουν σε μια τέτοια συζήτηση (Κουτσουβάνου, 2002). Προβληματισμοί σχετικοί με τη  
μη τήρηση των κανόνων, η κριτική στους κανόνες και η δυνατότητα κατάργησης υφι-
στά μενων ή πρόσθεσης νέων κανόνων προετοιμάζουν τον πολίτη που θα τηρεί τους 
νό μους μιας δημοκρατικής πολιτείας γνωρίζοντας τον τρόπο διαμόρφωσής τους και, 
παράλληλα, τηρώντας κριτική στάση απέναντί τους (Beaty, 1992. DeVries, 2001. Κου-
τσουβάνου, 2002. Collins, 2007. Elliott et al. 2008). Οι σχετικές συζητήσεις και η ενερ-
γός συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των κανόνων της τάξης τούς βοηθά να 
κατανοήσουν ότι αυτοί υπάρχουν για να προστατεύουν τους ίδιους τους μαθητές. Έτσι, 
οι μαθητές αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης καταστάσεις ανάλογες με 
εκείνες της καθημερινής ζωής μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία, κατά τις οποίες κα-
λούνται να αναλάβουν την προσωπική ευθύνη τήρησης των κανόνων, διαμόρφωσης 
νέων κανόνων απαραίτητων για την καθημερινή ζωή, αναμόρφωσης ή και κατάργησης 
κανόνων που δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί για την προστασία της ομάδας και του  
προσώπου στο δημοκρατικό πλαίσιο ζωής, και γενικά δεν ανταποκρίνονται στις μετα-
βα λ λόμενες συνθήκες κάθε οργανωμένης μορφής κοινωνικής ζωής. 

Η διαμόρφωση των «κανόνων της σχολικής τάξης» γίνεται από τις πρώτες ημέρες 
του σχολικού έτους αξιοποιώντας καταστάσεις που προκύπτουν από την ομαδική ζωή 
και εμφανίζονται με υψηλούς βαθμούς περιστατικών, ποικιλίας και συχνότητας. Η 
αξιο ποίηση των καταστάσεων αυτών ως αφετηρία συζήτησης βοηθά τους μαθητές να 
αντι λαμβάνονται ότι συζητούν για κάτι που υπάρχει πραγματικά, υπάρχει δίπλα τους 
και ανάμεσά τους και επηρεάζει τη δική τους ζωή. Συνιστάται οι κανόνες να είναι λίγοι, 
σαφείς, σύντομοι, λειτουργικοί, να έχουν καταφατική σύνταξη και όχι μόνο αρνητική, 
ενώ μπορεί να διαφοροποιούνται για επιμέρους πτυχές της σχολικής ζωής, να μην είναι 
απόλυτοι και, φυσικά, να ισχύουν για όλους (Pollard, 2006. Μπασέτας, 2007. Elliot 
et al., 2008. Τριλιανός, 2013). Η ισότητα όλων των μαθητών κατά τη θέσπιση και την 
εφαρμογή των κανόνων της τάξης χωρίς διακρίσεις που οφείλονται σε προσωπικές 
αρέσκειες ή απαρέσκειες και σε προκαταλήψεις του εκπαιδευτικού ή σε προκαταλήψεις 
και σε σχέσεις φιλίας ή δύναμης μεταξύ τους, εξασφαλίζει στους μαθητές το δικαίωμα 
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της ισονομίας μέσα στη σχολική τάξη. Μέσα σε ένα τέτοιο δημοκρατικό παιδαγωγικό 
κλίμα οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι έχουν αξία, ότι αξίζουν σεβασμό από τους άλλους 
(συνομήλικους αλλά και μεγαλύτερους), ότι έχουν δικαιώματα, ότι οι ίδιοι πρέπει να 
σέβονται όλους τους άλλους και ότι τα δικαιώματά τους σταματούν εκεί που αρχίζουν 
τα δικαιώματα των άλλων (Korhonen, 2005. Lansdown, 2002. Πανταζής, 2008). Έτσι, 
με τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων της τάξης, η αντιμετώπιση καταστάσεων που 
συ νήθως λειτουργούν διαλυτικά για τις σχέσεις των μαθητών μπορεί να οδηγήσει στη  
διαμόρφωση της έννοιας της κοινότητας, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό συστα-
τικό του θετικού δημοκρατικού παιδαγωγικού κλίματος.

2. Η προσφορά στα παιδιά ευκαιριών για να κάνουν επιλογές μέσω ψηφοφοριών: Ο εκπαι-
δευτικός προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες να κάνουν επιλογές στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων που τους παρέχουν το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και το  
πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Αντί δηλαδή να επιλέγει ο ίδιος τα θέματα και τις  
δράσεις με τις οποίες θα ασχοληθούν οι μαθητές και να περιγράφει το έργο, τον τρόπο 
και τον χρόνο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει τη 
δυ νατότητα στους μαθητές να επιλέγουν το αντικείμενο της απασχόλησής τους, το 
περιε χόμενο της μάθησης, τον τρόπο και τους συνεργάτες τους στη διαδικασία της μά-
θησης (DeVries, 2002. Harder, 2002. Korhonen, 2005. Rubin, & Justice, 2005). Προ-
τείνεται ακόμη να αντικαθίστανται τα αυστηρά και κλειστά σχέδια διδασκαλίας από  
άλλα ευέλικτα και ανοιχτά που προσφέρουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό και 
στους μαθητές να τα διαμορφώνουν από κοινού και να τα αναδιαμορφώνουν ανάλο-
γα με τις ανάγκες που διαπιστώνονται και με τα ενδιαφέροντα που αναδύονται.

Ειδικά στις μικρότερες βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος η εφαρ-
μογή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της διδασκαλίας με τις δυνατότητες 
ελευθερίας που δίνει στη σχολική ομάδα (εκπαιδευτικό και μαθητές), παρέχει αρκετές 
ευκαιρίες προσαρμογής της εκπαιδευτικής δράσης και της διαδικασίας διδασκαλίας 
και μάθησης στις επιλογές των παιδιών (Θεοφιλίδης, 1997. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002. 
Μα τσαγγούρας, 2003. Κιτσαράς, 2004. Κουτσουβάνου, 2005). Η επιλογή από τους 
ίδιους τους μαθητές των ενεργειών, των μέσων, των υλικών και των τρόπων μέσω των 
οποίων θα ερευνήσουν και ανακαλύψουν τη γνώση μέσα σε πλαίσιο αλληλοσεβασμού 
και ισότητας αποτελεί βασικό στοιχείο δημοκρατικότητας της σχολικής ζωής. Για το 
λό γο αυτό ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές ποικίλες ευκαιρίες για ψηφοφορίες 
μέ σω των οποίων, με την αποδοχή της πλειοψηφίας και τον σεβασμό της μειοψηφίας, 
διευ θετούνται ζητήματα επιλογών της σχολικής τάξης και δίδεται στα παιδιά η ευκαιρία 
να ζήσουν τη δημοκρατία στην πράξη (Harder, 2002˙ Michelli, 2005).

Στις ψηφοφορίες είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοούν τον λόγο για τον οποίο 
ψηφίζουν, το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν και το ότι η ψήφος τους έχει συνέ - 
πεια/αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό τέλος, να αντιλαμβάνονται ότι ψηφίζοντας διατυπώ-
νουν και υποστηρίζουν την άποψή τους. Ως μέλη μιας δημοκρατικής κοινότητας, μέσα 
από δραστηριότητες ελεύθερης διατύπωσης απόψεων και διεξαγωγής ψηφοφοριών, τα  
παιδιά διαπιστώνουν ότι τα δικά τους ενδιαφέροντα και επιθυμίες μπορούν να δια φο-
ρ  οποιούνται ή να συμπίπτουν με εκείνα των άλλων (Παπαναούμ-Τζίκα, 1989. Καλο-
γιαν  νάκη-Χουρδάκη, 1993. Seefeldt, & Barbour, 1998).
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3.  Η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη προέδρου της τάξης.
Η διεξαγωγή εκλογών στην τάξη για την ανάδειξη του δικού της προέδρου μπορεί να 
προκύψει μετά από σχετικές με τη δημοκρατία συζητήσεις ή από επίκαιρα γεγονότα (π.χ. 
εκλογές). Αρχικά πρέπει να συζητηθεί η ανάγκη εκλογής προέδρου, οι αρμοδιότητες, 
ευθύνες, το έργο και ο τρόπος ελέγχου του. Μπορούν να επισημανθούν μερικά θέματα 
της σχολικής ζωής (π.χ. παρακολούθηση του έργου των ομάδων καθαριότητας, σωστή 
χρήση του χώρου και του υλικού, προμήθεια νέων υλικών / παιχνιδιών κ.ά.) για τα οποία  
θα αναλάβει ευθύνη ο πρόεδρος και για τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να τοποθετηθούν 
πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι επιλέγουν το έμβλημα της παράταξής τους και  
τοποθετούνται για τα θέματα ευθύνης. Τα υπόλοιπα παιδιά ακούν προσεκτικά και κα-
λού νται να ψηφίσουν όποιον θεωρούν ότι θα είναι καλός πρόεδρος. Η διαδικασία της 
ψη φοφορίας ακολουθεί κατά το δυνατόν τους κανόνες που ισχύουν στις εκλογές των 
με γάλων (εφορευτική επιτροπή, παραβάν, ψηφοδέλτια, φάκελοι, βιβλίο εκλογέων, 
ταυ τότητα, κάλπη, μυστική ψηφοφορία, καταμέτρηση ψήφων) (Οικονομίδης, 2011). Οι 
διά φορες ψηφοφορίες που προτείνονται σε αυτό το άρθρο, οι οποίες κορυφώνονται με  
την ψηφοφορία για τον πρόεδρο της τάξης, έχουν σκοπό αυτήν ακριβώς την ανά πτυ-
ξη της δημοκρατικής κουλτούρας των εκλογέων με την αναγνώριση τόσο του αποτε-
λέσματος που προήλθε από έντιμες διαδικασίες όσο και του αγώνα του αντιπάλου.

Η διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Όσα προαναναφέρθηκαν συντελούν στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού παιδαγωγικού 
κλίματος μέσα στο οποίο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των παιδιών. Άλλωστε 
θα ήταν εντελώς παράδοξο και αντιφατικό να επιχειρεί κανείς τη διδασκαλία της δη μο-
κρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ένα σχολικό πλαίσιο, στο οποίο αυτά δεν θα  
ισχύουν στην πράξη και δεν αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των 
παι διών και βιώματά τους από τη σχολική ζωή. Για την πιο συστηματική διδασκαλία θεμά-
των σχετικών με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προφανές ότι η νη-
πια  γωγός μπορεί να αξιοποιεί σχετικές επετείους αλλά και ευκαιριακές συνθήκες, κατα-
στά σεις και επίκαιρα γεγονότα.

1.  Διδασκαλία για τη δημοκρατία
Πέρα, όμως, από τη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού παιδαγωγικού κλίματος στο νη-
πια γωγείο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη βίωση του δημοκρατικού τρόπου ζωής και  
την ανάπτυξη του παιδιού σε δημοκρατικό πολίτη, τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπο ρούν  
να αποκτήσουν και ορισμένες βασικές γνώσεις για το πολίτευμα της δημοκρατίας, την 
ιστορία, τη λειτουργία του, τη θέση του πολίτη σε αυτό με αφορμή επίκαιρα γεγονότα 
όπως είναι: α) ο εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τη 17η Νοεμβρίου 1973, 
β) η διεξαγωγή εκλογών για το Εθνικό, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, γ) η συνέλευση συνδικαλιστικών οργανώσεων γονέων ή εκπαιδευ-
τι κών, δ) οι απεργιακές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις σχολείων (π.χ. στο 
γυ μνάσιο των μεγαλύτερων αδελφών), ε) η εισαγωγή «αναγκών» και προβληματισμών 
από τη νηπιαγωγό, στ) η ανάδειξη συζητήσεων μεταξύ παιδιών που ανέφεραν απόψεις, 
χαρακτηρισμούς, προτιμήσεις για κόμματα, πολιτικούς αρχηγούς. Έτσι, η επέτειος της 
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εξέγερσης του Πολυτεχνείου μπορεί να αποτελέσει βασική αφορμή για αναφορά στο 
δημοκρατικό πολίτευμα, τις ιστορικές του καταβολές, την σημερινή πραγματικότητα, τη 
σύγκρισή του με άλλα πολιτεύματα, και να αποτελέσει θέμα ενασχόλησης του νη πια-
γωγείου. Η αφετηρία μιας τέτοιας συζήτησης μπορεί να είναι τα γεγονότα της εξέ γερ-
σης στο Πολυτεχνείο το 1973, τα οποία πρέπει να προσεγγιστούν στην ιστορική τους 
διάσταση και στην πολιτική τους σημασία, να συζητηθούν συγκριτικά τα χαρακτηριστι-
κά των δύο πολιτευμάτων (δικτατορία-δημοκρατία) και να επιχειρηματολογήσουν τα  
παιδιά σχετικά με τις προτιμήσεις τους. Η συζήτηση σχετικά με τα διαφορετικά χαρα-
κτη ριστικά των δύο τύπων πολιτεύματος με παράλληλες αναφορές στον τρόπο λει-
τουργίας της τάξης και στις σχετικές εμπειρίες των παιδιών από τη σχολική και οικο γε-
νειακή ζωή υποβοηθούν την ίδια τη συζήτηση και κάνουν περισσότερο κατανοητά τα  
χαρακτηριστικά των δύο πολιτευμάτων. Η ιστορική αναδρομή στο πολίτευμα της δημο-
κρα τίας μπορεί να ξεκινάει από την εκλογή του ονόματος και του προστάτη θεού της 
πό λης της Αθήνας και να φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή με αναφορά στις περιπτώσεις 
εκλογών, στον τρόπο διεξαγωγή τους, στις θέσεις / αξιώματα που στελεχώνονται μέ σα  
από αυτές και στη λειτουργία των προσώπων που εκλέγονται. Αναφορές στη συνδι κα-
λιστική δράση, στις μορφές διατύπωσης αιτημάτων στη δημοκρατία μπορούν να συζη-
τη θούν και να προσεγγιστούν μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και σχετικοί πολιτικοί όροι 
μπορούν να συζητηθούν με τα παιδιά και να συνδεθούν με την επικαιρότητα. Αναγκαία 
για τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις είναι η χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού, η 
δυ  νατότητα των παιδιών να περιγράφουν, η συμμετοχή σε διδασκαλία διαλογικής 
μορ φής, η ανάγνωση σχετικών κειμένων, η ακρόαση και η εκμάθηση τραγουδιών, η 
ει κα στική αναπαράστασση (Οικονομίδης, 2011). 

2.  Διδασκαλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Σε επίπεδο σχεδιασμού της διδασκαλίας τους τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να 
προσεγγιστούν τόσο διαθεματικά (ως γνώση που μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από την 
επεξεργασία διαφορετικών θεμάτων στα οποία αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα) όσο και διακλαδικά (ως ξεχωριστό θέμα που μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από 
διαφορετικούς κλάδους του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου). 

Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων που προσφέρονται για την διδα-
σκα λία των ανθρωπίνων διδκαιωμάτων: οι άνθρωποι του κόσμου, τα επαγγέλματα, η 
οικο γένεια, το σχολείο, το σπίτι μας, εθνικές εορτές-ελευθερία, μετανάστες-πρόσφυγες 
κ.ά. Προσσεγίζοντας τα θέματα αυτά, τα παιδιά ενισχύονται στο να κατανοήσουν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα ως «κανόνες» που συνδέονται με συγκεκριμένες πτυχές της ζωής  
ή και με την ίδια τη ζωή και όχι ως απλές θεωρητικές γνώσεις (Seefeldt & Barbour, 
1998. Οικονομίδης, 2011). 

Ως αυτόνομο θέμα μπορούν να προσεγγιστούν διακλαδικά στο νηπιαγωγείο είτε  
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα» ή «Τα δικαιώματα των παιδιών», με αφορμή τις Πα γκό-
σμιες Ημέρες που συχνά σχετίζονται με αυτά, για παράδειγμα: 24 Οκτωβρίου: Ημέ ρα 
των Ηνωμένων Εθνών, 3 Δεκεμβρίου: Ημέρα της UNICEF, 10 Δεκεμβρίου: Ημέ ρα Αν-
θρώπινων Δικαιωμάτων Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιω μάτων του 
Αν θρώπου, 8 Μαρτίου: Ημέρα της Γυναίκας, 21 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Δράσης κατά 
των Φυλετικών Διακρίσεων, 1 Μαΐου: Εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς κ.ά. Η 
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προσέγγιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων γίνεται με ποικίλες διδακτικές πρακτικές 
(συ ζήτηση, δραματοποίηση, αγώνας λόγων, καταιγισμός ιδεών, συνεντεύξεις, προσο-
μοίω ση, διερευνητική μάθηση, ενσυναίσθηση κ.ά.). 

Παρά τη διαμόρφωση μιας αρκετά ελπιδοφόρας βιβλιογραφικής βάσης σε επίπεδο 
διδακτικών προτάσεων για τη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής τάξης και τη διδασκαλία 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, δε διαθέτουμε 
ακό μα ερευνητικές μελέτες σχετικά με το τι εφαρμόζεται από τις νηπιαγωγούς στη 
σχο λική πράξη σχετικά με τα θέματα αυτά (Οικονομίδης, 2011). Για τον λόγο αυτό σχε-
διάσαμε μία ευρύτερη έρευνα για να εξετάσουμε ποικίλες πτυχές της διδασκαλίας της  
δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο νηπιαγωγείο. Με την έρευνά μας  
εξετάζουμε αφενός θέματα διαμόρφωσης δημοκρατικού παιδαγωγικού κλίματος και 
εφαρμογής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων του παιδιού  
στην προσχολική τάξη, αφετέρου ζητήματα διδασκαλίας των θεμάτων αυτών (συχνότη-
τα διδασκαλίας, χρήση μορφών και τεχνικών διδασκαλίας, σκοποθεσία, σύνδεση με τα 
προγράμματα σπουδών του Δ.Ε.Π.Π.Σ., πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν οι 
νη πιαγωγοί και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία τους).

Μέθοδος

Σκοπός της εργασίας αυτής, η οποία αποτελεί μικρό μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, εί ναι 
να εντοπίσει τις συχνότερες πρακτικές διαμόρφωσης των νηπιαγωγείων τους σε δη μο-
κρατική τάξη, που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί, και τις συχνότερες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες επεξεργάζονται θέματα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και ο έλεγχος 
της συσχέτισης των συχνοτήτων αυτών με εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών.  

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 116 νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν σε δημόσια νη πια-
γωγεία της Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και ως ερευνητικό εργαλείο χρη-
σιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου κλίμακας Likert (1=Ποτέ, 2=Λίγες φορές, 
3=Μερικές φορές, 4=Πολλές φορές, 5=Πάντοτε), το οποίο κατασκευάστηκε από τους 
ερευ νητές και υποβλήθηκε σε πιλοτική εφαρμογή και διορθώσεις πριν από την τελική δια-
νομή του στα υποκείμενα του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που  
ανήκουν σε διαφορετικούς θεματικούς άξονες: διαμόρφωση δημοκρατικής τάξης, διδα-
σκα λία δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στόχοι και μορφές διδασκαλίας, πα-
ρά γοντες που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε δεδομέ να  
από στοιχεία των δύο πρώτων ερευνητικών αξόνων. Τα ερευνητικά δεδομένα που προ -
έκυψαν κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS (Νόβα-Καλ-
τσού νη, 2006).

Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των 116 νηπιαγωγών του δείγματος έχουν ως εξής: 
Από το σύνολο του δείγματος, ποσοστό 12,4% του δείγματος έχει σπουδάσει σε Σχολές 
Νη πιαγωγών διετούς φοίτησης και ποσοστό 87,6% έχει φοιτήσει σε πανεπιστημιακά Τμή-
ματα Προσχολικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης. Οι νηπιαγωγοί του δείγματός μας  
είναι όλες γυναίκες, ποσοστό 74,2% του δείγματος έχουν 1-10 έτη υπηρεσίας στην εκ παί-
δευση, 23,6 % του δείγματος έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας και μόνο το 2,2% έχουν πάνω 
από 21 έτη υπηρεσίας. Μαθήματα σχετικά με την Πολιτική Αγωγή του παιδιού κατά τις 
βασικές σπουδές έχει λάβει το 54,6% του δείγματος και επιμόρφωση σε θέματα Πολιτικής 
Αγωγής του παιδιού μετά τη λήψη του πτυχίου έχει λάβει το 33,4% του δείγματος.
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Αποτελέσματα

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις ερευνητικές ενότητες σχετικά με τη διαμόρφωση της 
δημοκρατικής τάξης και με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διδάσκουν για τη δημοκρατία 
και για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις απαντήσεις των νη-
πια γωγών.

Πρακτικές διαμόρφωσης δημοκρατικής τάξης

Μέσα από αυτήν την ερευνητική αυτή ενότητα θελήσαμε να διερευνήσουμε τις πρακτικές 
των νηπιαγωγών σχετικά με τη διαμόρφωση δημοκρατικής τάξης στο τμήμα τους (βλ. 
Πίνακα 1). Οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα 
Likert (1=Ποτέ, 2=Λίγες φορές, 3=Μερικές φορές, 4=Πολλές φορές, 5=Πάντοτε) σε σχέ-
ση με τη συχνότητα με την οποία εφαρμόζουν τρεις βασικές πρακτικές για τον σκοπό αυ-
τό: τη διαμόρφωση κανόνων, την παροχή δυνατότητας επιλογών μέσω ψηφοφοριών στα  
παιδιά και τη διεξαγωγή εκλογών στην τάξη. 

Πίνακας 1. «Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των συχνοτήτων εφαρμογής πρακτικών 
διαμόρφωσης δημοκρατικής τάξης» 

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Μ.Ο. Τ.Α.

Οι κανόνες της τάξης σας:

αποφασίζονται μόνο από τη νηπιαγωγό 1,59 0,777

αποφασίζονται από κοινού από τη νηπιαγωγό και τα παιδιά 4,48 0,614

αποφασίζονται με άλλον τρόπο 1,74 1,289

Διεξάγετε στην τάξη σας ψηφοφορίες για να επιλέξουν τα παιδιά:

θέματα διδασκαλίας 2,70 0,814

δραστηριότητες 3,24 0,870

τρόπους εργασίας 3,10 1,298

υλικά 3,40 1,161

φίλους-ομάδες εργασίας 3,66 ,961

αγαπημένο ήρωα, φυτό, ζώο κ.ά. 4,35 ,481

Διοργανώνετε εκλογές στην τάξη σας για εκλογή προέδρου από τα παιδιά; 2,95 1,448

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας, οι νηπιαγωγοί πολλές φορές έως πάντοτε 
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά αφενός να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των κανόνων 
της τάξης και αφετέρου να ψηφίζουν τον προτιμώμενο για αυτά ήρωα μιας ιστορίας, το  
προτιμώμενο στοιχείο μιας θεματικής ενότητας που επεξεργάζονται στο νηπιαγωγείο (π.χ.  
φρούτο από τα φρούτα του καλοκαιριού, ζώο από τα ζώα της αυλής, λουλούδι από τα  
άνθη της άνοιξης, χρώμα από ζωγραφικούς πίνακες κ.ά.). Αντίθετα, μερικές φορές προσφέ-
ρουν στα παιδιά ευκαιρίες για επιλογή σε πιο ουσιαστικά στοιχεία της εκπαιδευτικής δια - 
δικασίας, όπως η επιλογή ομάδων, υλικών και τρόπων εργασίας, δραστηριοτήτων, θεμά-
των διδασκαλίας. Μερικές φορές, επίσης, οι νηπιαγωγοί οργανώνουν εκλογικές διαδι  κα-
σίες στην τάξη τους, όπως γίνεται στην κοινωνία των ενηλίκων.

Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών δε φάνηκε να επηρεάζουν στατι στι-
κώς σημαντικά τις πρακτικές που ακολουθούν. Αναλύσεις με το κρτιτήριο t test και με 
oneway ANOVA κατά περίπτωση δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 
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Περιπτώσεις διδασκαλιών για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στην ακόλουθη ερευνητική ενότητα προσπαθήσαμε, μέσω των απαντήσεων των νη πια-
γωγών στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert να διαπιστώσουμε τη συχνότητα των πε ρι πτώ-
σεων κατά τις οποίες οι νηπιαγωγοί διδάσκουν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, ζητώντας από τα υποκείμενα του δείγματος να τοποθετηθούν για τη συχνότητα 
συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Πίνακας 2. «Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των συχνοτήτων περιπτώσεων 
διδασκαλίας για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα» 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μ.Ο. Τ.Α.

Διδάσκετε στην τάξη σας για τη δημοκρατία:

κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου 5,00 0,000

όταν διεξάγονται εκλογές (βουλευτικές, δημοτικές) στην κοινωνία 4,31 1,065

όταν γίνονται απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις στην κοινωνία 2,92 1,605

με άλλες ευκαιρίες/ερεθίσματα 3,94 0,827

Διδάσκετε στην τάξη σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα:  

στις παγκόσμιες ημέρες ανθρώπινων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού 4,64 0,749

σε θέματα (π.χ. σχολείο, οικογένεια, εργασία) που συνδέονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού 4,62 0,567

Οι νηπιαγωγοί απάντησαν ότι για τη διδασκαλία της δημοκρατίας επιλέγουν κυρίως ως 
διδακτικό συγκείμενο την επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973. Αξιοποιούνται 
ακόμη αφορμές από εκλογικές περιόδους και εκδηλώσεις κοινωνικού και οικονομικού χα-
ρακτήρα για να προσεγγιστούν θέματα δημοκρατίας. Για τη διδασκαλία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού, οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν κυρίως τις  
σχετικές παγκόσμιες ημέρες αλλά και θέματα διδασκαλίας με τα οποία συνδέονται συγκε-
κριμένα δικαιώματα.

Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών δε φάνηκε να επηρεάζουν στατι στι-
κώς σημαντικά τις συχνότητες των περιπτώσεων στις οποίες διδάσκουν για τη δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναλύσεις με το κριτήριο t test και με oneway ANOVA κα τά  
περίπτωση δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές.    

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας οδηγούν σε ενδιαφέροντα ευρήματα για τις πρακτικές 
των νηπιαγωγών, σχετικά με τη διαμόρφωση δημοκρατικής τάξης και τη διδασκαλία της 
δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο νηπιαγωγείο. 

Όσον αφορά στη διαμόρφωση της δημοκρατικής τάξης κυρίαρχη πρακτική είναι η δια-
μόρφωση των κανόνων της τάξης από κοινού με τα παιδιά, όπως προτείνει και η σχε τι κή 
βιβλιογραφία (Pοllard, 2006. Οικονομίδης, 2011). Είναι ιδιαίτερα θετικό το εύρημα ότι  
οι νηπιαγωγοί δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη δραστηριότητα, δί-
νοντας έτσι έμφαση στη συμμετοχή των παιδιών που τόσο σημαντική είναι για τη διαμόρ-
φωση της δημοκρατικής τους ταυτότητας (Beaty, 1992. DeVries, 2001. Collins, 2007.  
Elliott et al. 2008). Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν μόνο αυτόν 
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τον τρόπο θέσπισης των κανόνων της τάξης. Η παλιά πρακτική της θέσπισης των κανόνων 
μόνο από τον εκπαιδευτικό φαίνεται να χρησιμοποιείται πολύ λίγες φορές ή και ποτέ.

Ιδιαίτερη διερεύνηση χρειάζεται και η θέσπιση των κανόνων με άλλον τρόπο από τους 
δύο προναφερόμενους, καθώς καλό είναι να γνωρίσουμε ποια είναι η θέση και ο ρό λος  
των παιδιών στους τρόπους αυτούς. Η υψηλή συχνότητα της από κοινού θέσπισης των  
κανόνων με τα παιδιά δε σημαίνει αναγκαστικά μία ισότιμη συμμετοχή παιδιών και νηπια-
γω γού. Ο βαθμός ενεργούς συμμετοχής, ο τρόπος συμμετοχής, η δυνατότητα διατύπωσης 
απόψεων των παιδιών αντίθετων από εκείνες της νηπιαγωγού και οι πρακτικές με τις  
οποίες διεξάγεται η διαδικασία αυτή δεν προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο της έρευνάς 
μας και προφανώς χρειάζονται πιο ενδελεχή προσέγγιση. Ερωτήματα σχετικά με το πώς 
προσλαμβάνουν, σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν οι νηπιαγωγοί την «από κοινού 
θέσπιση των κανόνων» προκύπτουν τόσο από το σύνολο του δείγματος όσο, και κυρίως, 
από την κάθε νηπιαγωγό ξεχωριστά.

Σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νηπιαγωγοί στα παιδιά για να κάνουν τα 
ίδια επιλογές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαπιστώνουμε ότι παρέχονται 
τέτοιες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έρχονται σε μία πρώτη επαφή με τη δια τύ-
πωση επιχειρημάτων, τον σεβασμό της αντίθετης άποψης, την αντίληψη των εννοιών της  
πλειοψηφίας, της μειοψηφίας και της επιλογής (DeVries, 2002. Harder, 2002. Korhonen,  
2005. Rubin, & Justice, 2005). Παρατηρούμε, όμως, ότι σε υψηλές συχνότητες τα παιδιά  
μπορούν να επιλέγουν αγαπημένους ήρωες, ζώα, λουλούδια κ.ά., ενώ σε αρκετά μικρό τε-
ρες συχνότητες μπορούν να επιλέγουν ομάδες εργασίας, υλικά, δραστηριότητες, τρό πους  
εργασίας και ακόμη λιγότερο τα θέματα διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Διαπιστώνου με, 
δηλαδή, ότι οι νηπιαγωγοί του δείγματός μας δίνουν την ευκαιρία επιλογών στα παι διά 
μόνο για «ανώδυνα» ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, για τα πιο ση-
μα  ντικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν προσφέρουν στους μαθητές τους  
πολλές ευκαιρίες επιλογών. Η πρακτική αυτή των νηπιαγωγών του δείγματος προβληματί-
ζει ποικιλοτρόπως, καθώς αναδύεται το ερώτημα «για ποιο λόγο δε δίνουν τέτοιες ευκαι-
ρίες στα παιδιά;». Χωρίς να μπορούμε να απαντήσουμε αν αυτή η στάση οφείλεται: α) σε  
πιθανή διαπιστωμένη από τις ίδιες αδυναμία των παιδιών να ανταποκριθούν σε αυτού 
του είδους τις επιλογές, β) σε ανασφάλεια των νηπιαγωγών σχετικά με το τι θα επιλέξουν 
τα παιδιά και πώς οι ίδιες θα χειριστούν τις επιλογές αυτές, γ) σε μία θεώρηση επιλογής 
πρακτικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό το πρίσμα του «επαΐοντος», δ) σε μία αυ-
στη ρή, «κλειστή» προσέγγιση του προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο ως προς 
τους στόχους (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002) και τα όποια περιεχόμενα επιλέγονται για την επί-
τευ ξή τους, ε) σε αντικειμενικές συνθήκες που έχουν να κάνουν με την πραγμάτωση της 
καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Κάτω από αυτή τη λογική, η περιορισμένη συχνότητα διεξαγωγής εκλογών στην τάξη 
του νηπιαγωγείου μάλλον δεν εκπλήσσει, αλλά έρχεται να ενδυναμώσει τους παραπάνω 
προβληματισμούς. Αν και η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή εκλογών 
στο νηπιαγωγείο συνάδει πλήρως με το πρόγραμμα σπουδών του και εξυπηρετεί πολ-
λούς από τους στόχους του (Οικονομίδης, 2011), διαπιστώνουμε ότι οι νηπιαγωγοί του 
δείγματός μας είναι πολύ επιφυλακτικές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων 
δραστηριοτήτων. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διεξάγονται εκλογές 
στο νηπιαγωγείο δεν έχουμε πληροφορίες για το πλήθος των δραστηριοτήτων που τις 
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πε ριβάλλουν, για τον χρόνο στον οποίο διεξάγονται, για την προσέγγιση που υιοθετείται 
(διεξάγουμε εκλογές ή «παίζουμε» εκλογές;) και για τη θέση (αρμοδιότητες, ευθύνες, 
έλεγχος) του εκλεγμένου προέδρου μετά τις εκλογές.

Διδασκαλίες για τη δημοκρατία σχεδιάζουν και υλοποιούν όλες οι νηπιαγωγοί πάντοτε 
κατά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973 και σχεδόν πάντοτε όταν διε-
ξάγονται εκλογές (βουλευτικές, δημοτικές, ευρωεκλογές). Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι οι 
νηπιαγωγοί αξιοποιούν την αρχή της επικαιρότητας (Τριλιανός, 2013). Όμως την αρχή 
αυτή την αξιοποιούν μόνο όταν πρόκειται για γεγονότα γενικώς αποδεκτά στο πολιτικο-
κοινωνικό μας πλαίσιο, όπως τα παραπάνω, ενώ δεν ακολουθούν την ίδια επιλογή όταν 
συμβαίνουν άλλες κινητοποιήσεις, θεμιτές στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος, οι 
οποίες, όμως, είτε αφορούν συγκεκριμένες ομάδες (π.χ. κοινωνικές τάξεις, επαγγελματικές 
ενώσεις κ.ά.) της κοινωνίας και όχι το σύνολό της είτε δε συγκεντρώνουν τη γενική συμ- 
φωνία για τα αιτήματα ή και για τους τρόπους διεκδίκησής τους. Πιθανώς, ο φόβος των  
νηπιαγωγών να μη χαρακτηριστούν πολιτικά/κομματικά, μαζί με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω, να τις αποθαρρύνει από την αξιοποίηση τέτοιων ευκαιριών.

Όσον αφορά, όμως, διδασκαλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαπιστώνουμε ότι οι  
νηπιαγωγοί αξιοποιούν και τις δύο ευκαιρίες: διδάσκουν για αυτά και στο πλαίσιο θεμάτων  
με τα οποία υπάρχει σαφής σύνδεση, αλλά και αξιοποιώντας την επικαιρότητα των επε-
τείων-παγκόσμιων ημερών. Θεωρούμε ότι η προσέγγιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο άλλων θεμάτων είναι αυτή που δείχνει περισσότερο τη σύνδεσή τους με την 
καθημερινή ζωή και είναι θετικό ότι οι νηπιαγωγοί ακολουθούν και αυτή την επιλογή αντί 
να περιορίζονται σε αναφορές που γίνονται μόνο στο πλαίσιο παγκόσμιων ημερών. 

Τέλος, η έλλειψη διαφοροποιήσεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συχνότητα των 
πρακτικών που εφαρμόζουν και των περιπτώσεων διδασκαλίας που αξιοποιούν, ως προς 
τα εκπαιδευτικά τους χαρακτηριστικά, δείχνει ότι συμπεριφέρονται σαν ένα ομοιογενές 
σώ μα. Ιδιαίτερα προβληματίζει η έλλειψη οποιασδήποτε διαφοροποίησης μεταξύ των νη-
πιαγωγών εκείνων που έχουν λάβει μαθήματα ή επιμόρφωση σε θέματα Πολιτικής Αγω-
γής και εκείνων που δεν έχουν λάβει, στοιχείο που δείχνει ότι οι σχετικές γνώσεις που  
έλαβαν δεν ασκούν παρωθητικό, τουλάχιστον, ρόλο για την υιοθέτηση πρακτικών δημι-
ουρ  γίας δημοκρατικής τάξης και για την αξιοποίηση ποικίλων περιπτώσεων για τη διδα-
σκα λία της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Κύρια συμπεράσματα της έρευνάς μας είναι ότι: α) Οι νηπιαγωγοί φαίνεται ότι προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν μία δημοκρατική τάξη στο νηπιαγωγείο τους δίδοντας λόγο 
στα παιδιά κατά τη διαμόρφωση των κανόνων, παρέχοντας δυνατότητες επιλογών μέσω 
ψη φοφοριών κυρίως για «ανώδυνα» θέματα, αλλά διστάζουν να διεξάγουν εκλογές στην  
τάξη ως πολιτική δραστηριότητα. β) Αξιοποιούν την επικαιρότητα και τις σημαντικές επε-
τείους για τη διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, χωρίς να 
«δια κινδυνεύουν» την αξιοποίηση ευκαιριών και γεγονότων μη γενικώς αποδεκτών από 
την κοινωνία. 

Η γενίκευση των συμπερασμάτων αυτών περιορίζεται από το γεγονός ότι το δείγμα 
προ έρχεται μόνο από ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, την Κρήτη, και το ερευνητικό εργαλείο 
που χρησιμοποιήθηκε δεν μας έδωσε πάντα τη δυνατότητα για ευρύτερη ερμηνεία και για 
τη διερεύνηση περισσότερων λεπτομερειών και εξειδικευμένων στοιχείων, όπως φάνηκε 
και από τη συζήτηση που προηγήθηκε.
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Με αφετηρία τα ευρήματα της έρευνας διατυπώνονται ερευνητικές και παιδαγωγικές 
προτάσεις με σκοπό την ποσοτική διεύρυνση και την ποιοτική βελτίωση πρακτικών και 
δι δασκαλιών σχετικών με τη δημοκρατική πολιτική αγωγή των παιδιών.

Αναγκαία είναι η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με νηπιαγωγούς και από άλλα 
γεω γραφικά διαμερίσματα. Απαραίτητο είναι, επίσης, να χρησιμοποιηθούν και άλλα ερευ-
νητικά εργαλεία (π.χ. συνέντευξη, παρατήρηση σχολικής τάξης, σύνταξη και μελέτη ημε ρο-
λογίων) που θα μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε και να ερμηνεύσουμε καλύτερα τον τρόπο  
με τον οποίο οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται τη διαμόρφωση της δημοκρατικής τάξης και  
διδάσκουν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδιαφέρουσα είναι και η  
διερεύνηση σχετικών απόψεων γονέων, παιδιών, αλλά και εκπαιδευτικών άλλων βαθ μί-
δων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η σύγκρισή τους με εκείνες των 
νη πιαγωγών.

Επίσης, θεωρούμε αναγκαία τόσο την ουσιαστική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, επι-
στη μονική υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία θεμάτων δη-
μο  κρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων (π.χ. επιμόρφωση, σύνταξη και αξιοποίηση σχε-
τι κών εγχειριδίων) όσο και την ενημέρωση των άλλων φορέων της αγωγής (γονέων) για 
τη σκοποθεσία της διδασκαλίας των συγκεκριμένων θεμάτων στο νηπιαγωγείο. Ακόμα, η 
ανάληψη από το νηπιαγωγείο ευρύτερων δράσεων που προάγουν την πολιτική ανάπτυξη 
του παιδιού (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομά-
δων, προστασίας περιβάλλοντος κ.ά.) μπορεί να συμβάλει στην αγωγή των μικρών μαθη-
τών ως δημοκρατικών πολιτών.

Τα ευρήματα της έρευνάς γενικότερα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί διατηρούν θετική στά - 
ση απέναντι στη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Eί ναι 
ωστόσο σημαντικό να δημιουργούνται ευκαιρίες ουσιαστικής και αποτελεσματικής προ-
σέγγισής των ζητημάτων αυτών στο νηπιαγωγείο. 
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Abstract

In this article, we discuss kindergarten teachers practices on the issues of forming a democratic 
classroom and on the teaching of democracy and human rights. This paper is a part of a larger 
research conducted on Greek kindergartens teachers. The research tool was a questionnaire with 
Likert-type questions. The results of this research have shown that kindergarten teachers for-
mulate classroom rules with their children, provide them with options for voting mainly on trivial 
matters, use the opportuneness and significant anniversaries for teaching about democracy and 
human rights. The research shows the need to educate and train the kindergarten teachers in Civic 
Education and to search further these issues.

Keywords: Kindergarten, democracy, human rights, Civic Education.
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σύνδεση του ενεργού πολίτη με την κοινοτική προσέγγιση της 
εκπαίδευσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, ήταν η Έρευνα Δράσης 
και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που επικεντρωνόταν στη δημιουργία 
κατάλληλων οδικών συνθηκών και στην καλλιέργεια σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Η ανά-
λυ ση των αποτελεσμάτων της έρευνας επισήμανε ότι εκπαιδευτικές δράσεις που αποσκοπούν στη 
συ σχέτιση και αλληλεπίδραση των τριών διαστάσεων της ιδιότητας του πολίτη (συναισθηματική, 
γνω στική, πρακτική) σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των χαρακτηριστικών του, συμβάλλουν θε τικά 
και αποτελεσματικά στην ενεργό του συμμετοχή στην κοινότητα. Συνάμα, ανέδειξε ότι η συ νερ γασία 
και το ομαδικό πνεύμα, η ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριφοράς, η εμπλοκή των γονέων στις εκ παιδευ-
τικές δράσεις, η δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης, η υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι δράσεις του  
εθε λοντισμού, η θετική στάση της ηγεσίας, η καλή διάθεση και άμεση ανταπόκριση των μελών και φο-
ρέων της τοπικής κοινωνίας, ο καθοριστικός χαρακτήρας της έρευνας δράσης και τέλος η κουλ τού ρα 
της κοινοτικής εκπαίδευσης ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον.

Λέξεις-Κλειδιά: Ενεργός πολίτης, κοινοτική εκπαίδευση, γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες.

Εισαγωγή

Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στη κοινότητα, μέσα σε ένα σκηνικό αλλαγών και 
ραγδαίων εξελίξεων, αποτελεί μια ουσιαστική, αποτελεσματική και αειφορική διαδικασία 
μάθησης. 

Ο πολίτης εμπλέκεται σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, μέσα στη σφαίρα των  
ιδιαίτερων πραγματικοτήτων, αναπτύσσει ατομική πρωτοβουλία και δεσμεύεται για την 
δη μιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος (Unesco, 1978). Οι συμμετέχοντες (σχολείο, μα-
θη τές, γονείς, μέλη της κοινότητας) σε μια τέτοια συνεργασία κινούνται με το σκεπτικό ότι 
η αναβάθμιση των καθημερινών συνθηκών του τοπικού τους περιβάλλοντος είναι προϊόν 
συλλογικής προσπάθειας και υπεύθυνης δράσης και όχι ατομικής προσπάθειας (Liu & 
Kaplan, 2006. Ballantyne, Fien & Packer, 2001). 

Από την άλλη, η σχολική κοινότητα οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της την καθη μερι -
νή κοινωνική πραγματικότητα των παιδιών και συνεπώς είναι απαραίτητη η υπο στή ρι ξη  
της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκ μέρους των γονέων. Για αυτό το λόγο η παρούσα έρευ-
να κινείται, εκτός των άλλων και στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, ερ-
μηνεύοντάς το ως το πλαίσιο που συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς, 
κινητοποίησης και αυτοεκτίμησης (Haynes, Comer, & Hamilton-Lee, 1989). 



459Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Σε συνολική θεώρηση, η πορεία της έρευνας, ο έλεγχος των ερευνητικών πορισμάτων 
και η αξιολόγηση των αναδυόμενων συμπερασμάτων καθορίζονται με βάση το ακόλουθο 
ερευνητικό ερώτημα:

Eάν και με ποιους τρόπους συνδέεται η ιδιότητα του ενεργού πολίτη στην  
κα τεύ θυνση μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής στις κοινοτικές διεργασίες;
η οποία μπορεί να διερευνηθεί σε δύο επιμέρους υποερωτήματα:
1ο)  Ποιες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ιδιότητας του πολίτη συμβάλλουν στην 

ενε ρ γό του συμμετοχή στην κοινότητα; και 
2ο)  Ποιοι παράγοντες ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περι

βάλ λον;

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση και ανάδειξη των διαστά-
σεων και χαρακτηριστικών της ιδιότητας του πολίτη που ενισχύουν την ενεργό συμμετο χή 
στην κοινότητα, όχι όμως κάτω από μια ξεκομμένη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικα σίας, 
με τη μορφή ενός προγράμματος που υλοποιείται σε ένα δημοτικό, αλλά ως μια δρά ση που 
έχει αναφορά στην κοινότητα. Στο επίκεντρο επομένως της εν λόγω έρευνας βρί σκεται 
η ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος σχέσεων σχολείου και κοινότητας, κάτω από το  
πρίσμα της καλλιέργειας ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ευνοούν την ενεργό συμ μετοχή 
του μαθητή στο τόπο που ζει. 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται οι παράγοντες που επιδρούν θετικά στη σύνδεση της κοι -
νοτικής εκπαίδευσης με το σχολείο, δίνοντας βάση στη συμμετοχή των γονέων στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου, οικογένειας 
και κοινότητας.

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η έννοια της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη, μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, 
συ σχετίζεται από το πόσο το άτομο αισθάνεται ότι ανήκει σε μια κοινωνία και κατά πόσο 
το αίσθημα αυτό είναι έντονο, ώστε να του υπαγορεύει αφοσίωση, δέσμευση, ηθικές 
αξίες, κοινωνική ταυτότητα και ένταξη σε αυτή (Ε.Κ., 2000). Εδώ κάνουμε λόγο για τη συ  
 ναισθηματική διάσταση της έννοιας του ενεργού πολίτη (Ε.Κ., 2000). Παράλληλα, οι πο λί - 
τες χρήζουν πληροφόρησης και γνώσης (γνωστική διάσταση), για να μπορέσουν να αντα-
πεξέλθουν στο ρόλο τους, ως άτομα που σκέφτονται και ενεργούν για το κοινό καλό 
(Τσαούσης, 2009).

Τέλος, με τη συμμετοχή του ο πολίτης σε διεργασίες που αφορούν τα κοινά, δρα στη-
ριο ποιείται, κινητοποιείται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτάει εμπειρία. Αυτή είναι η 
πρακτική διάσταση της ενεργούς πολιτότητας (E.K., 2000). 

Από την άλλη, καθώς μεταλλάσσεται η κοινωνία, μεταλλάσσονται και οι κοινότητες 
από τις οποίες αποτελείται αυτή η κοινωνία. Η κοινοτική εκπαίδευση χρειάζεται να αντα-
πο κρίνεται στις εμπειρίες και τις προσδοκίες των μελών της κοινότητας στην οποία απευ-
θύνεται και να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην 
πραγματικότητα τους (Martin, 1993).  

Ταυτόχρονα, η κοινοτική εκπαίδευση είναι μια απάντηση στις συγκεκριμένες αδυνα -
μίες των παραδοσιακών ιδρυμάτων, γιατί η μάθηση είναι συνεχής, καινούριες και πρωτο- 
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πό  ρες ιδέες εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες και δημιουργείται άμεση σχέση θεω -
ρίας και πράξης, μέσα από κοινωνικές και τοπικές δράσεις (Zimmer 1998: 5-6, όπως αναφ.  
στο Μπέτσας, 2007). 

Μέθοδος

Η επιλογή της Έρευνας Δράσης (ΕΔ) και συγκεκριμένα μιας τεχνικής που προσφέρεται  
ως ερευνητική μέθοδο στην παρούσα έρευνα, γίνεται το μέσο για την ανάπτυξη και καλ-
λιέργεια συνεργατικών σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, εντός και 
εκτός σχολείου. Παράλληλα, οι ερευνητές-εκπαιδευτικοί στην ΕΔ ασχολούνται με την αλ- 
λαγή των καταστάσεων και όχι απλώς και μόνο με την ερμηνεία τους, το οποίο επιδιώκεται 
στην εν λόγω έρευνα (Carr & Kemmis, 1986). Ακόμη, αναπτύσσεται η συνεργασία, η συλ-
λο γικότητα, η κριτική, ο αναστοχασμός (Day, 2003), πραγματοποιούνται εναλλακτικές 
στρατηγικές και πρακτικές (Mοrtimore & Mortimore, 1991) και έρχονται κοντά γνώση  
και εμπειρία (Atkin, 1989. Sanford, 1970), ώστε να λυθούν σχολικά και κοινωνικά προβλή-
ματα, αντικείμενο το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος στην παρούσα  
ερευνητική κατάσταση.

Ακολουθώντας λοιπόν, στην παρούσα εργασία το μοντέλο της κυκλικής σπειροειδούς 
μορφής του OERI (2000), η οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας, σύμφωνα με τις δια-
δο χικά επάλληλες φάσεις της ΕΔ, επιδρά θετικά και εποικοδομητικά στην επικοινωνία με-
ταξύ των εμπλεκόμενων στη διερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, διευκολύνει τη συμ-
μετοχή των μαθητών, των γονέων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας με απώτερο στόχο  
τη βελτίωση και καλυτέρευση του περιβάλλοντός τους, που δρουν σε πραγματικές κα τα-
στάσεις και συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες. Η σπειροειδής διαδικασία της ΕΔ προ σεγ-
γί ζεται ως εξής (Σχήμα 1):

Κοινοτική Εκπαίδευση
Ενεργός Πολίτης

Σχήμα 1: Η κυκλική και σπειροειδής πορεία της παρούσας έρευνας

1. Σχεδιασμός παρέμβασης-Εντοπισμός αφετηρίας
2. Συλλογή δεδομένων
3. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσης
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4. Εφαρμογή πλάνων δράσης
5. Αναθεώρηση-Αναστοχασμός

Τα ερευνητικά στάδια αποδίδονται με μια σειρά πέντε επάλληλων κύκλων, σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία της Ε.Δ. Ειδικότερα, στον πρώτο κύκλο αναπτύσσεται η συνεργασία της 
ερευνήτριας και του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας και γίνεται ενη μέ-
ρωση για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στον δεύτερο κύκλο εξελίσσεται και διευρύνεται 
η συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα και η συνεργασία τους με την εκπαιδευτικό-
ερευ νήτρια και ανιχνεύονται οι προυπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Στον τρίτο κύκλο  
επιχειρείται η συμμετοχή των γονέων στις εκπαιδευτικές δράσεις. Στον τέταρτο κύκλο 
διευρύνεται η συνεργασία της ερευνητικής ομάδας με άλλα μέλη και φορείς της ευρύτε-
ρης κοινότητας και στον πέμπτο κύκλο επιχειρείται μια αποτίμηση- αξιολόγηση όλων των 
προηγούμενων κύκλων, ακολουθώντας τα βήματα του αρχικού σχεδιασμού, της δράσης, 
της παρατήρησης, του στοχασμού και του αναθεωρημένου σχεδιασμού. Οι δράσεις και οι 
δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στους παραπάνω κύκλους έχουν ως 
πε δίο εφαρμογής το σχολείο, το χώρο έξω από το σχολείο, τα σπίτια των μαθητών, τις 
γει  τονιές όπου κατοικούν και μετακινούνται και την ευρύτερη κοινότητα ακολουθώντας 
μια αέναη διαδικασία που τείνει προς τη συνεχή βελτίωση των προβλημάτων που προκύ-
πτουν στην καθημερινότητα. Αλλά παράλληλα επενδύει και στην επίτευξη των σκοπών και 
των στόχων που αναδύονται κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, στα 
πλαίσια της προώθησης της κοινοτικής εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης του ενεργού 
πολίτη.

Οι συντελεστές της ερευνητικής διαδικασίας

Η ΕΔ αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, ώστε να απο-
κα λύψει και να αναλύσει ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την προώθηση της 
ενερ γούς συμμετοχής του πολίτη στις κοινωνικές και κοινοτικές διεργασίες. Παράλληλα 
εστιάζει στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών σε τοπικές δράσεις και στην ανάπτυξη 
παρεμβάσεων που καθιστούν τα άτομα ικανά να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές. 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο του Δήμου Κοζάνης καθόλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου, των μαθητών, των 
γο νέων, μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια συμ-
με τέχει στην ερευνητική διαδικασία με ρόλο “εκπαιδευτικού ερευνητή”. Εξοικειώνεται 
στα διακά με τη μεθοδολογία της ΕΔ και τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, διευρύνει 
το εκπαιδευτικό της έργο, εξετάζει τις εναλλακτικές που μπορεί να προκύψουν, ανα στο-
χά ζεται και επανασχεδιάζει. 

Οι μαθητές (É  Δημοτικού, η οποία αποτελείται από 11 αγόρια και 4 κορίτσια) του σχο-
λείου και οι γονείς τους συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία με ρόλο ενερ γη τικό.  
Θέτουν τον εαυτό τους μπροστά σε προβληματισμούς, καθώς και σε κριτική και αναστο-
χα στική θεώρηση των καθημερινών τους συνηθειών σχετικά με την κυκλοφοριακή τους 
συ μπεριφορά, ξαναπροσαρμόζουν τις κυκλοφοριακές τους συνήθειες σε νέα δεδομένα, 
με ταφέρουν τη νέα γνώση στο σπίτι στους γονείς τους και αποκτούν ικανότητες επι κοι-
νω νίας και συνεργασίας με την τοπική κοινότητα.    
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Ο κριτικός φίλος/η (critical friend), στη συγκεκριμένη έρευνα, παρέχει υποστηρικτική  
βοή  θεια κατά τη διάρκεια της έρευνας, συζητά με την εκπαιδευτικό τα θέματα που προ-
κύ  πτουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος και βοηθά να αποκτήσει η εκπαιδευτικός  
αμερόληπτη και κριτική στάση απέναντι σε έναν εκπαιδευτικό προβληματισμό. Ταυτόχρο-
να, η αξία του ρόλου του επικαιροποιεί σε μεγάλο βαθμό την εγκυρότητα της έρευνας 
(Kennedy, 1997: 21. Whitehead, 1989: 41-52) . 

Μέσα συλλογής των δεδομένων

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας υιοθετούνται και ακολουθούνται κάποιες εκ παι-
δευτικές τεχνικές που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών, τη συνεργασία, τη διερευ-
νη τική μάθηση, την ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού. Στην πα ρού-
σα εργασία οι τεχνικές συλλογής δεδομένων που αξιοποιούνται με βάση τις ανάγκες της 
ερευνητικής διαδικασίας είναι: το ημερολόγιο, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η συστη-
μα τική παρατήρηση, η μέθοδος project, το παιχνίδι ρόλων, οι βιωματικές ασκήσεις, ο 
κα  ταιγισμός ιδεών, το portfolio, η διάχυση καλών πρακτικών και οι εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις-συνεντεύξεις με ειδικούς φορείς της κοινότητας. Την εγκυρότητα των δεδομένων 
που συλλέγονται ενισχύει η μέθοδος του “τριγωνισμού”, της τριπλής δηλαδή διασταύρω-
σης των στοιχείων (Maycut & Morehouse, 1994).

Ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας

Η καλλιέργεια στάσεων και αξιών του ενεργού πολίτη, ώστε να συμμετέχει περισσότερο 
και αποτελεσματικότερα στην κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ζωή του τόπου, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
σημερινής κοινωνίας.

Οι αναστοχαστικές διαδικασίες σε όλους τους κύκλους της έρευνας, μας οδηγούν στο 
να μελετήσουμε και να παρακολουθήσουμε την πορεία και τη σύνδεση του σχολείου με 
την φιλοσοφία της κοινοτικής εκπαίδευσης. Δίνοντας ταυτόχρονα, μεγάλη βαρύτητα στην 
κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών, στις προϋπάρχουσες γνώσεις, στη συμμετοχή των 
γονέων και άλλων φορέων της τοπικής κοινότητας. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας επικεντρώνονται στις διαστάσεις και τα χαρακτηρι-
στι κά της ιδιότητας του πολίτη που συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή του στην κοινό-
τη τα και στους παράγοντες που ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο 
σχο  λικό περιβάλλον, κάτω από το πλαίσιο ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων και δεσμών 
με ταξύ σχολείου και κοινότητας. Μέσα από διάφορες μορφές συνεργασίας με μέλη και 
φο  ρείς της τοπικής κοινωνίας, ο ενεργός πολίτης δραστηριοποιείται και ενεργοποιείται και 
αναζητά πρακτικές που τον οδηγούν να αποκτήσει αξίες που επιβάλλουν οι προσταγές της  
σύγχρονης κοινωνίας (ισότητα, αλληλεγγύη, εθελοντισμός, σεβασμός στα ανθρώπινα δι-
καιώ ματα και στο περιβάλλον, δημοκρατία). 

Παράλληλα, συμπεραίνουμε ότι η συνεργασία σχολείου και κοινότητας ενισχύει το κύ-
ρος του σχολείου προς τα έξω και αξιοποιεί εναλλακτικές προσεγγίσεις της μάθησης και 
καινοτόμες δράσεις, σε χώρους εκτός σχολείου και με άλλους κοινωνικούς φορείς και 
πρό  σωπα. 

Κάτω από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώ-
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τημα προκύπτει ότι οι τρεις διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη (συναισθηματική, γνω-
στι κή και πρακτική) κατέχουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης της έρευνας. 
Η πρώτη διάσταση, η συναισθηματική δείχνει έντονο το αίσθημα του ατόμου ότι ανήκει 
κά που και συνδέεται στενά με την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και το αίσθημα της 
κοινωνικής ευθύνης. Υπάρχει έντονα η διάθεση του ατόμου, κάτω από κοινές αξίες και 
ορά ματα, να αλλάξει ό,τι δεν το ικανοποιεί. Οι μαθητές κάτω από το πνεύμα της ομαδικής 
ερ γασίας εκπαιδεύονται να συνεργάζονται με την ερευνήτρια, αλλά και μεταξύ τους. 
Καλ λιεργούνται κοινωνικές συμπεριφορές και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανά και 
αποτελεσματικά μέλη της κοινότητας.

Η δεύτερη διάσταση, η γνωστική αναδύεται μέσα από το τρίπτυχο της συνεργασίας μα-
θητές-οικογένεια-κοινότητα. Ο πολίτης έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες από το σχο-
λικό περιβάλλον, από το οικογενειακό και από το κοινοτικό, αισθάνεται αυτοπεποίθηση, 
σι γουριά και νιώθει έτοιμος να δραστηριοποιηθεί για να επέμβει στο κοινωνικό, πο λι τι-
σμικό και σχολικό του περιβάλλον, ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ανα-
βάθ μισης της ποιότητας ζωής.

Από την άλλη, οι γονείς ως επαγγελματίες (το κάλεσμα σχολικού τροχονόμου στην τά-
ξη), έχοντας τον ρόλο του επιμορφωτή, παρέχουν διαφωτιστικές πληροφορίες στο θέμα  
και παρακινούν τους μαθητές να αποφεύγουν λανθασμένες κυκλοφοριακές συμπεριφο-
ρές. Συνάμα, φορείς της ευρύτερης κοινότητας όπως η Δημοτική Αστυνομία, η οποία επί - 
 σης παρέχει στους μαθητές θεωρητικές γνώσεις, χρήσιμες συμβουλές και στοχευμένα πα- 
 ραδείγματα για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή συμπεριφορά (πεζός, επιβάτης, 
ποδηλάτης).

Σχετικά με την τρίτη διάσταση, την πρακτική, ο πολίτης συμμετέχει ενεργά σε κάθε κοι-
νωνική και κοινοτική δράση και εμπλέκεται ο ίδιος σε πραγματικές καταστάσεις, πράγμα  
που ενισχύει την άμεση λήψη αποφάσεων και την απόκτηση εμπειρίας. Οι μαθητές ανα-
λαμ βάνουν πρωτοβουλίες και οργανώνουν ενέργειες για να παρέμβουν άμεσα στο σχο-
λικό τους περιβάλλον, συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα και τους γονείς και χρη σι-
μο ποιούν το τοπικό τους περιβάλλον, ως χώρο δράσης.

Μέσα από την πρακτική όλων των δράσεων, προκύπτει ότι ο μαθητής μαθαίνει μέσα 
από την απόκτηση εμπειρίας και διαμορφώνει το πλαίσιο, ώστε να ενεργεί και να δρα, όχι  
ως παθητικό μέλος της κοινωνίας, αλλά ως ενεργητικό μέλος, που νοιάζεται για το “εμείς” 
και όχι για το “εγώ”. 

Βέβαια, η εξέλιξη της έρευνας φέρνει στην επιφάνεια μια εναλλακτική διάσταση του 
πο λίτη, ίσως περισσότερο δυναμική: αυτή της κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου τα άτομα  
πρέπει να είναι ικανά να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν, να συναισθάνονται, να ανέ χο-
νται διαφορετικές απόψεις και οπτικές, να συνδημιουργούν για ένα κοινό σκοπό και να  
συνδιαλέγονται δημοκρατικά. Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη κάτω από αυτή τη διάστα-
ση, αναπτύσσει το αίσθημα της προσωπικής αξίας και διευκολύνει την αποτελεσματι κή και 
ανοικτή επικοινωνία. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη λειτουργεί με κριτικό πνεύμα και  
δεν προσανατολίζεται σε σταθερές αξίες και ιδανικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεί-
χνουν ότι το σχολείο οφείλει και μπορεί να καλλιεργήσει όλες τις διαστάσεις της ιδιό-
τη τας του ενεργού πολίτη, με δεδομένη τη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, τους παρέχει τα 
κα τάλληλα εφόδια, μέσα από τις εναλλακτικές μορφές μάθησης, να διαχειριστούν τη ζωή 
τους με σύνεση και επιτυχία. 
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Η προσεκτική ανάλυση των πορισμάτων της έρευνας μας οδηγεί στον εντοπισμό των 
χαρακτηριστικών των ενεργών πολιτών, χωρίζοντάς τα σε τέσσερις κατηγορίες: Γνώσεις 
Δεξιότητες Στάσεις Αξίες. Από την άλλη αντιπαραβάλλοντας την έννοια της ιδιότητας του 
πολίτη με την ευρωπαϊκή ή παγκόσμια διάσταση, αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαδίζει και  
συνυπάρχει με τις άλλες διαστάσεις (συναισθηματική, γνωστική, πρακτική), ως προς την 
κατεύθυνση ότι οι πολίτες βιώνουν από κοινού την εμπειρία και σχεδιάζουν οι ίδιοι την 
πορεία τους στη ζωή.           

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αποτυπώνουν ότι οι μαθητές μέσα από τη 
συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις καλλιεργούν τις διαστάσεις του ενεργού πο-
λί τη και φέρνουν στην επιφάνεια και νέες, όπως αυτή της κοινωνικής συμπεριφοράς και  
ένταξης στην ομάδα, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά του. Παράλληλα αποκτούν περισ σό-
τερες γνώσεις και τις συνδέουν με τις προϋπάρχουσες, υιοθετούν στάσεις, αναπτύσ σουν  
ικανότητες και καλλιεργούν αξίες. Αναγνωρίζουν τη σημασία της ομαδικής και συλλογικής 
εργασίας, καταφέρνουν να βρουν λύσεις σε θέματα που τους αφορούν, σχεδιάζουν και-
νοτόμες δράσεις και συνεργάζονται εποικοδομητικά με τους γονείς και την τοπική κοι νό-
τητα. Για το λόγο αυτό στην παρούσα έρευνα η παρέμβαση των μαθητών στη βελτίωση 
των σχολικών συνθηκών, ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους,  
αποτελεί μια καινοτομία. 

  Με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών 
που συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην κοινότητα, αναδύονται διάφο-
ροι παράγοντες που ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περι -
βάλ λον. Θα αναλύσουμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, εξετάζοντας το δεύ-
τε ρο ερώτημα της ερευνητικής διαδικασίας.

2ο «Ποιοι παράγοντες ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχο-
λικό περιβάλλον;»

Η ιδιαίτερη ταυτότητα του σχολείου και η κουλτούρα της κοινοτικής εκπαίδευσης ανα-
δεικνύουν κάποιους παράγοντες που ενισχύουν τη σχέση και συνεργασία σχολείου και 
κοινότητας όπως: 
•	 η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, όπου ερευνήτρια και μαθητές οργανώνουν τη συ -

νεργασία τους σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, σχεδιάζουν το περιεχόμενο των εκ παι δευ-
τικών δράσεων, καταθέτουν τις προτάσεις τους, διαφωνούν, συμφωνούν και ανα ζη τούν 
λύσεις. Ακόμα, στοχάζονται, επανασχεδιάζουν πάνω στην εκπαιδευτική δραστη ριό τη   τα, 
προτείνουν νέες λύσεις, καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργώντας το πλαί  σιο  
υποστήριξης των μελών της ομάδας, του δημοκρατικού διαλόγου και της αμοι  βαίας 
εμπιστοσύνης. Η εξοικείωση με το ομαδικό πνεύμα βοηθάει τους μαθητές να ισορο πή-
σουν με τον εαυτό τους και με τους άλλους, δημιουργεί το αίσθημα της ενσυ ναί σθη-
σης και διαμορφώνει υγιείς και δυναμικές προσωπικότητες.

•	 η ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριφοράς. Καθώς προχωρούν οι ερευνητικές διαδικασίες, 
πα ρατηρούνται οι εξελισσόμενες ικανότητες των μαθητών να αλληλεπιδρούν αποτε λε-
σματικά με τους γύρω τους και να επιτυγχάνουν κοινωνικούς στόχους. Η συναναστρο-
φή με τα μέλη της ομάδας, με τους μαθητές των άλλων τάξεων, με τους γονείς και την 
ευρύτερη κοινωνία, συντελούν στην ενδυνάμωση διαπροσωπικών σχέσεων με τους 
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γύ ρω τους, πρώτα στη σχολική ομάδα και έπειτα στην κοινότητα. Με τη συμμετοχή 
τους στις δράσεις, οι μαθητές διακατέχονται από συναισθήματα αυτοεκτίμησης και αλ-
λη λοεκτίμησης, αρμονικής συνύπαρξης, αποδοχής του άλλου, έκθεσης απόψεων και 
κα τάκτησης στόχων μέσα από επιχειρήματα. 

•	 η δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων 
διευ κολύνει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας σε συ  - 
νεργασία με τα μέλη άλλων τάξεων του σχολείου, διαμορφώνουν τις συνθήκες, ώστε να  
οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση, έξω από το περιβάλλον της τάξης. Συνάμα, αλ λη-
λε πιδρούν με τέτοιο τρόπο, ενισχύοντας τις γνώσεις, τα συναισθήματα, τις ικα νό τητες 
και τις συμπεριφορές τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές διαμορφώνουν ένα ιδιαί τερο 
περιβάλλον επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης της γνώσης, μοιράζονται κοινές εμπει ρίες 
και αναπτύσσουν ένα δίκτυο σχέσεων.

•	 η υιοθέτηση καλών πρακτικών. Οι καλές πρακτικές που υιοθετούνται και εφαρμόζονται 
σε συνεργασία με την ερευνήτρια και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας καλλιεργούν την 
οδική και κυκλοφοριακή εκπαίδευση των μαθητών, οδηγούν στην παραγκώνιση των λαν-
θασμένων κυκλοφοριακών συνηθειών, στην καλλιέργεια συνεργατικότητας, στη δια-
χεί ριση των συγκρούσεων, στην ανθεκτικότητα των σχέσεων σχολείου-οικογένειας και  
σχολείου-κοινότητας. Αξιολογώντας το περιεχόμενο των καλών πρακτικών, όπως δια-
χέονται μέσα στο πρόγραμμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής, σημειώνουμε ότι:
–  Eνισχύεται η συνεργατικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ενσυναίσθηση των εμπλε κό-

με νων μαθητών.
–  Αυξάνεται το αίσθημα αλληλεγγύης, αλληλοπροσφοράς και αλληλοσεβασμού.
–  Συντελείται η αλλαγή κυκλοφοριακών αρχών και πεποιθήσεων.
–  Προκύπτει η κοινωνική αλλαγή και αναβαθμίζονται οι οδικές εξωσχολικές συνθή-

κες.
–  Αναπτύσσονται δεσμοί με την κοινότητα.
–  Η δομή του εν λόγω προγράμματος εκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή σχολική 

ημέ ρα, καθώς και πέρα από το σχολικό κτίριο. 
•	 Οι εθελοντικές δράσεις που οργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος της κυκλο-

φο ριακής αγωγής, επιδρούν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι και προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό και κοινωνικό πε-
ρι βάλλον, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους. Η δράση που διεξάγεται την Παγκόσμια 
Ημέ ρα Χωρίς Αυτοκίνητο, αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας για τη δημιουργία πόλεων φιλικών προς το περιβάλλον. Η δράση, ως 
εθε λοντική πράξη, για την ανανέωση των γραμμών στις εξωσχολικές διαβάσεις, στο-
χεύει στη διευκόλυνση της πεζή κυκλοφορίας και ωφελεί όλο το μαθητικό πληθυσμό. Η 
έρευνα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Στ’ τάξη, οδηγεί στην λήψη μέτρων  
που εξυπηρετούν όλο το σχολείο. Η διεργασία για την τοποθέτηση των κατάλληλων 
πινακίδων ειδικής σήμανσης για σχολεία, ώστε να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήματα, 
είναι μια άλλη εθελοντική πράξη. 

•	 H θετική στάση της ηγεσίας. Τα ερευνητικά δεδομένα σημειώνουν ότι διευθυντής και 
ερευ νήτρια καλλιεργούν ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, συζητούν κάποια 
πρα κτικά θέματα που προκύπτουν, αναζητούν τη λύση και μοιράζονται ευθύνες. Όπως 
προ κύπτει λοιπόν, η ηγεσία δείχνει ένα κοινωνικό πρόσωπο, συμμερίζεται τις ανάγκες 
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των μαθητών για αναβάθμιση του σχολικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, συμ-
με τέχει στη λήψη αποφάσεων, βοηθάει στο σχεδιασμό κάποιων δράσεων και οδηγεί στη  
λήψη εναλλακτικών προσεγγίσεων (όπως η οικονομική ενίσχυση).

•	 H καλή διάθεση και άμεση ανταπόκριση των μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η  
στάση και η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη 
συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Διαπιστώνεται από την επεξεργασία των ερευ-
νη τικών δεδομένων ότι προκειμένου να βελτιωθούν οι οδικές και κυκλοφοριακές υπο-
δομές και συνθήκες, είναι απαραίτητη η συνεργασία, η υποστήριξη και στήριξη, καθώς  
και η επέμβαση μελών και φορέων της ευρύτερης κοινότητας. Αν και αρχικά οι παρά γο-
ντες χρόνος και διάθεση οικονομικών πόρων δε λειτουργούν υπέρ της προώθησης των 
δια δικασιών, τελικά η διάθεση συνεργασίας και η καλή επικοινωνία με την κοινότητα 
εκπληρώνει την ανάγκη ερευνήτριας, μαθητών και γονέων για αλλαγή. 

•	 Ο καθοριστικός χαρακτήρας της έρευνας δράσης. Η εφαρμογή της έρευνας δράσης επιδρά  
θετικά στην καλλιέργεια της συνεργατικότητας, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρα σης 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην ερευνητική διαδικασία. Μέσα από συστηματι κές 
και συχνές συναντήσεις, χτίζεται η εμπιστοσύνη, το κοινό ομαδικό πνεύμα και το κοι  νό 
όραμα. Επίσης, η αναστοχαστική διαδικασία της έρευνας δράσης λειτουργεί εναλλακτι
κά για εμπόδια και προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτή
των. Έτσι, μελετώνται και επανασχεδιάζονται προτάσεις και ιδέες, προσεγγίζονται νέες 
τακτικές και υιοθετούνται καινούριες πρακτικές.

•	 Παράλληλα, ενισχύει τη σχέση και συνεργασία μεταξύ μαθητών και γονέων και μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας. Οι γονείς είναι συμμέτοχοι και συνεργάτες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και συμβάλλουν στη διεξαγωγή των δράσεων με κάθε τρόπο. Η προσε κτι-
κό τερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων σημειώνει ότι όποτε αναχαιτίζεται η επι κοι-
νωνία και η επαφή με τα μέλη και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, η εφαρμογή της  
πρακτικής της έρευνας δράσης έχει καθοριστικό χαρακτήρα στην επανεξέταση του θέ
ματος και στην αναζήτηση νέας προοπτικής και καινούριας ιδέας.

•	 Ακόμα, ερευνήτρια, εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από τη λειτουργία της έρευνας 
δρά σης μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε καινούριες καταστάσεις, να ικανοποιούν τα αι
τή ματά τους με τρόπο πειστικό και δημοκρατικό, να συνδιαλέγονται με διαφορετικά άτο μα 
και διαφορετικής ηλικίας, να είναι ευέλικτοι και να βλέπουν τα πράγματα με κριτική μα
τιά. Συμπεραίνουμε ταυτόχρονα, ότι η λειτουργία της έρευνας δράσης προσφέρει στην  
ερευνήτρια και στους εκπαιδευτικούς επαγγελματική εξέλιξη. 

•	 Τέλος, η κουλτούρα της κοινοτικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές σε συνεργασία με τα μέ-
λη και τους φορείς της κοινότητας γνωρίζονται μεταξύ τους, συνδιαλέγονται και συ-
ντε λούν από κοινού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των 
μαθητών. Το σχολείο από την άλλη, ενισχύει το κύρος του προς τα έξω και ανοίγει τις 
πόρ τες του προς την κοινότητα. Η συνεργασία κοινότητας και σχολείου βοηθάει τους 
μαθητές να βιώσουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από πραγματικά γεγονότα, να 
αποκτήσουν υπευθυνότητα και συλλογικότητα και να επεμβαίνουν στο κοινωνικό τους 
περιβάλλον, διαμορφώνοντάς το με τρόπο αποτελεσματικό και αειφορικό.
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Τελικά Σχόλια-Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Όπως συμβαίνει σε κάθε απόπειρα ερευνητικής διαδικασίας, έτσι και η παρούσα έρευνα 
αδυνατεί να καθορίσει όλες τις διαστάσεις του πολίτη που απαιτούνται για την ενεργό 
και αποτελεσματική συμμετοχή του στις κοινοτικές δράσεις. Τα πορίσματα της έρευνας 
αφο ρούν το συγκεκριμένο σχολείο, τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, το συγκεκριμένο 
μα θητικό υλικό και το συγκεκριμένο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικό-κοινοτικό πλαίσιο.

Από την άλλη, η εν λόγω έρευνα δεν εστιάζει μόνο στο γεγονός της εφαρμογής ενός  
προγράμματος με τη συμμετοχή γονέων και άλλων φορέων της κοινότητας, αλλά καλ-
λιερ γεί στάσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες και αξίες. Πράγμα που δεν είναι εφικτό να ολο-
κλη ρωθεί με ουσιαστικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας μόνο σχολικής χρονιάς. Ίσως  
θα ήταν αποδοτικότερο αν η έρευνα συνεχιζόταν και την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί 
θα ήμασταν σε θέση να καθορίσουμε συστηματικότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τους 
πα ράγοντες που ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον 
ή ενδεχομένως που την περιορίζουν. Ως ανασταλτικοί παράγοντες για την υλοποίηση τέ-
τοιων δράσεων θα μπορούσαν να εξεταστούν η απαιτητική οργάνωση, χρονικοί περιο ρι-
σμοί, πιθανή ελλιπής στήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου, ή και μη άμεση ανταπό κρι-
ση από κοινοτικούς φορείς.

Η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι κοινό 
τητες μάθησης μεταξύ των τάξεων του σχολείου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αφε-
τηρία για δημιουργικές συνεργασίες σε επόμενες σχολικές χρονιές. Μελλοντικές ερευ  νη- 
τικές προσεγγίσεις, ίσως είναι παραγωγικό να στηριχτούν στους περιορισμούς της πα ρού - 
σας έρευνας και συνάμα να εξετάσουν εφαρμογές εκπαιδευτικών δράσεων με τη συ νεργα- 
σία άτυπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως: μουσεία, κέντρα επιστήμης και τεχνο λο γίας.
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Abstract

This diploma thesis attempts to connect the active citizen to the community’s approach to educa-
tion. The methological tool that was employed for the conduct of the research is “Action Research” 
and was implemented on the framework of an educational programme, focusing on the creation 
of appropriate road conditions and the growing of proper traffic behavior. The analysis of the 
outcomes of the research has pointed out that the educational actions that aim at the correla-
tion and interaction of the three dimensions of citizenship (emotional, cognitive, practical), com-
bined with the growing of their characteristics, contribute positively and effectively to their active 
participation in the community. It has also highlighted that the cooperation and team spirit, the 
development of social behaviour, the involvement of parents in educational actions, the creation 
of learning communities, also the adoption of best practices, the actions of volunteering, the 
positive attitude of leadership, the immediate response of members and stakeholders of the local 
community, the crucial part of action research and finally, the culture of the community education 
strengthen the role of community education in the school environment.

Keywords: Citizenship, active citizen, community education, skills, attitudes, values.
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης σκοπό έχει να αναδείξει την σημασία στην αλλαγή στάσεων των μαθη-
τών σε σημαντικά κοινωνικά θέματα που έχει η εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε θέματα αναφορικά με την ιδιότητα του πολίτη. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός προγράμματος ευέ-
λικτης ζώνης μαθητών στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου που στόχο είχε οι μαθητές μέσα από την εμπλο κή  
τους σε θέματα παιδείας του πολίτη να αναλάβουν δράση για την επίλυση κοινωνικών προ βλη  μάτων 
της τοπικής κοινωνίας τους. Η αξιολόγηση του προγράμματος υλοποιήθηκε με τη συ μπλή ρωση ερωτη  -
μ ατολόγιων από τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης και τους γονείς τους πριν και μετά το τέλος  
αυτού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές άλλαξαν στάσεις, απέκτησαν δεξιό τη τες για το θέμα 
του ενεργού πολίτη και εξοικειώθηκαν στο να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες.

Λέξεις-Κλειδιά: Ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, ενεργός πολίτης.

Εισαγωγή

Το σχολείο αποτελεί τον προνομιούχο χώρο όπου μπορούμε να μάθουμε να συνεργαζό μα-
στε, να αποφασίσουμε, να διεκδικούμε, να σκεφτόμαστε κριτικά. Το Συμβούλιο της Ευρώ -
πης υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πο- 
   λίτη και της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προετοιμασία των ανθρώ- 
  πων ώστε να ζήσουν και να δράσουν σε μία δημοκρατική κοινωνία (European Commis -
sion, 2017). Η εκπαίδευση αυτή συμβάλλει στην ενθάρρυνση των μαθητών να γίνουν 
ενερ γοί, πληροφορημένοι και υπεύθυνοι πολίτες. Πολίτες που είναι ενήμεροι των υπο-
χρεώ  σεών τους και των δικαιωμάτων τους, πληροφορημένοι για τον κοινωνικοπολιτικό 
κό σμο, έχουν επίγνωση της ευημερίας των συνανθρώπων τους, εκφέρουν γνώμη και τις 
δια φω νίες τους, είναι ικανοί να επηρεάσουν τον κόσμο, είναι ενεργοί και υπεύθυνοι στο 
πώς δρουν ως πολίτες.

Η παρουσία της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη είναι πολύχρονη και η υλο-
ποί ηση της ποικιλότροπη. «Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγαλύτερη έρευνα σχετικά με 
την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη λόγω 
•	 των εθνοτικών συγκρούσεων και του εθνικισμού
•	 της παγκόσμιας ανασφάλειας
•	 της ανάπτυξης της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας
•	 των περιβαλλοντικών προβλημάτων
•	 των μεταναστευτικών ροών
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•	 των νέων μορφών συλλογικών ταυτοτήτων
•	 της απαίτησης για ατομική αυτονομία και νέες μορφές ισότητας
•	 της αποδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης
•	 της απογοήτευσης από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, τους κυβερνώντες  

και τους πολιτικούς θεσμούς
•	 της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο» 

(Gollob et al, 2010: 12)

«Το σχολείο οφείλει να γίνει ο χώρος που θα απαντά στις προκλήσεις και απαιτήσεις 
της εποχής. Θα μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενιές τις αξίες του πολιτισμού μας, που οι-
κοδομούνται γύρω από τους άξονες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ισότητας στις ευκαιρίες, της ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής» 
(Νικολάου, 2009: 348). Επομένως «γίνεται φανερό πως χρειαζόμαστε πολίτες όχι μόνο 
ενημερωμένους και υπεύθυνους, αλλά πολίτες ενεργούς, έτοιμους να συνδράμουν στην 
κοινότητα, τη χώρα και τον κόσμο γενικότερα και να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην 
επίλυση προβλημάτων» (Gollob et al, 2010: 12).

Σήμερα λοιπόν περισσότερο από ποτέ αποτελεί επιτακτική ανάγκη ενεργών και κριτι-
κά σκε πτόμενων πολιτών. Έτσι συνεπάγεται ότι η εκπαίδευση δε μπορεί να είναι αμέτοχη 
αλλά οφείλει να συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση, από τη στιγμή που έχει σημαντικό 
ρόλο στη μετάδοση δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων και αξιών για να γίνουν οι πολίτες 
απο τελεσματικοί στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας. Όπως τονίζει ο Banks (2004) οι  
μαθητές πρέπει να κατακτήσουν δημοκρατικές αξίες στο σχολείο, διότι αυτοί είναι οι μελ-
λοντικοί πολίτες και ηγέτες. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (European Commis-
sion, 2017) στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα 
πρέπει οι μαθητές να μάθουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τι εξαρτώνται, 
να έχουν ζήσει το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας το οποίο σέβεται την ισότητα 
και την ελευθερία και να έχουν εξασκηθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στην παρούσα μελέτη περίπτωσης που έπεται δί-
νο νται στην αρχή βιβλιογραφικά δεδομένα για την έννοια της ιδιότητας του πολίτη, για το  
σχολείο και την εκπαίδευση για αυτό το θέμα και την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πο-
λίτη. Έπειτα αναλύεται η υλοποίηση προγράμματος ευέλικτης ζώνης μαθητών στ΄ τάξης 
δημοτικού σχολείου που στόχο είχε οι μαθητές μέσα από την εμπλοκή τους σε θέματα 
παιδείας του πολίτη να αναλάβουν δράση για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 
της τοπικής κοινωνίας τους. Μετά περιγράφεται η αξιολόγηση του προγράμματος που 
υλοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολόγιων από τους μαθητές της συγκεκριμένης 
τάξης, τους γονείς τους και των υπόλοιπων μαθητών πριν και μετά το πέρας αυτού. Στο 
τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από όλα τα παραπάνω.

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη

«Πολίτης με όλη τη σημασία της λέξης είναι αυτός ο οποίος δρα ενεργά στον τρόπο με τον  
οποίο η κοινότητα αναπτύσσεται είτε μέσω της πολιτικής δραστηριότητας είτε μέσω της  
πολιτικής συμμετοχής. Για να ορίσουμε όμως ακριβώς τι πολίτες θέλουμε να γίνουν τα παι - 
διά μας θα πρέπει να ξεφύγουμε από θέματα που σχετίζονται με την εθνικότητα καθώς  
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και τη φύση και τα όρια της πολιτικής κοινότητας στην οποία ανήκει κάποιος. Ένα καθήκον 
στην εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη είναι να εξηγήσει πως τα διαφορετικά επίπεδα 
της ταυτότητας έχουν δράσει στην ιστορία και πως σήμερα συνδέονται μεταξύ τους» 
(Miller, no date: 34).

«Ο πολίτης σήμερα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις κοινωνικές του ανάγκες, κα-
λείται να είναι ενημερωμένος, αλλά και ενεργός έτσι ώστε να συμμετέχει στην κοινωνική 
ζωή της κοινότητας στην οποία ζει, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, να αναλαμβάνει 
ενεργό ρόλο και πρωτοβουλίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι» (Μπάλιας, 2004 :  153), ενώ μέσα 
από μια ιδεατή θεώρηση, ο σεβασμός στις ανθρώπινες σχέσεις, η ηθική καθαρότητα, τα 
ευγενή κίνητρα κοινωνικής συμπεριφοράς προβληματίζουν για το πόσο τελικά ο πολίτης 
σήμερα προσεγγίζει μια τέτοια εικόνα. Η εικόνα του πολίτη που προάγεται είναι αυτή του 
υπεύθυνου ατόμου που όχι μόνο στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι σε τοπικά αλλά και 
παγκόσμια προβλήματα, αλλά έχοντας διαμορφωμένες απόψεις και θέσεις, συμμετέχει για  
την προάσπισή τους. «Η πολιτειακή ιδιότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν στοιχεία που  
αναφέρονται στην υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Το πρώτο στοιχείο αναφέρεται στα 
δικαιώματα που προκύπτουν μέσα από τα δημοκρατικά συντάγματα αλλά και τις δια-
κηρύξεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ στο δεύτερο ο πολίτης δρα και αποδε σμεύε-
ται σε πλαίσια ελευθερίας απέναντι στην κοινωνία και για την κοινωνία.» (Καρακατσάνη, 
2004: 18). Η ιδιότητα του πολίτη που αποτελεί έναν από τους άξονες της δυτικής πολι-
τι κής φιλοσοφίας σχετίζεται και με την εκπαίδευση καθιστώντας την σημαντικό μέσο τό-
σο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων όσο και για την αναζωογόνηση της 
δη μοκρατίας. 

Σχολείο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη

Όπως τόνισε ο Banks (2004: 197) «οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν δημοκρατικές αξίες  
στο σχολείο αν ελπίζουμε ποτέ να αλλάξουμε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
δομές των διαστρωματοποιημένων κοινωνιών και των εθνών-κρατών, διότι αυτοί είναι 
οι μελλοντικοί πολίτες και ηγέτες». 

Ο Freire (1977: 15), αναφέρει ότι «η δημοκρατία και η δημοκρατική παιδεία θεμελιώ-
νονται με την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και με την πίστη πως όχι μόνο μπορούν, 
αλ λά και οφείλουν να συζητούν τα προβλήματα της χώρας τους, του κόσμου γενικά, της 
δουλειάς τους, και τα προβλήματα της ίδιας της δημοκρατίας. Η παιδεία είναι μια πράξη 
αγάπης και, κατά συνέπεια, μια πράξη θάρρους. Η παιδεία δεν πρέπει να αποφεύγει την 
ανά λυση της πραγματικότητας, ούτε να φοβάται τη δημιουργική συζήτηση». O Banks 
(2004: 4) πάλι λέει ότι «οι μαθητές για να γίνουν ενεργοί πολίτες θα πρέπει να έχουν 
γνώ ση της κοινωνικής επιστήμης, να αντιληφθούν τις ηθικές υποχρεώσεις τους, να ανα-
γνω ρίζουν μαθήματα δράσης βασισμένα σε δημοκρατικές αξίες». 

Επιπλέον ο Freire (2011: 146) «αναφέρει ότι ο υπεύθυνος διδάσκων πρέπει να δημι-
ουργεί μια δημοκρατική ατμόσφαιρα και κατόπιν κάνοντας αυτό οι εκπαιδευόμενοι αρχί-
ζουν να μαθαίνουν διαφορετικά. Μαθαίνουν πως πραγματικά να συμμετέχουν. Ωστόσο, 
αυτό που είναι αδύνατο να γίνει είναι να διδάσκεις συμμετοχή χωρίς συμμετοχή. Είναι 
αδύνατο να μιλάς απλώς για συμμετοχή χωρίς να τη βιώνεις. Δεν μπορούμε να μάθουμε 
κολύμπι μέσα σε ένα δωμάτιο αλλά θα πρέπει να πάμε στη θάλασσα. Η δημοκρατία είναι 
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ακριβώς το ίδιο. Μαθαίνεις τη δημοκρατία εφαρμόζοντάς την, αλλά όχι δίχως όρια. Μέ-
σα στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας δεν επιδιώκεται απλώς ένας οποιοσδήποτε 
τύπος συναίνεσης. Στην εκπαίδευση αποδίδεται ένας ρόλος που την επιφορτίζει με το κα-
θήκον της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής μέσω της μεταβίβασης κοινωνικών αξιών, 
κανόνων και προτύπων. Είναι μια διαδικασία για την κατανόηση της νομιμότητας μιας 
πολιτείας».

Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (European Commission, 2017) στην εκπαίδευ-
ση για την ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει οι μαθητές να μά-
θουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τι εξαρτώνται. Επίσης να έχουν ζή σει  
το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας το οποίο σέβεται την ισότητα και την ελευθε-
ρία και να έχουν εξασκηθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και να έχουν την ικανό τη-
τα να εξασκούσαν με υπευθυνότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ενήλικη ζωή τους.  
Επίσης η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη βασίζεται σε οχτώ ουσιώδη στοιχεία 
(Edwards & Fogelman, 1993:30): «την κοινότητα, την πλουραλιστική κοινωνία, το να 
εί σαι πολίτης, την οικογένεια, τη δημοκρατία σε δράση, το Πολίτης και Νόμος, την εργα-
σία και τις δημόσιες υπηρεσίες». Επιπλέον το συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρει τρεις  
κατηγορίες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη 
(European Commission, 2017) οι οποίες είναι η πολιτική εγγραματοσύνη (γνώση των 
βα σικών εννοιών, κατανόηση των λέξεων-κλειδιών), η πολιτική του σεβασμού, της ανε-
κτ ι κότητας, της αλληλεγγύης και η ενθάρρυνση ενεργής συμμετοχής και δέσμευσης σε 
θέματα του σχολείου και της κοινότητας. 

Η εκπαίδευση λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έχει και τη δυνατότητα να προ-
ωθήσει την δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών προ σεγ-
γίσεων οι οποίες επιδιώκουν να εξοπλίσουν τους μαθητές με τα χαρακτηριστικά στοιχεία  
της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη, δηλαδή τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες εκείνες 
που θα τους επιτρέπουν να ζήσουν ειρηνικά και δημιουργικά στις νέες πολυπολιτισμικές 
συνθήκες. Οι σχετικές προσεγγίσεις είναι (Χρίστου, χχ: 69-70) «η εκπαίδευση για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση για την ειρήνη, η εκπαίδευση για τη δημοκρατία και 
τη δημοκρατική αγωγή και η διαπολιτισμική εκπαίδευση».

Επιπλέον η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη χρειάζεται βασικές πρακτικές δι δα-
σκαλίας και εκμάθησης που να καλλιεργούν μια σεβαστή, αλληλέγγυα και αλληλεπιδρα -
στι κή τάξη και σχολικό ήθος (π.χ. ισότητα των φύλων, ένταξη, κοινή κατανόηση των κα - 
νό  νων της τάξης, η φωνή των μαθητών, ρυθμίσεις καθισμάτων, χρήση χώρου). Επίσης 
χρειάζεται πρακτικές που να εισάγουν στο επίκεντρο τους μαθητές. Ακόμη το σχολείο οφεί-
λει να υιοθετήσει πρακτικές που να ανταποκρίνονται στον πολιτισμό καθώς και ανεξάρτη-
τες, διαδραστικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που να ευθυγραμμίζονται με 
στόχους μάθησης (π.χ. ανεξάρτητη και συνεργατική μάθηση, παιδεία στα μέσα επικοινω-
νίας). Επίσης είναι απαραίτητες πρακτικές που να ενσωματώνουν αυθεντικές εργασίες (π.χ.  
δημιουργία οθονών για τα δικαιώματα των παιδιών, προγράμματα οικοδόμησης της ειρή-
νης, δημιουργία φοιτητικής εφημερίδας που ασχολείται με παγκοσμίου επιπέδου θέματα 
κ.α.). Ακόμη χρησιμότατες είναι οι πρακτικές που σχεδιάζουν πηγές μάθησης που βοηθούν 
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τους μαθητές στην κατανόηση του κόσμου σε σχέση με τις τοπικές τους συνθήκες (π.χ. 
ποι κιλία πηγών και μέσων ενημέρωσης, συγκριτικές και ποικίλες προοπτικές) και που 
υπάρ χει αξιολόγηση και στρατηγικές αξιολόγησης που να ευθυγραμμίζονται με τους στό-
χους μάθησης και τις μορφές διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της  
μάθησης (π.χ. αυτοαξιολόγηση, ανατροφοδότηση από τους μαθητές, αξιολόγηση εκπαι-
δευ τικών, περιοδικά, χαρτοφυλάκια).

Τέλος χρειάζονται πρακτικές που να δίνουν παροχή ευκαιριών στους μαθητές να βιώ-
σουν τη μάθηση σε ποικίλα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της τάξης, των δραστη ριοτή-
των του σχολείου και των κοινοτήτων, από την τοπική προς την παγκόσμια (π.χ. συμμε το- 
χή της κοινότητας, διεθνή ηλεκτρονικά κέντρα, εικονικές κοινότητες), να έχουν τον εκ  παι- 
δευτικό και τον μαθητή ως πρότυπο (π.χ. ενημερωμένο για τις τρέχουσες εκ δη λώ σεις, συμ-
μετοχή στη κοινότητα, εξάσκηση περιβαλλοντολογικά και σε θέματα ισό τη τας) και τέλος  
να χρησιμοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι και οι οικογένειές τους ως πηγές διδα σκαλίας και 
μάθησης, ειδικά σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι επιλεγείσες πρακτικές διδασκαλίας και  
εκμάθησης σχεδιάζονται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων και ότι  
υπάρχει συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων και των αναμενόμε νων 
ικανοτήτων και στόχων μάθησης. Οι μαθησιακές δραστηριότητες όπως η συζήτηση της  
τάξης, η ανάγνωση ενός άρθρου ή η παρακολούθηση ενός βίντεο και στη συνέχεια η απά-
ντηση σε ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κριτικής σκέ ψης  
και κοινωνικών δεξιοτήτων, να διερευνήσουν τις αξίες, την υποστήριξη της απόκτησης 
γνώσεων και την ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων. «Οι πιο σύνθετες πρακτικές διδα σκα-
λίας και εκμάθησης, όπως η έρευνα σε ομάδες, η ανάλυση των προβλημάτων, η προ βλη-
ματική μάθηση και η κοινωνική δράση, έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την ανά-
πτυξη μιας σειράς συγκεκριμένων και συνδεδεμένων ικανοτήτων με ολοκληρωμένο τρό πο. 
Δραστηριότητες πραγματικής ζωής ή αυθεντικές διαδηλώσεις, όπως παγκόσμια ερευ-
νη τικά ερευνητικά έργα, δραστηριότητες κοινωφελών υπηρεσιών, εκθέματα δημόσιων 
πληροφοριών και διεθνή διεθνή φόρουμ νέων, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που συνδέονται με την παγκόσμια εκπαίδευση πολιτών» 
(Krapf, 2010: 15). 

Αυτό επίσης που δεν πρέπει να ξεχνά όποιος θέλει να διδάσκει στο δημοκρατικό πλαί-
σιο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι ότι «οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εμφυσούν στους  
μαθητές την δημοκρατική αξία της ανοχής των πολιτισμικών διαφορών καθώς και την 
αναγνώριση του ρόλου που έχει παίξει η πολιτισμική διαφορά στο χτίσιμο της κοινωνίας 
και του κόσμου που ζούμε» (Banks, 2004: 71). Μέσα στη τάξη λοιπόν οι μαθητές θα πρέ-
πει (European Commission, 2017:75) «να εκφράζουν την άποψη τους, να διαπραγματεύ-
ονται ζητήματα, να επιλύουν διαμάχες, να σκέφτονται κριτικά, να αναλύουν πληροφορίες, 
να έχουν το θάρρος να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, να δείχνουν σεβασμό και 
ανεκτικότητα και να έχουν θέληση να ακούν και να υπερασπίζονται τους άλλους».

Υλοποίηση προγράμματος παιδείας του πολίτη σε δημοτικό σχολείο

Το σχολείο στο οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα παιδείας του πολίτη συμμετείχε σε ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ σχολικής κινητικότητας ΚΑ1 κατά το σχολικό έτος 2016- 
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17. Ο τίτλος του τελευταίου ήταν: «Προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στις απαιτήσεις του  
αύριο» και ο τίτλος του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικού στη Ρώμη τον Οκτώ-
βριο 2016 ήταν: «Creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue»  
(δημιουργικότητα, καινοτομία, ενεργός πολίτης και διαπολιτισμικός διάλογος). Η συμμετο-
χή του σχολείου στο παραπάνω πρόγραμμα αφορούσε τις νέες τεχνολογίες, τις καλές 
πρα  κτικές, την καινοτομία, την δημιουργικότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο που απο-
σκο πούσαν να φέρουν μια άλλη διάσταση στον τρόπο διδασκαλίας και να κάνουν τη 
μάθη ση πιο ενδιαφέρουσα και πιο ελκυστική για τα παιδιά.

Το πρόγραμμα παιδείας του πολίτη στο σχολείο υλοποιήθηκε ως εφαρμογή στην τάξη 
της παραπάνω επιμόρφωσης εκπαιδευτικού του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2016-17 
στην Στ΄ τάξη κατά το διδακτικό ωράριο της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής καθώς και  
της ευέλικτης ζώνης και είχε τίτλο: «Γίνομαι ενεργός πολίτης». Σκοπός του ήταν να εκ-
παι δευτούν οι μαθητές στο να είναι ενεργοί πολίτες με επιμέρους στόχους να είναι σε  
θέση οι μαθητές να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, να αναπτύσσουν διάλογο με τους  
γύρω τους για προβλήματα, να είναι καλά πληροφορημένοι και ενημερωμένοι, να ανα-
λαμβάνουν κοινωνική δράση για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, να είναι οι πο-
λίτες που επιδεικνύουν και διαδίδουν τις αξίες της διαφορετικότητας και του αλληλο σε-
βασμού και να είναι κριτικά σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες αμφισβητώντας ό,τι τους 
παρουσιάζεται ως «θέσφατο» χωρίς αποδείξεις. 

Οι διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση στη τάξη, η ανάγνωση 
άρθρων, η παρακολούθηση βίντεο, ο καταιγισμός ιδεών, παιχνίδια ρόλων, δραματο ποίη-
ση, παιχνίδια επιχειρηματολογίας (debate). Επίσης άλλες τεχνικές ήταν οι ερωτήσεις που 
έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κοινωνικών δε-
ξιοτήτων, η εργασία σε ομάδες, η χρήση Τ.Π.Ε., η διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων, 
η αυτοαξιολόγηση και ο αναστοχασμός.  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έλαβαν χώρα δράσεις στην τάξη, στο σχολείο και  
στην τοπική κοινωνία όπως ήταν οι συζητήσεις με τους μαθητές στη τάξη για το τι ση-
μαί νει ενεργός πολίτης, ποια είναι τα δικαιώματα του και ποιες οι υποχρεώσεις του και 
για άλλα ποικίλα κοινωνικά θέματα όπως η μετανάστευση, η προσφυγιά, ο ρατσισμός, η  
διαφορετικότητα, η αναπηρία, ο σχολικός εκφοβισμός, τα δικαιώματα του παιδιού. Επί-
σης οργανώθηκαν για τα παραπάνω θέματα εκδηλώσεις ενημέρωσης του υπόλοιπου 
σχο λείου αλλά και γονέων και της τοπικής κοινωνίας στις αντίστοιχες παγκόσμιες ημέ ρες, 
ενώ οι μαθητές ανέλαβαν δράση σε προγράμματα περιβάλλοντος (ανακύκλωση, δενδρο -
φύτευση σχολείου και πλατείας, καθαριότητα σχολείου και πλατείας χωριού καθώς και  
χώρων άθλησης και παιδικών χαρών αυτού). Ακόμη οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε  
προγράμματα εθελοντισμού/αλληλεγγύης (προγράμματα για ευπαθείς ομάδες, πρόσφυ-
γες) όπως συλλογή ρούχων, παιχνιδιών, φαρμάκων, ειδών υγιεινής και συσκευασμένων 
τροφών για πρόσφυγες, συλλογή καπακιών για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου κ.ά., καθώς 
και έσω της δημιουργίας ομάδων και ανάληψης ρόλων πρότειναν λύσεις σε κοινωνικά 
προ βλήματα. 

Επιπλέον στη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ασκούν 
κρι τική στις πράξεις τους, στα πιστεύω και στις σκέψεις τους, να κατανοήσουν τη σημασία 
διεξαγωγής και συμμετοχής των μαθητών στην εκλογική διαδικασία για μαθητικά συμ-
βού λια και διοργανώθηκαν εκλογές, να ενθαρρυνθεί η χρήση διαλόγου στη τάξη για την  
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επίλυση προβλημάτων και να ενισχυθεί η συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας με 
σχο λεία της Ευρώπης (κυρίως των σχολείων των εκπαιδευτικών που γνωρίσαμε στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετείχαμε ως σχολείο) με σκοπό τη μετάδοση αξιών, την 
επικοινωνία, τη γνωριμία με μαθητές και δασκάλους άλλων πολιτισμών, τη συνεργασία 
τους και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.

Επιπλέον οι μαθητές συμμετείχαν σε εκστρατείες ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών πάνω σε σημαντικά ζητήματα (Παγκόσμια ημέρα κατά του Ρατσισμού, Αν-
θρω πίνων Δικαιωμάτων), ενώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος προσεγγίστηκαν επίκαι-
ρα κοινωνικά προβλήματα και ζητήθηκε από τους μαθητές να τα αναλύσουν από όλες 
τις πλευρές με κριτική σκέψη μακριά από φανατισμό και δογματισμό. Ακόμη ανέλαβαν 
δράση για ζητήματα που τους αφορούν (αιτήματα σε Δήμο για αναβάθμιση υπολογιστών 
εργαστηρίου νέων τεχνολογιών του σχολείου μας, ανάρτηση αφισών σε κεντρικά σημεία 
του χωριού με συνθήματα ευαισθητοποίησης συμπολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα) και 
τέλος οργάνωσαν θεατρική παράσταση σχετική με το επίκαιρο και τότε και τώρα θέμα 
του προσφυγικού θυμίζοντας σε όλους που την παρακολούθησαν στη γιορτή λήξης της 
χρονιάς ότι και αυτοί οι ίδιοι είναι δισέγγονα προσφύγων.  

Αποτελέσματα-Αξιολόγηση προγράμματος

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε με τη σύγκριση απαντήσεων από συμπλήρωση ηλεκτρονι-
κού ερωτηματολογίου το οποίο απάντησαν οι ίδιοι οι μαθητές της τάξης, οι γονείς τους 
αλλά και σε άλλο προσαρμοσμένο που απάντησαν οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου 
στην διδακτική ώρα των νέων τεχνολογιών με τη βοήθεια του υπευθύνου εκπαιδευτικού 
πριν από την έναρξη του προγράμματος αλλά και μετά το πέρας αυτού. Η ανάλυση των 
απαντήσεων των ερωτηματολόγιων έδειξε ότι η αλλαγή στάσεων απέναντι σε κοινωνικά 
ζητήματα όπως για παράδειγμα το προσφυγικό-μεταναστευτικό ήταν φανερή. Οι μα θη τές 
της έκτης τάξης όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων εμ φα -
νίστηκαν πιο θετικοί σε σχέση με τη στάση που είχαν για το θέμα πριν το πρόγραμμα. Το 
ίδιο πιο ευαισθητοποιημένοι αποδείχτηκαν και σε άλλα κοινωνικά θέματα όπως η προ -
στασία στο περιβάλλον και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ως μαθητές και πολί τες 
απέναντι σε τοπικές αρχές (π.χ. Δήμο). Σε πολύ μικρότερο βαθμό ανάλογες αλλαγές πα-
ρατηρήθηκαν και στις στάσεις των γονέων τους αλλά και του υπόλοιπου μαθητικού πλη-
θυσμού σχολείου. Η επιρροή των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν από τους μαθητές της  
έκτης τάξης σε αυτούς τους ίδιους αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, 
κα θώς όμως και στους γονείς έδειξε ότι οι στόχοι που τέθηκαν για κατανόηση αλλά και  
εφαρμογή της έννοιας του ενεργού πολίτη επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την επισή-
μαν ση ότι πρέπει να εκπαιδευόμαστε διαρκώς και να υπάρχει συνέχεια στα παραπάνω.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο σχολείο αυτό μέσω των σχολικών δραστηριοτήτων αλ-
λά και του νέου ήθους που το διέκρινε, η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη έλα βε 
χώρα με διάφορες εκφάνσεις της σχολικής ζωής όπως εκδηλώσεις με θέματα τον πολί-
τη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό θέμα ή παρουσιάσεις των μαθητών στα  
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παραπάνω θέματα ή ακόμα έργα κοινωνικής δράσης για θέματα που αφορούσαν το ευ-
ρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι μαθητές μέσα από τις δράσεις απέκτησαν γνώσεις, στάσεις, αξίες και δεξιότητες για 
το θέμα του ενεργού πολίτη και εξοικειώθηκαν στο να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες της 
κοινωνίας. Τελικά αποδείχτηκε η μεγάλη σημασία που έχει η ενασχόληση των μαθητών 
με τέτοια θέματα στην αλλαγή στάσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε 
σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως για παράδειγμα το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Η αξιολόγηση έδειξε ότι έγινε προσπάθεια και σε μεγάλο βαθμό οι μαθήτριες και οι 
μαθητές της έκτης τάξης απέκτησαν αξίες, στάσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική 
επι κοινωνία και συνεργασία, συνειδητοποίησαν την αλληλεξάρτηση ανθρώπων και λαών 
και την ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη αλλά και την αγωνία και τον αγώνα για  
προστασία των οικουμενικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης σύμ φω-
να με τις απαντήσεις τους κατανόησαν τη σημασία για ενεργό συμμετοχή στο κοι νω νικό  
και πολιτικό γίγνεσθαι, ενδιαφέρθηκαν για μια καλύτερη κοινωνία και για έναν κα λύ τερο  
κόσμο, ενώ συνειδητοποίησαν ότι είναι πολίτες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του κόσμου και ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα παραπάνω. Τέλος συνει δη-
τοποίησαν ότι οι άνθρωποι δημιουργούν προβλήματα αλλά συγχρόνως είναι και σε θέση 
να αγωνίζονται στο να λύνουν κάθε είδους κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα καθώς επί-
σης οι μαθητές έμαθαν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις, να εκφράζουν 
τις δικές τους και να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα. 

Έγινε προσπάθεια οι μαθήτριες και οι μαθητές να γίνουν ενεργοί, πληροφορημένοι και  
υπεύθυνοι πολίτες. Επίσης να είναι πολίτες που είναι ενήμεροι των υποχρεώσεών τους και 
των δικαιωμάτων τους, να εκφέρουν γνώμη, να διαφωνούν, να είναι ικανοί να επηρεάσουν 
κόσμο και να μάθουν στο πώς δρουν ως πολίτες. Ακόμα ανέπτυξαν συγκεκριμένες αξίες 
και συμπεριφορές όπως το αίσθημα του σεβασμού, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης, 
έγιναν πρόθυμοι για ενεργή συμμετοχή και δέσμευση σε θέματα του σχολείου και της  
κοινότητας και ανέπτυξαν όσο ήταν δυνατόν μια ταυτότητα συνδεδεμένη με την παγκόσμια 
κοινότητα. Επίσης από την ανάλυση των ερωτηματολόγιων αλλά και από την διεκδίκη-
ση των δικαιωμάτων τους φάνηκαν πιο έτοιμοι να πάρουν αποφάσεις και να δράσουν  
όσον αφορά τοπικά αλλά και παγκόσμια θέματα με σκοπό να ωφελήσουν την ανθρωπότη-
τα καθώς και να εντρυφήσουν στην δική τους κοινότητα και στις εθνικές κουλτούρες 
διότι αποτελεί το πρώτο βήμα για να γίνουν πολίτες του κόσμου. Κατάλαβαν πως οι πο λι-
τισμικές, εθνικές, θρησκευτικές ταυτότητες διαπλέκονται σε ένα δυναμικό δρόμο και η κάθε  
μια πρέπει να αναγνωρίζεται, αξιολογείται, δηλώνεται και εξετάζεται στα σχολεία. Τέλος 
έδειξαν να συνειδητοποιούν ότι ένας άνθρωπος απέναντι στον οποιοδήποτε άλλο έχει 
υπο χρεώσεις και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η απειλή της δικαιοσύνης οπουδήποτε, 
εί ναι απειλή της δικαιοσύνης παντού. 
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Abstract

The present case study aims to highlight the importance of changing students’ attitudes to im-
portant social issues that the education of primary school students has in matters relating to 
citizenship. This is the implementation of a flexible student zone program in the primary school 
classroom, which aimed at students through their involvement in civic education issues to take ac-
tion to solve social problems of their local community. The evaluation of the program was carried 
out by completing questionnaires by the students of this class and their parents before and after 
the end of it. The results showed that students changed attitudes, acquired skills on the subject of 
active citizenship and became familiar with acting as responsible citizens.

Keywords: Citizenship, citizenship education, active citizenship.



Δημοκρατία και πολιτότητα: πρακτικές εφαρμογές  
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Μαρίνα Σούνογλου
Δρ. Post Doc, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
msounogl@gmail.com

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
kmihal@uth.gr

Χαρίκλεια Πίτσου
Δρ. ΕΔΙΠ, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας,  
Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
xpitsou@upatras.gr  

Περίληψη

Το σχολικό πλαίσιο αποτελεί ένα χώρο, εκτός των άλλων, αντιπαραθέσεων, παρεξηγήσεων, πράξεων 
βίας. Η μελέτη αυτών των γεγονότων, η συζήτηση γύρω από τους τρόπους αντιμετώπισης των συ-
γκρούσεων στη βάση δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμους οδηγούς  
για την αγωγή του πολίτη. Είναι αναγκαίο τα παιδιά στο σχολικό πλαίσιο να κατανοήσουν τις δη μο-
κρατικές αρχές και να μάθουν να ενεργούν σύμφωνα με αυτές, να αναπτύξουν την ικανότητα να εκ-
φρά ζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, την ικανότητα για διάλογο και την  
αυτοπεποιήθησή τους. Όσο περισσότερο το άτομο συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στο σχολικό πλαί-
σιο, τόσο ο ρόλος και η ύπαρξή του ενδυναμώνονται (Κάκος, 2008). Στην παρούσα μελέτη παρου -
σιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε δείγμα 100 παιδιών σε τάξεις νηπιαγωγείου που πραγ-
μα τοποιήθηκε πρόγραμμα με δραστηριότητες και προτεινόμενες πρακτικές εφαρμογές. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες που συμμετέχουν τα ίδια σε 
καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων είναι ικανά να διαχειριστούν καταστάσεις 
που αφορούν τις κοινωνικές τους σχέσεις σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο.

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατία, πολιτότητα, εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Εισαγωγή

Το σχολείο και ειδικότερα το νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που οι μα θη-
τές έχουν την δυνατότητα εκτός της μαθησιακής διαδικασίας να κοινωνικοποιηθούν. Μέ-
σα από αυτήν την διαδικασία συμμετέχουν από κοινού σε κοινές δραστηριότητες και οι 
μεταξύ τους σχέσεις καλλιεργούνται σε κλίμα συνεργασίας αλλά και αντιπαραθέσεων. Είναι 
σημαντικό ότι μέσα από αυτές τις διεργασίες καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες και 
κατ’ επέκταση η δημοκρατκή ιδιότητα του πολίτη. Ο μαθητής αποκτά τη δυνατότητα να 
διατυπώνει την άποψή του, να ασκεί κριτική, να εκθέτει και να αναπτύσσει τις αρχές και 
τις αξίες σε ένα δημόσιο πλαίσιο, κατά τον Giroux (όπως αναφέρεται στον Κάκο, 2008). 
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Σύμφωνα με τον Dewey (1985) χαρακτηριστικό στοιχείο της προοδευτικής εκπαίδευσης  
είναι η συμμετοχή του μαθητή στη διαμόρφωση των σκοπών που κατευθύνουν τις δικές  
του δραστηριότητες κατά τη μαθησιακή διαδικασία, κάτι το οποίο είναι θεμελιώδης συ μπε-
ρι φορά των πολιτών σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, ώστε να διαμορφωθεί σε  
δημοκρατικό πλαίσιο ο σκεπτόμενος πολίτης. Η επικέντρωση οφείλει να είναι στην οικο-
δό μηση δημοκρατικών διαδικασιών και αρχών, όπως δημοκρατική λήψη αποφάσεων, 
επι λυ ση συγκρούσεων (McDonough & Feinberg, 2005). 

Τα σημερινά προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην εκπαίδευση ατόμων εξοπλισμέ-
νων με σύγχρονες δημοκρατικές αξίες και δεξιότητες για τον 21ο αιώνα. Αυτά τα άτομα 
αναμένεται να δείχνουν σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ευαισθησία προς το πε-
ριβάλλον στο οποίο ζουν, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, λαμβάνοντας σωστές αποφά-
σεις, έχοντας αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, συμμετοχή, εμπέδωση των επιστημονικών 
μεθόδων για δημιουργία της γνώσης, ενεργό και παραγωγική κοινωνική ζωή και με γνώ-
ση των δικών τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (McLaughlin, 2005).

Μια εκπαίδευση που στοχεύει οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες του πολίτη και 
να αναπτύξουν μια αίσθηση των ευθυνών που συνδέονται με τη δημοκρατική ιδιότητα 
του πολίτη, προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές (Levinson, 2007).

Στην παρούσα μελέτη σκοπός είναι με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προ-
γράμματος, στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά, να αποτυπωθούν οι απόψεις τους, που 
αφο ρούν στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 100 παιδιών σε τάξεις νηπιαγωγείου. Το πρό-
γραμμα υλοποιήθηκε με δραστηριότητες που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πο-
λίτη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες 
που συμμετέχουν τα ίδια σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 
είναι ικανά να διαχειριστούν καταστάσεις που αφορούν τις κοινωνικές τους σχέσεις σε ένα  
δημοκρατικό πλαίσιο.

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η πολιτική εκπαίδευση καλύπτει τόσο την έννοια του θεσμού όσο και της δράσης, του πε-
ριεχομένου και του αποτελέσματος (Koutselini, 1997, 2008). Η πολιτική διαπαιδαγώγηση 
καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών, των διδα κτι κών στρατηγικών και των 
παιδαγωγικών αναφορών. Αναφέρεται στο θέμα των προθέσεων, της γνώσης, των αρχών 
και των αξιών που μεταδίδονται άμεσα ή έμμεσα στο σχολικό πλαίσιο (Καρακατσάνη, 
2003, 2005, 2008). Αφενός, η εκπαίδευση στην πολιτότητα αναφέρεται στην εκπαίδευ-
ση που στοχεύει στην προώθηση των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική 
ζωή μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων και των ευθυνών. Αφετέρου, η εκπαίδευση στη 
δημοκρατία έχει ως επίκεντρο την εκπαίδευση σχετικά με την ιδέα, τις πρακτικές και τις 
αρχές της δημοκρατίας (Zempylas & Keet, 2018).

Η διατήρηση της δημοκρατίας είναι θεμελιώδης υποχρέωση των πολιτών και των θε-
σμών (Laguardia & Pearl, 2009). Για την εξασφάλιση της διατήρησής της είναι αναγκαία 
η καλλιέργεια των μαθητών σε ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Οι μαθητές εκτός από το γνωστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις δη- 
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 μοκρατικές αξίες, προκειμένου να τις προστατεύσουν (Levinson, 2007). Η ανάγκη για 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι αναγκαία (Naval, Print & Veldhuis, 2002).

Η εκπαίδευση στη δημοκρατία είναι μια μαθητεία στην ελευθερία. Προωθεί τις στάσεις, 
τις αξίες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζουν οι πολίτες σε συνθήκες ελευθερίας 
(Καλτσούνης, 2005). Το να δημιουργούμε κλίμα ελευθερίας και να το διατηρούμε, εν σω-
ματώνοντάς το σε όλες τις εκφάνσεις, ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος κληρονομιάς, καθώς  
μέσα από τέτοιες διαδικασίες τα παιδιά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται και να ενεργούν 
σύμφωνα με τον τρόπο που μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν (Kelleher & Van der Bogert, 
2006).

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι μαθαίνει κανείς να είναι πολίτης από την άσκηση 
και την πρακτική στην πολιτότητα (Hart, 2013· Merrifield, 2001). Αυτό που κάνει τη δημο-
κρατία λειτουργική είναι η πολιτική δέσμευση. Eίναι μια συνήθεια, μια πρακτική, μια σει ρά 
δεξιοτήτων και ένας τρόπος ζωής που θα πρέπει να καλλιεργηθεί από τη νεαρή ηλι κία και  
να προωθηθεί σε ό,τι κάνουμε ως πολίτες, τόσο στην πολιτική όσο και έξω από αυτήν.  
Εί ναι σημαντικό τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία στα σχολεία να μάθουν την τέχνη της πο -
λιτικής και των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και της συλλογικής οργάνωσης (Καρα - 
  κατσάνη, 2003). Το μαθητικό συμβούλιο μπορεί να αποτελέσει ένα αρχικό πλαίσιο καλλι-
έρ γειας δεξιοτήτων για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, που να καλλιεργεί τη δέ σμευ-
ση για το κοινό καλό και να ενθαρρύνει την ανοικτή συζήτηση με σεβασμό (Laguardia  
& Pearl, 2009).

Οι μαθητές για να εκτιμήσουν την έννοια της δημοκρατίας προτείνεται να γνωρίζουν τι  
είναι η δημοκρατία και αυτό δεν είναι εύκολο επίτευγμα, διότι δεν υπάρχει καθολική συμ-
φωνία για την έννοια. Η αντίληψη για τη δημοκρατία οφείλει να είναι η βάση για την προ - 
ετοιμασία για τις ευθύνες του πολίτη (Lovat & Toomey, 2009).

Οι πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αποτελεσματικοί όταν ενεργούν συλλο-
γι κά. Αυτό απαιτεί τον έλεγχο των δεξιοτήτων των πολιτών όπως: να παρουσιάζουν ένα 
λο γικό επιχείρημα, να ακούν τα επιχειρήματα των άλλων, να πείθουν τους άλλους, να είναι  
δεκτικοί στην πειθώ των άλλων, να διαπραγματεύονται τις διαφορές, καθώς και να εξα-
σφα λίζουν υποστήριξη για συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή είναι η ουσία και το νόημα της 
συμ μετοχικής δημοκρατίας και αυτό το είδος της ιδιότητας του πολίτη μαθαίνεται μέσα 
από την πράξη (Hart, 2013). 

Η πρακτική αυτή θα πρέπει να γίνεται σε κάθε τάξη από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο 
αλ λά και στις σπουδές αργότερα (McDonough & Feinberg, 2005). Η εκπαίδευση για τη 
δη μοκρατική ιδιότητα του πολίτη είναι η μάθηση σε όλη τη ζωή, σε όλες τις περιστάσεις και  
σε κάθε μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας (Gollob & Krapf, 2007).

Μεταξύ του 1997 και του 2000, το Συμβούλιο της Ευρώπης υλοποίησε ένα σημαντικό 
έργο για την Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη (ΔΑΠ). Ορισμένοι στόχοι ήταν να παρουσιάσει 
τα κύρια μηνύματα του έργου, σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πλαίσιο, να συγκρίνει αυ-
τά τα μηνύματα με τις τάσεις, τις ανησυχίες και τα προβλήματα των σύγχρονων κοινω-
νιών, να επισημάνει την εσωτερική δυναμική του έργου ΔΑΠ ως διαδικασία μάθησης, να 
εξάγει ορισμένα συμπεράσματα γενικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις πολιτικές 
και τις πρακτικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατυπώσει συστάσεις 
πολιτικής για κορυφαία στελέχη, πολιτικούς και διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(Birzea, 2000).
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Το Πρόγραμμα για την ΔΑΠ είχε σκοπό να:
– εντείνει τις δραστηριότητες στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώμα

τα και την ανεκτικότητα και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους διδασκαλίας, το  
περιεχόμενο και τη διδασκαλία της δημοκρατικής αγωγής του πολίτη στο σχολείο και την 
εκπαίδευση ενηλίκων και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών

– βοηθήσει τα κράτη μέλη στην παρακολούθηση των προγραμμάτων τους για την εκπαί
δευση του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάδοση των αποτελεσμάτων

– προωθήσει τη δημιουργία δικτύων σχολείων και εκπαιδευτικών που ασχολούνται ενεργά 
στον τομέα της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανε
κτι κότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθοι στόχοι της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα 
του πολίτη ορίστηκαν:
– να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τους ορισμούς της ιδιότητας του πολίτη που πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις στην Ευρώπη και τον προσδιορισμό 
των αναγκαίων δεξιοτήτων για την άσκηση της πολιτότητας

– να κατανοήσουν και να αναλύσουν τα είδη της εκπαιδευτικής εμπειρίας την οποία τα παι
διά, οι νέοι και οι ενήλικες απαιτούν, προκειμένου να μάθουν αυτές τις δεξιότητες

– να παρέχουν βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και σε άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοι νό τη
τας (γονείς, εργοδότες, πολίτες), προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να 
επιτευχθούν οι στόχοι 

– να αναπτύξουν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που περιγράφουν τις βασικές δε
ξιό τητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ιθαγένεια

– να συνεργάζονται με μη κυβερνητικές οργανώσεις και επαγγελματικά δίκτυα
– να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των μαθητών στη νομοθεσία και στις  

δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα σχολεία
– να προστατεύουν τα δικαιώματα των μαθητών και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να τις 

εφαρμόζουν.
 

Από τα παραπάνω και αξιοποιώντας τους στόχους του προγράμματος για την ΔΑΠ σχετι-
κά με την εφαρμογή δραστηριοτήτων για τη δημοκρατία προτείνεται το παρακάτω πρό-
γραμμα. 

Μέθοδος

Στην παρούσα μελέτη σκοπός είναι με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμ-
ματος, στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά, να αποτυπωθούν οι απόψεις τους, που αφορούν 
στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. 

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων της έρευνας έγινε σε δείγμα 100 παιδιών σε τάξεις 
νηπιαγωγείου που πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα με δραστηριότητες που αφορούν τη 
δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη στο νομό Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2016-
2017 σε διάστημα του δεύτερο τριμήνου. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
σχεδίων εργασίας (project). Τα σχέδια εργασίας είναι συνεργατικές έρευνες θεμάτων και 
τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες (Katz et al., 2000).

Η ομάδα εφαρμογής αποτελούνταν από 4 τμήματα νηπιαγωγείου σε σύνολο 100 νη-
πίων και 4 νηπιαγωγών. 
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Στην παρούσα εργασία καταγράφονται και αποτυπώνονται οι απόψεις με βάση τους 
άξονες των δραστηριοτήτων που αφορούν τις έννοιες: Δημοκρατία, Δικαιώματα, Ελευ-
θε ρία, Πολίτης. Οι απόψεις των παιδιών καταγράφονται με εναλλακτικό τρόπο αξιολό γη-
σης και βασικό εργαλείο την συστηματική παρατήρηση. Στη συστηματική παρατήρηση των 
παιδιών ουσιαστικά παρατηρούμε συστηματικά και ακoύμε με προσοχή, ενώ τα παιδιά ερ-
γάζονται, παίζουν και συνυπάρχουν. Η Ρεκαλίδου (2016) αναφέρει ότι η νηπιαγωγός όταν  
παρατηρεί τα παιδιά χωρίς να συμμετέχει ενεργά στη δράση τους, τότε μπορεί να κα τα-
γράφει άμεσα στη διάρκεια της παρατήρησης.

Το ερευνητικό ερώτημα αφορά:

Το πρόγραμμα παρέμβασης που συμμετείχαν τα παιδιά συμβάλλει  
στην αποτύπωση των απόψεων σχετικά με την δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη;
 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρ-
μογή του προγράμματος παρέμβασης. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων κυμάνθηκε στα 
35-40 .́

1η δραστηριότητα: Δημοκρατία

Υλικά: Παραμύθι “Η κυρά Δημοκρατία” της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου.

Περιεχόμενο: Παρουσιάζεται το παραμύθι. Συζητάμε, αναλύουμε και εξηγούμε τι σημαί-
νουν οι έννοιες, δημοκρατία, δικτατορία, εκλογές. 

Ερωτήσεις: Τι είναι η εξουσία, οι εκλογές; Πώς νοιώθουμε όταν είμαστε ελεύθεροι; Πώς 
νοιώθουμε όταν δεν είμαστε ελεύθεροι; Τι είναι η συνεργασία; Πώς μπορούμε να 
συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, ώστε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι 
και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον; Τι μπορεί να σκέπτεται η Δημοκρατία μέσα στην 
φυλακή;

2η δραστηριότητα: Δικαιώματα

Υλικά: Εικόνες από έντυπο υλικό

Περιεχόμενο: Προτείνεται στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα κολάζ από εικόνες που 
αποτελούν δικαιώματα που θεωρούνται αναγκαία για τους ανθρώπους, ώστε να ζουν  
αξιοπρεπώς, όπως η τροφή, η ένδυση, η στέγη και η οικογένεια. 

Ερωτήσεις: Ποιες εικόνες θα επιλέξετε; Γιατί επέλεξες αυτήν την εικόνα; Έχουν όλα τα 
παι διά τροφή, στέγη και οικογένεια; Με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε;

3η δραστηριότητα: Μνημεία Ελευθερίας

Υλικά: Η/Υ, διαδίκτυο

Περιεχόμενο: Προτείνεται στα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες και να αποφασίσουν έπειτα 
από επίδειξη εικόνων και φωτογραφιών στον υπολογιστή από την νηπιαγωγό. Οι 
εικόνες και οι φωτογραφίες αφορούν μνημεία για την ελευθερία. Συζητούν για την 
ιστορία του κάθε μνημείου. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την επιλογή ενός 
μνημείου και κατόπιν ζωγραφίζουν το δικό τους μνημείο.

Ερωτήσεις: Ποιος ο σκοπός αυτών των μνημείων; Τι κοινό εχουν; Τι παρατηρείτε;
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4η δραστηριότητα: Πολίτες του κόσμου

Υλικά: Η/Υ, ταινίες μικρού μήκους, διαδίκτυο

Περιεχόμενο: Προβάλλονται ταινίες μικρού μήκους με θεματολογία την πρόσβαση παι-
διών άλλων χωρών στην εκπαίδευση. Γίνεται συζήτηση για την δυνατότητα και την 
πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο και πως αυτό επηρεάζει την ζωή τους.

Ερωτήσεις: Έχουν όλα τα παιδιά την δυνατότητα να πηγαίνουν σχολείο; Τι προτείνετε να 
γίνει; Ποια είναι τα εμπόδια;

Αποτελέσματα

Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται όπως αποτυπώθηκαν οι απόψεις των παιδιών, κατα-
γράφηκαν και ομαδοποιήθηκαν με βάση τις εμπλεκόμενες έννοιες σε τέσσερις κατηγο-
ρίες: Δημοκρατία, Δικαιώματα, Ελευθερία, Πολίτης. Η ανάλυση έγινε με ανάλυση λόγου 
(Stemler, 2001) και με βάση τις περισσότερες αναφορές αναδείχθηκαν οι κυριότερες 
ανα φορές των παιδιών.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία “Δημοκρατία”, από τις αναφορές των παι διών  
της ομάδας εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης κατά τη διάρκεια των δραστηριο-
τήτων φαίνεται να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα και να αντιλαμβάνονται την ελευ-
θερία και την δημοκρατία σε σχέση με τον περιορισμό. 

Ορισμένες από τις απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήσεις ή κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης στις δραστηριότητες δείχνουν ότι διαχωρίζουν το πολίτευμα της δημοκρατίας με 
βάση την ελευθερία. 

Από τις απαντήσεις των παιδιών: 
«Δημοκρατία έχουμε όταν είμαστε ελεύθεροι» 

Στη δεύτερη κατηγορία “Δικαιώματα”, σχετικά με τα δικαιώματα απαριθμούν τις ανα-
γκαιό τητες για την επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών. Η προβολή των 
ταινιών μικρού μήκους έδωσε το έναυσμα να δουν και να συλλογιστούν τις διαφορετικές 
συνθήκες που υπάρχουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και την ιδιαιτερότητα που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι άνθρωποι ως πολίτες άλλων χωρών. 

Από τις απαντήσεις των παιδιών:
«Πρέπει να έχουμε φαγητό, αλλιώς θα πεθάνουμε»
«Μπορούμε να δώσουμε τα παιχνίδια μας, για να παίζουν τα παιδιά που δεν έχουν»

Στη τρίτη κατηγορία “Ελευθερία”, τα παιδιά αναφέρθηκαν στη στέρηση της ελευθερίας 
και την αναγκαιότητα να ζούμε ελεύθεροι. Με την προβολή των εικόνων με τα σύμβολα 
της ελευθερίας εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την αιτία της δημιουργίας τους.

Από τις απαντήσεις των παιδιών:
«Έφτιαξαν αυτό το άγαλμα για την ελευθερία»

Στη τέταρτη κατηγορία “Πολίτης”, τα παιδιά εξέφρασαν απόψεις για το πώς ζουν άλλοι 
πολίτες ανά τον κόσμο.  

Από τις απαντήσεις των παιδιών:
«Κάποια παιδιά περπατάνε ώρες για να φτάσουν στο σχολείο» 
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Τα παιδιά φαίνεται να κατανοούν ότι έχουν δικαιώματα και είναι βασικά για την επι-
βίω σή τους. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν δυσκολίες και προτείνουν λύσεις για να ξε-
πε ραστούν τα εμπόδια.

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Από την παρούσα μελέτη γίνεται σαφές ότι τα παιδιά συμμετέχοντας σε δραστηριότητες 
που αφορούν στην έννοια του δημοκρατικού πολίτη αρχίζουν να δημιουργούν ένα εννοιo-
λογικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις με τους συνομηλίκους και να συμμετέχουν 
σε ομαδικές δραστηριότητες. Θεωρείται πρωτίστης σημασίας να κατανοήσουν τα παιδιά 
τις δημοκρατικές αρχές, δηλαδή, να εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους, τις σκέψεις 
τους, τα συναισθήματά τους μέσα σε διαλογικό πλαίσιο σεβόμενοι τους άλλους.

Το σχολείο κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση του δημοκρατικού πολίτη. 
Επο μένως, προτείνονται δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά προαναφέρθηκαν παραπάνω, 
οι οποίες να κατέχουν πρωταγωνιστική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχολείο 
οφείλει να διαμορφώνει δημοκρατικούς αλλά και ενεργούς πολίτες. Πολίτες που από τη 
μια θα σέβονται τους θεσμούς και τα δικαιώματά τους και από την άλλη θα υλοποιούν τις 
υποχρεώσεις τους και θα προασπίζονται συνάμα και τα δικαιώματα των άλλων όταν αυ τά 
παραβιάζονται. Φυσικά προς τη διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη υπάρχουν κι άλλοι  
παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως οι εκπαιδευτικοί, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα 
σχολικά εγχειρίδια, το στυλ διοίκησης, οι ψυχοκοινωνικές σχέσεις και αντιδράσεις μέσα 
στην τάξη και το σχολικό κλίμα (Ελευθεράκης, 2009).

Η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη δύναται να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο 
(Howard & Gill, 2000) καθώς τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το  
πολίτευμα της δημοκρατίας, την ιστορία του και τη λειτουργία του. Αυτό δύναται να υλο-
ποιη θεί όταν η δημοκρατία προσεγγίζεται μέσα από διάφορα γεγονότα όπως ο εορτασμός 
του Πολυτεχνείου, οι εκλογές, η απεργία (Οικονομίδης, 2009). Το ίδιο μπορεί να συμβεί και  
για τα δικαιώματα. 

Στις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα μπορεί να αναφερθεί η λειτουργία των εκ παι-
δευτικών ως δημοκρατικά πρότυπα συμπεριφοράς (Balias, Dimiza, Diamantopoulou & 
Kiprianos, 2011). Αν οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως δημοκρατικά πρότυπα, δύναται να  
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αντίστοιχου δημοκρατικού παιδαγωγικού κλίματος, οπό-
τε δημιουργούνται εκπαιδευτικές συνθήκες στις οποίες τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν 
τα βιώματα, τις απόψεις και τα συναισθήματα τους, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη 
σε συνθήκες διαλόγου και σεβόμενοι τους άλλους και τη διαφορετική τους άποψη.
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Abstract

The school context is a space not only for dialogue and consensus, but also for confrontations, 
misunderstandings and acts of violence. Studying these facts, discussing how to deal with con-
flicts based on democratic rules of procedure can be useful guides for the treatment of the citizen. 
It is necessary for them to understand democratic principles and to learn to act accordingly, to 
develop the ability to freely express their opinions, thoughts and feelings, the ability to dialogue 
and their self-confidence. The more the individual participates in the school context, the stron-
ger his role and existence (Kakos, 2008). The present study presents the results of a survey of 
a sample of 100 children in kindergarten classes that carried out a program with activities and 
proposed practical applications. According to the results, it is clear that children through activities 
that involve themselves in problem-solving and decision-making situations are able to manage 
situations related to their social relationships in a democratic context.

Keywords: Democracy, citizenship, educational applications.
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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προ-
γράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού διάρκειας 12 εβδομαδιαίων συναντήσεων. Οι συμμε τέ χο-
ντες ήταν μαθητές της Δ΄ (n = 35), Ε΄ (n = 99) και ΣΤ΄ (n = 18) τάξης δημοτικών σχολείων της Θεσ-
σα λονίκης και της Αθήνας. Χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης (n = 91) και ομάδα ελέγχου (n = 61). Η  
αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε πριν και μετά από την εφαρμογή του, καθώς και 
σε μια επαναληπτική μέτρηση στην ομάδα παρέμβασης δύο μήνες μετά από την ολοκλήρωσή του. 
Χρη σιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που εξετάζουν τη σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού, την 
εν συ ναίσθηση, τη σχολική αρέσκεια και τη σχολική αποφυγή, καθώς και τη μοναξιά. Τα αποτελέσματα 
έδει ξαν ότι στην ομάδα παρέμβασης ενισχύθηκε σημαντικά η σημασία που αποδίδουν οι μαθητές στα 
δι καιώ ματά τους, ενώ σημαντικά βελτιώθηκε η ενσυναίσθηση και η σχολική προσαρμογή τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Δικαιώματα, ενσυναίσθηση, σχολική προσαρμογή, μοναξιά.

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού (children’s rights education) διδάσκει στα παι-
διά τα δικαιώματα που αναγράφονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Howe  
& Covell, 2005). Έτσι, αντιλαμβάνονται ότι έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και μπο-
ρούν να είναι φορείς αλλαγών και εξελίξεων, που βελτιώνουν το δικό τους ευ ζην (Covell, 
Howe, & McNeil, 2010).

Το σχολείο είναι ένας θεσμός που κυριαρχεί στη ζωή του παιδιού και είναι οργανωμέ-
νος όπως η κοινωνία. Το παιδί συμμετέχει σε μία ομάδα και έχει δικαιώματα και υποχρεώ-
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σεις ως μαθητής και ως φίλος (Howe & Covell, 2005). Έτσι, ξεκινάει να καλλιεργεί την  
ταυτότητα του πολίτη. Η εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού είναι το κατάλληλο 
πλαίσιο, για να γίνει το παιδί δημοκρατικός πολίτης (Μπρούζος, Σταύρου, & Βασιλόπουλος, 
2019). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο για εφαρμογή της Σύμ βα-
σης στο σχολικό περιβάλλον είναι ενθαρρυντικές (Howe & Covell, 2013). Προγράμματα 
που έχουν εφαρμοστεί σε δημοτικά σχολεία του Βελγίου (Decoene & De Cock, 1996), του 
Κα ναδά (βλ. Covell & Howe, 2001. Howe & Covell, 2007), της Βρετανίας (Covell, Howe, 
& McNeil, 2008. Covell et al., 2010) και της Νέας Ζηλανδίας (Howe & Covell, 2013) δεί- 
 χνουν σταθερά πιο θετικό σχολικό κλίμα, ανεξάρτητα από το είδος του προγράμματος ή 
τον σχολικό πληθυσμό.

Βέβαια, παρόλο που οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής προγραμμάτων για τα δικαιώ-
ματα του παιδιού αποδείχθηκαν ωφέλιμες, είναι περιορισμένες (Howe & Covell, 2013). Για 
αυτόν τον λόγο, επιδιώξαμε την πιλοτική εφαρμογή ενός βραχυπρόθεσμου εκπαιδευτικού 
προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 12 εβδομαδιαίων συναντήσεων 
σε δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας από τον Φεβρουάριο έως τον 
Απρίλιο του σχολικού έτους 2018-2019. Σκοπός του προγράμματος ήταν η εκμάθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού και η ευαισθητοποίηση των μαθητών ηλικίας 9 έως 12 ετών. 
Ταυ τόχρονα, εξετάστηκε η επίδραση της εκπαίδευσης για τα δικαιώματα στη σχολική προ - 
σαρμογή και την ενσυναίσθηση των μαθητών.

Γενικά, οι μαθητές των σχολείων που ενσωματώνουν τη διδασκαλία των δικαιωμάτων 
στο πρόγραμμα σπουδών τους γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν και μαθαίνουν πώς να τα  
εφαρμόζουν έμπρακτα στο σχολείο, όχι μόνο για να βελτιώσουν τη δική τους καθη με ρι-
νότητα, αλλά και για να δείξουν στους συμμαθητές τους ότι τους σέβονται και τους υπε-
ρασπίζονται, όταν το χρειάζονται (Covell & Howe, 2001. Covell et al., 2008). Επιπλέον,  
παρουσιάζουν πιο θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, και αναπτύσσουν μεγαλύτερη απο-
δο χή των άλλων (Covell & Howe, 2001, 2007. Covell et al., 2008). Ταυτόχρονα, στρέφο-
νται πιο εύκολα στους συνομηλίκους ή τον εκπαιδευτικό της τάξης για υποστήριξη, όταν 
επιθυμούν να μοιραστούν ένα πρόβλημα (Covell & Howe, 2001. Covell et al., 2008).

Το υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον βελτιώνει τη σχολική προσαρμογή του μαθητή 
στο σχολείο (Buhs, 2005). Η σχολική προσαρμογή είναι μία πολύπτυχη διαδικασία με κοι-
νωνικές, συναισθηματικές και ακαδημαϊκές διαστάσεις (Birch & Ladd, 1997). Περιλαμ-
βά νει την ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού, τις διαπροσωπικές σχέσεις του με τους εκπαι-
δευτικούς και τους συνομηλίκους, το συναίσθημα μοναξιάς, και τη στάση αρέσκειας ή 
δυ  σαρέσκειας του σχολείου, και τον βαθμό εμπλοκής, κι όχι αποφυγής, του σχολικού πε ρι- 
βάλλοντος και των σχολικών δραστηριοτήτων (Birch & Ladd, 1997). Παρουσιάζει ενδια-
φέρον η διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί η εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού 
στη σχολική προσαρμογή του μαθητή, καθώς φαίνεται να καλλιεργεί το αίσθημα αρέσκει-
ας απέναντι στο σχολείο (Covell et al., 2008). Για αυτόν τον λόγο, η σχολική προσαρμογή 
προσδιορίστηκε ως η στάση αρέσκειας ή αποφυγής που εκδηλώνει το παιδί απέναντι στο 
σχολικό περιβάλλον και τις σχολικές δραστηριότητες, καθώς και το συναίσθημα μοναξιάς 
που νιώθει κατά την παραμονή του σχολείο (Birch & Ladd, 1997).

Εκτός από τη σχολική προσαρμογή, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της ενσυ ναί-
σθησης. Η ενσυναίσθηση (empathy) είναι η κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς 
ενός ανθρώπου, η κατανόηση του τρόπου που αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του και 
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ερμηνεύει τις εμπειρίες του (Rogers, 1957). Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος εισέρχεται σε μία 
«σαν να» κατάσταση και βιώνει τον εσωτερικό, ιδιωτικό κόσμο ενός άλλου ανθρώπου σαν  
να είναι δικός του (Μπρούζος, 2004). Στην παρούσα έρευνα, οι δραστηριότητες του εκ-
παι δευτικού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού αναδεικνύουν την ενσυ ναί-
σθη ση σε σημαντικό προσόν, για να κατανοεί κάποιος τα δικαιώματα των άλλων.

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, εφαρμόσαμε ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
τα δικαιώματα του παιδιού σε μαθητές ηλικίας 9 έως 12 ετών, προκειμένου να μελετηθεί η  
επίδραση της εκπαίδευσης για τα δικαιώματα στη σχολική προσαρμογή και στην εν συ ναί-
σθηση των μαθητών.

Μέθοδος

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πιλοτικού εκ-
παιδευτικού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού διάρκειας 12 συναντήσεων σε  
μαθητές ηλικίας 9 έως 12 ετών. Μελετήθηκε η επίδραση που έχει η εκπαίδευση για τα δι-
καιώματα, στη γνώση και κατανόηση αυτών από τους μαθητές, στη σχολική προσαρμογή 
τους αλλά και στην ενσυναίσθησή τους.

Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι έπειτα από την εφαρμογή του προγράμματος για τα δι-
καιώματα οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης θα αποδίδουν (1) μεγαλύτερη σημασία στα 
δικαιώματα του παιδιού από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, (2) θα παρουσιάσουν 
υψηλότερο επίπεδο ενσυναίσθησης, και (3) θα παρουσιάσουν υψηλότερο επίπεδο σχο λι-
κής προσαρμογής από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας ήταν 152 μαθητές (75 αγόρια, 77 κορίτσια) 
ηλικίας 10 έως 12 ετών, που φοιτούσαν στη Δ΄ (n = 35), Ε΄ (n = 99), και ΣΤ΄ (n = 18) τάξη  
δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των 
τμημάτων τους. Οι μαθητές συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας, έπειτα από τη 
γρα πτή συναίνεση των γονέων τους και την προφορική συγκατάθεση των ίδιων.

Εφαρμόστηκε η πειραματική μέθοδος, προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού προγράμματος και να εντοπιστούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στις δύο 
ομάδες. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο 
έως τον Απρίλιο του σχολικού έτους 2018-2019. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδα πα-
ρέμ βασης (n = 91: Δ΄ τάξη = 17, Ε΄ τάξη = 56, ΣΤ΄ τάξη = 18) και ομάδα ελέγχου (n = 61,  
Δ΄ τάξη = 18, Ε΄ τάξη = 43). Οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης συμπλήρωσαν ερωτη-
ματολόγια και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα του παι-
διού, που προτείνει η παρούσα έρευνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφάρμοσαν οι εκ παι- 
  δευτικοί των τμημάτων ή η πρώτη συγγραφέας. Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου συ μπλή -
ρωσαν μόνο ερωτηματολόγια στην αρχή και στο τέλος. Η ανωνυμία των συμμετε χόντων 
εξασφαλίστηκε με την κωδικοποίηση των σχολείων και των υποκειμένων της έρευνας.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση περιγράφονται παρακάτω.

Σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Το Ερωτηματολόγιο Σημασίας των Δικαιωμά-
των του Παιδιού (Hart, Pavlović, & Zeidner, 2001) εξετάζει με 40 προτάσεις τον βαθμό 
που οι μαθητές θεωρούν ότι τα δικαιώματα του παιδιού είναι σημαντικά στο πλαίσιο του 
σχο λείου. Στην παρούσα έρευνα, η αρχική μορφή του ερωτηματολογίου προσαρμόστηκε 
και διατηρήθηκαν 32 προτάσεις. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με τον  
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δείκτη α του Cronbach (βλ. Πίνακα 1, Πίνακα 2). Οι απαντήσεις των μαθητών στις προ-
τάσεις κυμαίνονται από το 1 (πάρα πολύ σημαντικό) έως το 5 (καθόλου σημαντικό).

Ενσυναίσθηση. Ο Δείκτης Ενσυναίσθησης της Bryant (Bryant, 1982. Mitsopoulou, &  
Giovazolias, 2013) χωρίζεται σε τρεις παράγοντες. Η κλίμακα των Συναισθημάτων Λύπης  
(feelings of sadness) περιλαμβάνει 7 προτάσεις, η κλίμακα της Κατανόησης Συναισθημά
των (understanding feelings) έχει 9 προτάσεις, και η κλίμακα της Αντίδρασης Κλάματος 
(tearful reaction) αποτελείται από 4 προτάσεις. Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με τον δείκτη α του Cronbach (βλ. Πίνακα 1, Πίνακα 2). 
Οι απαντήσεις των μαθητών στις προτάσεις είναι ναι ή όχι.

Σχολική αρέσκεια και σχολική αποφυγή. Το Ερωτηματολόγιο της Σχολικής Αρέσκειας 
και Σχολικής Αποφυγής (School Liking and Avoidance Questionnaire – SLAQ) (Ladd, 
Buhs, & Seid, 2000) χωρίζεται σε δύο παράγοντες. Η υποκλίμακα της Σχολικής Αρέσκειας 
(school liking) έχει 9 προτάσεις και η υποκλίμακα της Σχολικής Αποφυγής (school avoid-
ance) έχει 5 προτάσεις. Η λεκτική διατύπωση των προτάσεων διορθώθηκε και η 3-βαθμη 
κλίμακα απάντησης του ερωτηματολογίου αντικαταστάθηκε με μία 5-βαθμη κλίμακα, για 
να ταιριάζει στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών (Smith, 2011). Έτσι, οι απαντήσεις των 
μαθητών στις προτάσεις κυμαίνονται από το (1) σχεδόν ποτέ έως το (5) σχεδόν πάντα 
(Smith, 2011). Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε 
με τον δείκτη α του Cronbach (βλ. Πίνακα 1, Πίνακα 2).

Μοναξιά. Το Ερωτηματολόγιο Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυσαρέσκειας (Loneliness 
and Social Dissatisfaction Questionnaire – LSDQ) (Cassidy & Asher, 1992) χωρίζεται 
σε δύο παράγοντες, που μετρούν τη Μοναξιά (loneliness) και την Κοινωνική Δυσαρέσκεια 
(social dissatisfaction). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, διατηρήθηκαν οι 3 προτάσεις  
της υποκλίμακας της Μοναξιάς και προστέθηκαν 2 προτάσεις, προκειμένου να δημιουρ γη-
θεί μία κλίμακα Μοναξιάς με πέντε προτάσεις, που μετρούν το συναίσθημα μοναξιάς που  
νιώθει ο μαθητής στο σχολείο (Ladd, Kochenderfer, & Coleman, 1997). Οι απαντήσεις των  
μαθητών στις προτάσεις κυμαίνονται από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάντα). Στην παρού-
σα έρευνα, η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με τον δείκτη α του Cron-
bach (βλ. Πίνακα 1, Πίνακα 2).

Πίνακας 1: «Αξιοπιστία Εργαλείων στην Ομάδα Παρέμβασης»

Προ-μέτρηση Μετα-μέτρηση Επαναληπτική Μέτρηση

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού α = .93 α = .93 α = .95

Συναισθήματα Λύπηςα α = .72 α = .71 α = .80

Κατανόηση Συναισθημάτωνβ α = .67 α = .60 α = .59

Αντίδραση Κλάματος α = .71 α = .67 α = .80

Σχολική Αρέσκεια α = .92 α = .92 α = .93

Σχολική Αποφυγή α = .82 α = .83 α = .84

Μοναξιά α = .88 α = .93 α = .92

Σημείωση: α Έπειτα από αφαίρεση μίας πρότασης. β Έπειτα από αφαίρεση δύο προτάσεων.
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Πίνακας 2: «Αξιοπιστία Εργαλείων στην Ομάδα Ελέγχου»

Προ-μέτρηση Μετα-μέτρηση

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού α = .87 α = .92

Συναισθήματα Λύπηςα α = .67 α = .76

Κατανόηση Συναισθημάτωνβ α = .64 α = .63

Αντίδραση Κλάματος α = .63 α = .62

Σχολική Αρέσκεια α = .89 α = .91

Σχολική Αποφυγή α = .79 α = .86

Μοναξιά α = .85 α = .93

Σημείωση: α Έπειτα από αφαίρεση μίας πρότασης. β Έπειτα από αφαίρεση δύο προτάσεων.

Οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης συμμετείχαν σε 12 συναντήσεις εκπαίδευσης για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Συγκεκριμένα, επιλέξαμε 12 δραστηριότητες του εγχειριδίου 
Compasito (Flowers, 2007) με βάση τη νοηματική συνέχεια και την καταλληλότητα της  
ηλικιακής ομάδας: 1. Τα Δικαιώματα του Λαγού, 2. Κάντε Ένα Βήμα Μπροστά, 3. Πού στέ 
κεσαι;, 4. Ένα Σύνταγμα για την Ομάδα μας, 5. Η Μάχη του Πορτοκαλιού, 6. Σκηνές Εκ φο βι
σμού, 7. Αγαπητό Ημερολόγιο…, 8. Σιωπηλός Ομιλητής, 9. Βοηθός Αντί για Θεατής, 10. Τα  
Αγόρια δεν Κλαίνε, 11. Σύγχρονο Παραμύθι, 12. Μόμπιλ Δικαιωμάτων. Κάθε συνάντηση 
είχε διάρκεια περίπου 45 λεπτά (45΄).

Πριν από την έναρξη του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων που ήταν 
συ ντονιστές του εκπαιδευτικού προγράμματος συμμετείχαν σε ενημερωτικές επιμορ φω-
τικές συναντήσεις με την πρώτη συγγραφέα της εργασίας, προκειμένου να πληρο φο ρη-
θούν τι είναι η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και πώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο  
της τάξης. Επιπλέον, έμαθαν τις βασικές αρχές της προσωποκεντρικής θεωρίας συμβου-
λευ τικής και εξασκήθηκαν στην προσωποκεντρική συμβουλευτική (Μπρούζος, 2004). Ο  
δάσκαλος που σέβεται τα δικαιώματα των μαθητών του δεν μπορεί παρά να είναι προ σω-
ποκεντρικός, γιατί έτσι τοποθετεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος το παιδί και εστιάζει στην  
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εκπλήρωση των επιθυμιών και αναγκών του, προ κει-
μένου να πετύχει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και να αναδείξει την 
αξία του ως μοναδικής και ανεπανάληπτης οντότητας, όπως επιδιώκει και η εκπαίδευση 
για τα δικαιώματα του παιδιού (Howe & Covell, 2013. Μπρούζος, 2009. Μπρούζος κ. 
συν., 2019).

Οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την αξιολό-
γηση του προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού πριν και μετά από την εφαρ μο γή  
του, αλλά και σε μία επαναληπτική μέτρηση δύο μήνες αργότερα. Οι μαθητές της ομάδας  
ελέγχου συμπλήρωσαν τα ίδια ερωτηματολόγια πριν και μετά από την εφαρ μο γή του  
προ γράμματος στην ομάδα παρέμβασης. Όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ερωτημα το-
λόγια στο σχολείο και η διαδικασία συμπλήρωσης είχε διάρκεια περίπου μίας ώρας (60΄).

Αποτελέσματα

Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό 
πακέτο IBM SPSS Statistics 25.
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Χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος t - test για εξαρτημένα δείγματα, προκειμένου 
να εντοπιστούν τυχόν διαφορές στην κατανόηση της σημασίας των δικαιωμάτων του  
παιδιού από τα μέλη, στο επίπεδο ενσυναίσθησής τους και στον βαθμό σχολικής προ σαρ-
μογής τους μετά από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα δικαιώματα 
του παιδιού στην ομάδα παρέμβασης, καθώς και δύο μήνες έπειτα από την ολοκλήρωσή 
του.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου t έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
τα μέλη της ομάδας παρέμβασης αξιολογούν διαφορετικά τα δικαιώματα του παιδιού 
αποδίδοντας σημαντικά μεγαλύτερη σημασία σε αυτά, t(90) = -4.502, p = .000 (βλ. Πίνα κα 
3). Επιδεικνύουν σημαντικά υψηλότερο επίπεδο ενσυναίσθησης απέναντι στους άλλους,  
βιώνοντας συχνότερα συναισθήματα λύπης, t(90) = -2.442, p = .017, κατανοώντας βαθύ-
τερα τα συναισθήματα των άλλων, t(90) = -4.502, p = .000, και εκδηλώνοντας αντιδρά σεις  
κλάματος, t(90) = -6.452, p = .000 (βλ. Πίνακα 3). Τέλος, εμφανίζουν σημαντικά υψη λό-
τερο βαθμό σχολικής προσαρμογής, καθώς τους αρέσει περισσότερο το σχολείο, t(90) = 
-2.523, p = .013, και το αποφεύγουν λιγότερο, t(90) = -3.130, p = .002, ενώ νιώθουν χα-
μηλότερο επίπεδο μοναξιάς, t(90) = -2.997, p = .004 (βλ. Πίνακα 3). Δύο μήνες αρ γότερα 
τα μέλη συνέχισαν να εκδηλώνουν σημαντικά μεγαλύτερο επίπεδο σχολικής αρέσκειας 
απέναντι στο σχολικό περιβάλλον και τις σχολικές δραστηριότητες, t(90) = -2.578, p = .012,  
αλλά και σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο μοναξιάς στο σχολείο, t(90) = -2.046, p = .044 
(βλ. Πίνακα 4).

Από την άλλη πλευρά, τα μέλη της ομάδας ελέγχου αποδίδουν σημαντικά μικρότερη 
ση μασία στα δικαιώματα του παιδιού, t(60) = 3.971, p = .000, επιδεικνύουν σημαντικά χα-
μηλότερο επίπεδο ενσυναίσθησης απέναντι σε λυπημένους ανθρώπους, t(60) = 2.037, p 
= .046, και εκδηλώνουν σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σχολικής προσαρμογής με χαμη-
λότερη σχολική αρέσκεια, t(60) = 3.678, p = .001, υψηλότερη σχολική αποφυγή, t(60) = 
4.728, p = .000, και υψηλότερο επίπεδο μοναξιάς, t(60) = 3.562, p = .001 (βλ. Πίνακα 5).

Πίνακας 3: «Αποτελέσματα Αναλύσεων Δεδομένων Ομάδας Παρέμβασης»

Προ-μέτρηση Μετα-μέτρηση p

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού Μ.Ο. = 133.78
Τ.Α. = 16.97

Μ.Ο. = 141.79
Τ.Α. = 14.47 .000

Συναισθήματα Λύπης Μ.Ο. = 4.73
Τ.Α. = 1.57

Μ.Ο. = 5.15
Τ.Α. = 1.33 .017

Κατανόηση Συναισθημάτων Μ.Ο. = 5.37
Τ.Α. = 1.71

Μ.Ο. = 6.13
Τ.Α. = 1.25 .000

Αντίδραση Κλάματος Μ.Ο. = 1.00
Τ.Α. = 1.27

Μ.Ο. = 1.96
Τ.Α. = 1.42 .000

Σχολική Αρέσκεια Μ.Ο. = 32.90
Τ.Α. = 8.26

Μ.Ο. = 34.76
Τ.Α. = 8.23 .013

Σχολική Αποφυγή Μ.Ο. = 17.99
Τ.Α. = 5.29

Μ.Ο. = 19.60
Τ.Α. = 4.63 .002

Μοναξιά
Μ.Ο. = 21.79
Τ.Α. = 4.08

Μ.Ο. = 22.84
Τ.Α. = 3.69 .004
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Πίνακας 4: «Αποτελέσματα Αναλύσεων Δεδομένων Ομάδας Παρέμβασης»

Μετα-μέτρηση Επαναληππτική μέτρηση p

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού Μ.Ο. = 141.79
Τ.Α. = 14.47

Μ.Ο. = 143.08
Τ.Α. = 15.96 .225

Συναισθήματα Λύπης Μ.Ο. = 5.15
Τ.Α. = 1.33

Μ.Ο. = 4.92
Τ.Α. = 1.63 .166

Κατανόηση Συναισθημάτων Μ.Ο. = 6.13
Τ.Α. = 1.25

Μ.Ο. = 6.35
Τ.Α. = 1.08 .061

Αντίδραση Κλάματος Μ.Ο. = 1.96
Τ.Α. = 1.42

Μ.Ο. = 2.08
Τ.Α. = 1.59 .389

Σχολική Αρέσκεια Μ.Ο. = 34.76
Τ.Α. = 8.23

Μ.Ο. = 36.47
Τ.Α. = 8.21 .012

Σχολική Αποφυγή Μ.Ο. = 19.60
Τ.Α. = 4.63

Μ.Ο. = 19.75
Τ.Α. = 4.79 .746

Μοναξιά
Μ.Ο. = 22.84
Τ.Α. = 3.69

Μ.Ο. = 23.49
Τ.Α. = 2.90 .044

Πίνακας 5: «Αποτελέσματα Αναλύσεων Δεδομένων Ομάδας Ελέγχου»

Προ-μέτρηση Μετα-μέτρηση p

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού Μ.Ο. = 140.21
Τ.Α. = 11.30

Μ.Ο. = 134.92
Τ.Α. = 15.00 .000

Συναισθήματα Λύπης Μ.Ο. = 4.30
Τ.Α. = 1.64

Μ.Ο. = 4.05
Τ.Α. = 1.85 .046

Κατανόηση Συναισθημάτων Μ.Ο. = 5.18
Τ.Α. = 1.71

Μ.Ο. = 5.08
Τ.Α. = 1.72 .522

Αντίδραση Κλάματος Μ.Ο. = 1.39
Τ.Α. = 1.30

Μ.Ο. = 1.49
Τ.Α. = 1.31 .347

Σχολική Αρέσκεια Μ.Ο. = 34.30
Τ.Α. = 8.19

Μ.Ο. = 32.85
Τ.Α. = 8.79 .001

Σχολική Αποφυγή Μ.Ο. = 17.93
Τ.Α. = 5.18

Μ.Ο. = 16.33
Τ.Α. = 5.60 .000

Μοναξιά
Μ.Ο. = 22.36
Τ.Α. = 3.44

Μ.Ο. = 21.41
Τ.Α. = 3.99 .001

Επιπλέον, διεξήχθη ο στατιστικός έλεγχος t - test για ανεξάρτητα δείγματα, προκειμένου 
να εντοπιστούν τυχόν διαφορές στην κατανόηση της σημασίας των δικαιωμάτων του 
παι διού ανάμεσα στα μέλη της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου, στο επίπεδο 
εν συναίσθησής τους και στον βαθμό σχολικής προσαρμογής τους πριν και μετά από την 
εφαρ μογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού στην ομάδα 
παρέμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου t δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στον μέσο 
όρο των μεταβλητών ανάμεσα στις δύο ομάδες πριν από την εφαρμογή του προγράμματος, 
εκτός από τη μεταβλητή σημασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Συγκεκριμένα, τα μέλη 
της ομάδας ελέγχου αποδίδουν σημαντικά μεγαλύτερη σημασία στα δικαιώματα του παι-
διού, t(150) = -2.597, p = .010 (βλ. Πίνακα 6).

Ωστόσο, μετά από την εφαρμογή του προγράμματος στην ομάδα παρέμβασης σημειώ-
θηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον μέσο όρο όλων των μεταβλητών ανάμεσα στις 
δύο ομάδες, εκτός από τη μεταβλητή της σχολικής αρέσκειας. Συγκεκριμένα, τα μέλη της 
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ομάδας παρέμβασης αξιολογούν διαφορετικά τα δικαιώματα του παιδιού αποδίδοντας 
ση μαντικά μεγαλύτερη σημασία σε αυτά από τα μέλη της ομάδας ελέγχου, t(150) = 2.828,  
p = .005 (βλ. Πίνακα 7). Επιπλέον, επιδεικνύουν σημαντικά υψηλότερο επίπεδο ενσυναί σθη-
σης απέναντι στους άλλους, βιώνοντας συχνότερα συναισθήματα λύπης, t(150) = 4.270,  
p = .000, κατανοώντας βαθύτερα τα συναισθήματα των άλλων, t(150) = 4.337, p = .000, 
και εκδηλώνοντας αντιδράσεις κλάματος, t(150) = 2.035, p = .044 (βλ. Πίνακα 7). Τέλος, 
εκδηλώνουν σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σχολικής αποφυγής απέναντι στο σχολικό 
περιβάλλον και τις σχολικές δραστηριότητες, t(150) = 3.926, p = .000, αλλά και σημαντι-
κά χαμηλότερη μοναξιά στο σχολείο, t(150) = 2.258, p = .025, από τα μέλητους μαθητές 
της ομάδας ελέγχου (βλ. Πίνακα 7).

Πίνακας 6: «Αποτελέσματα Σύγκρισης Ομάδας Παρέμβασης και Ελέγχου»

Προ-μέτρηση (ο.π.) Προ-μέτρηση (ο.ε.) p

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού Μ.Ο. = 133.78
Τ.Α. = 16.97

Μ.Ο. = 140.21
Τ.Α. = 11.30 .010

Συναισθήματα Λύπης Μ.Ο. = 4.73
Τ.Α. = 1.57

Μ.Ο. = 4.30
Τ.Α. = 1.64 .067

Κατανόηση Συναισθημάτων Μ.Ο. = 5.37
Τ.Α. = 1.71

Μ.Ο. = 5.18
Τ.Α. = 1.71 .108

Αντίδραση Κλάματος Μ.Ο. = 1.00
Τ.Α. = 1.27

Μ.Ο. = 1.39
Τ.Α. = 1.30 .497

Σχολική Αρέσκεια Μ.Ο. = 32.90
Τ.Α. = 8.26

Μ.Ο. = 34.30
Τ.Α. = 8.19 .308

Σχολική Αποφυγή Μ.Ο. = 17.99
Τ.Α. = 5.29

Μ.Ο. = 17.93
Τ.Α. = 5.18 .950

Μοναξιά
Μ.Ο. = 21.79
Τ.Α. = 4.08

Μ.Ο. = 22.36
Τ.Α. = 3.44 .372

Πίνακας 7: «Αποτελέσματα Σύγκρισης Ομάδας Παρέμβασης και Ομάδας Ελέγχου»

Μετα-μέτρηση (ο.π.) Μετα-μέτρηση (ο.ε.) p

Σημασία Δικαιωμάτων Παιδιού Μ.Ο. = 141,79
Τ.Α. = 14,47

Μ.Ο. = 134,92
Τ.Α. = 15,00 .005

Συναισθήματα Λύπης Μ.Ο. = 5.15
Τ.Α. = 1.33

Μ.Ο. = 4.05
Τ.Α. = 1.85 .044

Κατανόηση Συναισθημάτων Μ.Ο. = 6.13
Τ.Α. = 1.25

Μ.Ο. = 5.08
Τ.Α. = 1.72 .000

Αντίδραση Κλάματος Μ.Ο. = 1.96
Τ.Α. = 1.42

Μ.Ο. = 1.49
Τ.Α. = 1.31 .000

Σχολική Αρέσκεια Μ.Ο. = 34.76
Τ.Α. = 8.23

Μ.Ο. = 32.85
Τ.Α. = 8.79 .176

Σχολική Αποφυγή Μ.Ο. = 19.60
Τ.Α. = 4.63

Μ.Ο. = 16.33
Τ.Α. = 5.60 .000

Μοναξιά
Μ.Ο. = 22.84
Τ.Α. = 3.69

Μ.Ο. = 21.41
Τ.Α. = 3.99 .025
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Συζήτηση/Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού σε ένα 
ωφέλιμο μέσο θετικής αλλαγής και επίδρασης στη σχολική καθημερινότητα των μαθητών 
δημοτικού σχολείου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενα ενθαρρυντικά ερευνητικά ευρήματα 
(Covell & Howe, 2001, 2007. Covell et al., 2008). Αν και είναι επιθυμητό η εκπαίδευση για  
τα δικαιώματα να διαχέεται στο συνολικό επίσημο και κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (Covell  
et al., 2010), ακόμη και μία βραχυπρόθεσμη παρέμβαση 12 εβδομάδων φαίνεται να αρκεί, 
για να αφυπνίσει τα παιδιά σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Βέβαια, εί-
ναι απαραίτητη η ουσιαστική δέσμευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα  
περιφρουρήσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και θα διαδώσουν το πραγματικό νόημα 
τους στη σχολική κοινότητα (Howe & Covell, 2013).

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα στηρίζουν και τις τρεις ερευνητικές υποθέσεις. Έπειτα από  
την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού, οι μα-
θητές της ομάδας παρέμβασης φάνηκε να αναγνωρίζουν περισσότερα δικαιώματα και να 
κατανοούν βαθύτερα τη σημασία τους για το παιδί. Άλλωστε, παλιότερες έρευνες έχουν 
δείξει ότι η εκπαίδευση για τα δικαιώματα προσφέρει γνώσεις και ευαισθητοποιεί τα παι διά 
όχι μόνο για τα δικά τους δικαιώματα, αλλά και για των άλλων παιδιών (Covell & Howe,  
2001. Covell et al., 2008). Συνδέουν τα δικαιώματα με την ελευθερία, εκτιμώντας την αξία  
των ορίων και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες απέναντι στους συναν-
θρώπους τους.

Η συνειδητοποίηση της αξίας των δικαιωμάτων οδηγεί σε περισσότερο κοινωνικά υπεύ-
θυνη συμπεριφορά και καλύτερες κοινωνικές σχέσεις. Τα παιδιά επιλύουν με μεγα λύ τερη 
δημιουργικότητα διαφωνίες και συγκρούσεις, αποφεύγοντας αντικοινωνικές μορφές συ-
μπεριφοράς (Covell & Howe, 2001. Covell et al., 2008). Στην παρούσα έρευνα, η εκπαίδευ-
ση για τα δικαιώματα οδήγησε σε βελτίωση του επιπέδου ενσυναίσθησης των μαθητών  
της ομάδας παρέμβασης, που είναι πιθανόν να ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς στην 
τάξη και το σχολείο. Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος προέτρεψαν τους  
μαθητές να αφήσουν τη δική τους οπτική γωνία και να υιοθετήσουν τη θέση άλλων παι-
διών που δεν είχα τα ίδια δικαιώματα με εκείνους. Αυτό σταδιακά τους βοήθησε να κα τα-
νοήσουν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και την πολυσημία των καθημερινών κατα-
στάσεων, βοηθώντας τους να είναι πιο υπομονετικοί, διαλλακτικοί και δημιουργικοί σε μία  
δύσκολη κατάσταση.

Γενικά, η εκπαίδευση για τα δικαιώματα καλλιεργεί ένα σταθερά πιο θετικό σχολικό 
κλίμα, που πιθανόν να ενισχύει την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο (Covell et al., 
2008). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προτείνουν ότι το παιδί που γίνεται απο-
δεκτό και σεβαστό από τους άλλους περνώντας τη καθημερινότητα του σε ένα ήρεμο και  
ασφαλές σχολικό περιβάλλον φαίνεται να αναπτύσσει μεγαλύτερη αρέσκεια για το σχο λείο  
περιορίζοντας τη στάση αποφυγής και το συναίσθημα μοναξιάς.

Μάλιστα, η επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού 
που προτείνει η παρούσα έρευνα, φαίνεται αν κανείς συγκρίνει τη διαφορά ανάμεσα στους  
μαθητές που συμμετείχαν και σε εκείνους που δεν το παρακολούθησαν. Οι μαθητές της ομά-
δας παρέμβασης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση τόσο στην κατανόηση της σημα σίας  
των δικαιωμάτων, όσο και στην ενσυναίσθηση και τη σχολική προσαρμογή. Από την άλλη, οι  
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μαθητές της ομάδας ελέγχου σημείωσαν χαμηλότερη κατανόηση των δικαιωμάτων, αλλά 
και μικρότερη ενσυναίσθηση και σχολική προσαρμογή με το πέρας του χρόνου.

Γίνεται πλέον φανερό ότι η εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού είναι ουσιαστική 
και απαραίτητη στο πλαίσιο του δημοτικού σχολείου, καθώς έχει πολλαπλά οφέλη για τους 
μαθητές. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι μικροί πολίτες και ο μόνος τρόπος να εί ναι 
ευσυνείδητοι δημοκρατικοί πολίτες που ασκούν με σύνεση τα δικαιώματά τους είναι η ορθή  
καθοδήγηση των ενηλίκων. Είναι ωφέλιμο μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα να επε-
κταθούν και να συμπεριλάβουν παιδιά άλλων ηλικιών σε διαφορετικά πλαίσια. Γιατί πώς  
θα σέβεται και θα εξασκεί κανείς τα δικαιώματά του, αν δε διδαχθεί τον τρόπο;
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Abstract

The aim of this study was to implement and evaluate a 12-week pilot children’s rights educational 
program. Participants were elementary school students (n = 152) divided into intervention (n = 
91) and control (n = 61) group. The program was evaluated with a questionnaire on the impor-
tance of children’s rights (Hart, Pavlović, & Zeidner, 2001), Bryant’s Empathy Index (Bryant, 1982. 
Mitsopoulou & Giovazolias, 2013), the School Liking and School Avoidance Questionnaire (Ladd, 
Buhs, & Seid, 2000), and a loneliness questionnaire (Cassidy & Asher, 1992. Ladd, Kochenderfer, 
& Coleman, 1997) before and after its implementation, as well as in a follow-up measurement in 
the intervention group two months after its completion. The results showed that the intervention 
group significantly strengthened the importance of the students’ rights, while significantly improv-
ing their empathy and adjustment.
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Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση προβάλει μία διδακτική πρόταση που αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει το παιδί-
αναγνώστη πάνω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τον βοηθήσει να κατανοήσει το δικαίωμά 
του σε αυτά και κατ’ επέκταση να μάθει να τα σέβεται αλλά και να αγωνίζεται κατά της καταπάτησής 
τους. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη βοήθεια της παιδικής λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα μέσω 
του βιβλίου γνώσεων για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας της Μαρίζας Ντεκάστρο, 
«Πού κρύβονται τα δικαιώματα;». Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση βασίζεται στην εφαρμογή της  
«συναλλακτικής θεωρίας της ανάγνωσης» της Louise M. Rosenblatt και τον εμπλουτισμό της λο-
γο τεχνικής διδασκαλίας με δραστηριότητες που διευρύνουν όσα παρουσιάζει το κείμενο. Μέσα από 
αυτή το παιδί καλείται να προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα και να κατανοήσει τις πληροφορίες που του 
παρέχονται, να αλληλεπιδράσει με το θέμα, να αναθεωρήσει και να ανακατασκευάσει όλα όσα έχει  
στο μυαλό του μέχρι τώρα και μελλοντικά να σταθεί κριτικά απέναντι σε κάποιο περιστατικό κα τα πά-
τησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρώπινα δικαιώματα, παιδικό βιβλίο γνώσεων, Rosenblatt, πρόσληψη, κριτική 
σκέψη.

Εισαγωγή

Τα παιδιά δέχονται πολλά και καινούρια ερεθίσματα από το περιβάλλον στο οποίο βρί-
σκο νται κάθε φορά (Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου, 2017). Έτσι αποκτούν εμπειρίες και προ-
σωπικά βιώματα, τα οποία ανακαλούν όταν έρθουν σε επαφή με ένα λογοτεχνικό κεί μενο 
που τα αφορά (Μαλαφάντης, 2015). Χρησιμοποιώντας τις παλιότερες εμπειρίες τους  
και βιώνοντας ξανά την εμπειρία που τους προσφέρεται μέσω του κειμένου, με το οποίο 
έρχονται σε επαφή, οικειοποιούνται τη νέα γνώση και την ενσωματώνουν στα όσα ήδη 
γνωρίζουν δομώντας νέα νοήματα. Στην ουσία τα παιδιά επανερμηνεύουν την «παλιά 
γνώση» υπό το πρίσμα των νέων πληροφοριών που τους προσφέρονται μέσω ενός μυ-
θοπλαστικού ή μη κειμένου (Rosenblatt, 1994). 

Όλη αυτή η διαδικασία δεν περιγράφει την παθητική πρόσληψη πληροφοριών αλλά 
την συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ αναγνώστη και κειμένου, όπως αυτή παρουσιάζεται 
με τη «συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης» που προτείνει η Louise M. Rosenblatt 
(Καρπόζηλου, 1994). Μία θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι εμπλουτίζοντας την διδακτική 
της λογοτεχνίας μπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής 
σκέψης των παιδιών (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία της Rosenblatt περιγράφει τη σχέση του αναγνώστη με  
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το κείμενο ως ένα ζωντανό κύκλωμα, όπου συντελείται μία συνεχής ανταλλαγή πλη ρο-
φοριών. Επιπλέον, σημειώνει πως η αναγνωστική πράξη αποτελεί ένα μοναδικό συμβάν 
γενικά στο χρόνο αλλά και πιο ειδικά στη ζωή του αναγνώστη. Υποστηρίζεται ότι αν η  
ανάγνωση ενός κειμένου πραγματοποιηθεί κάποια άλλη χρονική στιγμή μπορεί να ενερ-
γο ποιήσει διαφορετικά στοιχεία στη μνήμη του αναγνώστη και να δημιουργήσει ένα εντε-
λώς διαφορετικό αποτέλεσμα (Rosenblatt, 1994).

Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί το κείμενο επιτελεί δύο λειτουργίες. Αρχικά δρα ως «κί νη-
τρο», το οποίο ενεργοποιεί τις λογοτεχνικές και τις προσωπικές εμπειρίες του αναγνώστη, 
και στη συνέχεια δρα ως «οδηγός», ο οποίος βοηθά τον αναγνώστη να οργανώσει την 
αντα πόκρισή του, επιλέγοντας ή/και απορρίπτοντας στοιχεία του κειμένου (Rosenblatt, 
1994). Αυτή η «επιλεκτική προσοχή», που ρυθμίζει τα στοιχεία τα οποία θα προσλάβει ο 
αναγνώστης κατά την αναγνωστική διαδικασία, μπορεί να τον οδηγήσει, με τη σειρά της, 
στην αισθητική ή μη αισθητική-πληροφοριακή ανάγνωση του κειμένου.    

Έτσι, η αναγνωστική ανταπόκριση διακρίνεται από διαβαθμίσεις, καθώς εξαρτάται τόσο 
από την «επιλεκτική προσοχή» του αναγνώστη, και τα στοιχεία στα οποία θα εστιάσει κάθε 
στιγμή το ενδιαφέρον του, όσο και από την ευχαρίστηση που αντλεί από την αναγνωστική 
του εμπειρία (Rosenblatt, 1994). Μέσω της «συναλλακτικής θεωρίας της ανάγνωσης» σε 
καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζεται ο ρόλος και το έργο του κειμένου, αλλά αντίθετα 
επισημαίνεται πως και οι δύο, κείμενο και αναγνώστης, αποτελούν συνδημιουργοί του 
λογοτεχνικού συμβάντος (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).

Μέσω της παρούσας εισήγησης, και έχοντας ως θεωρητικό πλαίσιο τη «συναλλακτική 
θεωρία της ανάγνωσης» της Rosenblatt, θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε και να πα-
ρουσιάσουμε την διδακτική πρόταση προσέγγισης ενός βιβλίου γνώσεων για παιδιά προ-
σχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Το θέμα που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη δι-
δακτική πρόταση και το παιδικό βιβλίο γνώσεων αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα 
πολύ σοβαρό και λεπτό ζήτημα, που αφορά όλους τους ανθρώπους και, το οποίο πρέπει να  
διδάσκεται στις σχολικές τάξεις ήδη από την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, καθώς 
τα παιδιά αποτελούν τους πρώτους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων όντας τα πιο ευά-
λωτα θύματα. 

Τα παιδιά πρέπει να είναι οι πρώτοι αποδέκτες της παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα (Fritzsche, 2004 από Πανταζής, 2008). Ως παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ορί-
ζεται η διαδικασία της γνωριμίας και γνώσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που όλοι οι  
άνθρωποι έχουν, όπως επίσης και η απόκτηση και η ανάπτυξη της συνείδησης της ση μα-
σίας τους (Πανταζής, 2006). Σύμφωνα με τον Πανταζή (2006) «τα δικαιώματα του αν-
θρώπου, τα οποία παραμένουν άγνωστα ή ακατανόητα, δεν μπορούν να αναπτύξουν καμία  
δύναμη». Έτσι, μόνο μέσα από την συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
την παιδική τους ηλικία, θα καταφέρουν τα παιδιά ως ενήλικες να αποτελέσουν επαρκείς 
γνώστες των δικαιωμάτων τους (Πανταζής, 2008). 

Ως ακολούθως η εκπαίδευση, σε όλη της την έκταση οφείλει να διακατέχεται από την 
ιδέα της παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγοντας την ελευθερία της σκέψης, 
του λόγου και της επιχειρηματολογίας (Πανταζής, 2008). Ακόμη και το σχολείο, με τη 
σει ρά του, (α) διαθέτοντας ένα ανοιχτό, δημοκρατικό και παιδαγωγικό περιβάλλον, (β) 
προ σεγγίζοντας θέματα σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και (γ) 
χρησιμοποιώντας δραστηριότητες οι οποίες: 
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•	 εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των παιδιών,
•	 επιδιώκουν την βιωματική εμπλοκή τους,
•	 αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και 
•	 τα συνδέουν με την κοινωνία, 
έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά και να δημιουργήσει 
δημοκρατικούς πολίτες οι οποίοι θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μάχονται 
κατά της καταπάτησής τους (Οικονομίδης, 2009). 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ένα θέμα το οποίο μπορεί να μελετηθεί και να 
εξε ταστεί μέσα σε μία σχολική τάξη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο «διαθεματικά» όσο  
και «διακλαδικά». α) «Διαθεματικά», καθώς τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν και να γνω-
ρί σουν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα ενώ παράλληλα επεξεργάζονται άλλα θέματα/θε -
ματικές που τα ενέχουν. Τέτοια θέματα μπορεί να είναι η εργασία και τα επαγγέλματα, η  
φυ λή-εθνικότητα, η θρησκεία, η κατοικία, η οικογένεια, οι εθνικές γιορτές και ο αγώνας  
για την ελευθερία, το σχολείο και η εκπαίδευση, η νέες τεχνολογίες κ.ά., και β) «διακλαδι
κά», καθώς τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αποτελέσουν ένα ελεύθερο θέμα το 
οποίο μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από όλους τους κλάδους του προγράμματος σπουδών 
(Οικονομίδης, 2009).  

Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζουμε μία διδακτική πρόταση για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα προσεγγίζοντας τα ως αυτόνομο θέμα και εξετάζοντάς τα διακλαδικά. Σε αυτή 
μας την προσπάθεια αρωγός και κεντρικός άξονας αποτελεί ένα παιδικό βιβλίο γνώσεων 
το οποίο προσεγγίζεται με βάση τη «συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης» της Rosen-
blatt. Πιο συγκεκριμένα, η προβολή της παρούσας διδακτικής πρότασης θα γίνει μέσω 
της διδακτικής μεθοδολογίας των τεσσάρων σταδίων/φάσεων, που έχουν προταθεί από 
ει δικούς και ασχολούνται με τη διδακτική της λογοτεχνίας (Καλογήρου & Βησσαράκη, 
2005). Όμως πρέπει να σημειώσουμε πως μόνο οι τρείς πρώτες φάσεις θα ανήκουν κα-
θαυτό στις φάσεις που ορίζει η θεωρία της Rosenblatt. Η τέταρτη φάση, που αφορά την 
«έκφραση της ανταπόκρισης», θα ακολουθήσει την προαναφερθείσα “διακλαδική» επε-
ξεργασία του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει λόγω του είδους 
του βιβλίου που χρησιμοποιείται σε αυτή την διδακτική πρόταση, το οποίο δεν είναι λο-
γοτεχνικό-μυθοπλαστικό βιβλίο, αλλά βιβλίο γνώσεων.    

Το παιδικό βιβλίο γνώσεων έχει μορφωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί να βοηθήσει τα  
παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο που τα περιβάλει μέσα από τα δεδομένα, τις παρα τη-
ρήσεις, τις περιγραφές, τις εξηγήσεις και τις πληροφορίες που τους παρέχει (Κανατσού-
λη, 2018), για αυτό το λόγο και επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί στη παρέμβαση αυτή. Επι- 
 πλέον, το παιδικό βιβλίο γνώσεων αποτελεί ένα είδος βιβλίου που χαίρει αισθήματα αγά-
πης από τα παιδιά και εκτίμησης από τους ενήλικες. Τα παιδιά το επιζητούν, καθώς δίνει  
απα  ντήσεις στις απορίες τους, ικανοποιεί την περιέργειά τους, εξηγεί φαινόμενα και πράγ -
ματα που συμβαίνουν γύρω τους, τους ανοίγει νέους ορίζοντες και τους βοηθά να ανα- 
  πτύξουν νέα ενδιαφέροντα. Ενώ, οι ενήλικες από την άλλη, το προωθούν και το προ  τι μούν,  
καθώς το θεωρούν χρήσιμο και ωφέλιμο για τα παιδιά, αφού τους μαθαίνει πράγ  ματα 
(Καρπόζηλου, 1994).  

Τα βιβλία γνώσεων έχουν υποστεί πολλές κατηγοριοποιήσεις και διαχωρισμούς κατά 
και ρούς. Σύμφωνα με την Καρπόζηλου (1994), διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες 
ανά  λογα με τις προθέσεις και τον προσανατολισμό του συγγραφέα. Πρώτον, στα καθα ρά  
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βιβλία γνώσεων, τα οποία προσφέρουν πληροφορίες με απλή μορφή, μοιάζουν με επι  στη-
μονικά ή σχολικά εγχειρίδια και αντικατοπτρίζουν τον στόχο του συγγραφέα να διδά  ξει, 
και δεύτερον, στα βιβλία γνώσεων διηγηματικού χαρακτήρα, τα οποία εμπεριέχουν και  
προσφέ ρουν πληροφορίες μέσα από τη χρήση μίας φανταστική ιστορίας και ενός γενικό-
τερου διηγηματικού πλαισίου. Αυτά τα βιβλία γνώσεων αντανακλούν την πρόθεση του 
συγ  γρα φέα που δεν είναι άλλη από το «τέρπειν άμα και διδάσκειν». Σε αυτή την κατηγο ρία 
εντάσσονται και τα βιβλία γνώσεων που επιχειρούν την προβολή ενός διαλόγου μεταξύ 
παιδιού και ενηλίκου, αποσκοπώντας στην ταύτιση του αναγνώστη με τον ερωτώντα ήρωα  
και δίνοντας χώρο σε κάποιον μεγαλύτερο «να παρουσιάσει, να σχολιάσει να συ γκρί νει, να  
εξηγήσει, να διδάξει, να μορφώσει, να καθοδηγήσει» (Καρπόζηλου, 1994). 

Ένα τέτοιο βιβλίο γνώσεων χρησιμοποιείται και στην διδακτική πρόταση που παρουσιά-
ζεται μέσω της παρούσας εισήγησης. Ένα βιβλίο που σκοπό έχει την τέρψη του ανα γνώ-
στη σε συνδυασμό με την παροχή γνώσεων, η οποία αποσκοπεί την ευαισθη το ποίη ση και 
την διαμόρφωση ενσυνείδησης στα παιδιά πάνω σε ένα σημαντικό ζήτημα (Καρ πό ζη λου 
& Τσιώρη, 2017), αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης αποσκοπούμε ο αναγνώστης να ευαισθητοποιη-
θεί πάνω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασία τους, να γνωρίσει 
και να συνειδητοποιήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα που και ο ίδιος έχει και να μάθει να τα 
σέβεται αλλά και να αγωνίζεται κατά της καταπάτησής τους. Αρχικά, μέσω της εφαρμογής 
της «συναλλακτικής θεωρία», το παιδί καλείται να προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα και να 
κα τανοήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται, και έπειτα, μέσω της «διακλαδικής» 
προ σέγγισης του θέματος και των δραστηριοτήτων που προτείνονται, επιχειρείται να 
αλληλοεπιδράσει γενικότερα με το θέμα ώστε να λάβει ένα βίωμα, μία ζωντανή εμπειρία, 
η οποία να τον κάνει να αναθεωρήσει και να ανακατασκευάσει όλα όσα είχε στο μυαλό του  
μέχρι τώρα και ταυτόχρονα να τον βοηθήσει να σταθεί μελλοντικά κριτικά απέναντι σε 
κάποιο περιστατικό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. 

Τέλος, να σημειώσουμε πως η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ανοιχτή και μπορεί 
να τροποποιηθεί, να εμπλουτιστεί και να προσαρμοστεί από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό 
στις ανάγκες της τάξης του και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

Υλικό

Το παιδικό βιβλίο γνώσεων που επιλέχθηκε και προτείνεται στη συγκεκριμένη παρέμβα-
ση, για την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών, είναι το «Πού 
κρύβονται τα δικαιώματα;», της Μαρίζας Ντεκάστρο. Το παρόν βιβλίο επιλέχθηκε αρχικά 
λό γω του θέματος του, καθώς αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και λόγω του αφη - 
γηματικού του χαρακτήρα. 

Περίληψη βιβλίου: Το βιβλίο παρουσιάζει την συζήτηση ενός μικρού κοριτσιού και ενός  
μεγαλύτερου αγοριού πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ερώτηση του κοριτσιού: «Τι 
είναι το Σύνταγμα;», αρκεί για να ξεδιπλώσει τον διάλογο μεταξύ τους. Το κορίτσι διατυ-
πώνει συνεχώς απορίες που του γεννιούνται κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους και το 
αγόρι συνεχώς απαντάει προβάλλοντας ταυτόχρονα πολύ χρήσιμες πληροφορίες προς 
τους αναγνώστες.  
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Η διδακτική παρέμβαση

Α΄ Φάση: Προετοιμασία του περιβάλλοντος

Σε αυτή τη φάση παρουσιάζονται δραστηριότητες που σκοπό έχουν να προϊδεάσουν 
και να προετοιμάσουν τα παιδιά αναφορικά με το θέμα συζήτησης που θα ακολουθήσει, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Αρχικά προβάλλεται στα παιδιά μία εικόνα, όπως για παράδειγ μα 
η αφίσα «Κανένας άνθρωπος χωρίς δικαιώματα» από το 2ο φεστιβάλ αντιρατσισμού και 
κοινωνικής αλληλεγγύης της Χίου το 2012 (https://realdemocracygr.wordpress.com/ 
2012/06/05/). Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις στα παιδιά με όσα απει-
κονίζει η αφίσα, όπως τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα χέρια; Η στάση τους; Τα χρώ - 
ματά τους; Οι λέξεις που είναι γραμμένες πάνω τους; 

Στη συνέχεια, επιλέγονται κάποιες από τις λέξεις, που αντιστοιχούν σε ανθρώπινα δι-
καιώματα, και προβάλλονται στα παιδιά τα αντίστοιχα βίντεο μέσω της ιστοσελίδας «Νεο λαία 
υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (http://gr.youthforhumanrights.org/, https://www. 
youthforhumanrights.org/). Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν μικρού μήκους βίντεο (σπο-
τάκια του ενός λεπτού) ένα για κάθε ανθρώπινο δικαίωμα ξεχωριστά. Ο εκπαιδευτικός  
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποια και όσα δικαιώματα επιθυμεί, από τα 30 που υπάρ-
χουν, και να τα παρουσιάσει στο σύνολο της τάξης του, με ταυτόχρονη επικουρική μετά-
φραση ώστε να γίνουν κατανοητά και αντιληπτά από τα παιδιά. Ακολουθούν ερωτήσεις 
σχετικές με όσα είδαν τα παιδιά σε κάθε βίντεο και συζήτηση πάνω σε κάθε δικαίωμα 
ξεχωριστά. 

Ακολουθεί η επίδειξη του εξωφύλλου του παιδικού βιβλίου γνώσεων στα παιδιά με 
στόχο να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις απόψεις και τις προσδοκίες τους σχετικά 
με το περιεχόμενό του. 

Τέλος, στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός διαβάζει τον τίτλο του βιβλίου με σκοπό να 
προκαλέσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών, να δημιουργήσει προσδοκίες 
σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου αλλά και να συμβάλλει στην πρόσληψη, ερμηνεία 
και αποκωδικοποίησή του. 

Β΄ Φάση: Αρχική ανταπόκριση

Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η ανάγνωση του παιδικού βιβλίου γνώσεων  
που έχει επιλεγεί, «Που κρύβονται τα δικαιώματα;» της Μαρίζας Ντεκάστρο, με την ταυτό-
χρο νη επίδειξη των εικόνων. Η συνεχής αλληλεπίδραση κειμένου- αναγνώστη που συντε -
λείται κατά την ανάγνωση του κειμένου, σύμφωνα με την Rosenblatt, παρακινεί τον ανα- 
γνώστη να συνθέσει, να συσχετίσει, να διαμορφώσει και να προσαρμόσει τις καινούριες 
σκέψεις και τα συναισθήματα που του προκαλούνται από την παρούσα ανάγνωση με ανα-
μνήσεις από παρελθοντικές λογοτεχνικές αναγνώσεις, εμπειρίες ζωής και/ή άλλα στοι  -
χεία που ενεργοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά συνέπεια όλες οι ση-
μαντικές αλλαγές σε όσα σκέφτονται τα παιδιά συντελούνται σε αυτή τη φάση, της αρχικής  
ανταπόκρισης. Για αυτό το λόγο και θεωρείται ως μία πολύπλοκη και σημαντική φάση για 
τη Rosenblatt, η οποία επισημαίνει πως πρέπει να αντιμετωπίζεται με υψηλή σοβαρότητα 
και προσοχή από μέρους του εκπαιδευτικού (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005). 

Μετά την ανάγνωση ακολουθεί η παρότρυνση των παιδιών για άμεση διατύπωση και 
έκφραση των εντυπώσεων, των συναισθημάτων, των σκέψεων και των αποριών που τους 
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προκάλεσε το κείμενο κατά την ανάγνωση. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα καταφέρουν 
να ενσωματώσουν τα όσα αναφέρει το κείμενο στις δικές τους εμπειρίες, τα βιώματα και 
το χαρακτήρα τους.  

Γ΄ Φάση: Τελειοποίηση της ανταπόκρισης

Σε αυτή τη φάση επιδιώκεται η κατανόηση και η ερμηνεία του κειμένου από τους μα-
θη τές. Ο εκπαιδευτικός, με την παράλληλη επίδειξη των εικόνων του βιβλίου, υποβάλει 
ερω τήσεις ανοιχτού τύπου στα παιδιά, ώστε να προωθήσει το διάλογο και να ενισχύσει την  
αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005). Τέτοιες ερωτήσεις μπορεί 
να είναι:
•	 Τι νομίζεις πως εννοεί ο ήρωας όταν λέει ότι το «Σύνταγμα βρίσκεται παντού»;
•	 Τι νομίζεις πως εννοεί ο ήρωας όταν λέει ότι «τα δικαιώματα έχουν δικαιώματα»;
•	 Ποια δικαιώματα νομίζεις ότι προβάλλονται στις εικόνες του βιβλίου;
•	 Νομίζεις πως, εφόσον έχουμε δικαιώματα, μπορούμε να κάνουμε και ότι θέλουμε; 

Ακό μη και εις βάρος των άλλων;
•	 Τι νομίζεις ότι είναι οι υποχρεώσεις;  

Δ΄ Φάση:  Έκφραση της ανταπόκρισης μέσω «διακλαδικών» δραστηριοτήτων

Σκοπός αυτής της φάσης είναι να έρθουν σε επαφή οι συναναγνώστες-μαθητές μεταξύ 
τους και να παρουσιάσουν την προσωπική τους άποψη και ανταπόκριση του κειμένου. 
Μέ σα από αυτή την συνδιαλλαγή και ανταλλαγή απόψεων το κάθε παιδί θα γνωρίσει τις  
απόψεις των συμμαθητών του και κρίνοντας, συγκρίνοντας και συνδιαλέγοντας με τις 
οπτι κές, τις απόψεις και τις εμπειρίες τους θα αναπροσαρμόσει την δική του αρχική πρό-
σληψη.

Η έκφραση της ανταπόκρισης μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, παίρνοντας 
μέ ρος οι μαθητές σε ατομικές αλλά και σε ομαδικές δραστηριότητες. 
1.  Δημιουργία αφίσας: τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν την δική τους αφίσα για τα αν-

θρώπινα δικαιώματα.
2.  Ζωγραφική: Οι μαθητές ενθαρρύνονται να επιλέξουν ένα ανθρώπινο δικαίωμα και να  

κάνουν μία ζωγραφιά. Στη συνέχεια καλούνται να παρουσιάσουν τη ζωγραφιά τους 
στην ομάδα των συμμαθητών τους, απαντώντας σε ερωτήσεις του τύπου: Τι ζωγρά φι-
σες; Ποιο δικαίωμα αντανακλάται στην ζωγραφιά σου; 

3.  Κατάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Οι μαθητές συγκεντρώνουν όλες τις ζωγραφιές 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα (που έφτιαξαν στην προηγούμενη δραστηριότητα), τις 
τα ξινομούν, τις βάζουν στη σειρά και φτιάχνουν έτσι τον «Κατάλογο των Ανθρωπίνων 
Δι καιωμάτων». Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε μία από αυτές αναλαμβά-
νει να φτιάξει το γενικό εξώφυλλο του καταλόγου, τις διαχωριστικές σελίδες με τον 
τίτλο του δικαιώματος του οποίου οι ζωγραφιές έπονται, και τέλος τη βιβλιοδεσία του 
καταλόγου.

4.  Ποίημα: Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά της τάξης, ως μία ομάδα, να γράψουν ένα  
ποίημα με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δραστηριότητα που προάγει τη δημιουρ γι-
κό τητα και την ελευθερία του αναγνώστη (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).

5.  Δικαιώματα και υποχρεώσεις: Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάρτες με τα αν θρώ-
πινα δικαιώματα (που έχει φτιάξει ενδεχομένως ο ίδιος) και εκείνα με τη σειρά τους 
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κα λούνται, μέσα από συζήτηση, να εντοπίζουν, να καταγράψουν και να αντιστοιχίσουν 
κά ποιες υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες, σε κάθε δικαίωμα, ώστε να μην θίγονται και  
καταπατώνται τα δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών.

6.  Δραματοποίηση: τα παιδιά, σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, καλούνται να επιλέξουν μία 
τυχαία κάρτα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει φτιάξει ο εκπαιδευτικός, και να 
δραματοποιήσουν αυτό που τους ζητείται. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Το παιδικό βιβλίο γνώσεων τείνει να αποτελέσει ένα δυναμικό διδακτικό μέσο που προω-
θεί και καλλιεργεί τη δημιουργικότητα με διάφορους τρόπους (Τσιτιρίδου-Χριστοφορί-
δου, 2017). Η συνεύρεσή του με τη θεωρία της Rosenblatt, στην ίδια διδακτική πρόταση 
συγκροτεί ένα ενδιαφέρον συνταίριασμα το οποίο μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να 
επιφέρει αναφορικά με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής 
σκέψης των παιδιών. 

Η συγκεκριμένη θεωρία προτείνει δραστηριότητες που εμπλουτίζουν της διδασκαλίας 
της λογοτεχνίας και αγκαλιάζουν το κείμενο που παρουσιάζεται στα παιδιά. Είναι ευέ λι-
κτη και εύκολα εφαρμόσιμη στην τάξη. Προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των μαθητών κάθε τάξης, έχει παιδαγωγική διάσταση, αποσκοπεί στην απε-
λευθέρωση της προσωπικότητάς των παιδιών και τη διαμόρφωση των απόψεών τους και,  
το κυριότερο, επιφέρει αποτελέσματα (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).   

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των δραστηριοτήτων που προτείνει κατά την εκπαιδευτική 
δια δικασία βοηθά στην απελευθέρωση της φαντασίας των παιδιών, συμβάλει τα μέγιστα 
στην απόλαυση της ανάγνωσης από μέρους των μαθητών και, το κυριότερο, καλλιεργεί 
την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί ξε-
φεύγει από το δογματισμό και μαθαίνει να σκέφτεται ελεύθερα, να σέβεται τις απόψεις των  
άλλων και ταυτόχρονα να κατανοεί, να συσχετίζει, να αιτιολογεί και να ερμηνεύει τις πλη-
ροφορίες που λαμβάνει κατά την αναγνωστική διαδικασία (Καλογήρου & Βησσαράκη, 
2005). 

Εν κατακλείδι, ο μαθητής αλληλοεπιδρά με τους συμμαθητές του, μέσα από τις «δια κλα
δικές» δραστηριότητες και συζητήσεις στις οποίες συμμετέχει, με αποτέλεσμα να βρίσκεται 
συνεχώς σε εγρήγορση και ετοιμότητα, να επανεξετάζει και να επαναπροσδιορίζει τις 
πα λιές του γνώσεις και απόψεις με βάση τις καινούριες πληροφορίες που λαμβάνει ανα-
πτύσ σοντας την κριτική και δημιουργική του σκέψη.
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Abstract

The current presentation introduces an educational proposal that intend to raise the awareness 
of child - reader on human rights, το make him understand his rights and eventually to respect 
them and fight against their encroachment. All these are achieved through children’s literature and 
specifically via an informational book for preschoolers and children in the first grade of primary 
school from Marissa De Castro, “Where are hiding the rights?” This specific pedagogic proposal is 
based upon Louise’s M. Rosenblatt adjustment of “Transactional theory of reading” along with the 
enrichment of literary teaching with activities which expand what the text presents. Through this 
proposal the children are motivated to approach in a critical spirit and understanding the informa-
tion provided to them, to interact with the subject, to review and reconstruct everything they know 
so far and to stand critically across abuses of human rights in the future.

Keywords: Human rights, informational children’s books, Rosenblatt, reception, critical thinking.
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Περίληψη 

Η θεωρητική συζήτηση για την καλλιέργεια της πολιτειότητας στην εκπαίδευση διατηρείται ζωντανή 
και ενδιαφέρουσα όσο εξακολουθεί να αποτελεί αίτημα και ανάγκη για τις κοινωνίες η μύηση των μα-
θητών στο πνεύμα και στην πράξη της πολιτικής συμμετοχής. Μετά την σύντομη περιήγηση στην έν-
νοια της πολιτειότητας, παρουσιάζεται η Aριστοτελική ρητορική τέχνη ως μέθοδος βέλτιστης συμ με-
το χής του πολίτη στα κοινά, που αποσκοπεί στη γόνιμη συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων μέσα από  
ασφαλείς δικλείδες προηγούμενης επεξεργασίας του πολιτικού λόγου.Η πρόταση μεταφοράς και υιο-
θέ τησης της μεθόδου αυτής στο σχολικό πλαίσιο, δίχως καθόλου να παραβλέπονται οι περιορισμοί που  
επιβάλλονται από το πολυάριθμο και το πολυπολιτισμικό στοιχείο του σύγχρονου σχολείου, ολο κλη-
ρώ νεται με εφαρμογή προσομοίωσης μιας γυμνασιακής τάξης ως μικρής πόλης εντός της οποίας συ - 
ζητείται ένα ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτειότητα, πολιτική συμμετοχή, πολιτικός λόγος, Αριστοτελική ρητορική τέχνη.

Εισαγωγή

Η θεωρητική συζήτηση για την καλλιέργεια της πολιτειότητας στην εκπαίδευση εξα κο  -
λου θεί να προκαλεί προβληματισμούς σε διεθνές επίπεδο. Η Fraser (2006) εξηγεί τον δι  κό 
της στηριζόμενη στην άποψη ότι η εκπαίδευση για την πολιτειότητα αποτελεί το πιο αμ- 
 φί σημο αντικείμενο διδασκαλίας. Κάποιοι, μάλιστα, θεωρούν ότι αυτή δεν αποτελεί καν 
αντι κείμενο διδασκαλίας, αλλά ένα είδος γενικών δεξιοτήτων (Νούλα, 2014: 8). Η συγκε-
κρι μ  ένη αμφισημία είχε ως επακόλουθο την έγερση ενός άλλου προβληματισμού, εκείνου 
ακριβώς που άπτεται της ποιότητας μιας τέτοιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, η παρατήρηση  
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  υπαγορευόμενα, άλλοτε εντονότερα κι άλλοτε όχι, από  
τους εκάστοτε πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς, δημιουργούν πρό - 
σθετα ερωτήματα (Νούλα, 2014:22, Bernstein, 1991:63).

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την αριστοτελική ρητορική ως μια 
προτεινόμενη μέθοδο καλλιέργειας και ενεργοποίησης της πολιτειότητας, λειτουργώντας 
με τρόπο που κινητοποιεί τους μαθητές σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ρόλο που 
έχουν ως πολίτες. Πολύ περισσότερο κι από αυτό, πιστεύεται ότι θα αποτελέσει πρακτικό 
εργαλείο επίτευξης των στόχων του μαθήματος της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής», 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΔΕΠΠΣ του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο σχολικός πλη-
θυ σμός στον οποίο προτείνεται η εφαρμογή είναι οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνεται μια εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου (εκπαι δευ-
τι κό σενάριο), η οποία βασίζεται στο μοντέλο του διττού προτρεπτικού λόγου. Το σενάριο 
επιχειρεί προσομοίωση μιας γυμνασιακής τάξης με την Εκκλησία του Δήμου της Αθήνας 
του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα, με απώτερο διδακτικό στόχο να δοθεί στους μαθητές η ευκαι-
ρία να καλλιεργήσουν το στοιχείο που επιδιώκει η αριστοτελική ρητορική και χωρίς το 
οποίο δεν νοείται η ενεργός πολιτειότητα: να καταστήσει τον ακροατή κριτή.

Θεωρητικό πλαίσιο

Η έννοια της πολιτειότητας

Η έννοια της πολιτειότητας χρησιμοποιείται αντιστοιχούσα είτε σε αυτήν της υπηκοότη-
τας (που δηλώνει ότι άτομο ανήκει σε συγκεκριμένη οργανωμένη πολιτεία), είτε σε αυτήν 
της ιθαγένειας (που αφορά στη σύνδεσή του με την έννοια του έθνους ή της κυρίαρχης 
εθνοτικής ομάδας (Κοντογιώργης, 2003:240). Στη βάση του ορισμού αυτού προκύπτει 
και η ακόλουθη ταξινόμηση της θέασής της (Νούλα, 2014:13-14): 

α)  Φιλελεύθερο μοντέλο: Σύμφωνα με αυτό, δίδεται έμφαση στην σχέση του ατόμου με 
το πολιτικά κυρίαρχο κράτος, αλλά και στη δέσμη των δικαιωμάτων για την ανάπτυξη 
του κοινωνικού του status ως υπηκόου. Τα δικαιώματα αυτά απολαμβάνουν σεβασμού 
από τους άλλους πολίτες. 

β)  Κοινοτιστικό μοντέλο: Σύμφωνα με αυτό δίδεται έμφαση στην ομάδα/κοινότητα ατό-
μων. Τα τελευταία αναπτύσσουν συγκεκριμένη κοινοτική ταυτότητα σε αξιακή βάση, 
που επιδρά και επί της συμπεριφοράς τους ως πολίτες έναντι του κράτους. Η επιδίωξη 
απόκτησης δικαιωμάτων γίνεται μέσα από την κοινότητα.

γ)  Ρεπουμπλικανικό μοντέλο: Σύμφωνα με αυτό δίδεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή 
του ατόμου στην πολιτική και την κοινωνική δράση, επιδιώκοντας (το άτομο) την ευη-
μερία του μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Στην 
περίπτωση αυτή, η ισχύς των κοινοτήτων (επιδιώκεται να) αμβλύνεται από το κράτος, 
το οποίο αποφεύγει την εμπλοκή στις ιδιωτικές σχέσεις των πολιτών και η παρέμβασή 
του έχει στόχο την προστασία των δικαιωμάτων ατόμων ή και ομάδων που απειλούνται 
από ισχυρότερες ιδιωτικές (ατομικές ή συλλογικές) ή κοινοτικές διεκδικήσεις30. 

Στη σύμπηξη των παραπάνω μοντέλων κατέληξε, ουσιαστικά, η έρευνα των Osler & 
Starkey (Νούλα, 2014: 12-13), η οποία, πραγματοποιηθείσα στο πεδίο της εκπαίδευσης, 
υπαγάγει στην έννοια της πολιτειότητας: α) τη σχέση του ατόμου με το πολιτικά κυρίαρχο 
κράτος, β) τους συναισθηματικούς δεσμούς του ατόμου με το κράτος και γ)τη συμμετοχή 
του ατόμου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Κατά συνέπεια, δύο είναι τα προφανή, θεμελιώδη για την οικοδόμηση της έννοιας της  
πολιτειότητας, στοιχεία: α) του «ανήκειν» και β) της «συμμετοχής». Το τρίτο και πλέον κρί σι -
μο στοιχείο είναι εκείνο που ενεργοποιεί, ουσιαστικά, αυτό της συμμετοχής. Πρόκειται για  
την «κριτική σκέψη», επί της οποίας ακολουθεί αναφορά στην παρακάτω ενότητα. 

30 Ως κοινοτικές διεκδικήσεις νοούνται οι προβαλλόμενες από θρησκευτικές ή πολιτισμικές ομάδες σε αντι-
δια στολή με τις ιδιωτικές συλλογικές που αποτελούν διεκδικήσεις περισσότερων ατόμων που δρουν ως 
ομάδα δίχως θρησκευτικό ή πολιτισμικό εσωτερικό δεσμό.
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Η καλλιέργεια της πολιτειότητας στην εκπαίδευση

Αν και όχι πάντα αποδεκτή, είναι ωστόσο κατανοητή η διάχυση, μέσω του σχολείου, της 
ιδεολογίας που εκφράζει η τρέχουσα πολιτική (ενίοτε μόνο κομματική) και οικονομική συ-
γκυρία σε μια πολιτεία. Τα σχολεία δεν λειτουργούν εν κενώ, αλλά αποτελούν χώρο ανα-
παραγωγής τόσο των εφαρμοζόμενων πολιτικών όσο και των κοινωνικών σχέσεων. Για  
την Κριτική Παιδαγωγική, όμως, αποτελούν, παράλληλα, πεδίο αντίστασης και αλλαγής 
(Νούλα, 2014:9). Η ίδια η εκπαίδευση ως γνωσιακό περιεχόμενο, αλλά και η εκπαιδευτική 
διαδικασία θεωρείται εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού, που προϋποθέτει την καλ-
λιέργεια κριτικής σκέψης στους μαθητές (Giroux, 2011: 72). Πριν ασχοληθούμε, όμως, με  
το πώς η αριστοτελική ρητορική μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέθοδος καλλιέργειας της κρι-
τικής σκέψης των μαθητών και κατά συνέπεια της καλλιέργειας της ενεργού πολιτειό τη-
τας μέσα από την εκπαίδευση, θα σταθούμε στα δύο πρώτα στοιχεία που ορίζουν την πο - 
λιτειότητα: αυτό του «ανήκειν» και εκείνο της «συμμετοχής», πλην όμως στο σχολικό πε-
ρι βάλλον.

Στην πολιτική και κοινωνική ζωή των ενηλίκων31, το άτομο αναπτύσσει τη σχέση του  
με την οργανωμένη πολιτεία είτε απευθείας (φιλελεύθερο μοντέλο), είτε μέσω της κοι νο-
τι κής σκευής (κοινοτιστικό μοντέλο), είτε με ένα μικτό τρόπο που στηρίζεται κυρίως στο 
φιλελεύθερο μοντέλο (ρεπουμπλικανικό μοντέλο). Το άτομο, δηλαδή, ετεροποιείται με 
διαφορετικό τρόπο έναντι της πολιτείας επιδιώκοντας ταυτίσεις. 

Στο σχολικό πλαίσιο, που είναι μια μορφή μικρής κοινωνίας, ο μαθητής ετεροποιείται  
με παρόμοιο τρόπο έναντι των άλλων ατόμων ή ομάδων αλλά και έναντι των εκπαιδευ τι-
κών και της διεύθυνσης του σχολείου του. Η ετεροποίηση αυτή, ατομικά ή μέσα από ποι-
κίλες ομάδες (κοινότητες) έχει να αντιμετωπίσει, αντίστοιχες με τις κοινωνίες ενη λίκων,  
προκλήσεις, που διέπονται κυρίως από το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. Το τελευ-
ταίο αυτό στοιχείο, χαρακτηριστικό πλέον και των σύγχρονων σχολείων, προσθέτει ποι κι - 
 λομορφία στην έννοια της ετερότητας, θέτει νέα διακυβεύματα (ιδίως σε ζητήματα προ-
στασίας δικαιωμάτων ασθενών ατόμων ή ομάδων)32 και δυσκολεύει –αν δεν καθιστά αδύ - 
νατο– το εγχείρημα της επιδίωξης ταυτίσεων μεταξύ διαφορετικών ατόμων και ομά δων.  
Γι’ αυτόν το λόγο προτείνεται, ως πολιτειακά ωφελιμότερο, να μην γίνεται πλέον λόγος 

31 Η διάκριση που επιχειρείται εδώ γίνεται με στόχο μια σύντομη συγκριτική θεώρηση του εν λόγω στοιχείου 
στο εκτός σχολείου κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον από τη μια και στο αντίστοιχο σχολικό από την άλλη 
πλευρά. Όσο κι αν σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις τείνουν στο να αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως 
ενεργούς πολίτες (Osler & Starkey, 2005:43), η δε Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNESCO-
CRC, 1989, άρθρο 12) αναγνωρίζει την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και ενθαρρύνει τους ενή-
λι  κους πολίτες να τις λαμβάνουν υπόψιν, το κριτήριο της ωριμότητας κάθε παιδιού είναι ένας κρίσιμος 
πα ράγοντας για να συμβεί το τελευταίο. Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι το σχολείο (πρέπει να)  
λειτουργεί ως φυτώριο καλλιέργειας της ενεργού πολιτειότητας κι όχι ως πλήρης κοινωνία ενηλίκων. Επι-
πλέον δε το πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παιδιών διαφοροποιείται από το αντίστοιχο των 
ενη λίκων πολιτών.

32 Τέτοια ζητήματα είναι η πρόσβαση στην παιδεία, η ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, η κατανόηση του πώς 
λει  τουργεί η δημοκρατία και ειδικώς ο πολιτικός εγγραμματισμός, το δικαίωμα στην ίδια την ταυτότητα 
(φυ λετική, θρησκευτική, πολιτισμική), η προσέγγιση του κόσμου στις κοσμοπολιτειακές διαστάσεις της 
λόγω της ευχερέστερης κινητικότητας των πληθυσμών.
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για αναζήτηση ταυτίσεων, αλλά για επιδίωξη συγκλίσεων33 μέσα από τη συμμετοχή34 στο 
σχολικό πεδίο (όσον αφορά στην εκπαίδευση και απόκτηση εμπειριών πολιτειότητας).

Κριτική σκέψη στο πλαίσιο καλλιέργειας της ενεργού πολιτειότητας

Το επίθετο «κριτική» χρησιμοποιείται από τους θεωρητικούς για να περιγράψει τη σκέψη 
που προήλθε από άτομα-πολίτες (στο σχολικό πλαίσιο: μαθητές) ικανά να συλλογίζονται 
με αίσθημα ευθύνης, σε ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού, επιδιώκοντας, μέσα από το διά-
λογο (διαβούλευση), να καταλήξουν σε λογικές και εφικτές απαντήσεις επί θεμελιω δών  
πολιτικών ζητημάτων, οι οποίες είναι πρόσφορες για την λήψη δίκαιων αποφάσεων (Paul 
& Elder, Nussbaum σε Νούλα, 2014: 22-23). Η κρισιολόγηση, δηλαδή, αφορά στη λογική 
επεξεργασία του κεκτημένου γνωστικού υλικού ενός, όσο γίνεται πιο ενημερωμένου, πο-
λίτη. Σε αυτής της επεξεργασίας, ωστόσο, τις φάσεις δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Συ-
νήθως οι θεωρητικοί της κριτικής σκέψης αναφέρονται, γενικότερα, σε διαθέσεις ή δε-
ξιότητες για την πραγματοποίηση της εν λόγω επεξεργασίας. Όμως, η λογική επε ξερ γασία  
που χαρακτηρίζει την κριτική σκέψη –με τον πρόσθετο περιορισμό που θέτει το γνωστικό 
δυναμικό των παιδιών35– δεν είναι κάτι το δεδομένο. Είναι κάτι που χρειάζεται να δι δα-
χθεί36 ως μέθοδος και ως τέτοια προτείνεται η υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών της Αρι-
στοτελικής ρητορικής. Η τελευταία, ως τέχνη, είναι προσανατολισμένη όχι απλά στο να 
κα ταστήσει εκείνον που την κατέχει ικανό να επεξεργάζεται λογικά τις γνώσεις του, αλλά,  
επιπλέον, στο να στοχεύει να καταστήσει τον ακροατή κριτή. Κάθε μαθητής που αξιοποιεί 
τη ρητορική αφενός αποτελεί ο ίδιος ενεργό υποκείμενο κριτικής σκέψης και αφετέρου 
καθιστά κοινωνούς της κρίσης του τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται όχι μόνο η κατάθεση μεθοδικά διατυπωμένων κρίσεων, αλλά διασφαλίζεται 
η κατανόηση του στόχου τους, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κυρίως δε βιώνεται 
ου σιαστικά το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα, την τάξη, το καθόλο σχολικό πλαίσιο 
ανά λογα με το πεδίο στο οποίο επιδιώκεται η λήψη απόφασης.

Η Αριστοτελική τέχνη ως μέθοδος διαβούλευσης 

Πειθώ και κρίση στην Ρητορική του Αριστοτέλη

Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που, έναντι των προγενεστέρων, αλλά και των συγχρόνων 
του, τέμνει τη σχέση πειθούς και κρίσης ως προς τη ρητορική (Χαντζαρίδης, 2018: 7επ.). 
Αυτό το πράττει:

33 Η κοινωνική ζωή είναι σύμφυτη με την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων. Δίχως, όμως, κοινωνική ζωή  
τα ατομικά και συλλογικά συμφέροντα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, στοιχείο που επιβάλλει την πο λι-
τεια κή οργάνωση στη βάση συμφωνημένων αρχών και αξιών, αλλά και την πολιτειακή λειτουργία στη βά-
ση αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 
λή ψης αποφάσεων αλλά και στον τρόπο που οργανώνεται αξιακά και λειτουργεί η πολιτεία συνεπάγεται 
ενί σχυση της αυτοδέσμευσης των πολιτών για την τήρηση και εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων.

34 Όπως κι αν η συμμετοχή αυτή επιλέγεται κάθε φορά δηλαδή ατομικά ή μέσω ομάδων - κοινοτήτων.
35 Ένα παιδί για να είναι ικανό να κρίνει πρέπει, πρωτίστως, να γνωρίζει καλά το θέμα, επί του οποίου θα 

σκε φτεί και θα διαβουλευτεί. Ο περιορισμός, συνεπώς, της γνωστικής επάρκειας κρίνεται ad hoc.
36 Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι, ως μέθοδος μπορεί να διδαχθεί σε αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι η καλ-

λιέργεια της πολιτειότητας δεν αποτελεί καν αντικείμενο διδασκαλίας (βλ. εισαγωγή).
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Αφενός διακρίνοντας το σκοπό της ρητορικής ως διαδικασίας και εγχειρήματος –που 
εξακολουθεί να είναι η πειθώ– από το έργο της ως τέχνης (Μπασάκος, 2016:16):

“Είναι λοιπόν φανερό πως η ρητορική δεν περιορίζεται σε ένα μόνο γένος των πραγμά
των – κατά τούτο είναι ακριβώς σαν τη διαλεκτική. επίσης πως είναι τέχνη χρήσιμη, κα
θώς και πως έργο της δεν είναι το να πείσει, αλλά το να διακρίνει σε κάθε πράγμα τι το 
πει στικό υπάρχει σε αυτό.” (1355b 8-11)37.  

Αφετέρου, επαναλαμβάνοντας λεπτομερέστερα τον ορισμό της τέχνης:

“Ας ορίσουμε λοιπόν τη ρητορική ως την ικανότητα να βλέπεις σε κάθε ζήτημα ποια είναι 
τα διαθέσιμα μέσα της πειθούς...” (1355b 25-27). 

Όπως προσφυώς παρατηρείται (Μπασάκος, 2016: 57), ο λόγος που η πειθώ δεν ορί-
ζεται ως σκοπός της ρητορικής τέχνης είναι για να προστατευθεί η αυτοτέλειά της ως 
τέ τοια, δηλαδή ως τέχνη, και να μπορεί να κριθεί σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση κατά 
πό σο –στο μέτρο που έχουν εφαρμοστεί οι κανόνες που τη διέπουν– έχει επιτελέσει το 
έρ γο της. Η πειθώ είναι σκοπός της ρητορικής ως εγχειρήματος και διαδικασίας που απο-
τελεί συνέπεια της κρίσης του ακροατή, στην οποία αποβλέπει μεν ο ρήτορας ως τε χνίτης, 
αλλά δεν μπορεί να τη θεωρήσει δεδομένη ακόμη κι αν ο ίδιος, από τεχνική άπο ψη, λει-
τούργησε άρτια. Αντίθετα, η ρητορική ως τέχνη αποβλέπει στο σχηματισμό της κρί σης  
του ρήτορα, που ακριβώς, επειδή επιδιώκει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα πειθούς, 
φιλοδοξεί να υιοθετηθεί ως κρίση και του ακροατή. Το τελευταίο, όμως, δεν μπορεί να το 
εγγυηθεί η ρητορική ως τέχνη.

Ο ρήτορας τού Αριστοτέλη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αυθεντικός ερμηνευτής του  
τι είναι ωφελιμότερο για την πόλη, ούτε επιχειρεί να μεταγράψει την σχηματισθείσα βού-
λη σή του ως βούληση του ακροατή του. Δεν σκοπεύει, δηλαδή, στον απευθείας σχηματι-
σμό μιας βούλησης πολιτικής πράξεως που θα ερχόταν ως συνέπεια της δυνατότητας του  
ρήτορα να επιλέξει ο ίδιος μέσα από ένα σύνολο προτασιακών επιλογών, ενδιάθετα επε-
ξεργασμένων και πάντως μακριά από τη βάσανο της δημόσιας διαβούλευσης. Μία τέ τοια  
προσέγγιση θα ισοδυναμούσε με άκριτη συμφωνία τού ακροατή στην πρόταση του ρήτο-
ρα και θα ήταν έκδηλα ασύμβατη με τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του αθηναϊκού δη-
μοκρατικού ιδεώδους που επιζητούσε ρητά πλέον την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα  
κοινά38. Η ίδια αυτή προσέγγιση, ακόμη και δεδομένης της ελευθερίας περισσοτέρων απλά 
(και μόνο) να εκφράζονται, θα αποτελούσε, ουσιαστικά, πλάγιο αποκλεισμό της τελευ-
ταίας, με την τυραννική εξουσία να αντικαθίσταται από την «αυθεντία των ολίγων» και δη  
εκείνων που, εξ ιδιοσυγκρασίας ή διδαχθέντες, διέθεταν την ικανότητα να πείθουν (Αλε-
ξίου, 2016: 24).

Ο ρήτορας, στην αριστοτελική αντίληψη, δεν περιορίζεται σε ένα στενά ιδωμένο ηγε-
τικό ρόλο με την ανάδειξη του προσώπου του στη βιτρίνα της πολιτικής ζωής και δεν  εν- 
 διαφέρεται –καταρχήν, έστω– να διατηρεί πιστούς ακόλουθους και θαυμαστές. Αναβιβά-

37 Τα αποσπάσματα/παραθέματα της Ρητορικής, όπου παρατίθενται, μεταφρασμένα στην νεοελληνική είναι 
από τον Π. Μπασάκο (2016), Τέχνη Ρητορική (μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια), Αριστοτέλης έργα, τ. 19, 
Αθήνα: Νήσος. Στο ίδιο έργο ανήκουν και οι στίχοι, όπου αυτοί μνημονεύονται, ενδοκειμενικά.

38 Περί της ερωτήσεως του κήρυκα “τίς ἀγορεύειν βούλεται;” στον «Περί του στεφάνου» λόγο του Δη μο σθέ-
νους, βλ. Butcher & W. Rennie (18.170).
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ζεται σε συνειδητό και πολύτιμο βοηθό του Δήμου39. Εκείνον που, όχι μόνο, διερευνά, εκ 
των προτέρων και δη με φιλοδοξία πληρότητας, τις ενδεχόμενες λύσεις/απαντήσεις στα 
ζητήματα/ερωτήματα που θέτει η πόλη, αλλά αναλαμβάνει να φέρει, δια του ρητορικού 
λόγου, ενώπιον των συμπολιτών του εκείνη που ο ίδιος (ο ρήτορας) θεωρεί βέλτιστη, 
κα τόπιν δε, επικουρώντας τους –αφού τη συγκρίνουν με τις υποβαλλόμενες από τους άλ-
λους ρήτορες40– να κρίνουν και να αναδείξουν ψηφίζοντας εκείνη από όλες τις προτάσεις  
με τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για την πόλη. Αυτή δηλαδή που θα αποτελέσει και το θε-
μέλιο της βούλησης τής πόλης να πράξει αντίστοιχα (Χαντζαρίδης, 2018: 9). 

Η Αριστοτελική ρητορική τέχνη τριχοτομεί την τυπολογία των λόγων σε συμβου λευ-
τικούς, δικανικούς και επιδεικτικούς. Στην εργασία μας θα αναφερθούμε στο είδος του 
συμ βουλευτικού λόγου καθώς αυτό προσιδιάζει στο δημόσιο πολιτικό λόγο και επικου-
ρεί τη δημόσια διαβούλευση. Στον συμβουλευτικό λόγο, λοιπόν, ο ρήτορας επιδιώκει να 
αναδείξει το πλέον ωφέλιμο για την πόλη. Όμως, η έννοια του πλέον ωφέλιμου δεν είναι 
–εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση ζητήματος/ερωτήματος που αντιμετωπίζει η 
πό λη– καθορισμένη. Αν, εξάλλου, συνέβαινε αυτό, ούτε οι ρήτορες, αλλά ούτε και η ρη-
το ρική ως τέχνη θα είχαν έργο να επιτελέσουν, καθώς η κρίση δεν θα είχε νόημα αφ’ ης 
στιγ μής υπήρχε μία και μοναδική αντίληψη περί του οφέλους της πόλης (Χαντζαρίδης, 
2018: 11). 

Στην πραγματικότητα, το επιχείρημα περί του τι συνιστά το ωφελιμότερο προϋποθέ τει 
ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο σύνολο εναλλακτικών επιχειρημάτων ώστε, αφού συν-κρι-
θεί με αυτά, να κριθεί ως το πειστικότερο, δηλαδή ως το καλύτερο των εναλλακτικών του  
και να αποτελέσει το περιεχόμενο της ρητορικής πρότασης. Σε πρώτη δε φάση, η σύγκρι-
ση ενός επιχειρήματος περί του πλέον ωφέλιμου γίνεται με το αντίθετό του έναντι του 
οποίου επικρατεί στην αντίληψη του ρήτορα41. Άρα, η έννοια του πλέον ωφέλιμου είναι 
διακριτή, ως εσωτερική –καταρχήν– επιλογή επί μιας και μόνης πρότασης που δημιουργεί 
το ελάχιστο δυνατό σύνολο επιλογών (δύο) και θέτει προς διερεύνηση το διττό ερώτημα: 
Είναι καλό να πράξω ή να μην πράξω, να παραλείψω ή να μην παραλείψω, να ανεχθώ ή 
να μην ανεχθώ συγκεκριμένο πράγμα; Με πιο απλά λόγια, ο ρητορικός λόγος στο μέτρο 
που πραγματεύεται το αντίθετο ενός ήδη τεθέντος επιχειρήματος στοχεύει, πρωταρχικά, 
στον έλεγχο αυτού ακριβώς τού επιχειρήματος. 

Η ανασκευή, όμως, ενός επιχειρήματος δια της εστιάσεως στο αντίθετό του δεν παρέ-
χει υποχρεωτικά και λύση/απάντηση στο αρχικό ζήτημα/ερώτημα περί του πλέον ωφέλι-
μου για την πόλη (Χαντζαρίδης, 2018: 12)42. Σε αυτήν την τελευταία και πιο συνηθισμένη  
 
 
39 Ιδιαιτέρως επιτυχής είναι ο χαρακτηρισμός του ρήτορα ως λαϊκού συμβούλου (Pernot, 2005: 93).
40 Η επικούρηση αυτή συνίστατο στην έκθεση της επιχειρηματολογικής υπεροχής της πρότασης από το ρή το-

ρα, η οποία αποτελούσε –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό– περιεχόμενο του λόγου του.
41 Πριν καταλήξει στην πρότασή του, ο ρήτορας, αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο σκέψης στο πλαίσιο μιας 

εσω  τερικής διαδικασίας αντιπαραθετικής επιχειρηματολογίας, με κριτή τον ίδιο και έχει προ-κριθεί, ώστε να  
υποβληθεί, δημόσια, ως πρόταση/απάντηση στο ζήτημα/ερώτημα που θέτει η πόλη.

42 Η υποβολή μιας πρότασης, προφανώς, έχει προκριθεί από τον ρήτορα έναντι της αντίθετής της ως η κο μί-
ζουσα το μεγαλύτερο όφελος για την πόλη. Εύλογο, λοιπόν, η αντίθετη μιας υποβαλλόμενης πρότασης να 
είναι χρήσιμη για την ανασκευή της. Αν αποδειχθεί, μάλιστα, ότι η αντίθετή της είναι και η βέλτιστη για το 
συμφέρον της πόλης, αυτόματα δηλώνεται όχι μόνο η πλημμελής διερεύνηση εναλλακτικών, αλλά ακόμη 
χειρότερα –και πριν απ’ αυτό– η ανεπάρκεια του ρήτορα να διακρίνει το βέλτιστο ακόμη και ανάμεσα σε 
ένα μόνο ζεύγος αντιθέτων λύσεων. 



512 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

περίπτωση, οι γνώσεις του ρήτορα (ειδικές ή γεγονότων) μπορούν να αξιοποιηθούν υπα-
γόμενες σε ένα άλλο τύπο επιχειρήματος, που θεμελιώνει την έννοια του ωφέλιμου με την  
φιλοδοξία το επιχείρημα που θα διατυπωθεί, ως συνέπεια της υπαγωγής αυτής, να απο-
τελέσει το περιεχόμενο της πρότασης που θα κριθεί, τελικά, ως η βέλτιστη για την πό λη43. 

Σχολική τάξη και πόλη-κράτος: μια πρόταση προσομοίωσης

Μετά ταύτα και ιδίως λαμβανομένων υπόψιν ότι: α) στη δημοκρατία ενδιαφέρει ιδιαιτέ-
ρως η πολιτική συμμετοχή ως στοιχείο πολιτειότητας, β) ο πιο ταιριαστός με το πνεύμα 
του λόγου και του ορθολογισμού, τρόπος πολιτικής συμμετοχής, όπως έχει αναδειχτεί από  
την κουλτούρα που κυριαρχεί στη Δύση από τον Διαφωτισμό και μετά, είναι ο πολιτικός 
λόγος και γ) η ρητορική, όπως αναλύθηκε, καθιστά ενεργή, παραγωγικότερη και απο τ ε-
λε  σματικότερη τη δημόσια διαβούλευση, προτείνεται η τέχνη αυτή ως μέθοδος καλ λιέρ-
γειας της ενεργού πολιτειότητας στην εκπαίδευση. Σε εφαρμογή δε αυτής της μεθόδου 
ακολουθεί πρόταση προσομοίωσης μιας σχολικής τάξης (Γ’ Γυμνασίου) με πόλη και δη 
όπως η πόλη-κράτος της Αθήνας κατά τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα. Συγκεκριμένα:

α)  Όπως συνέβαινε με τη συγκέντρωση των Αθηναίων στην Πνύκα (τηρουμένων των 
αριθ μητικών αναλογιών, βεβαίως), έτσι και σε ένα σχολείο –πολύ ευκολότερα σε μια 
σχο λική τάξη– αναπτύσσεται το αίσθημα του ανήκειν στη σχολική κοινότητα ή την τά-
ξη. Το γεγονός ότι οι μαθητές ενός σχολείου συγκεντρώνονται και αλληλεπιδρούν σε 
συγκεκριμένους τόπους (αίθουσες-προαύλιο) εξασφαλίζει το από χωρική άποψη εχέγ-
γυο μιας τέτοιας αίσθησης. 

β) Ο χωρικός περιορισμός, αναμενόμενα, επιτείνει τον αριθμό συγκρούσεων που μπο ρούν 
να ανακύψουν στο σχολικό πλαίσιο ιδίως ενόψει των σύγχρονων χαρακτηριστικών του 
τελευταίου (ενδεικτικώς: μαθητές με διαφορετικές μητρικές γλώσσες, βαθμό κοινωνι-
κής ένταξης, γνωστικό πεδίο, διαφορετικές πολιτιστικές ή φυλετικές καταβολές). 

γ) Είναι προφανής η ανάγκη να αναπτυχθεί βιώσιμα η σχολική κοινότητα μέσα από τα μέ -
λη της και τα μέλη της μέσα από την κοινότητα δίχως να απωλέσουν την ατομική τους  
ταυτότητα και αυτοπροσδιορισμό. Η αποφυγή συγκρούσεων, μη δυνάμενη, αντι κειμε-
νικά, να στηριχθεί σε αναζήτηση ταυτοτικών στοιχείων, επιδιώκεται, εξίσου απο τελε -
σμα τικά, μέσα από την επίτευξη συγκλίσεων σε ad hoc ζητήματα στη βάση της διαβού-
λευ σης.

δ) Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης δεν συνεισφέρει μόνο στη διαχείριση των ενδοσχολι-
κών συγκρούσεων αλλά αποτελεί και εργαλείο παραγωγής επεξεργασμένου πολιτι κού 
λόγου, που καθιστά τη συμμετοχή (δηλαδή το κρίσιμο στοιχείο πολιτειότητας) ενερ γό.  
 

43 Επ’ αυτού και το ακόλουθο χωρίο της Ρητορικής του Αριστοτέλη: “Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως το 
αγα θό είναι αυτό που επιλέγουμε χάριν αυτού του ιδίου, και που για χάρη του επιλέγουμε και ό,τι άλλο επι-
λέ γουμε· ή εκείνο που όλα τα όντα το επιθυμούν, ή όσα όντα αισθάνονται ή έχουν λογικό, ή εκείνο που θα  
επι θυμούσε ένα ον αν διέθετε λογικό· και όλα εκείνο που θα ήταν λογικό να διαλέξει ένας άνθρωπος για 
τον εαυτό του, αλλά και όσα το λογικό του καθενός έχει τελικά επιλέξει. Αγαθό είναι εκείνο που η παρουσία 
του σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και να είσαι αυτάρκης· και η ίδια η αυτάρκεια είναι αγαθό· αγαθό είναι και 
ό,τι παράγει ή διατηρεί πράγματα σαν τα παραπάνω, ή εκείνο που τέτοια πράγματα τα έχει ως συνέπεια; 
αγα θό είναι κι ό,τι εμποδίζει ή καταστρέφει τα αντίθετα από τα παραπάνω..” (Ρητορική 1362a 22-29).
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Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθιστά, τέλος, λυσιτελή τη διαδικασία λήψης απο-
φά σεων από τους μαθητές, οι οποίοι έτσι υλοποιούν, με τον πλέον ωφέλιμο και κυρίως 
ει ρηνικό τρόπο, τις αναγκαίες συγκλίσεις. Εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Αριστοτελικής 
ρητορικής:
i)  Οι μαθητές εξετάζουν, ως άτομα, τί είναι επωφελές για τους σκοπούς του σχολείου  

(εκπαιδευτικό, κοινωνικοποιητικό). Εξετάζουν, συγκεκριμένα, αν οι προτάσεις/λύ-
σεις, που μπορούν οι ίδιοι να σκεφτούν, υπηρετούν την επίλυση ενός προβλήματος ή  
μιας σύγκρουσης.

ii)  Ελέγχουν, ως υπόθεση, τις συνέπειες εφαρμογής της μη εφαρμογής κάθε πρότα  σης  
προκειμένου η βαρύτητα των συνεπειών αυτών να σταθμιστεί ως προς την προ σφο-
ρό τητα, ταχύτητα και ιδίως ως προς το βαθμό ικανοποίησης των επιδιωκόμε νων 
στό χων. Σε αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αμιγώς εκπαιδευτικοί, που αφο- 
  ρούν στην διάχυση γνώσης, την τεχνική κατάρτιση ή την καλλιέργεια των σω μα τι-
κών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Η κοινωνικοποίηση, στην οποία έγινε ήδη ανα- 
  φορά, είναι κρίσιμης σημασίας και αφορά αφενός μεν στο ενταξιακό μέρος (σχο  λείο  
και προοπτικά κοινωνία), αφετέρου δε στο λειτουργικό μέρος (συνεργασία μεταξύ 
των μαθητών). Είναι προφανές ότι, δίχως προηγούμενη ένταξη, αποδυνα μώ νεται 
ουσιωδώς –αν δεν αποκλείεται κιόλας– το στοιχείο της συμμετοχής.

iii)  Αφού συγκεντρωθούν οι –από ατομικής απόψεως– βέλτιστες44 προτάσεις, πρέπει 
αυτές να συν-κριθούν μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει η τελική κρίση για το ποια εί-
ναι η επικρατέστερη όλων. Η κρίση αυτή, ουσιαστικά, αποτελεί και την απόφαση της  
τάξης για το τί πρέπει να πραχθεί. Η τελική αυτή κρίση πραγματοποιείται με ψη φο-
φο ρία (προτείνεται μυστική, για τους λόγους που θα εξηγήσουμε στην εφαρμογή 
του επόμενου κεφαλαίου).

iv)  Η ψηφοφορία επί των εισφερθεισών προτάσεων, η οποία συνιστά την πλέον πανη-
γυ ρική εκδήλωση συμμετοχής των μαθητών παράγει αυτοθρόως –ως στοιχείο δη-
μο κρατικής κουλτούρας– ένα κρίσιμο στοιχείο: αυτό της δέσμευσης45 κάθε μέλους 
ότι:  
•	 θα σεβαστεί την απόφαση της πλειοψηφίας, 
•	 θα συνεργαστεί για την υλοποίηση όσων αποφασίστηκαν και 
•	 θα συμμορφωθεί (εκτελέσει) τις σύμφωνες με την απόφαση πράξεις ή/και πα-

ρα λείψεις.

44 Η έννοια του βέλτιστου συναρτάται με το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται ο στόχος που θέτει το ερώ τη μα  
(πρόβλημα). Τις περισσότερες φορές, βεβαίως, ιδίως ενόψει των διαφορετικών καταβολών και χα ρα κτη ρι-
στικών των μελών του μαθητικού σώματος, συμβαίνει να θίγονται, καταρχήν απρόθετα, άλλοι –επίσης άξιοι  
προστασίας– στόχοι. Οι τελευταίοι, στο μέτρο που αναδεικνύονται μέσα από την επεξεργασία των προ τά-
σεων, αποτελούν πρόσθετο διακύβευμα, έναντι του οποίου οι διαβουλευόμενοι καλούνται, εμμέσως, να 
απο φασίσουν. Υπεράνω, εξάλλου, κάθε τιθέμενου ερωτήματος (προβλήματος) τίθεται, πάντα, ένα άλλο 
υπόρ  ρητο: ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν υπάρξει οιαδήποτε πράξη ενόψει τεθέντος προβλήματος; Για 
τις υποτυπώσεις της έννοιας του βέλτιστου δηλαδή του πλέον ωφέλιμου στην περίπτωση των συμ βου λευ-
τι κών λόγων (ρητορικοί τόποι), ζήτημα το οποίο υπερβαίνει το αντικείμενο της παρούσας, βλ. Μπασάκο, 
ό.π.π., σελ. 17 επ.

45 Η δέσμευση παράγει συνέπεια (Cialdini, 2008). Κατά τον ίδιο, τα άτομα επηρεάζονται σημαντικά από το λε-
γόμενο κοινωνικό πρότυπο δηλαδή από το τι πράττουν οι περισσότεροι γύρω τους. πρόκειται για μια αρχή,  
η οποία –και στο επίπεδο της δημόσιας διαβούλευσης– διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
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Η απόφαση αυτή, δίκαιο είναι να, δεσμεύει όλους τους μαθητές, ακόμη κι εκείνους 
που δεν ψήφισαν δεδομένων ότι: 
•	 το σώμα (σύνολο) των μαθητών πρέπει να πράξει ή/και να παραλείψει,
•	 παρέχεται η ακώλυτη δυνατότητα συμμετοχής στην επεξεργασία προτάσεων, 

ενώ ακόμη κι εκείνοι που δεν εισφέρουν κάποια δική τους έχουν τη δυνατότητα 
να κρίνουν, να συν-κρίνουν, να δια-κρίνουν και να ψηφίσουν την καλύτερη όλων  
των προτάσεων (δηλαδή έχουν εμπράκτως καταστεί κριτές),

•	 όσοι δεν ψήφισαν παρέχουν δια της αποχής τους το δικαίωμα στα υπόλοιπα 
μέλη του σώματος να διαμορφώσουν την τελική κρίση και απόφαση46. Είναι και  
αυτό –στο μέτρο που δεν υπήρξαν αποκλεισμοί47– μορφή συμμετοχής, όταν δη-
λαδή καταλείπεται στα υπόλοιπα μέλη το δικαίωμα να αποφασίσουν.

v)  Η προπεριγραφείσα μέθοδος επεξεργασίας προτάσεων και διαβουλευτικής διαδι-
κασίας, λόγω ακριβώς του ενθαρρυντικού και ουσιαστικού χαρακτήρα των στοι χείων 
συμμετοχής των μελών ενός σώματος που καλείται να αποφανθεί και να πρά ξει, 
παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ειρηνική επίλυση συγκρού σεων, 
στην έμπρακτη ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν στην ομάδα ή την κοινότητα.  
Όλα αυτά την ίδια στιγμή που η ομάδα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει ό,τι είναι δυ-
νατό να εισφερθεί από τα μέλη της στο επίπεδο της συνύπαρξης και συμπόρευσής 
της.

Εφαρμογή της μεθόδου σε μια σχολική τάξη

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής της Αρι στο-
τε λικής τέχνης ως μεθόδου καλλιέργειας της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών σε μια  
τάξη της Γ’ Γυμνασίου. Ως βάση αυτής χρησιμοποιείται ένα εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα:  
«Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του εμβολιασμού» και ως διδακτική τεχνική αυτή του «παι-
χνι διού ρόλων», η οποία ευνοεί την ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία48. 
Οι προδιαγραφές, οι οποίες προτείνονται:

46 Αυτό ισχύει, προφανώς, όταν τα ίδια τα μη ψηφίσαντα μέλη του σώματος δεν εισέφεραν κάποια πρόταση, 
διατηρώντας συγχρόνως επιφυλάξεις για κάθε μια των εισφερθεισών προτάσεων (αν είχαν εισφέρει πρό-
τα ση, θα την είχαν ψηφίσει και αν διατηρούν τις ίδιες επιφυλάξεις ως προς όλες τις προτάσεις, τότε εκδη-
λώ νουν την μάλλον δυσερμήνευτη απροθυμία τους να ψηφίσουν ή την υποκειμενική αδυναμία τους να 
απο  φασίσουν. την ίδια, μάλιστα, στιγμή που το σώμα πρέπει να λάβει απόφαση πράξεως/παραλείψεως).

47 Θεωρείται, ωστόσο, ότι μπορούν να υπάρξουν εύλογοι αποκλεισμοί σε ιδιαίτερα μεμονωμένες περιπτώσεις 
και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, κατά τις οποίες οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για κάποιο μέρος 
των μελών μιας ομάδας ή κοινωνίας, δεν αφορούν τα υπόλοιπα μέλη (π.χ. το να έχουν λόγο οι ημεδαποί 
μαθητές στην απόφαση για το πώς και το πότε θα πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών σε αλλοδαπούς 
μαθητές, που εγγράφηκαν στο σχολείο).

48 Όπως ορθά παρατηρείται (Adams, 1973), η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται κατά τρόπο βιωματικό σε ένα  
ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, εντός του οποίου δίδεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες για δο-
κιμές και λάθη, που, σκοπό έχουν να διδάξουν. Η υπόδυση των ρόλων δίνει συγχρόνως την ευκαιρία στους  
συμμετέχοντες να συναισθάνονται, να πείθουν και να πείθονται όχι μέσα από την οδό της τυπικής εκπαίδευ-
σης, αλλά διασκεδάζοντας. Στην ουσία, όμως, παρέχεται η ευκαιρία στους μαθητές να διαχειριστούν και 
να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις των απόψεών τους μέσα από την εφαρμογή της ρητορικής τέχνης. Με 
τον τρόπο αυτό ασκούνται στην επεξεργασία προτάσεων για την επίλυσή τους, καλλιεργώντας παράλληλα 
κουλτούρα ενεργού πολιτειότητας, όταν ιδίως οι συγκρούσεις αυτές θα συμβαίνουν στον πραγματικό κό-
σμο και όχι στο πιο προστατευμένο σχολικό πλαίσιο.
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•	 Σχολική τάξη: Γ΄ Γυμνασίου (20-24 μαθητών).
•	 Προτεινόμενο γνωστικό πεδίο: Το μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής».
•	 Προτεινόμενη χρονική διάρκεια: τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
•	 Διδακτικοί στόχοι: Να αποκτηθεί ή/και επιβεβαιωθεί γνώση για το προστατευτικό εύ-

ρος των εμβολίων (ασθένειες, μολύνσεις, λοιμώξεις που καλύπτουν), τις παρενέργειες 
και το σημαντικό ποσοστό πολιτών στη χώρα μας, που αντιτίθενται στον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό.

•	 Ρόλοι: 
i)  Δύο ρόλοι εισηγητών που θα συντάξουν και θα εκφωνήσουν από ένα συμβουλευτικό 

(προτρεπτικό) λόγο-θέση του πρώτου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του εμβολιασμού 
και θέση του δεύτερου ο προαιρετικός χαρακτήρας του, 

ii)  Δύο πολυμελή συμβούλια (10-12 μαθητών το καθένα), τα οποία λειτουργούν συ-
νεργατικά υποστηρίζοντας αντιστοίχως την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Μαθητές με 
διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές κ.ο.κ. καταβολές κατανέμονται ισάριθμα στις  
«αντίπαλες» ομάδες. 

Οι τελευταίες διαβουλεύονται ξεχωριστά η μία από την άλλη, καταγράφουν και οργα-
νώνουν τις γνώσεις όλων των μελών τους σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα (εμβο λια-
σμός). Ερευνούν διαδικτυακά για διεύρυνση των κεκτημένων γνώσεών τους. Αξιο λο - 
γείται το ζήτημα με βάση τη συνταγματική πρόβλεψη για την υγεία, αλλά και το δικαίω-
μα στην προσωπικότητα. Αναπτύσσεται, ενδοομαδικά, η επιχειρηματολογία, στην οποία  
οι ομάδες στηρίζουν τη θέση τους ελέγχοντας, παράλληλα, την ορθότητα και αλήθεια 
των επιχειρημάτων τους (εύρεση επιχειρημάτων μέσα από συνεργασία-ανασκευή-με-
λέτη προσφορότητας επιχειρημάτων στην κατεύθυνση στήριξης της θέσης που υπο-
στη ρί ζε ται-επιλογή των καταλληλότερων από αυτά μέσα από ενδοομαδική ψηφο φο-
ρία). Κάθε ομάδα σχηματίζει κατάλογο των επιχειρημάτων της και επιλέγει τη σειρά 
διατύπωσής τους επιλέγοντας τον εισηγητή της με φανερή μεταξύ των μελών της ψη-
φοφορία. Παρουσιάζονται οι θέσεις από τους εισηγητές των ομάδων/συμβουλίων με  
σκοπό να πειστούν τα μέλη της άλλης ομάδας να μεταβάλουν τη δική τους θέση (στη  
φάση αυτή αξιοποιείται η άσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων εισηγητών, η ανά-
λυ ση ζητήματος, η ενεργητική ακρόαση και η χρήση ρητορικών σχημάτων). Ακολουθεί 
μυ στική ψηφοφορία κάθε πρότασης από το σύνολο του μαθητικού σώματος (η μυ στι-
κότητα εγγυάται την απροκατάληπτη επιλογή κάθε μέλους και ιδίως έναντι της αρ  χικής 
συμμετοχής του ως μέλους σε μια εκ των δυο ομάδων). Αναδεικνύεται η υπερψηφι-
σθείσα πρόταση και ακολουθεί αναστοχασμός των μαθητών –με τη βοήθεια του/της  
διδάσκοντος/διδάσκουσας– ώστε να καταγραφούν τα ισχυρότερα επιχειρήματα. Η εφαρ- 
  μογή ολοκληρώνεται με έλεγχο από τους μαθητές για το αν τα επιχειρήματα αυτά λαμ -
βάνουν υπόψιν (θίγουν ή όχι) τις θέσεις μαθητών με διαφορετικές φυλετικές/πολιτι  σμι - 
κές καταβολές.

•	 Κατανομή διαθέσιμου χρόνου: Απόκτηση/επιβεβαίωση γνώσης για το ζήτημα, ενδοο μα-
δικά (1η ώρα), εφαρμογή μεθόδου επεξεργασίας προτάσεων και διαβουλευτικής δια δι-
κα σίας, ενδοομαδικά (2η ώρα), παρουσίαση θέσεων από τους εισηγητές παρουσία του 
μαθητικού σώματος και ψηφοφορία (3η ώρα), αναστοχασμός και δοκιμές συμβατότητας 
με τις μειοψηφικές θέσεις (4η ώρα).
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Συζήτηση/Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, ο ατομικός λόγος μόνο ως συντασσόμενος σε αυτόν που 
κα ταλήγει ως κοινός λόγος ορίζει την αλήθεια. σε αντίθετη δε περίπτωση χαρακτηρίζεται 
ψευδής. Κατά τον ίδιο ο κοινός λόγος έχει τη δύναμη να παράγει ιδία φρόνηση “διὸ δεῖ 
ἕπεσθαι τῷ <ξυνῷ, τουτέστι> τῷ κοινῷ· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός· τοῦ λόγου δ᾽ ἐόντος ξυνοῦ ζώ
ουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἱδίαν ἔχοντες φρόνησιν.”. [Γι’ αυτό πρέπει ν’ ακολουθήσουμε τον κοινό 
λόγο, γιατί το κοινό είναι συμπαντικό. Ενώ όμως ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζουν σαν 
να έχουν μια ιδιαίτερη φρόνηση]. 

Η απόσταση, ωστόσο, ανάμεσα στον ατομικό και τον κοινό λόγο δεν καλύπτεται μόνο 
με την συμμετοχή περισσότερων ατόμων (αριθμητικό στοιχείο) καθώς οι διαφορετικές 
απόψεις είναι σχεδόν κάτι το αυτονόητο όσο αυξάνεται ο αριθμός όσων συμμετέχουν στη 
λήψη αποφάσεων. Το πρόσθετο στοιχείο που απαιτείται για να εξελιχθούν οι ατομικοί 
λό γοι των μελών μιας ομάδας σε κοινό λόγο είναι η σύγκλιση. Αυτήν τη σύγκλιση ανα-
ζη τούν, περισσότερο από ποτέ, οι σημερινές πολυάριθμες δημοκρατικές κοινωνίες μας 
(οι κογένεια, σχολείο, πόλη, χώρα κ.ο.κ.) χάριν της εύρυθμης λειτουργίας τους. Την ανα-
ζητούν όχι περιστασιακά, αλλά μόνιμα και μάλιστα ως στοιχείο κουλτούρας στον τρόπο  
που συσκέπτονται, αποφασίζουν και ενεργούν. Το σχολείο, ως πλαίσιο και χώρος πνευ μα-
τικής διαμόρφωσης των μαθητών και αυριανών πολιτών, προβάλλει ως το πλέον εν δε-
δειγμένο πεδίο καλλιέργειας αυτής της κουλτούρας συνεννόησης και συγκλίσεων. Αυτή  
τη συνεννόηση και αυτές τις συγκλίσεις, όπως φάνηκε, η Ρητορική όχι απλά μπορεί να τις 
ενθαρρύνει αλλά και μεθοδικά να τις εξασφαλίσει.  
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Abstract

The theoretical debate on the development of citizenship in the field of education remains alive 
and interesting as long as there is still a demand and need for societies to engage students in the 
spirit and practice of political participation. As it has emerged from the culture that has domi-
nated West since the Enlightenment, political discourse is most suited to the spirit of Logos and 
rationalism of political participation. After a brief tour on the concept of citizenship, the Aristo-
telian rhetorical art is presented as a method of optimal citizen participation, aimed at making a 
fruitful contribution to decision-making through secure pre-processing of political discourse. The 
proposal to transpose and adopt this method into the school context, without ignoring the con-
straints imposed by the multicultural element of the modern school, is completed by applying a 
simulation of a high school class as a little state wherein a contemporary issue of general interest 
is being discussed.

Keywords: Citizenship, political participation, political discourse, Aristotelian rhetorical art.
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Περίληψη

Όπως διαπιστώνεται από τη συναφή βιβλιογραφία, το αίτημα της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότη-
τας στα μαθητικά κείμενα σε επίπεδο αξιολόγησης της γλώσσας προκαλεί προβλήματα, δεδομένου 
ότι εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας στη βαθμολόγηση. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται μέρος των 
πορισμάτων έρευνας στην οποία αναλύονται ποιοτικά (με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου) οι  
επισημάνσεις των εκπαιδευτικών την ώρα που βαθμολογούν κείμενα μαθητών της Γ́  Λυκείου (μέ θο-
δος της προφορικής εξωτερίκευσης- think aloud) και μελετάται σε ποιο βαθμό και σε ποια επίπε δα  
ελέγχεται η πρωτοτυπία στα μαθητικά κείμενα και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην απο δι δό-
μενη βαθμολογία τους. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πρωτοτυπία απασχολεί σε αδρές γραμμές  
τους/ις μισούς/ές από τους συμμετέχοντες/ουσες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συσχετίζουν την παράμετρο 
της πρωτοτυπίας –και της τυποποίησης αντίστοιχα– όχι μόνο με το περιεχόμενο αλλά και με την έκφρα ση 
και τη δομή. Ωστόσο, η παράμετρος αυτή επιδεινώνει το ήδη σοβαρό ζήτημα των βαθμολογικών απο-
κλί σεων, όχι μόνο επειδή ως πεδίο δεν απασχολεί όλους/ες τους/ις εκπαιδευτικούς στον ίδιο βαθμό 
αλ λά κυρίως διότι η παράμετρος αυτή προσεγγίζεται με έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: Βαθμολόγηση, μαθητικά κείμενα, πρωτοτυπία

Εισαγωγή

Με δεδομένο ότι δημοκρατικό είναι πρωτίστως το δημιουργικό σχολείο, η παρούσα εισή-
γη ση επικεντρώνεται στο πεδίο της δημιουργικότητας κατά την παραγωγή γραπτού λόγου 
από τους μαθητές/τριες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε συνθήκες αξιολόγησης. Η δη-
μιουργικότητα επί της ουσίας συνάδει με την πρωτοτυπία ενός κειμένου. Βιβλιογραφικά, 
το αίτημα της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας στα μαθητικά κείμενα σε επίπεδο 
αξιο λόγησης της γλώσσας προκαλεί αντιφατικές τοποθετήσεις, δεδομένου ότι, αφενός η 
αυστηρή τυποποίηση πλήττει την ίδια την εγκυρότητα της αξιολόγησης, ενώ, από την άλ-
λη, η παρότρυνση στους/ις μαθητές/τριες να απεγκλωβιστούν από νοηματικά και δο μι κά 
προ κατασκευασμένα μοντέλα προς όφελος της ελεύθερης έκφρασης εγείρει ζη τή ματα 
αξιοπιστίας στη βαθμολόγηση. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Το ζήτημα της τυποποίησης, η οποία διαχέεται σε ολόκληρη τη διαδικασία συγγραφής 
ενός κειμένου επιχειρηματολογίας, έχει ως αποτέλεσμα η συγγραφή να αντιμετωπίζεται 
διεκπεραιωτικά ως μία υποχρέωση και χωρίς δημιουργικότητα στη σχολική πραγ μα τικό-
τη τα (Asher, 1992: 102-104). Ακόμη και πολλές βαθμολογικές σχάρες τείνουν να υπερθε-
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ματίζουν για την εφαρμογή συγκεκριμένων μοντέλων, με αποτέλεσμα να δημιουρ γεί τ αι 
η εντύπωση ότι «η υπακοή σε κανόνες είναι πιο σημαντική από την επιτυχία» (Wiggins, 
1998: 169).

Αντίστοιχα, και το αίτημα για πρωτοτυπία επεκτείνεται σε όλα τα πεδία, καθώς αυτή 
πα ραπέμπει τόσο στην ελκυστικότητα των ιδεών, δηλαδή την απόλαυση που προσφέρει 
η ανάγνωση ενός κειμένου, όσο και στη δομή μέσω της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού 
δομικού μοντέλου ή τον ζωντανό λόγο που εξασφαλίζεται με ένα διαφορετικό ύφος (Σε-
τάτος, 1997: 153· Τσολάκης, 1995: 140-141). Η δημιουργικότητα είναι εκείνη η παρά με-
τρος που απηχεί ξεκάθαρα την προσωπικότητα, την κρίση και το βαθμό αυτονομίας της 
σκέψης του/της γράφοντος/ουσας (Guanfang-Zhao & Llosa, 2008: 154-156, 159, 167· 
Guanfang-Zhao, 2013: 203, 209-212). Γι’ αυτό και σηματοδοτεί μία υψηλή τελική επίδο-
ση αποτελώντας προϋπόθεσή της (Ηillocks, 2002: 162· Erdosy, 2004: 27, 42· Osborne 
& Walker, 2014: 36-37). 

Το αίτημα για τον συνυπολογισμό της παραμέτρου της πρωτοτυπίας κατά την αξιο λό-
γηση του περιεχομένου, της δομής ή της έκφρασης σε ένα κείμενο διατυπώνεται έντονα 
παρά τις επιφυλάξεις (Wiggins, 1994: 135-6· Αδαλόγλου-Τσολάκης, 1995: 32). Μάλιστα,  
η παράμετρος αυτή κάποιες φορές εμφανίζεται και σε βαθμολογικές σχάρες ως αυτόνομο  
στοιχείο (βλ. Purves et al., 1988: 49· Ηillocks, 2002: 162· Shaw & Weir, 2007: 155) με την  
αιτιολογία ότι η ύπαρξη τέτοιου κριτηρίου μπορεί να απομακρύνει τους/τις αξιολο γού με-
νους/ες από τη στείρα μίμηση τυποποιημένων σχημάτων (Wiggins, 1998: 178). 

Οι επιφυλάξεις αφορούν, αφενός, την επίταση της υποκειμενικότητας κατά την αξιο λό-
γηση, καθώς αυτή εκλαμβάνεται διαφορετικά από τον/την καθένα/μια βαθμολογητή/τρια  
και κάτι το οποίο κρίνεται θεμιτό και ενδιαφέρον από κάποιον/α μπορεί να θεωρηθεί ως  
αρνητικά στιγματισμένη προσπάθεια εντυπωσιασμού από άλλον/η (Σετάτος, 2002: 207). 
Άλλωστε, η εμμονή στην πρωτοτυπία σε περιπτώσεις που δεν αφήνονται περιθώρια έκ-
φρασης της προσωπικής φωνής –όπως λόγου χάρη συμβαίνει στον χώρο της ακαδημαϊ -
κής γραφής– προκαλεί δυσχέρειες και αμηχανία σε αξιολογητές/τριες και αξιολογούμε  - 
νους/ες (Hyland, 2009: 71). Η τάση του/της βαθμολογητή/τριας να τοποθετείται με προ  - 
σωπικό και υποκειμενικό τρόπο στις παρατιθέμενες ιδέες χαρακτηρίζοντάς τις είτε συναρ-
παστικές και πρωτότυπες είτε τετριμμένες ή και ελλιπείς απλώς και μόνο λόγω της διαφω - 
νίας του/της με αυτές έχει διατυπωθεί πολλαπλώς στη σχετική βιβλιογραφία (Irmscher, 
1979: 162· Πολίτης, 1995: 67, 69· Osborne & Walker, 2014: 37).

Από την άλλη, επιφυλάξεις διατυπώνονται και με τη συλλογιστική ότι στο πλαίσιο του  
σχολείου δεν ζητείται ο/η μαθητής/τρια να αναλάβει τον ρόλο του δημιουργού αλλά του  
συγγραφέα, οπότε δεν οφείλει να προβαίνει σε παρθενογένεση και διατύπωση ρηξι κέ-
λευθων διαπιστώσεων (Kress, 2003: 97, 100, 101). Έτσι, ο υπερτονισμός της πρωτοτυπίας 
και της δημιουργικότητας οδηγεί στη λανθασμένη ταύτιση της συγγραφής ενός κειμένου 
με την καλλιτεχνική δημιουργία και την ύπαρξη ταλέντου (Wiggins, 1998: 180). Επιπλέον, 
με δεδομένο ότι στον πυρήνα της αξιολόγησης τίθεται ο έλεγχος της κατάκτησης των 
διδακτικών στόχων, υποστηρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν στο βωμό του αιτήματος για δη-
μιουργικότητα να θυσιαστεί ο έλεγχος εκείνων των σημείων τα οποία διδάχτηκαν, όπως, 
λόγου χάρη, η ορθή δομή της παραγράφου ή τα σταθερά χαρακτηριστικά των κειμενικών 
ειδών (Τσολάκης, 1995: 161). Εξάλλου, στο πλαίσιο της διακειμενικότητας, ο/η γράφων/
ουσα αναπόφευκτα ανατρέχει σε προηγούμενα παραδεδομένα εκφραστικά, ιδεολογικά και  
δομικά σχήματα με τα οποία ως αναγνώστης/τρια έχει έρθει σε επαφή (Cohen, 1994: 312).   
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Το ζητούμενο, λοιπόν, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης προσέγγισης ανάμεσα στην 
αυ  στηρή καθοδήγηση και την ασυδοσία, είναι η επιλεκτική, δημιουργική και στοχευμένη 
υιο θέτηση παραδεδομένων σχημάτων, ώστε να διακρίνεται η προσωπικότητα του συγ-
γρα φέα (Μπαλάσκας 1991: 41· Σετάτος, 2002: 195-202· Hyland 2009: 70). Προκειμένου 
η φυγή από τα πρότυπα να καταστεί δημιουργική και επιτυχημένη, πρέπει να έχει προ η-
γηθεί η βαθιά γνώση του κανόνα (Irmscher, 1979: 25). Η γνώση αυτή δεν συνεπάγε ται  
απαραιτήτως μηχανιστική αντιγραφή (Σετάτος, 1997: 157· Ifantidou, 2011: 56). Συνε πώς,  
δημιουργικότητα στο γράψιμο σημαίνει ευφάνταστη διαχείριση του κειμενικού είδους, 
άρα προϋποθέτει γνώση του κειμενικού είδους και ικανότητα στη διαχείρισή του κι όχι 
αυ θαιρεσία, γι’ αυτό και δεν πλήττεται από την ύπαρξη κανόνων (Μπαμπινιώτης, 1984: 
158-160· Martin, 1996: 15). Άλλωστε, η διάθεση για καινοτομία στον γραπτό λόγο, μέ-
σω της παράβασης των παραδεδομένων σχημάτων ανήκει περισσότερο στον ενήλικο βίο 
και λιγότερο σε μία τελική αξιολόγηση στο σχολείο (Διακάκη, 1989: 72). 

Μέθοδος

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, παρουσιάζεται μέρος των πορισμάτων έρευνας που πραγ-
ματοποιήθηκε τα έτη 2017 και 2018. Σε αυτή συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί της Δευτερο-
βάθ μιας Εκπαίδευσης (από 4 περιφέρειες) με εμπειρία στη βαθμολόγηση μαθητικών κει-
μένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ Λυκείου. Ως μέθοδος συλλογής των  
δεδομένων, επιλέχθηκε η προφορική εξωτερίκευση ή «φωναχτή» βαθμολόγηση (think 
-aloud protokols) τεσσάρων κειμένων μαθητών της Γ΄ Λυκείου με θέμα τα αίτια της εν δο-
σχολικής βίας. Τα κείμενα τροποποιήθηκαν και διασκευάστηκαν με στόχο να εμφα νί ζονται  
σε περιορισμένο αριθμό μαθητικών απαντήσεων περισσότερες όψεις που ανα μέ νεται να 
προκαλέσουν ζητήματα διαφωνιών μεταξύ των βαθμολογητών/τριών. Οι ανα φορές των  
συμμετεχόντων/ουσών αναλύθηκαν ποιοτικά. Η μέθοδος ανάλυσης δια μορ φώθηκε με τέ-
τοιον τρόπο ώστε να αξιοποιεί στοιχεία τόσο από την ανάλυση πε ριε χομένου όσο και από 
τη διαδεδομένη μέθοδο ανάλυσης προφορικών αναφορών (Verbal Protokol Analysis). 
Μεταξύ άλλων ελέγχθηκε σε ποιο βαθμό και σε ποια επίπεδα ελέγ χονται οι παράμετροι της 
πρωτοτυπίας/δημιουργικότητας και της τυποποίησης στα μα θη τικά κείμενα από τους/ις  
εκπαιδευτικούς και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην αποδιδόμενη βαθμολογία.

Αποτελέσματα

Η τυποποίηση και η πρωτοτυπία στο περιεχόμενο

Από ένα σημαντικό αριθμό βαθμολογητών/τριών (8 στους 18) επισημαίνεται ως πα γιω-
μέ νο πρόβλημα στα μαθητικά κείμενα η τάση της τυποποίησης και συγκεκριμένα της 
ανα παραγωγής «προκατασκευασμένων» σε ιδεολογικό και εκφραστικό επίπεδο συλλογι-
στικών σχημάτων, τα οποία ως μοτίβα –ακόμη και προϊόντα αποστήθισης– ανακυ κλώ νο-
νται χωρίς να εξασφαλίζεται η εύστοχη προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο κάθε φορά 
ζητούμενο. Η επισήμανση μιας εκπαιδευτικού την ώρα που βαθμολογεί είναι ενδεικτική:

Εκπαιδευτικός Α: Είναι μια έκθεση για όλες τις εκθέσεις. Τα ’μαθε απ’ έξω. Είναι φυγό κε
ντρες οι σκέψεις. (…) Πρόκειται για μία έκθεση αποστήθιση. Την έχει μάθει απ’ έξω και όποιο  
θέμα και να του έβαζαν θα τα έγραφε αυτά, και στο τέλος του είπαν θα κολλήσεις κι αυτό  
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που πρέπει. Αυτό το έγκλημα έκαναν με το συγκεκριμένο παιδί. Αυτό πρέπει να έχει μάθει 
απ’ έξω πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να πάνε για το ρατσισμό, για την  
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τον καταναλωτισμό, όλα. Οι δύο σειρού
λες στην κάθε παράγραφο, οι δυο τρεις σειρές στην κάθε παράγραφο προσπαθεί να δέ
σει με το θέμα. 

Η ροπή αυτή ανάγεται στη βεβιασμένη προετοιμασία για της απολυτήριες εξετάσεις. Το 
ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία (Ιωαννίδης, 1992: 121·  
Αδαλόγλου-Τσολάκης, 1995: 32· Μήτσης, 1999: 179). Πρόκειται, συνεπώς για ένα κατε-
ξοχήν «ελληνικό» πρόβλημα.

Η τακτική αυτή των μαθητών/τριών σηματοδοτεί, αντίστοιχα, βάσει της συλλογιστικής 
των βαθμολογητών/τριών την αποτυχία τους να επικεντρωθούν με το κείμενό τους επα-
κριβώς στο ερώτημα. Το ζήτημα έχει επισημανθεί βιβλιογραφικά μόνο σε σχέση με την 
αξιο λόγηση της ξένης γλώσσας (Erdosy, 2004: 38-39). Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλω στε, εκεί-
νο το «μαθητικό» κείμενο στο οποίο κατεξοχήν εμφανίζεται το πρόβλημα θεωρή θηκε από  
κάποιους/ες βαθμολογητές/τριες ότι κινείται εκτός θέματος. Έτσι, επιβε βαιώ νεται ο συ -
σχε τισμός της τυποποίησης με την παρέκβαση από το ζητούμενο. Αντί στοιχα, η τάση της 
τυ ποποίησης συσχετίζεται και με τη γενικολογία, την απουσία εξειδικευμένων διαπιστώ-
σεων, ακόμη και παραδειγμάτων, η οποία οδηγεί στο να ίπταται η επιχειρηματολογία δί-
χως να συσχετίζεται με τρόπο πειστικό με το θέμα.

Aπό την άλλη πλευρά, δύο εκπαιδευτικοί επέκτειναν το αίτημα για αποφυγή τετριμ μέ-
νων, ανακυκλώσιμων ιδεολογικών σχημάτων και στο επίπεδο της οργάνωσης των συλ-
λο γισμών. Βέβαια, μία τέτοια τοποθέτηση, παρόλο που συνάδει με τη βιβλιογραφία (Irm-
scher, 1979: 168· Weigle, 2013: 89-90), δεν είναι αντιπροσωπευτική για το σύνολο ή την 
πλειοψηφία των βαθμολογητών/τριών. 

Εκπαιδευτικός Β: Πολύ ωραία κλείνει εδώ τα αίτια κάνοντας μία επέκταση του ζητήματος 
που είναι προαπαιτούμενο στις εκθέσεις, δηλαδή συνδέει πολύ ωραία τους υποκειμενικούς 
παράγοντες με τους αντικειμενικούς, με ένα άλλο ζήτημα δηλαδή τη διαπαιδαγώγηση του 
παιδιού, το «νοητικά και ηθικά εργαλεία». (…) Και το συνδέει πολύ ωραία όχι δηλαδή αυτό 
που λέμε το τυποποιημένο ΜΜΕ, οικογένεια, σχολείο, το βάζει πολύ ωραία. Όταν ο νέος που  
είναι επιρρεπής όταν γύρω του κυριαρχεί η βία και δεν έχει τα νοητικά και ηθικά ερείσμα
τα τότε μπορεί να πέσει στο φαύλο κύκλο της βίας. Αυτό είναι πολύ πρωτότυπο.

Η εκπαιδευτικός στην παραπάνω περίπτωση επικρότησε ως πρωτότυπη την ανάμειξη δύο  
διαφορετικών παραμέτρων που κατά κανόνα εμφανίζονται σε χωριστούς συλλο γι σμούς.  
Απέρριψε δηλαδή το αναμενόμενο σχήμα παράθεσης των αιτιών ανά φορείς κοινω νι κο-
ποίησης (οικογένεια-παιδεία-κοινωνικός περίγυρος). Ωστόσο, αυτήν την τοποθέτηση δεν  
την συμμερίζονται όλοι/ες οι βαθμολογητές/τριες: 

Εκπαιδευτικός Γ: Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει δύο διαφορετικά πράγματα. Απλά 
ξεκινάει από το ένα, και στο άλλο καταλήγει με το συμπέρασμά του. Θα ήθελα διαφορετική 
δομή. Θα ήθελα δύο παραγράφους.     

Από το παραπάνω παράθεμα καθίσταται προφανές και σε αυτήν την έρευνα ότι, όταν τί-
θε ται ως ζητούμενο η πρωτοτυπία, εμφανίζονται αμέσως διαφωνίες. 
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Με τον τρόπο διαχείρισης της τυποποίησης και της πρωτοτυπίας σε ένα κείμενο είναι 
δυνατόν να συσχετιστεί και η έννοια της αποδεκτότητας ενός σκεπτικού. Η παράμετρος 
της «αποδεκτότητας» προστέθηκε στο θεωρητικό σχήμα του Toulmin (από τους Johnson 
& Blair, το 1987) με το αιτιολογικό ότι ο βαθμός που μια ιδέα είναι αποδεκτή από κά-
ποιον/α βαθμολογητή/τρια διαχωρίζεται από τον τρόπο που τεκμηριώθηκε (Sampson & 
Clark, 2008: 453). Συνεπώς, η παράμετρος της αποδεκτότητας δεν ενεργοποιείται μόνο 
με την ενθουσιώδη ή μη αποδοχή μιας τοποθέτησης, αλλά γενικά με τον διαχωρισμό 
απο δοχής και τεκμηρίωσης στο μυαλό του. Γι’ αυτό και η αποδεκτότητα είναι δυνατόν να  
συσχετιστεί με την πρωτοτυπία, υπό την έννοια ότι αποτελεί το μόνο πεδίο στο οποίο 
μπορεί να παρεισφρήσει η εστίαση του αξιολογητή στην ουσία της ίδιας της τοποθέτησης 
και όχι στην αρτιότητα της τεκμηρίωσης. Όταν σημειώνεται η τάση να εγκρίνεται ή να 
απορρίπτεται μία ιδέα ασχέτως του τρόπου που τεκμηριώθηκε, τότε αφήνεται περιθώριο 
στον/η βαθμολογητή/τρια να την κρίνει και στο επίπεδο της πρωτοτυπίας.

Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε πως ένας/μια εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να οδηγη-
θεί στην αποδοχή μιας ιδέας ασχέτως του τρόπου παρουσίασης και τεκμηρίωσής της. Η 
παράμετρος της αποδεκτότητας εντοπίστηκε στις επισημάνσεις πολλών εκπαιδευτικών 
(10 στους 18). Το γεγονός ότι ένας/μία βαθμολογητής/τρια αποδέχεται ή και επιβραβεύει 
βαθμολογικά μία τοποθέτηση, ακόμη κι αν αυτή δεν τεκμηριωθεί επαρκώς, σηματοδοτεί 
την παρεμβολή της προσωπικής στάσης απέναντι στη θέση αυτή. 

Εκπαιδευτικός Δ: Θίγει πτυχές με τις οποίες συμφωνώ. 

Εκπαιδευτικός Ε: Είναι φυγόκεντρες οι σκέψεις, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να τον 
αδικήσουμε γιατί είναι αιτίες. 

Σε αυτό το πεδίο εντάσσεται και η παράμετρος της πρωτοτυπίας με διττό έως και αντιφα-
τι κό προσανατολισμό. Αφενός, δεδομένης της παρεμβολής του προσωπικού γούστου ενός 
αξιολογητή, μία ιδέα που θα κατηγοριοποιηθεί στο μυαλό του ως πρωτότυπη αναμένεται 
να πριμοδοτηθεί βαθμολογικά ακόμη και αν τεθεί χωρίς απόδειξη ή –αντίστροφα– να μην  
λάβει τον βαθμό που άξιζε, ακόμη κι αν τεκμηριώθηκε, επειδή κατηγοριοποιείται ως τυ πο-
ποιημένη. Αφετέρου, όμως, υπάρχει το ενδεχόμενο με αντίστροφη πορεία, υπό την πα ρεμ-
βολή της παραμέτρου της αποδεκτότητας, να προκρίνονται ως πρωτεύουσες ιδέες ανα-
μενόμενες άρα και συνηθισμένες- προβλέψιμες, οπότε αυτές να γίνονται αποδεκτές ακόμη  
και με ελλιπή τεκμηρίωση, επειδή ακριβώς ο εκπαιδευτικός λόγω της εξοικείωσης με έναν  
αναμενόμενο συλλογισμό δεν επιζητά εμπεριστατωμένη απόδειξη. Αντίθετα, οι πρω τό τυ-
πες συλλογιστικές, επειδή ακριβής αιφνιδιάζουν τον/ην εξεταστή/τρια, κρίνονται αυ στη- 
   ρότερα ως προς την τεκμηρίωσή τους. Η σύγκριση ανάμεσα σε δύο κείμενα που αξιοποιή -
θηκαν στην έρευνα μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια να φωτιστεί το ζήτημα. Στο ένα  
κείμενο παρατίθενται αρχικά αίτια που θα θεωρούνταν μη αναμενόμενα άρα και δυσκο-
λότερα αποδεκτά (λ.χ. ο πολιτικός αμοραλισμός) και γι’ αυτό και οι συλλογισμοί συ χνό-
τερα απορρίπτονται ακόμη και στο σύνολό τους ή αξιολογούνται με χαμηλότερη βαθ μο-
λογία. Αντίθετα, σε άλλο κείμενο παρά το γεγονός ότι επισημαίνεται ομοίως η αδυ ναμία 
τεκμηρίωσης, τα αναγραφόμενα αίτια όντας συνηθέστερα και περισσότερο ανα μενόμενα 
γίνονται ευκολότερα αποδεκτά, όπως αποτυπώνεται στις βαθμολογίες του κει μέ νου. 

Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, τέτοιου είδους επισημάνσεις αναπόφευκτα επιφέ-
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ρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από βαθμολογητή/τρια σε βαθμολογητή/τρια. Η παρα-
κάτω περίπτωση είναι χαρακτηριστική: 

Εκπαιδευτικός Στ: Αναφέρεται πολύ λίγο στο ρόλο της οικογένειας. Η κρίση ναι μεν επη
ρεάζει τους μαθητές αλλά δεν αναφέρεται στην ουσία στην κρίση, την οικονομική κρίση 

Εκπαιδευτικός Ζ: Ρίχνουμε το τετριμμένο περί άγχους οικονομικής κρίσης. 

Η τυποποίηση και η πρωτοτυπία στη δομή

Παρά το γεγονός ότι η δημιουργικότητα στον πρόλογο και τον επίλογο ενός κειμένου 
εμπίπτει στο πεδίο της αξιολόγησης του περιεχομένου ενός κειμένου, από την παρούσα 
έρευνα διαφάνηκε ότι οι βαθμολογητές/τριες εντάσσουν την εν λόγω παράμετρο στη 
βαθ μολόγηση της δομής. Συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη είναι και η επικέντρωσή τους στην 
πρω τοτυπία και την αντίστοιχη καταγγελία των τυποποιημένων προλόγων, στοιχεία τα 
οποία συμβαδίζουν με το αίτημα που διατυπώνεται στη βιβλιογραφία (Πολίτης, 1995: 
64-65· Μπαμπινιώτης, 2000: 154). Στο σημείο όμως που εμφανίζεται η παράμετρος της 
δημιουργικότητας στην αξιολόγηση ενισχύεται το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Έτσι, 
πρόλογοι που επαινούνται ως εξαιρετικοί και πρωτότυποι από κάποιους/ες καταδικάζονται 
ως ανέμπνευστοι και τετριμμένοι από άλλους/ες. Ενδεικτικά δίνεται ο σχολιασμός του 
ίδιου προλόγου από δύο βαθμολογητές/τριες:

Εκπαιδευτικός Η: Μου άρεσε πολύ τον θεωρώ πρωτότυπο τον πρόλογο, και φαίνεται να 
συνδέει το θέμα και με άλλα θέματα. 

Εκπαιδευτικός Θ: Είναι κονσέρβα αυτός ο πρόλογος. Αυτόν τον πρόλογο η μεθοδολογία 
τον λέει αντίφαση. Εντάξει είναι σωστός πρόλογος μεθοδολογικά, δεν είναι καθόλου 
πρωτότυπος. 

Εκπαιδευτικός Ι: Τώρα αυτά τα παρά την εξέλιξη του πολιτισμού μας μου φαίνονται πολύ 
έτοιμα από σχεδιαγράμματα από φροντιστήρια ή απ’ το διαδίκτυο. 

Ομοίως και στον επίλογο, παρόλο που αυτός απασχολεί λιγότερους/ες εκπαιδευτικούς  
(4 στον αριθμό), το ενδιαφέρον των βαθμολογητών/τριών μειώνεται έντονα, καθώς μόλις  
τέσσερις επισημαίνουν το αίτημα για πρωτοτυπία και αντίστοιχα για αποφυγή τυπο ποιη-
μένων, διεκπεραιωτικών επιλόγων. Ως προς τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κειμενικού 
είδους, στην προκειμένη περίπτωση τον τίτλο του άρθρου, διαπιστώνεται ότι η πρωτοτυπία 
του απασχολεί σε αξιοσημείωτο βαθμό τους/ις εκπαιδευτικούς (10 από τους 18).

Ωστόσο, στη βαθμολόγηση της δομής λόγω της πιο γραμμικής διαδικασίας ή επιείκειας 
δεν διαπιστώθηκε κάποια επίδραση στη βαθμολογία από τον έλεγχο της πρωτοτυπίας. Με 
άλλα λόγια, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε αντικρουόμενες τοποθετήσεις 
ανα φορικά με τον βαθμό πρωτοτυπίας, αυτές δεν φαίνεται να απηχούνται στις αποδι δό-
με νες βαθμολογίες τους. 

Η τυποποίηση και η πρωτοτυπία στην έκφραση

Παρόλο που κατά τη βαθμολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών/τριών οι 
εκ παιδευτικοί συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ως προς τις κρίσεις τους σημειώνονται 
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ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον έλεγχο της δημιουργικότητας. Αυτές  
κατά βάση συνδέονται με τον τρόπο που εκλαμβάνεται από τον/την εκάστοτε βαθμο λο-
γητή/τρια το υψηλό εκφραστικό επίπεδο ή η χρήση επιτηδευμένου λεξιλογίου. Συνε πώς,  
εκκινούν από την προσωπική τοποθέτηση του/της καθενός/μίας σε σχέση με τον ιδα νικό  
τρόπο γραφής (πρβ. Hoover, 1981: 200-201). Έτσι, ενώ άλλοι/ες ελκύονται από τον λεξι-
λο γικό πλούτο και τον σύνθετο λόγο, κάποιοι/ες εκλαμβάνουν αυτά τα γνωρί σμα τα ως 
αποτέλεσμα υπερβολικά μεθοδευμένης προετοιμασίας που καταλήγει στην τυ πο ποίηση 
και την έλλειψη ζωντάνιας ή και ως άστοχη επικοινωνιακά επιλογή. Οι δύο οπτι κές απο-
τυπώνονται και στις βαθμολογίες με αποτέλεσμα να σημειώνονται κάποιες αξιο ση μείω-
τες αλλά σε καμία περίπτωση δραματικές αποκλίσεις. Στα ακόλουθα παραθέματα οι δύο 
εκπαιδευτικοί σχολιάζουν το εκφραστικό επίπεδο του ίδιου κειμένου: 

Εκπαιδευτικός Δ: Είναι φράσεις κλισέ. «Στείρα αποστήθιση», «να μεταλαμπαδεύσει», είναι 
κλισέ εκφράσεις. 

Εκπαιδευτικός ΙΑ: Χρησιμοποίησε αρκετά πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο, πιο δύσκολο λε ξι
λό γιο, ... είναι πιο επιστημονικός ο λόγος του 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα ενός δημοκρατικού σχολείου που προάγει τη δη-
μι ουργικότητα και κατ’ επέκταση την πρωτοτυπία σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής 
κα θημερινότητας – άρα και στη συγγραφή κειμένων, είναι αναγκαίο να προλειανθεί το 
έδα φος ώστε να ενταχθούν με τρόπο ομαλό και όχι αμήχανο όλες οι εκφάνσεις της 
δημο κρατικότητας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πρωτοτυπία απασχολεί σε αδρές 
γραμ μές τους/ις μισούς/ές από τους/ις συμμετέχοντες/ουσες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συ-
σχε τίζουν την παράμετρο της πρωτοτυπίας –και της τυποποίησης αντίστοιχα– όχι μόνο με 
το περιεχόμενο αλλά και με την έκφραση και τη δομή. Ωστόσο, υπό την επίδραση αυ τής  
της παραμέτρου διανοίγεται πρόσφορο έδαφος για αντικρουόμενες τοποθετήσεις, δε δο-
μένου ότι η πρωτότυπη και δημιουργική γραφή είτε επαινείται και πριμοδοτείται βαθ μο-
λογικά είτε προβληματίζει τον/ην αξιολογητή/τρια κάνοντάς τον/ην να διστάζει να απο-
δώσει μια υψηλότερη βαθμολογία. Συνεπώς, η παράμετρος αυτή επιδεινώνει το ήδη 
σο βαρό ζήτημα των βαθμολογικών αποκλίσεων, επειδή ως πεδίο δεν απασχολεί όλους/ες  
τους/ις εκπαιδευτικούς στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο, οπότε προσεγγίζεται με 
έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας. 
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Zusammenfassung 

In der Wissenschaft und unter Lehrkräften ist es allgemein bekannt, dass die Originalität und die 
Kreativität bei von Schülern verfassten Texten eine wichtige Rolle spielt. Der Bibliografie nach, 
stellt es für Lehrer eine besondere Herausforderung dar, die vorgenannten individuellen Faktoren 
eines jeden Schülers in einem Benotungsmodell zu berücksichtigen, da diese auch die Persön-
lichkeit und den Charakter eines jeden Schülers wiederspiegelt. Von Lehrkräften muss die Bew-
ertung der Klausuren trotzdem objektiv und sachlich erfolgen, da die Notengebung zuverlässig, 
gerecht und sachlich sein muss. In dieser Forschung werden Gesprächsprotokolle von griechischen 
Sprachlehrern/Philologen die an griechischen Schulen in Griechenland unterrichten analysiert, 
während sie Texte von Schülern korrigierten. Es wurde darauf geachtet, inwieweit von den Leh-
rkräften die Originalität und die Kreativität der Texte berücksichtigt wurden und wie stark diese 
Faktoren die Notengebung beeinflussten.
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναλύει και ερμηνεύει μέσα από το πρίσμα των εννοιών της εκπαίδευσης και της  
κοινωνικής δικαιοσύνης, αφ’ ενός θετικά επιτεύγματα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και αφ’ ετέ-
ρου αστοχίες, λανθασμένες ενέργειες και αρνητικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται στον χώρο της εκ-
παίδευσης. Υιοθετείται, η έννοια του παιδαγωγικού μηχανισμού, από το εννοιολογικό σύστημα του Basil  
Bernstein, ως ένα σύστημα σχετιζόμενων κανόνων που συγκροτείται από κανόνες κατανομής, κανό-
νες αναπλαισίωσης (επίσημο και παιδαγωγικό πεδίο) και κανόνες αξιολόγησης. Επιχειρείται μία προ-
σέγ γιση βασικών δομικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης όπως, η καθοριστική επίδραση των κοι-
νω νικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής, των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εισαγωγής στην  
τριτοβάθμια εκπαίδευση, των προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής και της επιλογής των στελεχών 
της εκπαίδευσης Οι όψεις της αποτυχίας της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορούν να ιδωθούν ως 
αστοχία μιας παραμέτρου στο πεδίο της πολιτικής, αλλά είναι αποτυχία ευρύτερων διαστάσεων και 
συνεπειών, είναι αποτυχία ολόκληρης της κοινωνίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, κοινωνική δικαιοσύνη, παιδαγωγικός μηχανισμός, ισότητα.

Εισαγωγή

Κάθε άτομο στα πλαίσια της κοινωνικοποίησής του αρχικά στην οικογένειά του και με τέ-
πειτα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, ως μέλος μιας συγκεκριμένης 
κοι νωνικής ομάδας αποκτά ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, στάσεις, συγκεκριμένη ηθική, 
τρόπους μάθησης και συμπεριφοράς (Scott, 1996; Barone, 1998). Η κοινωνική προέλευ-
ση και το πολιτιστικό κεφάλαιο έχουν σημαίνοντα ρόλο και καθοριστική επίδραση σε ό,τι  
αφορά στην εκπαίδευση. Ο ρόλος και η επίδραση της κοινωνικής προέλευσης στην επίδοση 
των μαθητών και στη μετέπειτα κατανομή των κοινωνικών ρόλων έχει διερευνηθεί και  
επιβεβαιωθεί με αποτελέσματα αρκετών ερευνών (Bourdieu, & Passeron, 1979· 2014· 
Δρουκόπουλος, 1989· Φραγκουδάκη, 1985: 41-63· Lareau, 1987· Καραγιώργος & Μπί-
νας, 2006· Μυλωνάς, 1990). Η γνώση μας σήμερα, βάσει των ερευνητικών δεδομένων και  
μελετών (Bourdieu & Passeron, 1996· Coleman et al., 1966· Jencks et al., 1972· Bern-
stein, 1990· 2000· Φραγκουδάκη, 1985· Μυλωνάς, 1980) έχει επιβεβαιώσει ότι η σχολι κή 
επιτυχία των παιδιών εξαρτάται περισσότερο από παράγοντες οι οποίοι είναι ανεξάρτη τοι 
από το σχολείο. Η κοινωνικοοικονομική προέλευση είναι αυτή που, κυρίως, καθορίζει τη  
σχολική επιτυχία ή αποτυχία. Τελικά, το σχολείο αναπαράγει την ήδη υπάρχουσα κοι νω-
νι κοοικονομική διαστρωμάτωση.
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Θεωρητικό πλαίσιο

Ο παιδαγωγικός μηχανισμός για τον Bernstein (1990· 2000· 2001· Λάμνιας, 2002) είναι 
ένα σύστημα σχετιζόμενων κανόνων που συγκροτείται από κανόνες κατανομής, κανόνες 
αναπλαισίωσης (επίσημο και παιδαγωγικό πεδίο) και κανόνες αξιολόγησης. «Οι κανόνες 
κατανομής ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην εξουσία, τις μορφές συνείδησης και τις 
πρακτικές» (Λάμνιας, 2002: 297), αν και καθορίζονται από το κράτος επιχειρούνται και 
γίνονται αλλαγές από διάφορες δυνάμεις αμφισβήτησης. Οι κανόνες αναπλαισίωσης ρυθ-
μίζουν τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, ως διαμεσολάβηση μεταξύ 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πλαισίου. Το πρωτογενές πλαίσιο, όπου λαμβάνει χώρα 
η πρωτογενής πλαισίωση, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής, 
διαμόρφωσης ιδεών και της ειδικής γνώσης. Το δευτερογενές πλαίσιο, πολυεπίπεδο, στο  
οποίο διακρίνονται η τριτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η δημοτική και η προσχολική εκπαί-
δευ ση, όπου κάθε επίπεδο έχει τους δικούς του εξειδικευμένους φορείς. Τέλος, το πλαί σιο  
της αναπλαισίωσης λειτουργεί ως ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πρωτογενούς και δευ-
τε ρογενούς πλαισίου (Bernstein, 1990. βλ. και Λάμνιας, & Τσατσαρώνη 1998-1999). 
Μπορεί να γίνει η διάκριση μεταξύ ενός επίσημου πεδίου αναπλαισίωσης (ORF-Official  
Recontextualizing Field) που εμπεριέχει την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και ενός παι-
δαγωγικού πλαισίου αναπλαισίωσης (PRF-Pedagogical Recontextualizing Field) που πε-
ρικλείει τα τμήματα των πανεπιστημίων, επιστημονικά εκπαιδευτικά περιοδικά, ερευ νη-
τικά κέντρα, ιδρύματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση κ.λπ. (Bernstein, 2000: 33).  
H γνώση από ορισμένες ομάδες έχει τη νομιμοποίηση της μετάδοσης σε επόμενες γενιές 
μα θητών, έχει δηλαδή το προνόμιο να γίνει επίσημη γνώση. Έτσι η εκπαίδευση, ως θε-
σμός, παράγει και αναπαράγει μία «συμβιβαστική» γνώση (Apple, 2008). Η ιδιαίτερη βαρύ- 
  τητα που αποδίδεται στη σχολική γνώση, η σχέση της με την επιστημονική και τη βιω  μα-
τική γνώση, που έχουν διαφορετικά επίπεδα «εννοιολόγησης της πραγματικότητας» και  
ο τρόπος οικειοποίησής της είναι κομβικό σημείο (Αλεξίου, 2009). Τέλος, οι κανόνες αξιο-
λόγησης δομούν την παιδαγωγική πρακτική καθορίζοντας τα κριτήρια (Bernstein, 1990  
βλ. και Λάμνιας & Τσατσαρώνη 1999). Σε κάθε έναν από τους παραπάνω στίβους υπάρχει  
ένας διαρκής αγώνας (επι)κυριαρχίας αφού το πεδίο της εκπαίδευσης είναι χώρος αντι-
πα ράθεσης και ενίοτε σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών φορέων, συνδικα λι-
στικών ομάδων, πολιτικών κομμάτων. Κύριος στόχος ο έλεγχος, η επιβολή. 

Κοινωνική δικαιοσύνη και Εκπαίδευση

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια έννοια που προέρχεται από τον φιλοσοφικό λόγο, αλλά 
χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στην καθημερινή γλώσσα όσο και στην κοινωνική επιστήμη, 
συχνά χωρίς σαφή ορισμό. Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποκαλύπτει διαφορετικές εν-
νοιο λογήσεις του όρου. Οι ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα αναλύουν μέσα από 
δια φορετικές οπτικές και αντιλήψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη, π.χ. διανομή, αναγνώ-
ρι ση ή εκπροσώπηση (Fraser, 2009. Young 2004. Sen 2011). Η κοινωνική δικαιοσύνη 
ανα  φέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί θεσμοί διανέμουν θεμελιώδη δικαιώ-
μα τα και υποχρεώσεις, καθορίζοντας και προσδιορίζοντας την κατανομή των πλεονεκτη -
μάτων στο επίπεδο της κοινωνικής συνεργασίας (Rawls, 2003). Οι Gewirtz & Cribb 
(2002), διαπιστώνοντας ότι οι προσεγγίσεις παραπέμπουν, είτε σε δίκαιη κατανομή αγα-
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θών και σε παροχή ίσων ευκαιριών, είτε στον ανταποδοτικό χαρακτήρα των αγαθών, είτε  
στη δυνατότητα και το δικαίωμα όλων να συμμετέχουν ισότιμα σε μια δημοκρατική κοι-
νω νία επιχειρούν μία κατηγοριοποίηση και ομαδοποιούν σε, συνολικά, έξι διαστάσεις 
πλουραλισμού σε μοντέλα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρώτη διάσταση εστιάζει ότι η κοι-
νωνική δικαιοσύνη είναι πολυδιάστατη π.χ. είναι και διανεμητική και πολιτιστική κ.λπ. Η 
δεύτερη εστιάζει στο είδος των αγαθών, ενώ η τρίτη στο είδος της αξίωσης για κοινωνική 
δικαιοσύνη. Η τέταρτη εξαρτάται από τα αγαθά και το ευρύτερο περιβάλλον, ενώ η πέμπτη 
έχει σχέση με τη διαφορετικότητα για τους υποδοχείς μέτρων κοινωνικής δικαιοσύνης. Η 
δε έκτη και τελευταία διάσταση επικεντρώνεται στην κοινή ευθύνη όλων των φορέων στο 
πεδίο της υλοποίησης. Στην παρούσα μελέτη η κοινωνική δικαιοσύνη ορίζεται τόσο ως  
στόχος όσο και ως διαδικασία, «μία δυναμική κατάσταση» (Griffiths, 2003:55) που απο-
σκοπεί στην ίση συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία, που επιτρέπει την ισότιμη κατα-
νομή των πόρων σε όλα τα μέλη της, τα οποία έχουν ένα βαθμό αυτοδιάθεσης και αλλη-
λεξάρτησης (Bell, 1997· Rawls, 2003· Jost & Kay 2010). 

Με τον όρο εκπαίδευση εννοούμε τη θεσμοθετημένη και ελεγχόμενη παιδαγωγική δια  - 
δικασία από την πλευρά της πολιτείας ή άλλου φορέα, με στόχο τη μετάδοση ενός συ στή-
ματος «συμβιβαστικών» γνώσεων (Apple, 2008) και αξιών στη νέα γενιά για την έντα ξη 
και δραστηριοποίησή της μέσα στο κοινωνικό σύνολο (Ξωχέλλης, 2015: 701).

Μαθητική διαρροή

Το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής δεν μπορεί να αναλυθεί και να ερμηνευθεί χωρίς 
την εξέτασή του με τη βασική έννοια της ισότητας στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα με την  
έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των ερευνητών, δεν υπάρ-
χει εννοιολογική ταύτιση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού με αποτέλεσμα την ύπαρξη δυ-
σκολιών στη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων μεταξύ χωρών, οργανισμών κ.λπ. Κυ-
ριαρχούν τρεις βασικοί όροι: μαθητική διαρροή, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και οι  
εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. 

Ως Μαθητική διαρροή (ΜΔ), ορίζεται η εγκατάλειψη μιας οποιασδήποτε βαθμίδας εκ-
παίδευσης ή τάξης, στην οποία έχει εισέλθει ο μαθητής, πριν την ολοκληρώσει (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
& Π.Ι. 2006). Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αναφέρεται στους νέους που έχουν 
ολοκληρώσει το πολύ τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι σε 
ηλι κία 18-24 ετών και δεν βρίσκονται εντός δομής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Και η τρίτη  
κατηγορία είναι οι νέοι ηλικίας 16-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και κα τάρ-
τισης (Παπαδοπούλου κ.ά., 2017).

Η διάκριση μεταξύ των ορισμών θα μπορούσε να σχηματοποιηθεί στο παρακάτω διά-
γραμμα.

Πηγή: Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου  
στην Ελλάδα, 2015: 13
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Σχετικά με τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής στη χώρα μας παρατηρείται ότι τα αγόρια 
εμφανίζουν σταθερά υψηλότερα ποσοστά διαρροής από τα κορίτσια (μεσοσταθμικά, 3,3%  
έναντι 2,5%) σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τους τύπους σχολείων και διαπιστώ-
νε ται υψηλότερη διαρροή στις αγροτικές περιοχές. Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται στην 
επαγγελματική εκπαίδευση (Γράφημα 1).

Γράφημα 1. Πηγή: Η μαθητική διαρροή στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
σελ. 15 (Ι.Ε.Π., 2017)

Επισημαίνεται ότι στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν τα νηπιαγωγεία, αν και η Προσχολι-
κή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η διαρροή στην Προσχολική εκπαίδευση είναι μεγάλη 
στην Ελλάδα (Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef, 2012 & 2014). Υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές ανά περιοχή, π.χ. στη Θράκη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα ποσοστά είναι 
2,96 και στη δευτεροβάθμια 8,73 και στη Δυτική Αττική 4,87 και 9,81 αντιστοίχως. Είναι 
ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με τον μέσο όρο στο συνολικό ποσοστό της χώρας. Επίσης, 
τα ποσοστά μαθητικής διαρροής σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ( π.χ. ρομά, πρόσφυγες, 
κ.λπ.) είναι πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017; ΥΠ.ΕΠ.Θ. & Π.Ι., 2006).

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

Η εγκατάλειψη του σχολείου είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζεται από πληθώ-
ρα παραγόντων. Ο μέσος όρος των 28 χωρών της ΕΕ παρουσιάζει ποσοστό εγκατάλειψης 
του 10,7% για το έτος 2016, αλλά υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ τόσο των χω-
ρών όσο και μεταξύ των περιφερειών των ίδιων χωρών. Στόχος είναι η μείωση του πο-
σοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση σε λιγότερο από 10%.  
Στη χώρα μας τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι ιδιαίτερα ικα νο-
ποιητικά, αφού παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, σε σχέση με τις άλλες χώρες της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γράφημα 2).
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Γράφημα 2. «Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου». Πηγή: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_ 
import/europeansemester_thematicfactsheet_earlyschoolleavers_el.pdf

Η απόρριψη του σχολείου μπορεί να μειώσει σημαντικά την προοπτική μιας ικανοποιητι-
κής επαγγελματικής απασχόλησης, αφού οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχο-
λείο έχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση μιας θέσης εργασίας (Christle, 
Jolivette, Nelson, 2007) αλλά και όταν έχουν μία θέση εργασίας είναι πιθανότερο να βρί-
σκονται σε αυτές που είναι χαμηλά αμειβόμενες (Heckman & Rubinstein 2001· Rumberger  
& Lamb, 2003).

Εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης

Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα είναι η περίπτωση των νέων που βρίσκονται εκτός εκ παί δευ-
σης, κατάρτισης και απασχόλησης, ηλικίας 16-29. Πρόκειται για την κατηγορία η οποία  
αποκαλείται ΝΕΕΤ (Not in Education, Employment or Training). Το ποσοστό στη χώρα μας  
είναι σχεδόν τριπλάσιο από αυτό της Ε.Ε. των 28 (Γράφημα 3). Είναι πρώτης προ τεραι  ό-
τητας θέμα και επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό υποστηρικτικό πλαί  σιο  
για αυτές τις ευάλωτες ομάδες, γιατί «η ανολοκλήρωτη εκπαίδευση συνιστά ανολοκλή-
ρω τη κοινωνικοποίηση» (Δήμου, 1999: 318).

Γράφημα 3. «Εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης»
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
στό χους της ελληνικής οικογένειας. Η διατήρηση θέσεων κύρους όσων προέρχονται από  
τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα ή η ανοδική κοινωνική κινητικότητα, όσων προέρ χο-
νται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα είναι βασικός στόχος. Το ποσοστό που εγ γράφε-
ται πλέον στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατ’ έτος ξεπερνά το 70% κάθε γε  νιάς  
(ΙΟΒΕ, 2019). Η πρόσβαση, επομένως, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εύκολη «υπό-
θεση» έτσι ο αναπαραγωγικός ρόλος της τριτοβάθμιας έχει μετατοπισθεί στο εσωτε ρικό  
της, στην ιεράρχηση των σχολών. Στην εισαγωγή στις σχολές υψηλού κύρους έχουν με-
γα λύτερες πιθανότητες τα άτομα με γονείς από τα «ανώτερα» κοινωνικά στρώματα, ενώ 
τα άτομα με γονείς από «κατώτερα» κοινωνικά στρώματα έχουν λιγότερες πιθανότητες. 
Αντίθετα, στις σχολές με χαμηλό κύρος, τα άτομα με γονείς από τα «κατώτερα» κοινωνικά 
στρώματα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής (Θάνος, 2012· Σιάνου-Κύρ-
γιου, 2010). Τελικά οι κοινωνικές ανισότητες δε μειώνονται, αλλά μετατίθενται από την  
πρόσβαση στην κατανομή. Η επιμήκυνση του χρόνου εκπαίδευσης δεν αποτελεί παράγο-
ντα μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Παραμένει υψηλή η συσχέτιση μεταξύ ανεργίας 
και χαμηλότερων επαγγελματικών θέσεων και μάλιστα είναι ενισχυμένες οι ανισότητες 
ιδιαίτερα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (Μαλούτας, 2015). Σε έρευνες (Σιάνου, 
2005· 2010) διαπιστώθηκε ότι τα επιπλέον προσόντα που απαιτούν οι περισσότεροι εργο - 
δότες είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η άριστη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών. Ο δε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι σε λιγότερο βαθμό σημαντικός, ενώ απο-
τιμώνται πολύ θετικά προσόντα που σχετίζονται με την προσωπικότητα των υποψηφίων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι:
•	 να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί
•	 να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
•	 να είναι διαθέσιμοι για καινοτομίες και νεωτερισμούς
•	 να έχουν άνεση στη γραπτή και την προφορική επικοινωνία
•	 να έχουν την ικανότητα της συνεργασίας, υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και συνέπειας
•	 να διαθέτουν πολύπλευρες γνώσεις, εξειδικευμένες και γενικές
•	 να είναι δημιουργικοί, δραστήριοι και με δυναμική προσωπικότητα
•	 να διαθέτουν πνεύμα επιχειρηματικότητας και την προθυμία να παίρνουν ρίσκα

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας για τους πτυχιούχους της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προσόντα τα οποία σχετίζονται 
με το πολιτισμικό κεφάλαιο (Silva, Warde & Wright, 2009) και ικανότητες και δεξιότητες 
οι οποίες έχουν ως βάση αναφοράς το πεδίο του συμβολικού ελέγχου (Bernstein, 1990· 
2000). 

Αντισταθμιστική Αγωγή

Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα παρατηρούνται εκπαιδευτικές ανισότητες και γι’ αυτό  
έχουν υιοθετηθεί αντισταθμιστικές παρεμβάσεις με βασικό στόχο τη μείωση των εκπαι δευ-
τικών ανισοτήτων. Παραμένει όμως μάλλον αναπάντητο ένα κυρίαρχο ερώτημα: τι ακρι-
βώς αντισταθμίζουμε; (Power, 2008). Ο όρος περί αντισταθμιστικής αγωγής/εκπαίδευ σης, 
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αν και έχει κυριαρχήσει στη βιβλιογραφία, έχει αμφισβητηθεί γιατί εκ προοιμίου υπο δη-
λώ νει ότι το «έλλειμμα» αφορά στο παιδί και στην οικογένεια: «έχω επικρίνει τη χρήση της  
έννοιας της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, γιατί αποσπά την προσοχή από τις ελλείψεις 
στο ίδιο το σχολείο και εστιάζει ελλείψεις στην κοινότητα, την οικογένεια και το παιδί» 
(Bernstein, 2003: 147-155).

Στη χώρα μας υλοποιούνται, εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικές παρεμβάσεις και προ γράμ-
ματα τα οποία εστιάζουν σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Η αντισταθμιστική εκπαίδευση 
στην Ελλάδα οργανώθηκε, κυρίως, από τη δεκαετία του ‘90 όταν υπήρξε μεγάλη ροή με-
τα ναστών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι λειτουργούν τάξεις υποδοχής, ενι-
σχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά τμήματα, ΖΕΠ, τμήματα ένταξης, ολοήμερα σχολεία. 
Λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος των τελευταίων ετών δεν υπήρξαν επαρκείς 
πόροι και αυτό συνέβαλε σε δυσλειτουργίες στις παραπάνω προσπάθειες (Zachos & Pa-
papostolou, 2016).

Ειδικότερα, έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις με  
στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής, την πρόληψη και θεραπεία του κοινωνικού απο-
κλεισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης: 

•	 Ενισχυτική Διδασκαλία
•	 Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
•	 Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
•	 Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ
•	 Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), που λειτουργούν 

στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευμένα 
προγράμματα σπουδών.

Παρ’ όλα τα παραπάνω θετικά μέτρα που έχουν ληφθεί η υλοποίησή τους στην πράξη 
δημιουργεί πολλά προβλήματα και σε αρκετές περιπτώσεις μειώνονται οι προσδοκίες για 
τη συνεισφορά τους. Συγκεκριμένα η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τις δομές  
προσφύγων έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση (05-11-2019-Αρ. Πρωτ.: 172309/Ε2) και  
έτσι χάνεται ιδιαίτερα κρίσιμος χρόνος. Καταγράφονται αλλεπάλληλες αλλαγές εκπαι-
δευ τικών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(στις τέσσερις ΔΥΕΠ της πρωτοβάθμιας στην Αθήνα οι δάσκαλοι έχουν αλλάξει τέσσερις 
φορές από Οκτώβριο 2016 μέχρι Μάρτιο 2017). Επίσης, υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά 
διαρροής, το ποσοστό φοίτησης κυμαίνεται από 44% έως 80%. Παρατηρούνται αρκετές 
δια φοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου, μεταξύ σχο-
λείων στην ίδια περιοχή (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017). Στην Α/θμια εκπαίδευση, η ενισχυτική διδα-
σκαλία υλοποιείται εάν προκύψουν διαθέσιμες ώρες, βάσει του υποχρεωτικού διδακτικού 
ωραρίου των εκπαιδευτικών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και όχι βάσει των πραγματικών 
αναγκών των μαθητών.

Επιλογές Στελεχών της εκπαίδευσης

Η επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
οποίο επιβεβαιώνει την Ασυνέχεια, την Ασυνέπεια και τις Αντιφάσεις (τα τρία Α) τα οποία 
κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα (Δα- 
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 ρόπουλος, 2016). Στη διάρκεια, σχεδόν, μισού αιώνα δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιλο -
γές στελεχών με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Κάθε επιλογή με διαφορετικά κριτήρια και προ ϋ-
ποθέσεις! Αντί η Πολιτεία να προσδιορίσει τις απαιτήσεις κάθε θέσης στελέχους και βάσει  
αυτών να υλοποιούνται οι επιλογές, τα «προσόντα» των μελών της κυρίαρχης κομ μα τικής 
εξουσίας καθορίζουν τις απαιτήσεις της θέσης.

Στην Αιτιολογική έκθεση του ν. 3848/2010, «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού 
– καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές δια τά-
ξεις», μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
•	 Το «Νέο Σχολείο» είναι το μεγάλο και οραματικό σχέδιο και αφορά τη συνολική αλλαγή 

του περιεχομένου και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας…
•	 Στόχος μας είναι να επιλέγονται οι άριστοι των εκπαιδευτικών και να δίδονται ίσες ευ-

καιρίες με τη συνεργασία όλων των θεσμών του εκπαιδευτικού συστήματος και όλων 
των βαθμίδων.

•	 Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός ενδυναμωμένου, κατάλληλα εκπαιδευμένου εκπαι-
δευ τικού που δημιουργεί σταθερή σχέση με τη τάξη, αλλά και των πιο ικανών, άξιων 
και υπεύθυνων στελεχών σε κάθε σχολική μονάδα…

•	 Στην Αιτιολογική έκθεση ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρω τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

•	 Ο επανασχεδιασμός των δομών της εκπαίδευσης καθίσταται πρώτιστη προτεραιότη τα.
•	 Το πλαίσιο αυτό, προσανατολισμένο σε ανθρωπιστικές αναφορές, έχει στόχο να αντι-

μετωπίσει τις όποιες αρνητικές συνέπειες προκλήθηκαν εξαιτίας των ραγδαίων εξε λί-
ξε ων στα κέντρα οργάνωσης της ατομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών…

•	 Δομώντας ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης γίνεται μεταφορά σημαντικών 
αρμοδιοτήτων ως προς τη λήψη αποφάσεων…

•	 …θέτει τα θεμέλια για την πραγμάτωση ενός ευρύτερου οράματος για ένα σχολείο δη-
μ όσιο, δημοκρατικό και συνεργατικό…

•	 Οι παραπάνω θέσεις-ισχυρισμοί έρχονται σε πλήρη αντίφαση με την πραγματικότητα, 
αφού κάθε φορά το νέο νομοθετικό πλαίσιο εμφανίζεται να επιλύει (;) οριστικά το βα σι κό 
αυτό θέμα. Εν τούτοις, στο χρονικό διάστημα 1982-2017 (τριάντα πέντε έτη) έχουν γί- 
νει δεκαοκτώ (18) νομοθετικές αλλαγές στον τρόπο επιλογής των στελεχών (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. «Νομοθετικές παρεμβάσεις επιλογής στελεχών (Κελεσίδης, 2018: 84)»
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Το απλό ερώτημα που τίθεται: γιατί δεν αξιολογείται κάποιος νόμος επιλογής μετά την 
πρώτη εφαρμογή του και να γίνουν οι βελτιστοποιήσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να 
δη μιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο επιλογής; Η απάντηση είναι, μάλλον, προφανής «γιατί 
λόγω του χρόνου που χρειάζεται για να παραχθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 
μιας συγκεκριμένης πολιτικής, οι παραγωγοί της δεν είναι πλέον στο προσκήνιο της δη-
μο σιότητας για να ενδιαφερθούν. Ίσως γιατί οι διάδοχοί τους θέλουν να έχουν τα χέρια 
του ελεύθερα: Να προβάλλουν τις δικές τους νέες ιδέες και γνώμες, χωρίς τις δεσμεύσεις 
της αξιολογικής κρίσης μιας προγενέστερης πολιτικής» (Ματθαίου, 2016). 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης δίνει έμφαση, μεταξύ των άλλων, στη μη ίση κατα -
νομή των πόρων, επιχειρεί να εντοπίσει και να επισημάνει, τις ελλείψεις στις ατομικές 
ελευ θερίες, την ανισότητα των ευκαιριών και των δικαιωμάτων και την αναπαραγωγή των  
αντίστοιχων κοινωνικών δομών και κοινωνικοπολιτιστικών προτύπων. Η εκπαιδευτική 
ανι σότητα απορρέει από την κοινωνική ανισότητα και αποτελεί σημαντικό παράγοντα και  
οικονομικής ανισότητας. Επομένως, είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό πολυπαραγοντικό ζήτημα 
το οποίο σχετίζεται με θέματα ιδεολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά, νομικά και ηθικά. Προ τε-
ραιό τητα και βασικός στόχος όλων, η αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανισότητας, της μη  
πρόσβασης σε αγαθά, τη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις ως προς την  
κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία και την εθνότητα. 

Σε ό,τι αφορά στον χώρο της εκπαίδευσης το κύριο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι το συγκρουσιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο παίρνονται οι αποφάσεις και επι-
σημαίνεται η απουσία συναινετικών χαρακτηριστικών, ως στοιχείο και παράμετρος κοινω-
νι κής συνοχής. Τα ερευνητικά συμπεράσματα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ώστε  
να μην επαναλαμβάνονται αστοχίες και λάθη που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα μη προ-
νο μιούχα κοινωνικά στρώματα. Η ανατροφοδότηση από τη διαχείριση άλλων χωρών, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, δείχνει ότι επιβάλλεται να επικρατήσουν στοιχεία και πρακτικές 
που να χαρακτηρίζονται από συμβιβασμό, σύγκλιση, αμοιβαίες υποχωρήσεις, μετριασμό 
αξιώ σεων. Οι όψεις της αποτυχίας της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορούν να ιδωθούν ως  
αστοχία μιας παραμέτρου στο πεδίο της πολιτικής, αλλά είναι αποτυχία ευρύτερων δια-
στά σεων και συνεπειών, είναι αποτυχία ολόκληρης της κοινωνίας.
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Abstract

The present study analyzes and interprets through the prism of the concepts of education and 
social justice, on one hand, positive achievements and actions that have been implemented, and 
on the other hand, failures, inaccuracies and negative interventions attempted in the field of edu-
cation. The concept of the pedagogic device is adopted from Basil Bernstein’s conceptual system. 
This system provides the intrinsic grammar of pedagogic discourse through distributive rules, 
recontextualizing rules, and rules of evaluation. The pedagogic device generates a symbolic ruler 
of consciousness. An attempt is made to approximate key structural features of education such 
as the decisive influence of social inequalities, student dropout, introduction to higher education, 
compensation programs and the selection for leader positions in education. Aspects of the failure 
of the educational policy cannot be seen as a failure of a single policy parameter, but as a failure 
of broader dimensions and consequences, a failure of the society as a whole.

Keywords: Education, social justice, pedagogic device, equality. 



Η διαχείριση γνώσης ως ένας από τους βασικούς 
παράγοντες δημοκρατίας στην οργάνωση  
της εκπαίδευσης

Φώτιος Επ. Ζυγούρης
Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
zygourisfotis@yahoo.gr

Ευθύμιος Βαλκάνος
Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
evalkan@uom.edu.gr 

Περίληψη 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την συμβολή της διαχείρισης γνώσης ως στοιχείο της  
οργάνωσης γενικά και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, θα ανιχνευθεί η σύν-
δεση της διαχείρισης γνώσης με την οργανωσιακή μάθηση αλλά και ως στοιχείο δημοκρατίας στην  
οργάνωση της εκπαίδευσης Η διαχείριση γνώσης έχει ως βάση την ανάπτυξη ομαδικού και συνερ γα-
τι κού τρόπου εργασίας των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας ένα αλληλεπιδραστικό και δημιουργικό 
κλί μα στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με το συνεργατικό πρότυπο η λειτουργία των εκπαιδευτικών 
ορ γα νι σμών στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Οι καλύτερες απο φά σεις 
στηρίζονται στην ομαδική σκέψη και στην αντιπροσωπευτικότητα των απόψεων όλων των ενδια φε-
ρο μένων μερών. Η μεθοδολογική προσέγγιση της επιστημονικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί με την  
επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας κατά κύριο λόγο αλλά και της ελληνικής στο υπό εξέταση 
θέμα. Στα συμπεράσματα αναδεικνύονται τα σημαντικά πλεονεκτήματα της διαχείρισης γνώσης γε νι-
κά αλλά και ειδικότερα ως στοιχείο οργάνωσης με δημοκρατικά στοιχεία στην εκπαίδευση.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση γνώσης, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Δημοκρατία.

Εισαγωγή 
Η γνώση αποτελεί ένα συνδυασμό πληροφοριών, διορατικότητας και εμπειρίας και η 
οποία μπορεί να ωφελήσει το άτομο ή την οργάνωση. Επίσης, είναι η κατάλληλη συλλογή  
πληροφοριών, με κύριο σκοπό να είναι χρήσιμη. Η γνώση προέρχεται από διαβαθμισμένα 
δεδομένα τα οποία αποτιμώνται ως πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες όταν τοπο θε-
τούνται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε αποφάσεις 
ή ενέργειες (Empson, 1999).

Διαχείριση γνώσης είναι η δημιουργία, συλλογή, ανάπτυξη και διάχυση της γνώσης 
αλ λά και η μετατροπή της ατομικής σε συλλογική γνώση (Nonaka &Takeouchi, 1995). Η  
διαχείριση γνώσης κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία της γνώσης. Η οικονομία της  
γνώσης είναι η τάση των οικονομιών των χωρών προς μεγαλύτερη εξάρτηση από τη 
γνώ ση και την πληροφόρηση. Επιπλέον, η οικονομία της γνώσης αφορά τα υψηλά επί πε-
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δα δεξιοτήτων αλλά και την αυξανόμενη ανάγκη για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα προ η-
γούμενα, από τον επιχειρηματικό και τον δημόσιο τομέα (OECD, 2003).

Η διαχείριση γνώσης αναπτύσσεται αρκετά χρόνια σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 
Η ανάπτυξη της διαχείρισης γνώσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο  και στους δημόσιους 
οργανισμούς. Μεγάλος μέρος των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στους ορ-
γανισμούς δεν διοχετεύονται σε ένα κέντρο γνώσης.

Αρκετές φορές οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πιθανόν να μην θυμούνται τον τρό-
πο που διαχειρίστηκαν κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο πιθανόν να αντιμετώπισαν 
στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα κόστους και χρόνου 
για την άμεση επίλυση των ζητημάτων. Ωστόσο πολλές φορές οι εμπειρίες, οι γνώσεις και  
οι δεξιότητες οι οποίες απεκόμισαν οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής είναι ιδιαίτερα ση μα-
ντι κές και πολύτιμες και πιθανόν να μην έχει αντιμετωπιστεί από τους υπαλλήλους των 
κε ντρικών υπηρεσιών των υπαλλήλων (Ζυγούρης, Βαλκάνος & Μαλέτσκος, 2019).

Η διαχείριση των γνώσεων περιλαμβάνει ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες διαδικασίες 
δη μιουργίας (και συντήρησης) γνώσης, αποθήκευση και ανάκτηση γνώσης. Η διαχείριση 
γνώσης είναι μία δυναμική διαδικασία (Alavi & Leidner, 2001). Η διαχείριση γνώσης αφο-
ρά την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την παρακίνηση των ανθρώπων καθώς και των διαδι-
κασιών και των συστημάτων των οργανισμών. Τα προηγούμενα χαρακτηριστικά ανα πτύσ-
σο νται προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός, ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία  
σχετίζονται με τη γνώση, βελτιώνονται και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά (King, 2009).

Η σημασία της οργάνωσης - Οργανωσιακή μάθηση

Οι διαδικασίες της διαχείρισης γνώσης περιλαμβάνουν την απόκτηση γνώσης, τη δημι-
ουρ  γία, την αποθήκευση, την τελειοποίηση, τη μεταφορά, και την κοινή χρήση της. Η λει -
τουργία της διαχείρισης γνώσης βοηθά τους οργανισμούς να αναπτύσσουν αυτές τις δια- 
δικασίες. Επίσης, η διαχείριση γνώσης  αναπτύσσει μεθοδολογίες και συστήματα προ κει-
μένου να στηρίξει τις διαδικασίες και παράλληλα παρακινεί τους ανθρώπους να συμμε-
τέχουν σε αυτές (King, 2009).  Ένα από τα βασικά στοιχεία της σύγχρονης εποχής αποτελεί  
η οργάνωση της ανθρώπινης προσπάθειας σε όλους τους τομείς. Οι άνθρωποι προσπα-
θούν πάντοτε για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αντικειμενικού σκοπού. Η επίτευξη 
αυ τού του σκοπού προϋποθέτει την χρησιμοποίηση συντελεστών, όπως το ανθρώπινο δυ-
ναμικό και τα υλικά μέσα. Αντικείμενο της οργάνωσης αποτελεί η σύνδεση και η διάρ θρω-
ση των παραπάνω συντελεστών με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη ενός  
προκαθορισμένου αντικειμενικού σκοπού ( Μπουρής, 2008: 9-10).  

Η έννοια του εκπαιδευτικού οργανισμού αναφέρεται γενικότερα στο σύνολο των μο-
νά δων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η οργάνωση των εκπαιδευτικών οργανισμών 
ακο λουθεί το ιεραρχικό πρότυπο το οποίο στηρίζεται στους κανόνες αλλά και στη διαμόρ-
φω ση ρόλων και θέσεων με συγκεκριμένα καθήκοντα (Κατσαρός, 2008: 17-19). 

Οι στόχοι της διαχείρισης γνώσης αφορούν την αξιοποίηση και βελτίωση των πόρων 
της γνώσης των οργανισμών για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών γνώσης. Επίσης την  
υλοποίηση βελτιωμένων οργανωτικών συμπεριφορών, βελτιωμένων οργανωτικών επιδό-
σεων και καλύτερων αποφάσεων. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν προ-
σω πικά καθεμιά από τις διαδικασίες της διαχείρισης γνώσης. Ωστόσο η διαχείριση γνώσης 
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απο τελεί βασικά μια οργανωτική δραστηριότητα η οποία επικεντρώνεται στις ενέργειες 
των υπευθύνων των οργανισμών προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του οργανισμού. 
Επιπρόσθετα, αυτές οι ενέργειες έχουν στόχο να παρακινήσουν τους εργαζόμενους προ-
κει μένου να συμμετάσχουν στην επίτευξή τους αλλά και να δημιουργήσουν κοινωνικές 
δια δικασίες οι οποίες θα ενισχύσει την επιτυχία της διαχείρισης γνώσης. Οι κοινωνικές δια-
δικασίες περιλαμβάνουν κοινότητες μάθησης - αυτο-οργάνωσης εργαζομένων οι οποίες 
έχουν κοινού στόχους αλλά και δίκτυα εμπειρογνωμόνων τα οποία δημιουργήθηκαν για 
την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των κοινοτήτων (King 2009).

Οι κοινότητες μάθησης βοηθούν την οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου, προωθώντας 
την αίσθηση εμπιστοσύνης και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τους (Ζυγούρης &  
Μαυροειδής, 2013). Οι κοινότητες μάθησης αποτελούν σημαντικές στην ανάπτυξη μιας  
ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων. Ο βασικός σκοπός είναι να διε - 
ρευνηθούν τα οργανωτικά προβλήματα μέσω διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών 
(Kaiser, Köhler, & Weith, 2016).

Κομβικό σημείο για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης αποτελεί η  
εφαρμογή ενός συστήματος προσαρμοσμένης μάθησης και εκπαίδευσης. Αυτές οι διαδι κα - 
σίες υποστηρίζονται με επιτυχία μέσω της οργάνωσης της ηλεκτρονικής μάθησης (Koehler, 
Kahnwald, & Reitmaier 2008).

Επιπλέον η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να αναπτυχθεί μέσω μίας πλατφόρμας η οποία 
είναι βασισμένη στο Web με βάση ένα εννοιολογικό σχεδιασμό για τη διαχείριση της γνώ-
σης. Οι κύριοι στόχοι της πλατφόρμας είναι να καταστήσουν δυνατή τον διαμοιρασμό της 
διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης να ενδυναμώσουν την κοινότη τα 
μάθησης στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και εκμάθησης μέσα στο φόρουμ –ως ένα 
ζωντανό χώρο συζήτησης– για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διαχείρισης γνώσης 
(Kaiser et al., 2016).  

Oι Nonaka και Takeuchi (1995: 57) υποστηρίζουν ότι οι οργανωτικές γνώσεις δημι-
ουρ γούνται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ σιωπηρής και ρητής γνώσης. Αυτή η 
αλληλεπίδραση έχει σχέση με τα τέσσερα επίπεδα: ατομική, ομαδική, οργανωτική και 
δια-οργανωτική, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα βασικά σημεία του μοντέλου SECI. Επι-
πλέον ισχυρίζονται ότι  αυτό το μοντέλο αποτελεί τον βασικό πυρήνα της διαδικασίας δη-
μιουργίας γνώσεων της οργανωτικής οργάνωσης. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η ατο μική  
γνώση δημιουργείται μέσα από προσωπικές εμπειρίες, μέσω σχέσεων με άλλους ερ γα-
ζό μενους ή γενικότερα με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι γνώσεις σε ομαδικό επίπεδο δη-
μι ουργούνται μέσω του συνδυασμού γνώσεων από άτομα και από υψηλότερα τα οποία 
αντιπροσωπεύονται σε οργανωτικό και δια-οργανωτικό επίπεδο (Easa 2012).Οι τυπικές 
και μη τυπικές διαδικασίες μάθησης αποτελούν σημαντικό στοιχείο, στην επιτυχή ανταλ-
λαγή γνώσεων σε ένα περιβάλλον με πολλούς φορείς (Kaiser et al., 2016).  

Οι δημοκρατικές όψεις της διαχείρισης γνώσης στην οργάνωση της εκπαίδευσης 
Η συμβολή της διαχείρισης γνώσης στις υπηρεσίες και τους φορείς εκπαίδευσης είναι κα-
θοριστική για την ανάπτυξη και την λειτουργία τους. Οι οργανισμοί έχουν στο εσωτερικό 
τους ένα ιδιαίτερα μεγάλο όγκο γνώσης, ο οποίος δεν διαχέεται και δεν μοιράζεται στους 
εργαζόμενους τους. Οι οργανισμοί είναι σημαντικό να δημιουργούν κέντρο γνώσης με 
κύ ριο στόχο τη συγκέντρωση της γνώσης από τους εργαζόμενους από τις βέλτιστες πρα-
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κτικές και λύσεις σε ζητήματα και προβλήματα τόσο των εργαζομένων όσο και των πε λα-
τών. Επιπλέον η συμβολή της διαχείρισης της γνώσης στην αναδιάρθρωση του δη μοσίου 
τομέα, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι εργαζόμενοι αποτελούν το βασικό κύτταρο για την ανά-
πτυξη της διαχείρισης γνώσης στους οργανισμούς. Το ανθρώπινο δυναμικό απο τελεί τον  
πομπό και παράλληλα τον δέκτη στην συγκεκριμένη διαδικασία (Ζυγούρης et al., 2019).

Η διαχείριση γνώσης έχει ως βάση την ανάπτυξη ομαδικού και  συνεργατικού τρόπου 
εργασίας των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας ένα αλληλεπιδραστικό και δημιουργικό 
κλί μα στον εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα στον χώρο της διοίκησης του οργανισμού, ενι-
σχύει την αποτελεσματικότερη διαχείριση και διοίκηση τόσο του προσωπικού και του πνευ-
ματικού του κεφαλαίου όσο και επίτευξη των επιθυμητών στόχων του οργανισμού. Τους  
βοηθά καθοριστικά προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προω θώ-
ντας την οργανωσιακή μάθηση την δημιουργία νέας γνώσης (Davenport and Prusak, 
1998, Wang et al., 2007).Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τη γνώση 
πε  ριλαμβάνουν τη γνώση με τη μορφή έντυπων εγγράφων( διπλώματα ευρεσιτεχνίας και  
εγχειρίδια), τις γνώσεις που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αποθετήρια όπως βάση δε-
δο μένων «βέλτιστων πρακτικών». Επίσης, τις γνώσεις των εργαζομένων σε σχέση με τον 
κα λύτερο τρόπο της εργασίας τους, τις γνώσεις τις οποίες κατέχουν οι ομάδες οι οποίες 
εργάστηκαν σε συγκεκριμένα προβλήματα αλλά και τις γνώσεις οι οποίες ενσωματώνονται 
στα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις σχέσεις των οργανισμών (King, 2009).

Η εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με εισροές και εκροές. Η δι οί- 
  κηση της περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την διεύθυνση και τον έλεγ -
χο. Τα προηγούμενα στοιχεία της διοίκησης αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, την υποδο- 
 μή, τα χρήματα, τα υλικά στοιχεία και άλλα. Ο συνδυασμός όλων αυτών των χαρα κτη ρι-
στικών έχουν ως αποτέλεσμα τις νέες αξίες, συμπεριφορές, ποιότητα και κουλτούρα στην 
εκπαιδευτική μονάδα (Μπουρής,2008).

Πίνακας 1: Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως ανοικτό δυναμικό σύστημα εισροώνεκροών. (Μπουρής, 2008)
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Η αποτύπωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, τους δίνει τη δυνατότητα 
όχι μόνο να μοιραστούν τα προηγούμενα αλλά και να μπορούν οι ίδιοι να εντοπίζουν αυτά  
τα οποία κέρδισαν μέσω της εργασίας τους. Η συσσώρευση της γνώσης είναι βασικό να  
εφαρμοστεί εάν ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη ομά-
δων εργασίας στον εργασιακό χώρο θα βοηθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 
μεταξύ των εργαζομένων (Ζυγούρης et al., 2019). Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται το 
συνεργατικό πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Αυτό το συνεργατικό 
πρό  τυπο εντάσσεται στις λειτουργικές προσέγγισης της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το συ-
νερ γατικό πρότυπο η λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών στηρίζεται σε δημο κρα-
τικές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων(Κατσαρός, 2008:42-43). Οι καλύτερες απο φά-
σεις στηρίζονται στην ομαδική σκέψη και στην αντιπροσωπευτικότητα των απόψεων όλων  
των ενδιαφερομένων μερών (Σαϊτης, 2000 :29-30).

Το αποκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα στο σύστημα 
οργάνωσης της εκπαίδευσης. Ορισμένα από αυτά είναι η αντιστοιχία του εκδημοκρατι-
σμού με την αποκέντρωση, η προσαρμοστικότητα και ευελιξία λόγω καλύτερης γνώσης 
ένα ντι των προβλημάτων. Επίσης η ενίσχυση της δέσμευσης και υπευθυνότητας σε σχέση  
με τις συλλογικές αποφάσεις (Κατσαρός, 2008: 68).Η διαδικασία δημιουργίας γνώσης 
εξαρ τάται τόσο από τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων όσο και από το εργα-
σια κό περιβάλλον αυτών. Αυτό το περιβάλλον είναι σημαντικό να βοηθάει αυτούς τους ερ-
γαζόμενους να ενισχύσουν την δημιουργική διάθεση τους για την επίτευξη των στόχων του  
οργανισμού (Easa, 2012).

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η διαχείριση γνώσης κατέχει όλο και μεγαλύτερη θέση στην οικονομία των οργανισμών. 
Αποτελεί ένα σημαντικό άυλο κεφάλαιο το οποίο με κατάλληλους τρόπους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την διευκόλυνση της λειτουργίας των οργανισμών αλλά και των ίδιων 
των εργαζόμενων σε αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν ένα σημαντικό κύτ-
ταρο στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο του κράτους όσο και των ίδιων των  
εκπαιδευτικών οργανισμών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι απαι-
τεί ται η ανάπτυξη του κατάλληλου μάνατζμεντ. Ένα βασικό στοιχείο του μάνατζμεντ των  
εκπαίδευσης αποτελεί η οργάνωση. Η οργάνωση βοηθά όλους όσοι απαρτίζουν τους 
εκ παιδευτικούς οργανισμούς, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να λειτουρ γή-
σουν ορθά για την επίτευξη των επιμέρους εκπαιδευτικών στόχων.

Η διαχείριση γνώσης αποτελεί ένα βασικό δημοκρατικό παράγοντα στην οργάνωση της  
εκπαίδευσης. Η διαχείριση γνώσης έχει ως βάση την ανάπτυξη ομαδικού και  συνεργατι-
κού τρόπου εργασίας των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας ένα αλληλεπιδραστικό και δη-
μι ουργικό κλίμα στον εργασιακό χώρο. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται το συνεργατικό 
πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Αυτό το συνεργατικό πρότυπο εντάσ - 
 σεται στις λειτουργικές προσέγγισης της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το συνεργατικό πρό-
τυπο η λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών στηρίζεται σε δημοκρατικές δια δι κα-
σίες λήψης των αποφάσεων. Οι καλύτερες αποφάσεις στηρίζονται στην ομαδική σκέ ψη 
και στην αντιπροσωπευτικότητα των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η διαχείριση γνώσης αναδύεται μέσα από τις γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες έχουν ο 
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κά θε εργαζόμενος σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό. Το αποκεντρωτικό σύστημα 
εκπαίδευσης παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα στο σύστημα οργάνωσης της εκπαίδευσης. 
Ορισμένα από αυτά είναι η αντιστοιχία του εκδημοκρατισμού με την αποκέντρωση, η 
προ σαρμοστικότητα και ευελιξία λόγω καλύτερης γνώσης έναντι των προβλημάτων. Οι  
εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν την ευθύνη να οργανώσουν με τους κατάλληλους τρό-
πους ανάδειξης των ατομικών γνώσεων και εμπειριών σε οργανωσιακή γνώση. Για την 
επί τευξη αυτών είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δημοκρατικές και συνεργατικές διαδι κα-
σίες με την συμμετοχή όλων των ανθρώπινων πόρων στους εκπαιδευτικούς οργανι σμούς. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση
Alavi, M., & Leidner, Δ., (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Manage-

ment Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS quarterly 1:107.
 Davenport,T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage 

What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
Easa, N.,(2012). Knowledge Management and the Seci Model: A study of innovation in the 

egyptian banking sector. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publica-
tion/337974418

Empson, L. (1999). The challenge of managing knowledge. Financial Times, 4, 12.
King, W. R.,( 2009). Knowledge Management and Organizational Learning. pp. 3-13 in 

Knowledge Management and Organizational Learning. τ. 4, Annals of Information 
Systems, (Ed) W. R. King. Boston, MA: Springer US.

Köhler, T., Kahnwald, N., & Reitmaier, M. (2008). Lehren und Lernen mit Multimedia und  
Internet. InB. Batinic & M. Appel (Eds.), Medienpsychologie. Berlin, Germany: Spring-
er.

Kaiser, D. B., Köhler, T. & Weith, T., (2016). Knowledgemanagement in sustainability research  
projects: Concepts, effective models, and examples in a multistakeholder environ
ment, Applied Environmental Education & Communication, 15:1, 4-17, DOI: 10.1080/ 
1533015X.2016.1141720 To link to this article: https://doi.org/10.1080/153301
5X.2016.1141720

Koehler, T., Kahnwald, N., & Reitmaier, M., (2008). Lehren und Lernen mit Multimedia und 
Internet. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/226788842_
Lehren_und_Lernen_mit_Multimedia_und_Internet

Nonaka, Ι. & Takeouchi, Η. (1995). The KnowledgeCreating Company: How Japanese Com
panies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press, Inc.

OECD, (2003). Conclusions from the results of the survey of Knowledge Management Prac
tices for Ministries/Departments/Agencies of Central Government in OECD Member 
Countries

Wang, X., Yang, B. and McLean, G. (2007). Influence of demographic factors and owner-
ship type upon organizational learning culture in Chinese enterprises, International 
Journal of Training and Development, Vol. 11 No. 3, pp. 154-65. 



548 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελληνόγλωσση
Zυγούρης, Φ. & Μαυροειδής, Η. (2013). Η μάθηση σε ομάδες και η ανάπτυξη κοινοτήτων 

μά   θησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, (επιμ.). Πρακτικά ειση -
γή σεων 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: «Μεθο δο -
λογίες Μάθησης», 8-10 Νοεμβρίου, 5(Β), (σελ.66-74), Αθήνα. doi: http://dx.doi.org/ 
10.12681/icodl.553

Ζυγούρης, Βαλκάνος & Μαλέτσκος (2019). Η συμβολή της διαχείρισης γνώσης στην ανάπτυ
ξη των εκπαιδευτικών οργανισμών και των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Πρακτικά 
Εργασιών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτο-
μίας. Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019. σελ 592-598 ISBN: 978-618-84206-9-4 (τό-
μος Α). http://synedrio.eepek.gr

Κατσαρός, Ι., (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ανακτήθηκε 12/4/2020 από: http://www.pi- 
schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book3.pdf

Μπουρής, Ι., (2008). Γενικές αρχές της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανακτήθηκε 12/04/2020 από: http://reposi-
tory.edulll.gr/edulll/retrieve/4550/1297.pdf//

Σαϊτης , Χ., (2000). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα 

Abstract

The purpose of this work is to present the contribution of knowledge management as an element 
of the organization in general and in educational organizations in particular. Also, the connection 
of knowledge management with organizational learning will be detected but also as an element 
of democracy in the organization of education. Knowledge management is based on the develop-
ment of teamwork and collaborative work of participants, developing an interactive and creative 
climate in the workplace. According to the collaborative model, the operation of educational or-
ganizations is based on democratic decision-making processes. The best decisions are based on 
team thinking and the representativeness of the views of all stakeholders. The methodological 
approach of the scientific work will be carried out with the review of the international bibliogra-
phy mainly but also of the Greek in the subject under examination. The conclusions highlight the 
important advantages of knowledge management in general and in particular as an element of 
organization with democratic elements in education.

Keywords: Knowledge Management, Education, Organization, Democracy.
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διερευνήσει το ζήτημα της συμπερίληψης και αποκλεισμού ενη λί-
κων που επιστρέφουν στα εσπερινά σχολεία μετά από πολύχρονη απουσία από την εκπαιδευτική δια-
δι κασία, προκειμένου να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους σε επίπεδο υπο χρεω-
τικής και μεταϋποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία είχαν διακόψει για διάφορους 
λό γους στο παρελθόν. Αρχικά εννοιολογούνται η συμπερίληψη και ο αποκλεισμός και αναλύονται οι 
ερ μη νευτικές προσεγγίσεις τους, με έμφαση στη Θεωρία των Κοινωνικών Συστημάτων του N. Luh-
mann. Ακολούθως, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων και εξετάζεται η 
πραγ ματικότητα της εσπερινής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
εμπει ρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή ενηλίκων εκπαιδευομένων στα εσπερινά 
σχο λεία του Δήμου Ρόδου και, τέλος, γίνεται συζήτηση των ευρημάτων και καταβάλλεται προσπάθεια 
να εξαχθούν συμπεράσματα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμπερίληψη, Αποκλεισμός, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εσπερινά Σχολεία.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τη Συστημική Θεωρία, στα σύγχρονα υψηλής πολυπλοκότητας κοινωνικά 
συστήματα –ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται το σχολείο– η συμπερίληψη και ο απο-
κλεισμός μπορούν να θεωρηθούν ως οι πόλοι μεταξύ των οποίων οργανώνεται ο βαθμός 
κοινωνικής ολοκλήρωσης και δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Στην περίπτωση των ενηλίκων που επιστρέφουν μετά από χρόνια στα θρανία για να 
συ νεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 
συ νειδητή τους προσπάθεια για την άμβλυνση της κοινωνικής αποστέρησης και των δια-
δοχικών αποκλεισμών που ενδεχομένως βιώνουν, αναζητώντας τη γνώση που θα συμ-
βάλει στην επαγγελματική και κοινωνική τους άνοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Εσπερινά Σχολεία καλούνται να ανταποκριθούν στο αίτημα αυ-
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τών των μαθητών που «συμπεριλαμβάνονται ως αποκλεισμένοι» να ολοκληρώσουν την 
υπο χρεωτική ή/και μεταϋποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να αποκτήσουν τη 
δυ νατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προσφέροντάς τους ένα διευκο-
λυ ντικό για την παράλληλη εργασία τους ωράριο παρακολούθησης μαθημάτων, αλλά, 
κυ ρίως, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της μάθησής τους και συμβάλλοντας στην όσο  
το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίησή τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Θεωρητικό πλαίσιο

Στη σύγχρονη εποχή, εποχή ρευστότητας και κατακερματισμού, μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση είναι ο εντεινόμενος κοινωνικός 
αποκλεισμός. Ο κοινωνικός αποκλεισμός εκδηλώνεται μέσα από διάφορες μορφές στέ-
ρη σης οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή στην 
εκ παίδευση, στην εργασία, στη στέγαση, στην υγεία και, κατ’ επέκταση, στις κοινωνικές, 
οι κο νο μικές και πολιτικές διαδικασίες. Έτσι, προκύπτει η αποστέρηση της ισότιμης συμ με-
τοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι που αποτρέπει την αποφασιστική αντιμετώπιση των αρνη-
τικών για την κοινωνική ένταξη παραγόντων, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί εκ νέου  
στην ελλιπή απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού πλούτου, διαιωνίζοντας έναν φαύλο 
κύκλο (Τσιάκαλος, 1999). Πιο συγκεκριμένα, η ανισότητα στο χώρο της εκπαίδευσης ση-
ματοδοτεί δύο αλληλένδετες καταστάσεις, την κοινωνική ανισότητα και την εκπαιδευτική 
ανισότητα. Η πρώτη συνεπάγεται τη δεύτερη, η οποία με τη σειρά της αποτελεί –στις 
πε ρισσότερες περιπτώσεις– προϋπόθεση μα και αιτία της πρώτης. Με την έννοια αυτή, 
κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτική ανισότητα είναι δύο αμοιβαία σχετιζόμενες και 
αμφίδρομες καταστάσεις, οι οποίες εναλλάσσονται, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές 
συνθήκες, στους ρόλους του αιτίου και του αποτελέσματος (Γαλίτης, 2008).

Στον αντίποδα του αποκλεισμού βρίσκεται η έννοια της συμπερίληψης, η οποία, όπως  
αναφέρεται στη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994), έρχεται να εκφράσει ένα νέο πολιτικό  
προσανατολισμό συνεχούς βελτίωσης του σχολείου, προτάσσοντας την αρχή της ισοτιμίας  
και αξίες όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, στα δικαιώματα και τις ανάγκες όλων 
των μαθητών, ανεξαρτήτου φύλου, νοητικής ή σωματικής ικανότητας, εθνικότητας, κοινω-
νικο-οικονομικού επιπέδου, χρώματος του δέρματος, θρησκεύματος, κ.ά. Πρόκειται για μια 
αέναη διαδικασία αλλαγής τόσο του περιεχομένου των δομών, όσο και των προσεγγίσεων 
που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση (Βooth & Ainscow, 2011), η οποία αναδεικνύει τον  
οραματισμό ενός «σχολείου για όλους», όπου συνυπάρχουν χωρίς διακρίσεις οι μορφές  
ετερότητας και αναγνωρίζονται ως μέρη μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και του οποίου  
ο σκοπός δεν εξαντλείται στη γνωστική επάρκεια των φοιτώντων σε αυτό, αλλά «συ-
μπε ριλαμβάνει» την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ταλέντων τους (Κασίδης, 
Αποστολίδου & Δουφεξή, 2016). 

Στο σύγχρονο δυναμικά εξελισσόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον η λειτουργική δια-
σύνδεση των μελών του εκπαιδευτικού συστήματος αποτυπώνεται στη ρήση «είμαι μέρος  
μιας ομάδας, που είναι μέρος μιας τάξης, που είναι μέρος μιας σχολικής κοινότητας, που 
εί ναι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας» (Πολέμη-Τοδούλου, 2010). Έτσι, η έννοια της συ-
μπε ριληπτικής εκπαίδευσης συνδέεται με την καθολική συμμετοχή, την αποδοχή της δια-
φορετικότητας, την ολιστική συστημική θεώρηση του σχολείου, τη δημοκρατία, τα αν θρώ-
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πινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και το σεβασμό. Περιλαμβάνει 
την πολιτική της αναγνώρισης και σχετίζεται με το ποιος αποκλείεται από την εκπαίδευση 
και από την κοινωνία, γενικότερα. Κατά συνέπεια, η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» δεν 
απο τελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για μία «συμπεριληπτική κοινωνία» (Barton, 2003), που 
θα επιτρέπει στις φωνές όλων των ανθρώπων να ακούγονται. 

Σύμφωνα με τον N. Luhmann, ο οποίος ανέπτυξε τη Θεωρία των Κοινωνικών Συστη-
μάτων, ο αποκλεισμός και η συμπερίληψη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατα-
νόηση της σχέσης μεταξύ της κοινωνίας και του ατόμου (Schirmer & Michailakis, 2015)  
και συνθέτουν την κεντρική αντίθεση στον αιώνα που διανύουμε (Moeller, 2006). Ο Γερ-
μανός διανοητής επιχειρεί να άρει την παρεξήγηση ότι ο αποκλεισμός και η συμπερίληψη 
αποτελούν «εκ φύσεως» πρόβλημα και λύση αντίστοιχα, δεχόμενος ότι οι τριβές, οι απο-
κλίσεις, οι δυσλειτουργίες, οι αποκλεισμοί, συνιστούν λειτουργικές διαφοροποιήσεις του 
συστήματος στη διαδικασία ολοκλήρωσής του και, συνεπώς, είναι όχι μόνο ελεγχόμενες, 
αλλά και απαραίτητες. Η συνεισφορά του Luhmann είναι η θέση ότι ο αποκλεισμός είναι  
λειτουργικό προαπαιτούμενο της συμπερίληψης και το αντίστροφο. «Έχει νόημα να μιλάμε  
για ένταξη μόνο εάν υπάρχει αποκλεισμός» (Luhmann, 2005: 226), γιατί «τι θα συμπεριλά
βεις αν δεν αποκλείσεις;» (Luhmann, 2000). Έτσι, η ένταξη στη σύγχρονη κοινωνία έχει 
τη μορφή μερικής πολυ-συμπερίληψης, που συνεπάγεται και τον ταυτόχρονο πολυ-απο-
κλεισμό (Braeckman, 2006: 70). Το κύριο παράδοξο αυτής της θεώρησης είναι ότι την 
ίδια στιγμή που κάποιος συμπεριλαμβάνεται σε ένα λειτουργικό σύστημα ή μία οργάνωση, 
μπορεί να αποκλείεται από άλλα συστήματα· αλλά και αντίστροφα, ο αποκλεισμός του 
από κάποια λειτουργία μπορεί να συνιστά αιτία ή προϋπόθεση για τη συμπερίληψή του σε 
άλλες. Έτσι, το πρόβλημα αναδιατυπώνεται ως διάκριση ανάμεσα στον αποκλεισμό που  
συμπεριλαμβάνει και τη συμπερίληψη που αποκλείει (Stichweh & Windolf, 2009: 38-39). 
Ο αποκλεισμός συνιστά πρόβλημα, μόνο όταν λαμβάνει τη μορφή ντόμινο. Για παράδειγ-
μα, κάποιος που δεν έχει εκπαιδευτεί ενδέχεται να αποκλειστεί και από άλλα δημόσια αγα-
θά (Luhmann, 1997: 630· Luhmann, 1995: 148). Έτσι, δεν μπορεί να μετέχει στα οφέ λη  
που προσφέρουν τα λειτουργικά συστήματα (όπως η εκπαίδευση, η οικονομία, η νομική 
προ στασία, η ιατρική περίθαλψη, κ.ά.). 

Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ στην αυτοπεριγραφή του περιέχεται το 
αίτημα το σχολείο να είναι για όλους, δεν έχει γίνει πράξη το «ένα» σχολείο για όλους. 
Αυ τή η παραδοχή επιτρέπει να παρατηρηθούν διαφορετικοί βαθμοί αποκλεισμού κατά τη 
διαδικασία της συμπερίληψης, όπως συμβαίνει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, του οποίου 
η ποιότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών 
(Lara & Repetto, 2011). Ενώ λοιπόν θεωρητικά η συμπεριληπτική λειτουργία της Παιδείας 
ως ανθρωπίνου δικαιώματος είναι αδιαμφισβήτητη, στην πραγματικότητα αμφισβητείται 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παραμένει ως κύρια επιδίωξη η καλλιέργεια ενός «ανήκειν» 
που επιτυγχάνεται με σεβασμό στις ατομικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ανθρώπου, 
καθώς και σε και αυτές που απορρέουν από την αλληλεξάρτηση με άλλους στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον (Πολέμη-Τοδούλου, 2010).

Σε μια περίοδο, μάλιστα, όπου παρατηρείται συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, απο-
δόμηση των κατακτήσεων του κράτους πρόνοιας και μετάλλαξη των εργασιακών σχέσεων  
από προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων σε ατομική υπόθεση διευ-
θέτησης των όρων εργασίας, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση αποτελεί  
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μία από τις κύριες προκλήσεις και ένα από τα πλέον φλέγοντα και επείγοντα ζητήματα 
στην εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ, καθώς η ανεργία των νέων ανάγεται σε μείζον κοινω-
νι κό πρόβλημα για όλα τα κράτη (Φωτόπουλος, 2010). 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στη  
διε θνοποιημένη αγορά εργασίας που επιβάλλουν τη συχνή αναγκαστική αλλαγή επαγ-
γελ μάτων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, καθώς και τις επιταγές της σύγχρονης 
κοι νωνίας για υψηλού επιπέδου ειδίκευση, το πρόβλημα των αναλφάβητων και υπο-εκ-
παιδευμένων ατόμων εντείνεται, καθώς τα εκπαιδευτικά τους εφόδια κρίνονται από ελά-
χι στα έως ανύπαρκτα, με άμεσο κίνδυνο την απόρριψή τους από κάθε σχετική διαδικασία, 
την αδυναμία επαγγελματικής αποκατάστασής τους και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό 
(Γαλίτης, 2011: 90-91).

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να συμπληρώσει και να ολοκληρώ-
σει την τυπική εκπαίδευση. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι διαθέτουν τα δικά τους βιολογικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους δικούς τους περιορισμούς. Σύμφωνα με τον Rogers 
(1999), βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, είναι φορείς εμπειριών και αξιών, 
εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένες προθέσεις και προσδοκίες, 
δια κρίνονται από ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα (π.χ. οικογένεια, εργασία) και έχουν ήδη 
διαμορφωμένα προσωπικά στυλ μάθησης.  

Στις προσπάθειες αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται ενήλι  κοι 
εντάσσεται και η Εσπερινή Εκπαίδευση, που αποτελεί εκπαιδευτικό θεσμό με συγκε κρι μέ-
νο κοινωνικό ρόλο: την προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών σε άτομα που δεν έχουν την  
δυνατότητα ή την ευκαιρία να σπουδάσουν στην ημερήσια εκπαίδευση. Έτσι, σκοπό έχει 
να αντιμετωπίσει τον αναλφαβητισμό και να συμβάλει στην ένταξη στην ομάδα, στην κοι-
νότητα, στο ευρύτερο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό περιβάλλον (Βεργίδης, 
1985). Η λειτουργία της είναι επανορθωτική, δίνοντας σε όσους έχουν υπερβεί την ηλικία 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης μία δεύτερη ευκαιρία, αλλά και συμπληρωματική, παρέχοντας 
μια εναλλακτική ευκαιρία σε όσους θέλουν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις 
σπου δές τους στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Γαλίτης, 2011).

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 λει-
τούρ γησαν στη χώρα μας 217 Δημόσια Εσπερινά Σχολεία, που αποτελούν το 6,46% των 
Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης, ενώ οι φοιτώντες σε αυτά αποτελούν το 4,52% του  
μαθητικού πληθυσμού της. Ο ανδρικός μαθητικός πληθυσμός είναι διπλάσιος του γυ-
ναι κείου. Το 88,43% των μαθητών των εσπερινών σχολείων είναι ενήλικες, κάτι που 
επι βεβαιώνει ότι η εσπερινή εκπαίδευση εντάσσεται μεν στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκ-
παί δευση, τοποθετείται όμως στις «παρυφές» της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μέθοδος

Η εργασία αυτή επιδιώκει να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενη-
λίκων μαθητών και το βαθμό συμπερίληψής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των  
εσπερινών σχολείων, ο οποίος είναι αλληλένδετος τόσο με τα προβλήματα που αντιμε-
τω πίζουν, όσο και με την εκπλήρωση των αναγκών τους. Μέχρι σήμερα δεν έχουν διε-
ρευ νηθεί επαρκώς τα κίνητρα, οι προσδοκίες και τα προβλήματα των ενηλίκων που επι-
λέ γουν τα σχολεία εσπερινής εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα διερεύνησης του ζητήματος 
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ενι σχύεται και από το γεγονός ότι στα εσπερινά σχολεία οι ενήλικοι μαθητές αποτελούν 
ισχυ ρή πλειοψηφία. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στη θεωρητική της αφετηρία: 
αξιο ποιώντας τις θέσεις του Luhmann, το ζήτημα προσεγγίζεται από τη σκοπιά του απο-
κλεισμού μέσω της συμπερίληψης. 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν οι προσδοκίες οι οποίες παρακινούν 
ενή λικες να συμπεριληφθούν εκ νέου στο εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από πολύχρονη 
απου σία λόγω πρόωρης εγκατάλειψής του, εκπληρώνονται μέσω της φοίτησής τους σε 
σχο λεία εσπερινής εκπαίδευσης.

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να διερευνηθούν:
α.  Οι λόγοι που τους οδήγησαν στο παρελθόν στην πρόωρη διακοπή της φοίτησής τους 

και οι συνέπειες που αυτή είχε.
β.  Οι λόγοι της επιστροφής τους στο σχολείο και οι προσδοκίες τους από τη συμπερίλη-

ψη στην εκπαίδευση.
γ.  Οι λόγοι επιλογής των εσπερινών σχολείων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά 

τους. 
δ.  Ο βαθμός ανταπόκρισης των σχολείων εσπερινής εκπαίδευσης στις ανάγκες και ιδιαι-

τερότητες των ενηλίκων.

Ως ερευνητικά ερωτήματα προκύπτουν τα εξής: 
α.  Για ποιους λόγους οι σημερινοί ενήλικες διέκοψαν κατά το παρελθόν τη φοίτησή τους  

στο σχολείο; 
β.  Έχουν υποστεί συνέπειες στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή εξαιτίας αυτής 

της απόφασης;
γ.  Πώς αντιμετώπισε τότε ο οικογενειακός και κοινωνικός τους περίγυρος την απόφασή 

τους να διακόψουν τη φοίτησή τους στο σχολείο και πώς αντιμετωπίζει τώρα την 
απόφασή τους να επανέλθουν σε αυτό για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους;

δ.  Για ποιους λόγους και με ποιες προσδοκίες επιστρέφουν στην εκπαιδευτική διαδικασία;
ε.  Ποια είναι, κατά τη γνώμη τους, τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνέχιση και ολο-

κλήρωση της εκπαίδευσης;
στ.  Για ποιους λόγους επέλεξαν τα σχολεία εσπερινής εκπαίδευσης;
ζ.  Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εσπερινών σχολείων και ποια προ-

βλή ματα αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους σε αυτά;
η.  Ανταποκρίνεται η εσπερινή εκπαίδευση στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες που 

έχουν ως ενήλικοι μαθητές;

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η προσέγγιση με ποιοτικές μεθόδους και εργαλεία, 
ώστε να διερευνηθούν μη μετρήσιμες και μη ποσοτικοποιήσιμες διαστάσεις των κοινω νι-
κών φαινομένων (Ιωσηφίδης, 2006: 22) και να φωτιστούν πτυχές της ζωής και της προ-
σωπικότητας των ερευνώμενων. 

Για τη διερεύνηση του θέματος της συγκεκριμένης μελέτης προτιμήθηκε η ατομική ημι-
δομημένη συνέντευξη, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο 25 ερωτήσεων που χρη σι-
μο ποιήθηκαν ως οδηγός επιτρέποντας όμως και σχετική ευελιξία. Αρχικά, διατυπώθηκαν 
ερω τήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, δηλαδή το επάγγελμά τους, 
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το χρονικό διάστημα αποχής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία, το μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων τους, το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο. Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι 
κλήθηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με 
τα όσα έχουν βιώσει εξαιτίας του αποκλεισμού τους από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα 
όσα προσδοκούν να πετύχουν μετά την απόφασή τους να επιστρέψουν στο σχολείο, τους 
λόγους για τους οποίους επέλεξαν τα σχολεία εσπερινής εκπαίδευσης, τις ιδιαιτερότητες 
της εκπαίδευσης των ενηλίκων, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους 
και τον τρόπο με τον οποίο τους προσεγγίζει το περιβάλλον τους.

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δώδεκα ενήλικους εργαζόμενους μαθητές (8 
άνδρες, 4 γυναίκες) ελληνικής καταγωγής που φοιτούν σε εσπερινά σχολεία του Δήμου 
Ρόδου. Σκόπιμα δεν συμπεριλήφθηκαν αλλοδαποί μαθητές, διότι ο ερευνητής δεν ήθελε 
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας να επεκταθεί στη διερεύνηση της σχέσης του 
υπό μελέτη φαινομένου με ζητήματα διαπολιτισμικότητας. Επιπλέον, ο διπλάσιος αριθμός 
των ανδρών στο δείγμα σχετίζεται με το γεγονός ότι και το πλήθος των ανδρών που 
είναι εγγεγραμμένοι στα εσπερινά σχολεία είναι κατά δύο περίπου φορές υψηλότερο 
εκείνου των γυναικών, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τέσσερις από τους 
ερωτώμενους φοιτούν σε Εσπερινό Γυμνάσιο, τέσσερις σε Εσπερινό ΓΕ.Λ. και τέσσερις 
σε Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

Η μέθοδος προσέγγισης που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και την ανάλυση των  
συνεντεύξεων είναι η θεματική ανάλυση. Ο ερευνητής αρχικά προχώρησε σε κάθετη και  
οριζόντια ανάγνωση των συνεντεύξεων. Στη συνέχεια προέβη σε κωδικοποίηση των δεδο-
μένων, στην οργάνωση ευρύτερων κατηγοριών και στην επανεξέτασή τους με κριτήρια την  
εσωτερική ομοιογένεια και την εξωτερική τους ετερογένεια, ώστε να διαμορφωθεί ένας 
«θε ματικός χάρτης». Τέλος, προχώρησε στη συγγραφή, ελέγχοντας σε κάθε βήμα την 
αξιο πιστία και την εγκυρότητα της ανάλυσής του.

Αποτελέσματα
«Είναι σημαντικό που υπάρχει το Εσπερινό Σχολείο, γιατί –έστω και καθυστερημένα– κάποιος 
ίσως θελήσει να αλλάξει τη ζωή του, να μορφωθεί, να εξελιχθεί... Γιατί να μην μπορεί; Δε θα 
ήταν άδικο να μην του δινόταν αυτή η ευκαιρία; Θα τον αποκλείσουμε για ένα λάθος; Εδώ 
βλέπουμε τους δικαστές να δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία σε εγκληματίες…»   

          (απόσπασμα από συνέντευξη)

Τα αποτελέσματα παρατίθενται με βάση τους επιμέρους στόχους, τα ερευνητικά ερωτή μα-
τα που προέκυψαν από αυτούς και τις θεματικές κατηγορίες που διαμορφώθηκαν από το 
υλικό των συνεντεύξεων. Επιχειρείται να αποκαλυφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
οι απόψεις, τα βιώματα, τα κίνητρα, οι προσδοκίες και τα προβλήματα των συμμετεχόντων, 
να αυτοπεριγραφεί η πραγματικότητά τους, χωρίς να παρεμβαίνει ο σχολιασμός του ερευ-
νητή παρά μόνο σε εκείνα τα σημεία που ο ίδιος έκρινε ότι χρειάζεται, προκειμένου να  
αποτυπωθεί πληρέστερα αυτή η πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα:
α.  Όσον αφορά τη διακοπή της φοίτησης σημειώνεται ότι κύριοι λόγοι είναι τα οικονομικά 

προβλήματα, το μειωμένο ενδιαφέρον, οι μαθησιακές δυσκολίες, η έλλειψη υποστήρι-
ξης από τους γονείς, η επίδραση του φιλικού περιβάλλοντος, η επιπολαιότητα κατά τη  
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διάρκεια της εφηβείας, η αδιαφορία πολλών εκπαιδευτικών, τα στερεότυπα για τις γυ-
ναίκες, ευρήματα που επιβεβαιώνονται και από προηγούμενες έρευνες (Γαλίτης, 2005; 
Ρουσέας & Βρετάκου, 2006; Ζαφείρη, 2017). Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός από  
τους ερωτώμενους: 

«Ο λόγος ήταν ότι δεν τα πήγαινα καλά με τα γράμματα και ήθελα περισσότερο να δου λέ
ψω. Είχα πάει τότε σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο. Ήμασταν πολύτεκνη οικογένεια… Υπήρ
χε και ένα παιδί ανάπηρο στο σπίτι. Ήταν ανάγκη να συνεισφέρω και εγώ στα οικονομικά 
της οικογένειας, έστω τα δικά μου τα έξοδα. Δηλαδή, αν ήθελα να πάρω ένα ποδήλατο ή 
κάτι άλλο, θα το έπαιρνα από μόνος μου…», 

ενώ μία άλλη συνεντευξιαζόμενη προσθέ τει: 

«Εγώ δεν ήθελα να σταματήσω το σχολείο… Διέκοψα γιατί οι γονείς μου δεν ήθελαν να 
συ νεχίσουμε. Φοβόνταν μην πάρουμε άσχημο δρόμο εγώ και η αδελφή μου, μην μπλέ ξου 
  με…». 

Οι αντιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο φαινόμενο αυτό σχε-
τίζονται με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και τις προσδοκίες για τα παιδιά τους.  
Στην περίπτωση που το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό, οι αντιδράσεις είναι περιο-
ρι σμένες έως και ανύπαρκτες («Δε θεωρούσαν ότι είναι και απαραίτητο να πάμε στο 
σχο λείο… Και οι ίδιοι είχαν άγνοια για τη σημασία του σχολείου, της μόρφωσης, δε θεω
ρού σαν ότι είναι κάτι αναγκαίο…»).

Στην επαγγελματική ζωή αναφέρονται επιπτώσεις όπως περιορισμός των επαγ γελ-
ματικών επιλογών, περιστασιακή και χαμηλά αμειβόμενη εργασία, κίνδυνος διαδοχικών 
αποκλεισμών, επαγγελματική απαξίωση και ματαίωση που οδηγεί στην απογοήτευση: 

«Τι δουλειά να βρεις; Δούλευα σε ζαχαροπλαστείο και πωλήτρια σε κάποια καταστήματα. 
Εκεί μπορούσα να δουλέψω μόνο, δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν μπορούσα 
να βρω μία μόνιμη δουλειά. Αν είχα κάποια χαρτιά κάποια πτυχία, θα είχα περισσότερο 
κύρος στην κοινωνία…». 

Επιβεβαιώνεται, έτσι η διαπίστωση του Luhmann ότι κάποιος που δεν έχει εκπαιδευτεί 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αποκλεισμού και από άλλα αγαθά, όπως η εργασία (Luh-
mann, 1997:630). 

Στην κοινωνική ζωή εμφανίζονται εμπόδια στην επικοινωνία, άμβλυνση της εκφραστι-
κής δεινότητας, περιορισμός των κοινωνικών επαφών, αναστολή της συμμετοχής σε 
κοι νωνικές δραστηριότητες, αίσθημα μειονεξίας, εσωτερικές συγκρούσεις και ψυχικός 
μα ρασμός: 

«Όταν δεν ξέρεις πολλά πράγματα, αισθάνεσαι κάπως κατώτερος… Φοβάσαι ότι μπορεί να  
πεις κάτι λάθος και οι άλλοι να σε κοροϊδέψουν. Δε χειρίζεσαι με μεγάλη άνεση το λόγο και  
αυτό δημιουργεί προβλήματα… μένεις πίσω, απομονώνεσαι, νιώθεις ανασφαλής, λίγος…».

β.  Αναφορικά με τους λόγους επιστροφής στην εκπαίδευση, οι άντρες επιδιώκουν τη συ-
νέχιση των σπουδών τους για επαγγελματική βελτίωση, ενώ οι γυναίκες για πνευ μα-
τική καλλιέργεια, κοινωνικοποίηση, αυτοεκτίμηση. Αναδεικνύεται, συνεπώς, η ανάγκη 
συ μπερίληψης μέσω ενός συστήματος που παρέχει ευκαιρίες για επανόρθωση και δε 
στε γανοποιεί την τυπική εκπαίδευση σε αυστηρά προκαθορισμένα πλαίσια. 
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Οι αντιδράσεις του οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος άλλοτε προ-
σφέ ρουν την αναγκαία ενθάρρυνση («Όταν το είπα στη μητέρα μου, εκείνη σάστισε, δά
κρυσε και μου είπε “Μακάρι να ζούσε ο πατέρας σου, θα ένιωθε κι εκείνος περήφανος για  
σένα”…»), ενώ άλλοτε αποθαρρύνουν και αποτελούν τροχοπέδη («Όταν το έμαθε ο πα
τέρας μου, με ρώτησε “τι νομίζεις ότι θα γίνεις τώρα εσύ σε αυτή την ηλικία;”. Του είπα  
“αυτό αφορά εμένα, γιατί μου το στέρησες εσύ κάποια στιγμή από τη ζωή μου” (ταραγμέ
νη). … Όσο για τα παιδιά μου, η κόρη μου λέει ότι έχω απωθημένα, ότι μου βγαίνει η εφη
βεία και ότι πάω να το παίξω “μπεμπέκα”…»). 

Εξάλλου, από τις απαντήσεις των γυναικών αναδύονται τα εμπόδια που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν, συνδυάζοντας τις σχολικές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με 
την ανατροφή των παιδιών, κάτι που συχνά τους δημιουργεί ενοχές για την απουσία 
τους από το σπίτι κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου: «Η μικρή μου κόρη την ώρα 
του μαθήματος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε “Έλα τώρα στο σπίτι, μου λείπεις, δεν 
μπορώ” και έκλαιγε…». 

γ.  Στους λόγους επιλογής των εσπερινών σχολείων συγκαταλέγονται το ωράριο λει-
τουρ γίας, η μικρότερη διδακτέα ύλη, η ευκολότερη πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπαίδευση, 
οι λιγότερες απαιτήσεις, η ελαστικότητα των καθηγητών, οι αυξημένες οικογενειακές 
υποχρεώσεις των ενηλίκων μαθητών. 

Οι μαθητές Γυμνασίων και ΓΕΛ, πέρα από την απόκτηση απολυτηρίου, επιθυμούν να 
ανα πτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενώ εκείνοι των ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την επαγγελματική τους πορεία. 

Ενώ αρκετοί ενήλικες εκκινούν από χαμηλές προσδοκίες σε ό,τι αφορά σπουδές στην  
Γ/θμια Εκπαίδευση, στη συνέχεια «ενδυναμώνονται» και θέτουν υψηλότερους στό χους.  
Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι συχνά ανυπέρβλητες. Όπως χαρα κτη-
ρι στικά δηλώνει ένα από τα υποκείμενα της έρευνας, «Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι 
το οικονομικό, γιατί άμα εγώ για παράδειγμα περάσω σε πανεπιστήμιο άλλης πόλης, μου 
είναι αδύνατον οικονομικά να αντεπεξέλθω. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι αν θέλω εγώ να 
σπουδάσω, θα πρέπει να σταματήσω από τη δουλειά. Αλλά αυτό δε γίνεται, πρέπει και να 
δουλεύω και να σπουδάζω. Και θα πρέπει να δουλεύω για να πληρώνω και τα έξοδα του 
γιου μου που σπουδάζει και τα δικά μου». Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη θέση του 
Luhmann ότι οι αποκλεισμένοι επανεντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να 
επαναποκλεισθούν στη συνέχεια.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εί-
ναι η πίεση χρόνου, οι μαθησιακές δυσκολίες λόγω προχωρημένης ηλικίας και οι πολλές  
υποχρεώσεις («Οι δυσκολίες πολλές… Πρέπει να είμαι ταυτόχρονα μητέρα, σύζυγος, νοι
κοκυρά, εργαζόμενη και μαθήτρια…»).

Αποδεικνύεται ότι «ανταγωνιστικά» ενδιαφέροντα (οικογένεια, εργασία) και εσωτερικά 
εμπόδια (χαμηλή αυτοεκτίμηση) δυσχεραίνουν τη φοίτηση (Rogers, 1999; Κόκκος, 
1999).

Πλεονεκτήματα της εσπερινής εκπαίδευσης θεωρούνται οι συνθήκες που επικρατούν, 
η θετική συμβολή της στην κοινωνικοποίηση, η ψυχαγωγική της διάσταση και λει τουρ-
γία. Από την άλλη πλευρά, στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται το χαμηλό επίπε δο,  
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η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, η απουσία μαθημάτων σχετικών με τα εν-
διαφέροντα των ενηλίκων, οι υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις, τα κρούσματα παραβα-
τι κότητας. Η Πολιτεία φαίνεται να αδιαφορεί για μία ουσιαστική αναβάθμιση των 
εσπε ρινών σχολείων, τα οποία αντιμετωπίζει ως «σχολεία δεύτερης κατηγορίας» παρά 
ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

δ.  Οι περισσότεροι ενήλικοι μαθητές δηλώνουν ενδιαφέρον για τα διδασκόμενα μαθήμα-
τα και αναγνωρίζουν την αξία τους για την πληρέστερη κατανόηση της πραγματικότη-
τας. Επιπλέον, θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των βιωμάτων τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνοντας ότι άλλοι εκπαιδευτικοί την επιδιώκουν, ενώ άλλοι 
αδιαφορούν.  

Αναγνωρίζουν την ανάγκη της απομάθησης, που συνδέεται με μία αναστοχαστική δια-
δι κασία «μετασχηματισμού» της εμπειρίας και αναθεώρησης του παλαιού (Mezirow, 
2007: 47). Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός συνεντευξιαζόμενου: 

«Κάποια στιγμή στο μάθημα της Γλώσσας ο καθηγητής μας εξήγησε τη φράση “πράσσειν 
άλογα”. Στο παρελθόν άκουγα τη φράση αυτή και ήμουν σίγουρος ότι εννοεί τα “πράσινα 
άλο γα”, δηλαδή κουραφέξαλα (γέλια). Όταν μου έδειξε τι πραγματικά σημαίνει –το να 
κά νει κάποιος παράλογα πράγματα– αναρωτήθηκα πόσα από αυτά για τα οποία ήμουν 
σί γου ρος και μπορεί να τα υποστήριζα πεισματικά, ήταν πράγματι αλήθεια…».  

Αξιολογώντας τις ακολουθούμενες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές και τη σχέ-
ση τους με τους εκπαιδευτικούς, κρίνουν ότι αυτοί σέβονται τις ιδιαιτερότητές τους και 
υιο θετούν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, παρόλο που δεν έχουν επιμορφωθεί 
σχετικά.

Σχολιάζοντας, τέλος, τη συνύπαρξη με ανήλικους μαθητές, αρκετοί αναφέρουν ότι 
ενο  χλούνται από την αυθάδεια και την επιθετικότητά τους, αλλά και τη συγκρότηση 
υποο μά δων που επιβεβαιώνουν ότι «η συμπερίληψη αποκλείει και ο αποκλεισμός συμπε
ρι λαμβάνει». Όλοι συμφωνούν ότι στο εσπερινό σχολείο πρέπει να προστεθεί προσωπικό 
άλλων ειδικοτήτων (ψυχολόγων) για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, ενώ οι  
περισσότεροι τάσσονται υπέρ της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων και προτείνουν αυτή να οργανωθεί κεντρικά υπό την αιγίδα της πολιτείας, κάτι 
που έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες έρευνες (Κάτσικας, 2000; Μπαρδάκα, 2015).

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Επιχειρώντας μία σύνοψη των κύριων συμπερασμάτων της έρευνας και συνολική θεώ-
ρηση, διαπιστώνεται ότι τα εσπερινά σχολεία αποτελούν πράγματι μία δεύτερη ευκαι ρία  
–ίσως και τη μοναδική– για όσους αναγκάστηκαν στο παρελθόν για διάφορους λόγους  
να διακόψουν τη φοίτησή τους και να βιώσουν τις συνέπειες που συνεπάγεται ο εκπαι δευ-
τικός και, κατ’ επέκταση, ο κοινωνικός αποκλεισμός. Οι συνέπειες αυτές σύμφωνα με τις 
αφηγήσεις των ενηλίκων της έρευνας επεκτείνονται σε πολλά επίπεδα της επαγγελματικής 
και κοινωνικής τους ζωής, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Luhmann ότι ο αποκλεισμός 
ενός ατόμου από ένα σύστημα λειτουργίας καθιστά πιθανή την εξαίρεσή του από άλλα 
λειτουργικά συστήματα, είτε πρόκειται για ετερο-αποκλεισμό, είτε για αυτο-αποκλεισμό. 
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Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη συμπερίληψη, καθώς λίγοι από τους αποκλεισμένους 
ενή λικες που προσέρχονται στα εσπερινά σχολεία για να συμπεριληφθούν εκ νέου στην 
εκ παιδευτική διαδικασία επανεντάσσονται πραγματικά σε αυτήν, με την έννοια μίας 
πολυενταξιακής διαδικασίας, που στοχεύει στην πολυεπίπεδη ανάπτυξή τους με όρους αυ-
τοποιητικών και αυτοαναφορικών συστημάτων, ενώ οι περισσότεροι επαναποκλείονται, 
καθώς αρκούνται στην απόκτηση του απολυτηρίου, χωρίς να γίνονται μέτοχοι των υπό-
λοι πων αγαθών που μία παιδεία με χειραφετικό προσανατολισμό μπορεί να παράσχει 
και με τα οποία ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να επαναδιαπραγματευθεί τη ζωή του με 
νέους όρους. Παρατηρούμε, έτσι, την ανατροφοδότηση των διαδικασιών αποκλεισμού, η 
οποία συνάδει με την άποψη του Luhmann ότι η συμπερίληψη έχει χαμηλή ολοκλήρωση, 
εφόσον η ένταξη σε ένα σύστημα δε συνεπάγεται τη συμπερίληψη σε άλλα. Η εκπαίδευση 
ενθαρρύνει τις προσδοκίες των ενηλίκων, που είχαν απομακρυνθεί για χρόνια από αυτήν 
και επιστρέφουν για να την ολοκληρώσουν, την ίδια στιγμή, όμως, η πραγματικότητα τις 
αποθαρρύνει.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι ενώ σε γενικές γραμμές οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες 
των ενηλίκων που φοιτούν στα εσπερινά σχολεία λαμβάνονται υπόψιν και γίνονται σε βα-
στές, αυτό δεν οφείλεται στον κεντρικό σχεδιασμό και στη μέριμνα της πολιτείας για το  
συγκεκριμένο τύπο σχολείων, αλλά στην ενσυναίσθηση, την εμπειρία και την ευαισθησία 
των διδασκόντων σε αυτά. Επομένως, το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας των εσπερινών 
σχο λείων δεν ενθαρρύνει μία συμπεριληπτική διαδικασία που να αναγνωρίζει τις αρχές  
εκπαίδευσης ενηλίκων και συντεταγμένα να οδηγεί στην επιλογή της βέλτιστης παι δα-
γω γικής μηχανικής, προκειμένου να συντελεστεί η ανάπτυξή τους με όρους αυτοποίησης, 
δηλαδή «της αναπαραγωγής των στοιχείων από τα οποία αποτελείται δια μέσου των στοι
χείων από τα οποία αποτελείται» (Luhmann, 1986). 

Εξάλλου, η ηλικιακή ανομοιογένεια του πληθυσμού στις τάξεις των εσπερινών σχο-
λείων αποδυναμώνει τη δυναμική της ομάδας, οδηγώντας σε διαχωρισμούς με τη συγκρό-
τηση υποομάδων που συνδέονται με τη συμπερίληψη που αποκλείει και τον αποκλεισμό 
που συμπεριλαμβάνει. 

Κατά συνέπεια, η εσπερινή εκπαίδευση λειτουργεί ως μηχανισμός ένταξης και απο κλει-
σμού ταυτόχρονα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και αγαθές προθέσεις αρκετών εκ-
παιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν και παρά τις προσδοκίες αρκετών φοιτώντων ενη-
λίκων, παραμένει ένα «οιονεί σύστημα» που δυσκολεύεται να μετεξελιχθεί σε ένα ώριμο 
και ποιοτικό σύστημα, επιτυγχάνοντας την εντελή διαφοροποίηση, την τελειοποίηση των 
δυνατοτήτων του συστήματος και το στόχο για «ανάπτυξη ικανοτήτων, συνδεδεμένη ζωή 
και επικοινωνούμενη εμπειρία», που οραματιζόταν ο Dewey (1916).

Η συμπερίληψη, λοιπόν, παραμένει ως ανεκπλήρωτο αίτημα, εφόσον δεν ικανοποιεί-
ται –βάσει της συστημικής θεωρίας– ως μία διαδικασία διατήρησης της διαφοράς των 
μαθητών μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης και παροχής σε αυτούς της δυνατότητας για  
διασυνδεσιμότητα με όλες τις επικοινωνίες και πολυσυμπεριληπτικότητα σε όλα τα λει-
τουρ γικά συστήματα στην προσπάθεια κατασκευής του δικού τους μέλλοντος (Κοντάκος, 
Αγγελάκου & Μπαργιάμη, 2015).  
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Abstract

This paper aims to explore the issue of adults’ inclusion and exclusion who return to evening 
schools after many years of absence from the educational process in order to fill out and complete 
their studies at the level of compulsory and post compulsory secondary education which they had 
interrupted for various reasons in the past. Initially, inclusion and exclusion are conceptualized 
and their interpretative approaches analyzed, with emphasis on N. Luhmann’s Theory of Social 
Systems. Subsequently, issues related to Adult Education are developed and the reality of evening 
education in our country is examined. Then, the results of empirical research involving adult learn-
ers in the evening schools of the Municipality of Rhodes are presented and, finally, the findings are 
discussed and an attempt is made to draw conclusions.

Keywords: Inclusion, Exclusion, Adult Education, Evening Schools. 
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Περίληψη

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας η οποία, από  
την οπτική της κριτικής κοινωνιολογίας, επιχειρεί να φωτίσει τις παιδαγωγικές πρακτικές πραγμάτωσης 
των υπερεθνικών πολιτικών γλωσσικού γραμματισμού και των εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων 
για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια. Στην έρευνα αξιο-
ποιού νται εννοιολογικά εργαλεία της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein, εμπλου-
τισμένα με θεωρητικά εγχειρήματα σύγχρονων μελετητών της παράδοσής του. Η έρευνα πραγματο-
ποιή θηκε σε τέσσερα δημόσια Γυμνάσια υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, μέσω 
ημιδομημένων συνεντεύξεων και παρατηρήσεων στη σχολική τάξη. Από την έρευνα αναδεικνύεται ότι  
στα συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα αναλυτικά προγράμματα κυρίως  
με μορφές θεραπευτικής πρακτικής, τις οποίες νομιμοποιούν με ποικίλους πόρους λόγου, με αποτέ-
λε σμα συνήθως να αναπαράγουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γλωσσικός γραμματισμός, θεραπευτικές παιδαγωγικές πρακτικές, σχολικό πλαίσιο, 
εκπαιδευτικές ανισότητες.

Εισαγωγή

Στον ηγεμονικό λόγο που συναρθρώνεται στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο γλωσσικός γραμματισμός, 
αποτελεί μια βασική διάσταση του Πλαισίου Αναφοράς για τις δεξιότητες και ικανότητες 
του δια βίου εκπαιδευόμενου του 21ου αι. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
2006· 2018· Ananiadou & Claro, 2009). Η καλλιέργεια δεξιοτήτων γλωσσικού γραμμα-
τισμού συνδέεται τόσο με την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη του ατόμου όσο  
και με την παραγωγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την αύξηση της αντα γω νι-
στι κότητας των εθνικών οικονομιών. Παράλληλα, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και εν-
σωμάτωσης ιδιαίτερα των μειονεκτουσών ομάδων στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες 
κοινωνίες, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, της αθρόας εισροής 
με ταναστευτικών ρευμάτων κ.ά. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006. 
2018). 

Η αναπλαισίωση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων του γλωσσικού γραμ-
ματισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πραγματοποιήθηκε με δύο Αναλυτικά Προ -
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γράμματα (στο εξής: ΑΠ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση: το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαί σιο 
Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του 2003 και το ΑΠ του 2011, τα οποία βρί σκονται 
σε ισχύ την παρούσα στιγμή (το δεύτερο ως συμπληρωματικό του πρώτου). Το ΑΠ του  
2003 εδράζεται θεωρητικά στις αρχές της διαθεματικότητας και της βιωματικής μάθη-
σης, στις επικοινωνιακές προσεγγίσεις της γλώσσας και την παιδαγωγική της πολυτρο-
πι κό τητας (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ιορδανίδου, Ζάγκα, Σπαντιδάκης & Τάντος, 2011. 
Κoustourakis, 2007. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και  
Θρησκευμάτων, 2016), ενώ το ΑΠ του 2011 βασίζεται ρητά στις αρχές του κριτικού γραμ-
ματισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Τα συγκεκριμένα ΑΠ ακόμη αναπλαισιώνουν 
τους επίσημους λόγους σχετικά με την ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων επικοινωνίας που 
θεωρούνται απαραίτητες στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό, τεχνολογικά αναπτυγμένο και 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (παράλληλα με την καλλιέργεια άλλων ήπιων δεξιοτήτων 
όπως αυτές της σύνδεσης της γνώσης με την καθημερινή ζωή, της δημιουργικότητας κ.ά.). 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα μιας εμπειρικής μελέτης η 
οποία επικεντρώνεται στην αναπλαισίωση και πραγμάτωση των υπερεθνικών πολιτικών 
γλωσσικού γραμματισμού (linguistic literacy) και των εθνικών ΑΠ για τη διδασκαλία της 
νεοελληνικής γλώσσας σε τοπικά σχολικά πλαίσια. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι 
παιδαγωγικές πρακτικές με τις οποίες η Γλωσσική Διδασκαλία, ένα σχολικό αντικείμενο 
που θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών (gatekeep-
er) (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., 2018), πραγματώνεται από τους εκπαιδευτικούς δημόσιων Γυμνασίων 
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών. Παράλληλα, εξετάζονται οι συνέπειες αυτών των 
πραγματώσεων για τη μάθηση των εκπαιδευομένων. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Η προβληματική της έρευνας εκκινεί από τα ευρήματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε 
διαφορετικά εθνικά πλαίσια, οι οποίες έχουν αναδείξει ότι η «πραγμάτωση» («enactment»)  
των επίσημων πολιτικών στα τοπικά πλαίσια των σχολείων είναι μια δυναμική, πολυ επί-
πεδη και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη διαδικασία, η οποία διαμεσολαβείται από ποι κί-
λους παράγοντες και δρώντες (Ball, Maguire & Braun, 2012. Braun, Ball, Maguire &  
Hoskins, 2011. Κeddie, 2019). Στις συγκεκριμένες έρευνες, η έννοια του σχολικού πλαι-
σίου γίνεται αντιληπτή ως ένα σύνολο από υλικές και δομικές συνθήκες, ιδέες και αλλη-
λε πιδράσεις (υλικοτεχνική υποδομή, σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, κουλτούρα των  
εκπαιδευτικών κ.ά.), που επηρεάζουν καταλυτικά την πραγμάτωση των πολιτικών. Αυτή  
η κατανόηση του σχολικού πλαισίου ως αναλυτικής κατηγορίας αξιοποιείται για τη θεω-
ρη τική πλαισίωση της μελέτης που παρουσιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση. Ωστόσο, 
παράλληλα επιχειρείται ο εμπλουτισμός της θεωρητικής προσέγγισης με εννοιολογικά 
εργαλεία της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein (1990. 1991. 2000), 
καθώς και με τις εννοιολογικές προτάσεις σύγχρονων μελετητών της παράδοσης του, οι  
οποίοι επιχειρούν να διευρύνουν την «εννοιολογική γραμματική» του, καθιστώντας την  
πιο παραγωγική κατά την περιγραφή των μετασχηματισμών της παγκόσμιας εκπαιδευτικής 
διακυβέρνησης σήμερα (Ivinson & Singh, 2018). Έτσι, το σχολικό πλαίσιο γίνεται αντι-
ληπτό ως ένα πλέγμα διαδικασιών, πρακτικών και λόγων, μέσα στο οποίο επιλέγεται και 
κα τανέμεται η γνώση στις ποικίλες ομάδες των εκπαιδευομένων με τρόπο καθοριστικό για 
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τη διαμόρφωση της σχολικής εμπειρίας και συνείδησής τους. Υποστηρίζεται ότι η έννοια  
του σχολικού πλαισίου περιλαμβάνει τα διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής διακυβέρνη-
σης, από το μακρο-επίπεδο του πεδίου του συμβολικού ελέγχου μέχρι το μικρο-επίπεδο 
των παιδαγωγικών πρακτικών και των αλληλεπιδράσεων στη σχολική τάξη.

Βασικές έννοιες της θεωρίας του Bernstein πολύ παραγωγικές για την ανάπτυξη μιας 
«εξωτερικής γλώσσας περιγραφής» (Bernstein, 2000) είναι οι έννοιες της ταξινόμησης, 
της περιχάραξης και του νοηματικού προσανατολισμού (Bernstein, 2000). Η ταξινόμηση 
(classification) αναφέρεται στην ισχύ της μόνωσης των συνόρων μεταξύ κατηγοριών 
(π.χ. μεταξύ των σχολικών αντικειμένων, της σχολικής γνώσης και της γνώσης που προ-
έρχεται από την καθημερινή ζωή) (σχέσεις εξουσίας), ενώ η περιχάραξη (framing) συνδέ-
εται με τον έλεγχο της επικοινωνίας στη σχέση δασκάλου/μαθητή (κοινωνικός έλεγχος). 
Ο νοηματικός προσανατολισμός (orientation to meaning) ορίζεται «ως η επιλογή και η 
οργάνωση του νοήματος, ως το τι θεωρείται ως συναφές και ως το κέντρο της προσοχής 
σε κάθε περίσταση, και ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα νοήματα οργανώνονται σε πρακτι-
κό λόγο» (Holland, 1981: 1). Νοήματα που εξαρτώνται από το πλαίσιο επικεντρώνονται 
σε πτυχές των τοπικών και συγκεκριμένων καταστάσεων στις οποίες ενσωματώνεται η 
εμπειρία από τα αντικείμενα, τις σχέσεις, τους ανθρώπους και τις πρακτικές. Νοήματα 
ανεξάρτητα από το πλαίσιο τείνουν να διαχωρίζουν σημαντικές πλευρές της εμπειρίας από 
συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες συμβαίνουν, και δίνουν έμφαση στα γενικά χα-
ρακτηριστικά των αντικειμένων, σχέσεων, ανθρώπων και πρακτικών που απαντούν σε όλες  
τις καταστάσεις. Οι διακυμάνσεις των τιμών της ταξινόμησης και της περιχάραξης, σε συν-
δυασμό με τον νοηματικό προσανατολισμό, διαμορφώνουν τις τροπές (modalities) των  
παιδαγωγικών πρακτικών, μέσα από τις οποίες διαφορετικές μορφές γνώσης κατανέμο-
νται σε διαφορετικές ομάδες μαθητών, επηρεάζοντας την κοινωνική τοποθέτηση των 
μα θη τών εντός του σχολείου (Bernstein, 2000).

Με βάση την προβληματική που περιγράφτηκε παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα 
στα οποία εστιάζεται η παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσονται ως εξής:
1. Με ποιες μορφές παιδαγωγικής πρακτικής πραγματώνονται οι υπερεθνικές πολιτικές 

γλωσσικού γραμματισμού και τα εθνικά ΑΠ για τη διδασκαλία της νεοελληνικής 
γλώσσας σε συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια;

2. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του λόγου που νομιμοποιεί την επιλογή αυτών των 
μορφών παιδαγωγικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς; 

3. Πώς αλληλεπιδρούν οι συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές με τις άλλες διαστάσεις 
του σχολικού πλαισίου;

4. Ποιες είναι οι συνέπειες της επιλογής των συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών 
για τη μάθηση των εκπαιδευομένων;

Μέθοδος

Η εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθή νας, 
με σημαντικό αριθμό μαθητών από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες (μαθητές με με τα-
ναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, και μαθητές από εργατικά στρώματα). Ου σια στικά 
πρόκειται για μια πολλαπλή μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία εφαρμόστηκε η μορφή 
της «διαλείπουσας εθνογραφίας» («intermittent ethnography»), η οποία παρέχει ευελιξία 
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στον ερευνητή και επιτρέπει τη σε βάθος έρευνα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και δια-
δικασιών, προκειμένου να φωτιστούν περισσότερο οι διαδικασίες κι όχι τα «προϊόντα» των  
διαδικασιών (Jeffrey & Troman, 2002). 

Τα ερευνητικά δεδομένα παρήχθησαν από 26 συνεντεύξεις (20 με φιλολόγους, 4 με  
τους διευθυντές των σχολείων και 2 με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους των φι λο-
λόγων), 25 παρατηρήσεις στη σχολική τάξη, παρατηρήσεις πεδίου και άτυπες συζητήσεις 
με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων. Τα δεδομένα συγκεντρώθη καν  
σε ένα διάστημα 18 μηνών, κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-
2019. 

Αποτελέσματα

Ένα βασικό εύρημα της έρευνας είναι ότι στο κέντρο της Αθήνας, όπως έχει παρατηρηθεί 
και στα αστικά πλαίσια άλλων χωρών (π.χ. Lipman, 2015), τα σχολικά πλαίσια ανα διαρ-
θρώ νονται σημαντικά από σοβαρούς οικονομικούς, χωρικούς και κοινωνικούς με τα σχη-
μα τισμούς, καθώς και από αλλαγές στις συνθήκες εκπαιδευτικής διακυβέρνησης:

•	 εγκατάσταση μεταναστευτικών πληθυσμών (βλ. και Maloutas & Spyrellis, 2019) και 
πιο πρόσφατα προσφύγων και αιτούντων άσυλο· 

•	 επιδείνωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και 
των πολιτικών λιτότητας· 

•	 υποχρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων (βλ. και Traianou & Jones, 2019)· 
•	 πρακτικές γονεϊκής επιλογής σχολείου που παράγουν και αναπαράγουν μια άτυπη κα-

τη γοριοποίηση και διαχωρισμό των δημόσιων σχολείων· 
•	 διείσδυση μη δημόσιων φορέων στα δημόσια σχολεία της Αθήνας μέσω της παροχής 

μα  θημάτων ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές και της υλοποίη-
σης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτές οι τελευταίες διαδικασίες, όπως έχει 
αναδειχθεί σε σχετική έρευνα (Tsatsaroni, Koutsiouri, Vogopoulou, Sarakinioti with  
Choi, 2019), επιδρούν στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και επιφέρουν έναν 
στα  διακό μετασχηματισμό των αξιών και των αρχών («reculturing») που διέπουν τη 
δη μό σια εκπαίδευση (Grimaldi & Serpieri, 2013). 

Αυτοί οι μετασχηματισμοί ασκούν πιέσεις στα σχολεία να ενσωματώσουν μαθητικούς πλη-
θυσμούς ιδιαίτερα ανομοιογενείς ως προς την εθνοτική, γλωσσική και πολιτισμική τους  
ταυτότητα, οι οποίοι πλήττονται από τη φτώχεια και απειλούνται από την κοινωνική πε-
ρι θωριοποίηση (βλ. και OECD, 2018). Ενδεικτική της νέας πραγματικότητας είναι η ακό-
λουθη μαρτυρία μιας φιλολόγου:  

Φιλόλογος (Φ): «Είναι παιδιά ξένα.  Βέβαια υπάρχουν διαβαθμίσεις σε αυτό. Είναι παιδιά 
που έχουν γεννηθεί εδώ. Κατευθείαν από τον παιδικό σταθμό μπαίνουν στο σύνολο με τα  
άλλα τα παιδιά. Ενσωματώνονται. Αν είναι όμως παιδιά που θα μας έρθουν αργότερα, 
αυ τά και μόνα τους νιώθουν και τη γλώσσα δε μιλάνε καθόλου. Και πολλές φορές οι γο
νείς τους στο σπίτι δε μιλάνε τη γλώσσα, ακόμα κι αυτοί που είναι χρόνια στην Ελλάδα. 
Έχουμε, βέβαια και τα αντίθετα παραδείγματα: γονείς που μαθαίνουν τα ελληνικά. Είναι 
γονείς που δουλεύουν πολ λές ώρες ή που δεν έχουν δουλειά. Αυτό νομίζω ότι είναι το 
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πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι έρ χονται και παιδιά με της χειρότερης ποιότητας κρουασάν, 
των 30 λεπτών». (Φιλόλογος 1, Σχολείο Α) 

Φ: «Αυτή τη στιγμή, στο δικό μου σχολείο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω σε σχέση 
με την ανομοιογένεια είναι ότι έχω παιδιά τα οποία μιλάνε ελληνικά, αλλά δεν μπορούν να  
γράψουν καλά, γιατί η γλώσσα που έχουν μάθει είναι η γλώσσα της παρέας, του δρό μου.  
Τελεία. […] Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να εξισορροπώ ανά μεσα  
στο να είμαι εντάξει στην ύλη, γιατί εγώ έχω και μαθητές οι οποίοι μπορούν να ανταπο
κρι θούν σε αυτό και θα πρέπει να ανταποκριθούν, γιατί τα παιδιά θα πάνε στο Λύκειο και  
δεν πρέπει να έχουν κενά μεγάλα. Και από την άλλη, δεν μπορώ να πορεύομαι εγώ και 
άλ λοι τρεις, και όλοι οι άλλοι να αδιαφορούν».  (Φιλόλογος 1, Σχολείο Β)

Η ανάλυση των δεδομένων εστιάζεται στις δύο διαστάσεις του παιδαγωγικού λόγου που 
αναπαράγεται στα σχολεία της έρευνας: τον ρυθμιστικό και τον παιδαγωγικό (Bernstein, 
1990. 1991. 2000. Moore, 2013. Muller & Hoadley, 2010). Παρατηρείται ότι οι γλωσσι-
κές πολιτικές πραγματώνονται σε έναν ισχυρό ρυθμιστικό λόγο, ο οποίος διαμορφώνεται 
από ισχυρές περιχαράξεις μεταξύ του κράτους και του πεδίου της εκπαίδευσης και ισχυ-
ρές ταξινομήσεις και περιχαράξεις στο πεδίο της αναπλαισίωσης της γνώσης, εξαιτίας του 
συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των κεντρικά  
σχεδιασμένων ΑΠ (OECD, 2018). Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι, κατά την αναπλαισίωση και  
πραγμάτωση των πολιτικών σε μεσο- και μικρο- επίπεδο, δημιουργείται ένας χώρος σημα-
ντικής αυτονομίας των δρώντων. Σε αυτόν τον χώρο, οι εκπαιδευτικοί πραγματώ νουν  
τα ΑΠ της νεοελληνικής γλώσσας με μια σειρά παιδαγωγικών πρακτικών οι τροπές των  
οποίων διαμορφώνονται από τις διαφορετικές τιμές της ταξινόμησης και της περιχά ρα -
ξης, καθώς και από τους διαφορετικούς νοηματικούς προσανατολισμούς. Ωστόσο, οι παι-
δαγωγικές πρακτικές των περισσότερων εκπαιδευτικών ενσωματώνονται σε έναν ισχυρό  
ρυθμιστικό λόγο με θεραπευτικό χαρακτήρα, ο οποίος δίνει έμφαση στη συμπερί λη ψη/
ενσωμάτωση των μαθητών (στην «κοινωνικοποίησή» τους, όπως συχνά αναφέρουν οι 
συ νεντευξιαζόμενοι, τη συναισθηματική υποστήριξή τους κ.ά.,) (βλ. Ecclestone & Brunila, 
2015).

Φ: «Έχω την άποψη ότι είναι ένα σχολείοπρόκληση. Έρχεσαι εδώ να παλέψεις για το 
καλό των παιδιών, όχι τόσο το μορφωτικό. Για να τους κάνεις ανθρώπους καλούς. Να τους 
δώσεις στήριξη συναισθηματική. Να σας πω την αλήθεια, δύσκολα πλέον φαντάζομαι τον  
εαυτό μου σε ένα σχολείο που δε θα έχουν την ανάγκη να τα αγαπήσω και να τα αγκαλιά
σω και να τους πω: ‘Τι έχεις σήμερα και είσαι στεναχωρημένο;’. Παρά να πηγαίνω και να 
ανοίγω τον Όμηρο και να κάνω ανάλυση.

Ερευνήτρια: Δηλαδή πιστεύετε ότι έχετε συνηθίσει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και έχετε 
αποκτήσει άλλες… πώς να το πω...

Φ: Προτεραιότητες.

Ερευνήτρια: Άρα, για εσάς τώρα προτεραιότητα είναι…

Φ: Να είμαι δίπλα τους». (Φιλόλογος 1, Σχολείο Γ).  

Φ: «Αγαπώ το χχ (σημ. το όνομα του Σχολείου Γ). Είναι καλό το κλίμα και νιώθω ότι προ
σφέρω εδώ. Αυτό που δίνει αυτό το σχολείο στην Ελλάδα, στην κοινωνία που θα έχουμε 
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μετά από 2030 χρόνια… Εδώ πλάθεται αυτή η κοινωνία. Όσο κι αν πλάθεται χοντρά ή 
δεν ξέρω πώς, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, στα σχολεία του Κέντρου, δεν αποτιμάται με  
τίποτα και πουθενά. Κι αν υπάρχει ισορροπία αργότερα στην Ελλάδα και μια κοινωνική 
γα λήνη, εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, τώρα […] Γιατί αν 
χά σουμε το παιχνίδι, και η κοινωνία θα διαλυθεί. Τα παιδιά στον δρόμο, και τελείωσε». 
(Φιλόλογος 4, Σχολείο Γ)

Εντός αυτού του ευρύτερου ρυθμιστικού λόγου ανιχνεύονται διαφορετικές τροπές θε ρα-
πευτικής πρακτικής οι οποίες νομιμοποιούνται από διαφορετικούς και συχνά υβριδικούς 
λόγους:
•	 τους ηγεμονικούς πολιτικούς λόγους που συναρθρώνονται γύρω από την έννοια της 

συμπερίληψης ως κρίσιμου παράγοντα για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης και της 
συνοχής στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες· 

•	 λόγους σχετικά με την ανάγκη για ενδυνάμωση και ενίσχυση της «φωνής» και της συμ-
μετοχής των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία· 

•	 λόγους που διακινούνται στο δημόσιο πεδίο και διαμεσολαβούνται πολιτικά και δη-
μο σιογραφικά σχετικά με τον φόβο της κοινωνικής αποδιοργάνωσης που εγκυμονεί η 
εθνοτική και πολιτισμική ανομοιογένεια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας· 

•	 έναν παραδοσιακό ανθρωπιστικό λόγο που εστιάζεται στην ολόπλευρη καλλιέργεια της  
προσωπικότητας του μαθητή. 

Υποστηρίζεται ότι σε μεγάλο βαθμό οι συγκεκριμένες πρακτικές συνδέονται με τις πολιτι-
κές της αναγνώρισης των διαφορετικών ταυτοτήτων και τις πολιτικές της εκπροσώπησης 
και ενδυνάμωσης των ομάδων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό (Frandji 
& Vitale, 2016· Power, 2012). 

Φ: «Δεν ντρέπονται ποτέ οι μαθητές μου να μιλάνε για τη χώρα τους, γιατί τους το έχω 
περάσει αυτό: ‘Κάθε χώρα έχει τον πολιτισμό της, την ιστορική της αξία, έχει συμβάλει στον  
παγκόσμιο πολιτισμό. Δε θα ξεχάσετε ποτέ τη γλώσσα σας’. Τους το ζητάω: ‘Δε θα ντρέ
πεστε να μιλάτε μεταξύ σας στη γλώσσα σας’». (Φιλόλογος 2, Σχολείο Β)

Φ: «Εγώ έχω ως βασική αρχή να μιλάνε όλα τα παιδιά, είτε στην εξέταση είτε στην πα ρά
δο ση. Κάτι να πούνε. Σωστό λάθος, δε με πειράζει, αλλά κάτι να πούνε. Να διορθώσουν 
τον άλλον, να έχουν μια συμμετοχή, μικρή ή μεγάλη. Αυτό το καταφέρνω σε μεγάλο βαθμό. 
Δεν καταφέρνω να έχω σωστές απαντήσεις πάντα αλλά δε με πειράζει». (Φιλόλογος 3, 
Σχολείο Γ)  

Ωστόσο, οι παρατηρήσεις στη σχολική τάξη αποκαλύπτουν ότι η έμφαση στην εκπρο-
σώ πηση και τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί συχνά σε 
αλληλεπιδράσεις στη σχολική τάξη οι οποίες προσανατολίζουν τους μαθητές σε αυτό που  
ο Bernstein (2000) ονομάζει «οριζόντιο λόγο» («horizontal discourse»), δηλαδή σε νοή-
ματα εξαρτημένα από το τοπικό πλαίσιο, σε αποσπασματικές μορφές γνώσης που δεν 
επι τρέπουν τη γενίκευση και την αφαίρεση (βλ. και Bautier, 2012 στο Frandji & Vitale, 
2016). Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:
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[Μια τάξη της Β΄ Γυμνασίου του Σχολείου Β επεξεργάζεται ένα κείμενο του σχολικού εγχειριδίου.  
Το κείμενο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια έφηβη, προκειμένου να βγει βόλτα με τους φί-
λους της, εξαπάτησε τη μητέρα της, η οποία της είχε απαγορεύσει την έξοδο εξαιτίας της χαμηλής 
βαθμολογίας της]

Φ: «Δε μου λέτε, τέτοιες συμπεριφορές έχουμε συχνά στις οικογένειες; 

Μαθητές; (πολύ πιο ζωηρά από πριν): Ναι. Για τους βαθμούς;

Φ: Όχι, μόνο. Άμα θέλετε κάτι. Τι κάνετε; 

Μαθήτρια: Άμα πάρω κακό βαθμό, μού λέει ότι είμαι αφηρημένη, ότι κάθομαι πολλή ώρα 
και παίζω στο κινητό μου, ενώ διαβάζω. Και όταν τελειώνω, παίρνω το τηλέφωνό μου και  
κάθομαι. Μου λέει ότι: ‘Αυτό σε έχει κάνει πιο αφηρημένη και πρέπει να το προσέχεις πιο  
πολύ’ και ότι ‘Θα έχεις συγκεκριμένες ώρες’ και τα λοιπά. Και της λέω ότι: ‘Δε φταίει σε  
κάτι αυτό’ και ότι ‘Δεν μπορείς να μου απαγορεύεις συνέχεια να κάθομαι ή να μη βγαίνω 
βόλτες, επειδή έφερα μια φορά κακό βαθμό, ενώ έχω φέρει τους περισσότερους καλούς’. 
Και μετά μου λέει: ‘Εντάξει. Θα έχεις ένα συγκεκριμένο ωράριο. Θα διαβάζεις περισσότε
ρο’.

Φ: Ωραία. Αυτό έχει κάποιο στοιχείο θεάτρου;

Μαθήτρια: Ναι, γίνομαι εγώ πιο υπερβολική απέναντί της. Της λέω ότι συνέχεια με ανα
γκά ζει να κάνω κάτι που δε θέλω. Πρέπει να καταλάβει ότι είμαι παιδί, τέτοια. 

Φ: Και η μαμά;

Μαθήτρια: Και η μαμά ξέρει πολλές φορές ότι δε μου άξιζε ο βαθμός που έφερα αλλά τον  
έφερα γιατί δεν είχα προετοιμαστεί καλά. Όταν ξέρει ότι δεν έχω προετοιμαστεί καλά μου  
λέει: ‘Δεν ισχύουν αυτά που λες και θα καθίσεις’. Ενώ όταν η μαμά ξέρει ότι έχω προσπαθή
σει και δεν έφερα έναν καλό βαθμό, μου λέει: ‘Εντάξει, δεν πειράζει’». (Φιλόλογος 4, 
Σχο λείο Β)

[Η συζήτηση συνεχίζεται με τη συμμετοχή και άλλων μαθητών που περιγράφουν ανάλογες εμπει-
ρίες, χωρίς να καταλήγει σε ένα γενικό συμπέρασμα για τη σχέση εφήβων με τους γονείς τους]

Ωστόσο, στον λόγο κάποιων εκπαιδευτικών εντοπίζονται στοιχεία ενός θεραπευτικού 
λό  γου που συνδυάζεται με λόγους σχετικούς με τη χειραφέτηση και ενδυνάμωση των 
μα   θητών, οι οποίοι προωθούν αυτό που ο Bernstein (2000) αποκαλεί «κάθετο λόγο» 
(«vertical discourse»), δηλαδή την πρόσκτηση μιας πιο συστηματικής, αφηρημένης και 
ανε ξάρτητης από το τοπικό πλαίσιο γνώσης. Οι παρατηρήσεις στη σχολική τάξη επι βε-
βαιώ νουν την ανάπτυξη σχετικών πρακτικών, οι οποίες φαίνεται να οδηγούν κάποιες 
φο ρές στον κάθετο λόγο περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα.

Φ: «Ποτέ δε θα επέλεγα ένα κείμενο μαγειρικής. Ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν τόσα κεί
μενα, τόσα κείμενα λόγιου λόγου, τόσα κείμενα δόκιμα, που μπορούν τα παιδιά να μά θουν 
και τον δόκιμο λόγο.  Τη μαγειρική θα την μάθουν από την τηλεόραση. Γιατί εγώ πρέπει  
να τους το διδάξω στην τάξη αυτό; Εγώ δε τα χρησιμοποιώ αυτά τα κείμενα. Νομίζω ότι 
δεν έχουν κανένα όφελος». (Φιλόλογος 2, Σχολείο Β)

Παρατηρείται ακόμη ότι στις πρακτικές αρκετών εκπαιδευτικών ανιχνεύεται ένας πα λαιού  
τύπου εσωστρεφής νοηματικός προσανατολισμός που οδηγεί σε παραδοσιακές παι δα-
γω  γικές πρακτικές της μετάδοσης της γνώσης τόσο από την άποψη του περιεχομένου 
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(έμ φαση στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού) όσο και των μεθόδων της 
διδασκαλίας (χρήση της υπαγόρευσης ως βασικής μεθόδου διδασκαλίας). Οι συγκεκρι-
μένες πρακτικές προκρίνονται από κάποιους εκπαιδευτικούς και τη μία από τις δύο Σχολι-
κές Συμβούλους ως πιο αποτελεσματικές για τη διδασκαλία της γλώσσας στα συγκεκρι μέ-
να σχολικά πλαίσια. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι υποκειμενικές κατανοήσεις των το  πι κών 
πλαισίων από τους δρώντες, που οδηγούν –μεταξύ άλλων– και στην κατηγοριο ποίηση των  
σχολείων («σχολεία του Κέντρου» ή μη), επηρεάζουν και τις παιδαγωγικές πρακτικές 
πραγ μάτωσης των ΑΠ. Συνεπώς, ο τρόπος ερμηνείας του τοπικού πλαισίου αποτελεί έναν 
βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού πλαισίου. 

Φ: «Έχοντας μπει πλέον σε αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο, επικοινωνιακό πλαίσιο, επι κοι
νωνιακό πλαίσιο… Πού είναι η γραμματική και πού είναι το συντακτικό; Έχουν χαθεί πι
στεύω. Πού είναι να γράψω, να γράψω; Πώς γράφεται το ρήμα; Το ‘δανείζω’ γράφεται με  
‘ει’.  Σε όλους τους χρόνους. Μη μου το γράφεις με ‘ι’. Θέλει εξάσκηση. Κι αργότερα πάμε 
και στο επικοινωνιακό πλαίσιο. Δεν είναι όλα προφορικά ή sms. Θέλει και γράψιμο. Θέλει 
και ‘Στίβω το κεφάλι μου να βρω πού είναι το υποκείμενο και πού κρύβεται το κατηγορού
μενο’. Θέλω να βρω εάν εδώ το ρήμα είναι συνδετικό ή δεν είναι. Πού θα το βρω; Μόνο στο  
επικοινωνιακό πλαίσιο; Χαιρετίσματα! Tι, επειδή μιλάω; Μιλάω. Ε, και;» (Φιλόλογος 1, 
Σχο λείο Γ). 

Σχολική Σύμβουλος 2: «Αν η διδασκαλία ήταν πιο παραδοσιακή και λιγότερο μοντέρνα: 
‘Μάθε αυτό’, ‘Πες το ξανά’, ‘Μίλα, μίλα, μίλα’, ‘Κλίνε ένα ρήμα’, ‘Φτιάξε προτάσεις’. Με ένα  
άλλο τρόπο, όπως είπα, όχι μοντέρνο πια. Ίσως πρέπει να επιστρέψουμε στην παραδοσια
κή διδασκαλία. Ή σε ένα συνδυασμό με τη μοντέρνα. Μιλάω γενικά, αλλά για τα σχολεία 
του Κέντρου, νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Ως Σχολική Σύμβουλος έκανα αυτό που 
πίστευα ότι είναι το σωστό, στα όρια της αυτονομίας που μου δίνεται από το κράτος. Συμ
βούλευα τους καθηγητές να αποφασίζουν μόνοι τους, με βάση τις δυνατότητες και τις 
ανάγκες της τάξης τους». 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, υποστηρίζεται ότι σε αυτά τα ιδιαίτερα απαιτητικά και ρευστά σχολικά 
περιβάλλοντα, και εντός του χώρου της αυτονομίας που διαθέτουν οι δρώντες, κατά την 
πραγμάτωση των κεντρικά σχεδιασμένων ΑΠ της νεοελληνικής γλώσσας αναπτύσσονται 
παιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες βρίσκονται σε μια αλληλεπιδραστική σχέση με τις 
υπόλοιπες διαστάσεις του σχολικού πλαισίου και, εν τέλει, αποτελούν μέρος αυτού. Η 
πραγμάτωση των πολιτικών εντός του τοπικού πλαισίου επηρεάζεται –μεταξύ άλλων– και 
από τον τρόπο με τον οποίο οι δρώντες κατανοούν τις ποικίλες διαστάσεις του, αλλά και 
από τις εδραιωμένες επαγγελματικές πρακτικές και ταυτότητές τους. Στη συγκεκριμένη 
πε ρίπτωση, οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα ΑΠ της νεοελληνικής γλώσσας με μια σει ρά  
παιδαγωγικών πρακτικών ενσωματωμένων σε έναν κυρίαρχο ρυθμιστικό λόγο, τον 
θεραπευτικό. Αυτός ο λόγος νομιμοποιείται από ποικίλους πόρους λόγου περί συμπε ρί-
λη ψης που διακινούνται στο παιδαγωγικό, πολιτικό και δημόσιο πεδίο. Οι συγκεκριμένες 
πρα κτικές δίνουν έμφαση κυρίως σε έναν παλαιού τύπου εσωστρεφή νοηματικό προ σα-
νατολισμό που εστιάζεται στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού ή προ ά-
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γουν –όχι χωρίς εξαιρέσεις– αλληλεπιδράσεις στη σχολική τάξη οι οποίες οδηγούν συχνά  
στον οριζόντιο λόγο, δηλαδή σε ασθενείς μορφές γνώσης, εξαρτημένης από το πλαίσιο. 
Υπο στηρίζεται λοιπόν ότι αυτές οι πρακτικές συνήθως αναπαράγουν τη σχολική και κοι-
νωνική μειονεξία των μαθητών, καθώς όχι μόνο δεν επιτρέπουν σε αυτούς να κατακτήσουν 
τους κανόνες πραγμάτωσης θεμιτών σχολικών κειμένων αλλά, ακόμη, υπονομεύουν το  
«δικαίωμα για βελτίωση» («the right to enhancement»), δηλαδή τη δυνατότητα των μα θη-
τών να βιώνουν ατομικά, διανοητικά και κοινωνικά όρια, και να συμμετέχουν μελλοντικά 
στην κοινωνική αλλαγή (Bernstein, 1986 στο Frandji & Vitale, 2016).

Τα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν εγείρουν σοβαρό προβληματισμό σχετικά με το 
πώς οι κεντρικά σχεδιασμένες πολιτικές πραγματώνονται στα τοπικά σχολικά πλαίσια και 
με ποιες συνέπειες για τη μάθηση των εκπαιδευομένων. Μελλοντικές έρευνες που θα διε-
ρευνούν την πραγμάτωση των πολιτικών σε πλαίσια που διαφοροποιούνται σημαντικά από  
τα συγκεκριμένα ίσως φωτίσουν περαιτέρω το είδος των πολιτικών και των πα ρεμ βά-
σεων που πρέπει να σχεδιαστούν, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα και η κοινωνική 
δικαιοσύνη μέσω της εκπαίδευσης, και γενικότερα να ενισχυθεί ο δημοκρατικός χα ρα κτή-
ρας του ελληνικού δημόσιου σχολείου. 
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Abstract

This paper focuses on the pedagogic practices through which global policies on linguistic literacy 
and the national curricula on Modern Greek Language teaching are enacted in Greek local con-
texts, and on their implications for students’ learning. The paper draws on Bernstein’s theory of 
the pedagogic device and on contemporary scholarship aiming to enrich Bernstein’s “conceptual 
grammar”. The research data has been produced through a research study carried out in four 
lower secondary state schools, situated in disadvantaged areas of the inner city of Athens, by us-
ing semi-structured interviews and classroom observations. The research findings indicate that 
the teachers develop a range of pedagogic practices which often tend to be therapeutic in char-
acter, stem from various discursive resources, and usually lead to the further marginalisation of 
disadvantaged students. 

Keywords: linguistic literacy, therapeutic pedagogic practices, school context, educational in-
equalities.



Η Τέχνη ως Εργαλείο Εμπέδωσης της Κοινωνικής 
Συνοχής σε ‘Διαπολιτισμικά’ Περιβάλλοντα
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Περίληψη

Η έννοια της ‘κοινωνικής συνοχής’, η οποία απασχολεί ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό κλάδο, τόσο στο 
πε   δίο εργασίας με τους μαθητές, αλλά και σε επίπεδο ατομικού προβληματισμού, εκλαμβάνεται στην 
προ  κείμενη ανακοίνωση ως ένα «βίωμα» που πρέπει να εμπεδωθεί με διάφορες πρακτικές στην τάξη,  
μεταξύ των παιδιών καταρχήν, αλλά και –ιδιαίτερα σε «διαπολιτισμικά» περιβάλλοντα– μεταξύ παιδιών 
και δασκάλου. Το ‘μέσο’ που χρησιμοποιείται –εν προκειμένω– είναι η Μουσική και η βασική αρχή που  
υιοθετείται είναι αυτή της ‘συμπερίληψης’ όλων των μαθητών καθώς και των ενδεχόμενων πο λι-
τισμικών ιδιαιτεροτήτων τους, στις βιωματικές δράσεις, αλλά και στο γενικότερο αφήγημα που αφο-
ρά στη διαδικασία διαμόρφωσης πτυχών του νεοελληνικού πολιτισμικού δημιουργήματος, τόσο στη 
συγχρονικότητά του, όσο και σε στάδια της ιστορικής του διαδρομής.

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνική συνοχή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ρομά, μουσική τέχνη, ‘συμπερίληψη’.

Εισαγωγή 
Τα εμπειρικά δεδομένα της προκείμενης ανακοίνωσης προέρχονται από Εμψυχωτικές Πα-
ρεμβάσεις, με επίκεντρο τη Μουσική, σε τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνα σίου, 
στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ένταξη & Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στην Πε ρι φέ
ρεια Θεσσαλίας», (2016 έως σήμερα), καθώς και από την ενασχόληση μου με την παι δική 
χορωδία ‘Δημητριάς’ (2014 έως σήμερα) του 10ου Δ. Σχολείου Ν. Ιωνίας και η οποία τελεί  
υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Δημητριάδος, Ιγνατίου49. Η βασική δυσκολία ως προς 
την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής στις παραπάνω τάξεις, προκύπτει από το γε γονός 
ότι, οι μαθητές προέρχονται από κοινωνικές κατηγορίες50, οι οποίες αλληλεπιδρούν  
(σε επίπεδο παιδιών, αλλά και οικογενειών) συνήθως, μέσα από ένα πλέγμα αρνητικών στε-
ρεότυπων. Χάριν συντομίας και για τις ανάγκες τις παρούσας ανακοίνωσης, κωδικοποιώ 
πολύ γενικευτικά τις δυο κατηγορίες ως: ‘Ρομά’ 51 και ‘μη Ρομά’. Επιπρόσθετες, δυσχέρειες  
 
49 Μέρος της δουλειάς της χορωδίας ‘Δημητριάς’ έχει αποτυπωθεί στο CD «Άντε να λύσουμε», που κυ κλο φό-

ρησε το 2017 από το Παν/μιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του Προγράμματος: «Ένταξη & Εκπαίδευση Παιδιών 
Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», (ΕΣΠΑ 2016-2018), επιμέλεια: Βαγγέλης Μπαντελάς.

50 Προτιμώ να τις κατηγοριοποιήσω έτσι και όχι ως ‘εθνοτικές’, αν και παρατηρούνται ενίοτε φαινόμενα 
‘εθνοτικού τύπου’ (‘εμείς’ και οι ‘άλλοι’) αλληλεπιδράσεων.

51 Tον επίσημο λόγο της πολιτείας η γενικευτική κατηγορία ‘Ρομά’ έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αντικαταστήσει 
τον προγενέστερο νομικό/πολιτικό όρο ‘Τσιγγάνοι’ ή ‘τσιγγανόπαιδες’, που κι αυτός με τη σειρά του ανα-
φερόταν σε πολλά, ανομοιογενή μεταξύ τους, και μη επαρκώς προσδιορισμένα υποσύνολα. Στην προ-
κεί  μενη εργασία χρησιμοποιώ τον όρο ‘Ρομά’ ενίοτε με αποσιωπητικά, στις περιπτώσεις που αναφέρεται 
γε  νικευτικά και σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες δεν τον χρησιμοποιούν ως όρο αυτοπροσδιορισμού, (π.χ. 
οι δίγλωσσοι-Ρουμανόφωνοι Ρουντάρι κ.ά.). Ενώ χωρίς αποσιωπητικά, όταν μεταφέρω τον όρο όπως τον 
παρουσιάζουν ‘τρίτοι’ στα κείμενά τους, ή όταν τα υποκείμενα αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοια. Σχετικά με 
την καταχρηστική χρήση του όρου βλ. Μπαντελάς (2012).
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προέρχονται και από την έλλειψη ευελιξίας των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν την 
εν δεχόμενη ‘ετερότητα’ με τρόπο που να μην εγκλωβίζει είτε αρνητικά, είτε θετικά τα 
υπο κείμενα (συμπεριλαμβανομένου και των ίδιων των εκπαιδευτικών) σε τυποποιημένες 
ταυτότητες. 

Ο ρόλος της τέχνης. Ξεκινώντας την κουβέντα σχετικά με το ρόλο της τέχνης –συγκε-
κριμένα της μουσικής– ως προς την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής στο εν λόγω πε-
δίο, έχω να πω ότι αυτή αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο καταρχήν, στο βαθμό που δίνει 
ευκαιρία για συλλογικές βιωματικές δράσεις και υποβοηθάει τη δημιουργία αισθήματος 
ομάδας με κοινές εμπειρίες. Όμως θα ήμουν ανειλικρινής, αν την παρουσίαζα ως πανάκεια  
για την επίτευξη της συνοχής σε μια μαθητική κοινότητα με πολιτισμικές αποκλίσεις με-
ταξύ των μερών. Έχω την πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τον  
τρόπο χρήσης της ως ‘μέσο’ για την επίτευξη του αναφερόμενου στόχου, δηλ. από το πώς  
εργαλειοποιείται αυτή από τον εκπαιδευτή και πώς οργανώνεται το περιεχόμενό της. Για  
το λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος της ανακοίνωσης θα αναλωθεί στη διερεύνηση των  
παραμέτρων που δύναται να βελτιστοποιήσουν την οπτική και τους τρόπους των σχε τι-
κών διδακτικών παρεμβάσεων και λιγότερο στο ‘μέσο’, δηλαδή τη Μουσική, αυτή καθ’ 
αυ τή. Στο τέλος θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία διαχείρισης του διδακτικού υλικού και 
ορισμένες καλές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν.

Θεωρητική αφετηρία – Κριτική ‘διαπολιτισμικών’ πρακτικών 

Μιας και οι παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σαν αυτά που περιέγραψα πιο πά-
νω, υποστηρίζονται κυρίως από διδακτικές πρακτικές και μεθόδους της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας κάποιους προβληματισμούς, ως προς την 
οπτική αυτής της σχολής σκέψης και ειδικότερα σχετικά με το πώς πραγματεύεται το θέμα  
των συλλογικών ταυτοτήτων. Στη συνέχεια θα επιχειρήσω, μέσα από μια κριτική προ σέγ-
γιση, να δείξω πως ερμηνεύεται και υλοποιείται συνήθως η ‘διαπολιτισμική’ διδασκαλία 
από τον επαγγελματία εκπαιδευτικό που καλείται να παρέμβει σε σχετικά πλαίσια. 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται στην υπόθεση/προϋπόθεση της 
ύπαρξης διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, έχει ως βα-
σικές αρχές, την ισότιμη αναγνώριση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του ‘άλλου’, στη βά-
ση της εκατέρωθεν αμοιβαίας κατανόησης και αποδοχής (Σιπητάνου, 2014). Παλιότερα, 
σε Κοινωνικό Ανθρωπολογικό επίπεδο μια από τις κυρίαρχες οπτικές κατηγοριοποίησης 
των πολιτισμικών/εθνοτικών ομάδων, η οποία στις μέρες μας έχει δεχτεί έντονη κριτική 
από σύγχρονους συγγραφείς ως ‘ουσιοκρατική’ (Brubaker, 2006), ήταν να ορίζονται οι 
‘ταυ τότητές’ τους μέσα από το κριτήριο της ‘διαφοράς’, δηλαδή από τα μεταξύ τους δια-
φορετικά χαρακτηριστικά (Hutchinson & Smith, 2009). Η οπτική αυτή εξακολουθεί και  
σήμερα να έχει κάποια επιρροή και στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οδηγώ-
ντας συνήθως σε στρατηγικές διδασκαλίας που επικεντρώνονται κυρίως στα στοιχεία 
εκεί να που διαφοροποιούν το άτομο, ή την Α ομάδα από μια άλλη Β, ή από την περιρ ρέ-
ουσα πλειονότητα (Γκόβαρης, 2013). Στον αντίποδα της παραπάνω θέσης έχει προταθεί  
η θεώρηση του ‘άλλου’ να μην προσεγγίζεται μέσα από το πρίσμα της ‘διαφοράς’, αλλά της  
ενδεχόμενης ‘απόκλισης’. Βάσει αυτής τις οπτικής η διδασκαλία δεν προδιαθέτει τα υπο-
κείμενα ώστε να εγκλωβίζονται σε τυποποιημένες ‘διαφορετικότητες’, αλλά τα ενθαρ ρύ-
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νει σε μια δυναμική εκατέρωθεν αξιολόγηση, με την προοπτική ανεύρεσης κοινών τόπων 
(Γκόβαρης, 2019). Η προβληματική σχετικά με τη χρήση διαπολιτισμικών πρακτικών στα 
ελληνικά δημόσια σχολεία άρχισε να αναπτύσσεται κυρίως πριν από τρεις δεκαετίες με την 
προσέλευση στη χώρα μας ‘ομογενών’ μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 
εντάθηκε επέκεινα με την μετέπειτα οικονομική μετανάστευση από Αλβανία, Φιλιππίνες, 
Κίνα κ.α. καθώς και τις πρόσφατες αθρόες εισροές προσφύγων από τις εμπόλεμες ζώνες 
της Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας (Σιπητάνου, 2014). Ιστορικά κατά το παρελθόν, 
δεν υπήρξε εκπαιδευτική πρόνοια για μαθητές της ομάδας αναφοράς, δηλαδή παιδιών  
προερχόμενων από κοινότητες που κατατάσσονταν στη γενική κατηγορία ‘Τσιγγάνοι’/ 
‘Ρομά’, ώστε να προσεγγίζονται με διαφοροποιημένες διδακτικές μεθόδους. Κι αυτό βέ-
βαια συνέβαινε εξαιτίας των εκάστοτε συγκυριών (ή της έλλειψης εναλλακτικών) κι όχι  
από συνειδητή επιλογή, παρόλο που στην περιρρέουσα κοινωνία οι ομάδες αυτές ανα γνω-
ριζόταν συνήθως ως ‘ετερότητες’ (Βλ. ενδεικτικά: Ντούσας, 1997. Μπαντελάς, 2012). Από 
το 1997 άρχισαν να προωθούνται από το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, προγράμματα για την έντα-
ξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη μα. 
Σχετικά με την κατηγορία ‘Ρομά’, ως βασικοί στόχοι έχουν οριστεί: η μαζική προσέλκυ ση 
των μαθητών στη συστηματική φοίτηση, η υποβοήθηση των παιδιών στο σχολείο και  
η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και στερεότυπων των τοπικών κοινωνιών και της  
εκπαιδευτικής/μαθητικής κοινότητας προς αυτήν την κατηγορία (Σιπητάνου, 2014). Όλο  
αυτό το διάστημα έχει παραχθεί αρκετά μεγάλος όγκος εκπαιδευτικού υλικού, είτε συμ βα-
τικό, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekpaid-
efsi_Tsigganopaidon/ProgrammataEkpshs_Tsigganopaidon/kepyse/webpage/pro-
gram.htm), όπου εκτός των άλλων περιλαμβάνουν δυο λεξικά σε Ρομανί γλώσσα, κα θώς 
και υλικό γύρω από την ιστορία της σύγχρονης ζωής των ‘Ρομά’ κοινοτήτων. Βέβαια, για 
να υπαχθεί ένα σχολείο στο Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δηλαδή να ορι στεί 
ως Διαπολιτισμικό, θα πρέπει οι προαναφερόμενες ομάδες να αποτελούν το 45% των  
μαθητών. Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Στην πράξη σήμερα –και όσον αφορά την περιο χή 
Βόλου– στις σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχουν σύνολα μαθητών οι οποίοι θεω ρού-
νται/χαρακτηρίζονται ως ‘Ρομά’, οι δράσεις που πραγματώνονται (όπου και όταν πραγ-
ματώνονται) από τους εκπαιδευτικούς στο όνομα της ‘διαπολιτισμικής’ προσέγγισης και  
αναφέρονται σε πολιτισμικό, ή ιστορικό επίπεδο, βασίζονται κυρίως στην λογική της ‘δια-
φο ρετικότητας’ και έχουν ως στόχο την ανάδειξη της εικαζόμενης κάθε φορά ‘ρόμικης’ 
κουλ τούρας σε επίπεδο ηθών, εθίμων, μουσικής, γαστρονομίας, προφορικής ιστορίας, 
κα ταγωγής κ.ά. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση καλλιεργείται, τόσο στην ομάδα ανα-
φο ράς, όσο και στους άλλους, η εντύπωση ότι οι ταυτότητες των μεν και των δε, είναι 
πε ριχαρακωμένες σε ένα σύνολο ιδιοτήτων και η κάθε μια συνεχίζει τη δική της πορεία, 
κρατώντας εσαεί αγκιστρωμένα τα εκάστοτε υποκείμενα (Γκόβαρης, 2019). Ο ουσιοκρα-
τικός αυτός τρόπος σκέψης περί ταυτοτήτων αποτυπώνεται ορισμένες φορές και στον  
προφορικό λόγο των δασκάλων στη συνήθη διχοτομική –και φαινομενικά αθώα– κατη-
γο ριοποίηση: «οι ‘Ρομά’ μαθητές και οι ‘Έλληνες’». Μάλιστα, έχει γίνει κοινός τόπος πλέον 
στο δημόσιο λόγο ότι οι ‘Ρομά’… κατάγονται από την Ινδία. 

Θα αναφερθώ σύντομα σε ένα πραγματικό περιστατικό. 
…μια (ακόμη) φορά κι έναν καιρό στην …Ινδία… Κάπως έτσι ξεκίνησε την παρουσίασή του  
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ένας από τους ομιλητές στα πλαίσια ημερίδας μεταξύ εκπαιδευτικών, με επίκεντρο τη 
διερεύνηση ‘καλών πρακτικών’ για την βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ δασκά-
λων και μαθητών ‘Ρομά’ και μέσα από μια 20λεπτη περίπου αφήγηση, περιέγραψε τη δια-
σπορά των ‘Ρομά’ από την αρχική τους κοιτίδα, (κάπου στη Βόρεια Ινδία), καθώς και την  
αέναη περιπλάνησή τους σε χώρες της Ανατολής και της Δύσης, μέχρι τις μέρες μας (Βλ. 
ενδεικτικά Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1998). Η όλη αφήγηση ήταν μια αναπαραγωγή του  
λόγου περί ‘Ρομά’, όπως τον πρωτοπαρουσίασε πριν από δυο αιώνες –και βάλε– ο Γερ-
μανός ιστορικός Grellman, εγκαινιάζοντας, κατά κάποιο τρόπο, ένα ρεύμα μελέτης και ανα-
παράστασης κάποιων εξωτικών ‘Ρομά’, το οποίο οδήγησε σ’ αυτό που ονομάστηκε αργό-
τερα από τις κοινωνικές επιστήμες ‘ρομαντική τσιγγανολογία’ (Τρουμπέτα, 2008). Το να  
ακούει κανείς για μια ακόμη φορά, την έτσι αναπαριστάμενη ιστορία των ‘Ρομά’, δεν είναι  
βέβαια πρωτότυπο. Εκείνο που δημιουργεί προβληματισμό όμως, είναι η πρόταση του 
ομι λητή, ώστε αυτό το αφήγημα να παρουσιάζεται από τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις  
όπου φοιτούν και παιδιά ‘Ρομά’, ως καλή πρακτική επικοινωνίας, γνωριμίας με την υπό-
λοιπη τάξη και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους 
προ  σεγγίσεις, αν και έχουν ενδεχομένως αγαθές προθέσεις, οδηγούν σε μια ‘εξω τι κοποί-
ηση’ και περαιτέρω περιχαράκωση μερίδας μαθητών και εγκλωβίζουν τα υπο κεί με να σε 
στερεοτυπικές αναπαραστάσεις και ‘ταυτότητες’, αποξενώνοντάς τα με έναν ιδιό μορ φο 
τρόπο από τους υπόλοιπους52 . Αν η ‘ξενοφοβία’, η οποία προσδίδει στο υπο κεί μενο ‘ξενι-
κά’ και μάλιστα ‘αρνητικά’ χαρακτηριστικά, αποτελεί πηγή διακρίσεων και δια χω ρισμών  
στις κοινωνικές ομάδες, η ρομαντική ‘εξωτικοποίηση’ προσανατολισμένη στην ανάδειξη 
της ‘διαφοράς’ και μάλιστα σε διαχρονικό πλαίσιο, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, 
αφού δημιουργεί μια αναπαράσταση πάνω σε ‘εξωτικά’ (ενδεχομένως και θετικά) χα ρα-
κτη ριστικά, τα οποία όμως παραμένουν ‘ξενικά’ και μη ‘οικεία’ για την περιβάλλουσα κοι- 
 νωνία53.  

Αυτό που έχουν καταδείξει όμως, νεότερες μελέτες αρκετών ερευνητών είναι ότι οι 
ταυτότητες, προσωπικές ή συλλογικές, τελούν υπό διαρκή διαπραγμάτευση54. Σε μια πο-
λυπολιτισμική κοινωνία οι ενδεχόμενες διαφορές που τις χαρακτηρίζουν αναδεικνύονται, 
αποκτούν κοινωνική σημασία και ατομικό νόημα, ή ακόμη και αναθεωρούνται, μέσα από 
την αλληλεπίδραση των διάφορων κοινωνικών κατηγοριών στο σύνθετο, από πλευράς 
σχέσεων εξουσίας, δυναμικό πεδίο των δι-ομαδικών σχέσεων (Γκόβαρης, 2019). Το γε -
γονός αυτό φαίνεται να μην έχει ερμηνευτεί επαρκώς σε επίπεδο Εκπαίδευσης και απο  σιω  - 
πάται κατά τη διδασκαλία στο σχολείο (Γκόβαρης, 2019), δημιουργώντας έτσι παρα νοή-
σεις και ερωτήματα σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός ζητήματα  
 

52 Προκαλούν προβληματισμό πάντως, η επιλεκτική προσπάθεια εκ των ‘άνω’ (ας πούμε εκπαιδευτικών συμ-
βού λων/επιτροπών κλπ.) δημιουργίας και προβολής στο εκπαιδευτικό πεδίο ενός αφηγήματος καταγωγής 
για μια μερίδα μαθητών, καθώς και η χρηστική προοπτική του, τη στιγμή μάλιστα, που είναι προφανώς 
ξένο προς τη συλλογική προφορική μνήμη των διάφορων κατηγοριών στις οποίες αναφέρεται. Εκτός 
αυ τού, τα ενδεχόμενα κοινωνικά και εκπαιδευτικά κωλύματα σ’ αυτές τις ομάδες, κάθε άλλο παρά στην 
έλλειψη καταγεγραμμένης ‘ιστορικής’ καταγωγής, οφείλονται.

53 Πάντως, σε ένα γενικότερο σωστά τεκμηριωμένο, χωρίς στερεοτυπικές αγκυλώσεις –και μέσα από το πρί-
σμα της ‘συμπερίληψης’– πλαίσιο, οι όποιες συζητήσεις και αναφορές σχετικά με την πολυπολιτισμική/
πο  λυεθνοτική προέλευση του ελληνικού εθνικού κράτους, θεωρώ ότι θα διεύρυναν τους γνωστικούς ορί-
ζο ντες μαθητών & διδασκόντων στο δημόσιο σχολείο.

54 Βλ. περί ‘περιστασιακής/καταστασιακής ταυτότητας’ (situational identity), Barth (1998).
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‘ταυτοτήτων’ στην τάξη και ειδικότερα την ταυτότητα ‘Ρομά’. Και ανοίγω αυτό το θέμα για-
τί πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό το είδος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης (που  
θα εκφραστεί εν τέλει και μέσα από τις επικοινωνιακές πρακτικές, τα επιλεγμένα δι δα κτι-
κά πεδία, και τη μεθοδολογία), δεν εξαρτάται τόσο, από το πώς βιώνουν το συλ λο γικό 
‘εαυ τό’ οι διάφοροι ‘Ρομά’ (‘ημική’ οπτική των υποκειμένων), αλλά από: i) το τι νο μίζει 
αυ τός (ο εκπαιδευτικός) ότι είναι εκείνοι, πως τους αναπαριστά (‘ετική’ οπτική) (Γκέ φου- 
Μαδιανού, 1999) ii) πώς βλέπει ο ίδιος τον ‘εαυτό’ του, σε σχέση με κείνους και iii) πώς  
τους τοποθετεί σε σχέση με τους άλλους μαθητές. Ως προς αυτά, θα αναφερθώ πιο εκτε-
ταμένα παρακάτω. 

Θα ήθελα σύντομα να εκθέσω εδώ ένα μικρό στοχασμό. Έχει καταγραφεί από την ιστο-
ρικό Αλίκη Βαξεβάνογλου (2001) ότι πολλά από τα πολιτισμικά στοιχεία και τις κοινωνι-
κές πρακτικές που αποδίδονται στην παραπάνω κατηγορία/κατηγορίες, αποτελούν στην 
πραγματικότητα ένα σύμπλεγμα ηθών, εθίμων και πρακτικών, πλατύτερα διαδεδομένων 
στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία της υπαίθρου μέχρι πρόσφατα (και σε κάποιο βαθμό 
υπάρχουν μέχρι σήμερα και σε μη ‘Ρομά’ κοινότητες), όπως π.χ. ο γάμος σε νεαρές ηλικίες, 
τα κωλύματα μόρφωσης των γυναικών και η προσκόλλησή τους στη φροντίδα του σπιτιού 
και των παιδιών, το έθιμο της ‘παρθενίας’, το εθιμικό δίκαιο, οι εξωθεσμικές ρυθμίσεις δια-
φορών κ.ά. Οπότε, έχω την εντύπωση πως η αίσθηση του ‘διαφορετικού’, του μη ‘οι κείου’ 
ως προς τα παραπάνω, μάλλον οφείλεται στη βαθμιαία αποξένωση (ακούσια ή εκού σια) 
του σύγχρονου Έλληνα αστού –και κατ’ επέκταση του σύγχρονου εκπαιδευτικού– από  
το πολύ πρόσφατο πολιτισμικό του παρελθόν, ας πούμε της εποχής του παππού του, αν  
όχι του πατέρα του, όπως πολύ όμορφα το έχει διατυπώσει η Βαξεβάνογλου που προ ανέ-
φερα. Αυτή η διαπίστωση από μόνη της εγείρει ένα σοβαρό προβληματισμό, σχετικά με  
το κατά πόσο είναι δόκιμο να ερμηνεύουμε την ενδεχόμενη παρατηρούμενη αντίστιξη 
των πολιτισμικών αρχών και πρακτικών των διάφορων κοινοτήτων ‘Ρομά’ ως προς το κυ-
ρίαρχο πολιτισμικό μοντέλο, με απόλυτους όρους μέσα από το πρίσμα της διαφοράς των 
πο λιτισμών, ή μήπως θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε κατά περίσταση, ως ενδεχόμενες 
απο κλίσεις μεταξύ αστικού και προ-αστικού (αν είναι δόκιμος ο όρος), τρόπου κοινοτικής 
οργάνωσης (Jenkins, 2008). 

Η ‘συμπεριληπτική’ οπτική έχοντας υπόψη τους παραπάνω προβληματισμούς επέλεξα 
να υιοθετήσω ως κυρίαρχη θέση – που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και τις στρατηγικές των 
παρεμβάσεών την αρχή της αναγνώρισης των μαθητών μέσα από τη ‘συμπερίληψη’, όπως  
ανάφερα και στον πρόλογο και, όχι μέσα από την προβολή της ενδεχόμενης ‘διαφοράς’ 
(Γκόβαρης, 2015). Η θεώρηση αυτή έχει απευθείας συσχέτιση καταρχήν με τη γενικότερη 
ιδεολογική θέση πως όλες οι εθνοτικές ομάδες/κοινωνικές κατηγορίες, της Ελλάδας, συν- 
  θέτουν από κοινού, αλλά και με τον τρόπο της η κάθε μία, μέσα από σχέσεις άλλοτε αντί-
στιξης και άλλοτε συμπληρωματικότητας (Παπαταξιάρχης, 2006) τη δυναμικά μεταλ λασ - 
σόμενη νεοελληνική συλλογική ταυτότητα55, καθώς και με τη θέση ότι τα ενίοτε όρια  
 

55 Ο Δαλκαβούκης (2005), για παράδειγμα, εξετάζοντας τις διάφορες εθνοτικές ομάδες που συνδέονται με  
την περιοχή του Ζαγορίου και έχουν η κάθε μια με τον τρόπο της συνεισφέρει στη διαμόρφωση της γε νι-
κό τερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας του, συμπεριλαμβάνει και την κατηγορία ΄Γύφτοι’. Σχετικά με το θέμα 
της ταυτότητας της παραπάνω κατηγορίας βλ. Μπαντελάς, 2012. Επίσης, ο Γκότοβος (2002) θεωρεί ότι η 
κατηγορία ‘Τσιγγάνοι’/’Γύφτοι’, μαζί με τις άλλες εθνοτοπικές ομάδες του ελλαδικού χώρου συγκρότησαν 
σταδιακά αυτό που βιώνει σήμερα ο ‘τυπικός’ Έλληνας πολίτης, ως νέα ελληνική ταυτότητα.
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προσδιορισμού των διάφορων κατηγοριών είναι εν δυνάμει και κατά περίσταση διαπε-
ρατά56 . γεγονός που πολλές φορές λανθάνει της προσοχής κι αυτών ακόμα των ερευνη-
τών57.

 
Μέθοδοι, στρατηγικές διδακτικής, καλές πρακτικές 

Όπως ανάφερα και στην αρχή, οι τάξεις όπου έκανα τις διδασκαλίες περιλαμβάναν άτομα 
και από τις δυο γενικευτικές κατηγορίες, ‘Ρομά’ & μη-‘Ρομά’. Σύμφωνα με την οπτική της 
‘συμπερίληψης’ που υιοθετώ, πρωταρχικός σκοπός των διδακτικών παρεμβάσεων ήταν 
να υποβοηθηθεί η κοινωνικοποίηση μεταξύ των μαθητών των διάφορων κοινωνικών 
κατηγοριών μέσα από δράσεις που δημιουργούν κοινές εμπειρίες, κοινή συλλογική μνήμη. 

επίσης, η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης του κάθε παιδιού σε σχέση με την εκάστοτε πο-
λιτισμική ταυτότητα που φέρει58, αλλά παράλληλα και η ανάδειξη της προοπτικής να  
δη μιουργήσει εκ νέου πολιτισμικό προϊόν από κοινού με τους άλλους συμμαθητές (Γκό βα- 
 ρης, 2011). Ως προς την επίτευξη των βασικών στόχων, θεώρησα εξ αρχής ότι, η συμ  με-
τοχή των παιδιών από κοινού σε μουσικές δραστηριότητες και μάλιστα με ‘παρα στα σιακή’ 
ενίοτε προοπτική, θα ήταν ένα πολύ δόκιμο εργαλείο. Ο σχεδιασμός των παρα στά σεων 
είχε ως βασικό κριτήριο την όσο το δυνατόν ευρύτερη και σε ποικίλα περιβάλλοντα έκθε-
ση των παιδιών, ώστε να γνωρίσουν το ‘δημόσιο’ χώρο και να εξοικειωθούν με διάφορους  
θεσμούς και φορείς.

Πέρα από τους στόχους όμως, το πρώτο σημαντικό βήμα, πριν ακόμη την δια μόρ-
φω ση της μεθοδολογίας των διδακτικών παρεμβάσεων, ήταν ο αναστοχασμός μου ως 
εκπαιδευτικού σχετικά με την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων, ως προς τις διά φο ρες 
κατηγορίες των μαθητών. Ο αναστοχασμός με οδήγησε και σε μια συγκριτική αντι πα ρά-
θεση –κατά κάποιον τρόπο– ‘ταυτοτήτων’. Δηλαδή πως αντιλαμβάνομαι τον ‘εαυτό’ σε  
σχέση με τους ‘Ρομά’ μαθητές. Τους αισθάνομαι ‘οικείους’, ‘ξένους’, ‘εξωτικούς’ και γιατί.  
Και κρίνω αυτό το σημείο ως ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι ανάλογα με την το-
πο  θέ τηση στα παραπάνω, θα καθοριστεί και η ποιότητα επικοινωνίας με τα παιδιά και  
κατ’ επέκταση και η αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων, όπως ανέφερα 
και παραπάνω. Σε προσωπικό επίπεδο λοιπόν, προσπάθησα να διακρίνω ενδεχόμενες 
προβολές ταυτοτήτων στην τάξη και να δω και ‘γω που τοποθετούμουν (αυτοπροσδιοριστι-
κά & ετεροπροσδιοριστικά). Η ενδοσκόπησή μου εστίασε στο πως βιώνω/προβάλλω, μέ-
σα από τις προσωπικές μου επιλογές και πρακτικές και την προφορική συλλογική μνήμη 
του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, το συλλογικό εαυτό, δηλ. 
την ιδέα ότι ανήκω στη συλλογικότητα ‘Νεοέλληνες’ (Λιάκος, 2005) και παράλληλα πα ρα-
τηρούσα στάσεις και πρακτικές των παιδιών. Κατέληξα πολύ γρήγορα να μη βλέπω τους 
μαθητές που προέρχονταν από την γενικευτική κατηγορία ‘Ρομά’, ως παιδιά που ανήκουν  
 

56 Για στρατηγικές εξόδου από την ‘ετερότητα’, βλ. Μπαντελάς (2012).
57 Ο Γκότοβος (2002) επισημαίνει χαρακτηριστικά, ότι η τήξη των εθνοτικών ορίων που συνέβη και συμβαίνει 

σε ορισμένες εθνοτικού τύπου ομάδες στον ελλαδικό χώρο, πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής των 
σχετικών επιστημών.

58 Ο Cummins (2005) αναφέρεται στη σημασία που έχει η αποδοχή, από πλευράς των εκπαιδευτικών και η 
αξιοποίηση της προγενέστερης πολιτισμικής εμπειρίας των μαθητών, ως προς τη διεύρυνση των ταυτο τή-
των τους και τη δυναμική συνεισφορά τους στις κοινωνίες που ζουν.
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σε ένα ‘διαφορετικό’ πολιτισμικό περιβάλλον. Μπορώ να πω ότι και από την πλευρά των 
‘Ρομά’ παιδιών εκλάμβανα σημάδια ‘οικειότητας’ προς το άτομό μου59. Επίσης, ως προς την  
εμπέδωση της εκατέρωθεν ‘εξοικείωσης’, μια καλή πρακτική που εφάρμοσα, ήταν η επι-
δίω ξη βιωματικών εμπειριών, τόσο από την καθημερινότητα της μικρο-κοινωνίας των 
ομά δων αναφοράς, όσο και η συμμετοχή σε ενδεχόμενες πολιτισμικές/ κοινωνικές εκδη-
λώσεις τους.

Μια σημαντική πρόκληση που αντιμετώπισα αρχικά κατά τις διδασκαλίες –και η οποία 
είναι μάλλον αναμενόμενη σε τμήματα με ενδεχόμενες πολιτισμικές αποκλίσεις μεταξύ των 
μερών– ήταν η εμπέδωση θετικών αλληλεπιδράσεων. Διαπίστωσα ότι το βασικό εμπόδιο 
ως προς την ομαλή κοινωνικοποίηση μεταξύ τους, ήταν οι εκατέρωθεν στερεοτυπικές 
αντι λήψεις (Γκότοβος, 1998). Και θα να γίνω πιο σαφής, όσον αφορά το ‘εκατέρωθεν’. Για 
αρ κετούς μη-‘Ρομά’ (μαθητές και γονείς), οι ‘Ρομά’ (μαθητές και γονείς) είναι συνώνυμο 
του ‘άτακτου’, του ‘βρώμικου’, του ‘αγενή’, του ‘κλέφτη’ κ.λ. και θα προτιμούσαν οι ίδιοι 
και τα παιδιά τους να μην κοινωνικοποιούνται μαζί τους, μιας και θεωρούνται στο σύνολό 
τους φορείς μια στιγματισμένης ταυτότητας (Goffman, 2001). Ας πούμε ότι αυτό είναι 
το στερεότυπο της ‘κυρίαρχης’ ομάδας προς την ‘υποκείμενη’. Από την άλλη μεριά όμως, 
υπάρχει και το ανεστραμμένο στερεότυπο (Eriksen, 2010). Σε αρκετές περιπτώσεις απ’ 
όσο ξέρω, σε κύκλους των ομιλητών της ρομανί (αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Ρομά), οι μη-
Ρομά αναφέρονται με τον αρνητικό χαρακτηρισμό ‘μπαλαμό’, που αποτελεί ουσιαστικά, 
όσον αφορά την εννοιολογική δυναμική και τον περιπτωσιολογικό τρόπο χρήσης του, την  
‘αναστροφή’ του αρνητικά φορτισμένου όρου ‘γύφτος’ (αντίστροφος ρατσισμός). Για την 
άμβλυνση αυτών των αντιστίξεων, όπου δόθηκε η ευκαιρία επιχείρησα την αποδόμηση  
της ‘ιεράρχησης’ κατηγοριοποιητικών σχημάτων, όπως: ‘φυλή’, ‘ράτσα’ κ.λ.π. με διά φο ρους  
τρόπους, μέσα βεβαία από το οικείο υλικό. Για παράδειγμα δε συνέδεσα τη μουσική ικα-
νότητα με κάποια ομάδα, άλλα την παρουσίασα ως πανανθρώπινο φαινόμενο απο φεύ-
γοντας την αναπαραγωγή του κοινότυπου ‘ρομαντικού’ λόγου, σχετικά με την υπο τι-
θέμενη ‘φυσική κλίση’ των ‘τσιγγάνων’ στη μουσική60. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι 
απο δυναμώθηκαν αφενός κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις, αφετέρου υποχώρησε η 
‘τμη ματική’ προβολή του ‘συλλογικού εαυτού’ (‘εμείς & οι ‘άλλοι’) (Παπαταξιάρχης, 2006) 
και ενισχύθηκε η αίσθηση της κοινής ικανότητας να μπορούμε να τραγουδάμε ωραία.

Προεκτάσεις ενδεχόμενων στερεοτυπικών αντιλήψεων των ‘Ρομά’ προς τους μη-‘Ρομά’  
μπορούν να ανιχνευτούν ενίοτε και στον τρόπο που οι ‘Ρομά’ μαθητές βλέπουν το δάσκαλο. 
Στα μάτια ορισμένων μαθητών ο δάσκαλος ενδέχεται να αναπαρίσταται, όχι μόνο μέσα 
από το γενικότερο αρνητικό στερεότυπο: ‘δάσκαλος’ = αυστηρός / καταπιεστικός, αλλά και  
από το αρνητικά φορτισμένο -με εθνοτική δυναμική- στερεότυπο του ‘μπαλαμό’, δηλ. του 
‘ξένου’, αυτού που έχει ‘παράξενη’ συμπεριφορά κ.λ.π. Πρέπει εδώ να πω, ότι ως προς την 
υπερκέραση αυτού του ενδεχόμενου κωλύματος, βρήκα πολύ χρήσιμη την πρακτική του  
 
59 Αναφέρω με ευθυμία το γεγονός, ότι η πρώτη φορά που άκουσα να με αποκαλούν ‘θείο’, ήταν από ένα 

κο ριτσάκι του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας Βόλου και μάλιστα στη Ρομανί… «εϊ κάκο!».
60 Η μουσική ικανότητα έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα, κυρίως σε συγγράμματα του χώρου της ‘τσι γ γα-

νο  λογίας’, ως ‘πολιτισμικός δείκτης’ (cultural marker) διάφορων κατηγοριών ‘Τσιγγάνων’, ‘Γύφτων’ κλπ. 
Αυτό έχει εργαλειοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και από τις ίδιες τις ομάδες αναφοράς, αλλά και από 
την περιρρέουσα κοινωνία για τη δημιουργία ενός στερεότυπου με θετικό πρόσημο βέβαια, πλην όμως 
εξίσου εγκλωβιστικού. Σχετικά με την ‘ουσιοκρατική’ λογική των ‘πολιτισμικών δεικτών’, βλ. Barth (1998), 
Jenkins (2008).
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να χρησιμοποιώ μικρές καθημερινές φράσεις στα ρομανές κατά τη χαλαρή διαντίδραση 
(διάλλειμα) μαζί τους.

Η διαχείριση του μουσικού υλικού έγινε αποστασιοποιημένα και με ουδετερότητα ως  
προς τις ενδεχόμενες ‘ιδιαιτεροτήτες’. Για παράδειγμα, τα τραγούδια στα ρομανές παρου-
σιά στηκαν ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που απλά έχουν κά-
ποια γλωσσική ‘ετερότητα’, όπως έχουν και τα βλαχόφωνα, αρβανιτόφωνα, σλαβόφωνα 
κ.λ. τραγούδια άλλων εθνοτοπικών ομάδων της Ελλάδας. Η ίδια οπτική χαρακτήριζε και 
τις όποιες συζητήσεις για άλλες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού – (γλώσσα, δοξασίες, 
έθιμα κ.λ.), δηλαδή, τις διαχειριζόμασταν ως ενταγμένες στο γενικότερο νεοελληνικό 
πο λιτισμικό δημιούργημα και όχι ως αποκομμένες. Έκανα επίσης γνωστό στην τάξη ότι, 
πολ λοί Έλληνες λαϊκοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές της παραδοσιακής αλλά και της 
νεό τερης λαϊκής μουσικής σκηνής, κατάγονται από διάφορες κατηγορίες ‘Ρομά’. Επίσης, 
γινόταν εστιασμός σε εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία που συναντώνται εκατέρωθεν (π.χ. 
λέ ξεις, εκφράσεις, τραγούδια, συνήθειες κ.λ.). Επίσης, βασικό ζήτημα που προέκυψε στις  
τάξεις, όπου όπως προανέφερα, είχα μαθητές προερχόμενους από πολιτισμικά περιβάλ-
λο ντα με ενδεχόμενες αποκλίσεις, ήταν να έχω ισορροπημένη διαντίδραση με όλα τα ‘μέ-
ρη’ και να τα προβάλλω ισοδύναμα. Το λέω αυτό, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου  
οι μουσικές παραστάσεις της τάξης γινόταν στα πλαίσια εκδηλώσεων που είχαν ως βασική 
αναφορά τους ‘Ρομα’, υπήρξε από τις μη-‘Ρομα’ οικογένειες, είτε δυσανασχέτηση -αν και 
όχι ξεκάθαρα διατυπωμένη- είτε ακόμα και αποχώρηση από το μουσικό σύνολο61.

Επίλογος – Συμπεράσματα 

Προφανώς, και τα δυο μοντέλα παιδαγωγικής (‘συμπερίληψη’/‘προβολή διαφοράς’), που 
αντιπαρέβαλλα πιο πάνω αποτελούν ιδεολογικές κατασκευές και δεν έχουν να κάνουν με 
τους τρόπους που οι διάφορες κοινωνικές κατηγορίες βιώνουν/ προβάλλουν σε επίπεδο 
πρακτικών τις συλλογικές τους ταυτότητες. Απλά πιστεύω ότι η οπτική της ‘συμπερίληψης’ 
έχει μεγαλύτερη ηθική στήριξη και παράλληλα τη δυναμική να βελτιώσει στο πεδίο -εν 
προκειμένου στο σχολείο- τις διδακτικές πρακτικές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των μαθητών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, συντελώντας έτσι και στην 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στη σχολική μονάδα. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών 
και ιδιαίτερα της κατηγορίας ‘Ρομά’, ενισχύεται μέσα από την αίσθηση ότι αφενός, οι 
όποιες μουσικο-πολιτισμικές παραδόσεις που φέρουν, συμπεριλαμβάνονται στην νέο-
ελληνική πολιτισμική δημιουργία, αφετέρου ότι πολλοί ‘Ρομά’ καλλιτέχνες συνέβαλαν 
και εξακολουθούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση και μετεξέλιξη της νέο-ελληνικής 
πολιτισμικής ταυτότητας.

Βασικές προϋποθέσεις για την στήριξη και στην πράξη της παραπάνω παιδαγωγικής 
οπτικής είναι καταρχήν, η αναγνώριση ότι το ‘πρόβλημα’ ως προς τις αλληλεπιδράσεις των  
διάφορων μερών δεν είναι η ύπαρξη -αυτή καθ’ αυτή- των όποιων πολιτισμικών απο κλί-
σεων, αλλά τα εμπεδωμένα εκατέρωθεν στερεότυπα. Πολλές φορές μάλιστα, η υπο τι θέ-
μενη διαφορά ούτε καν υφίσταται, αλλά κινείται στη σφαίρα του ‘φαντασιακού’ (Brubaker,  
 

61 Σε ερώτησή μου προς κάποιο μη-‘Ρομ’ μαθητή, ο οποίος έφυγε κάποια στιγμή από το σύνολο, γιατί το έκα-
νε αυτό, η απάντησή του ήταν κάπως έτσι: «…ε κύριε, όπου πάμε γράφει ‘Ρομα’… ‘Ρομά’ εδώ, εκεί…».
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2006). Από κει και πέρα, δεδομένου του ότι ο εκπαιδευτικός είναι εκ θέσεως (ενίοτε και εκ 
βαθιάς πεποιθήσεως) διάκονος του κυρίαρχου εκπαιδευτικού & πολιτισμικού μοντέλου, 
ως διαμεσολαβητής θα πρέπει παράλληλα να είναι εξοικειωμένος με το πολιτισμικό γί-
γνεσθαι της εκάστοτε κοινότητας (κοινοτήτων) όπου δραστηριοποιείται, καθώς και να 
ανα στοχάζεται σε βάθος τα ζητήματα ‘ταυτότητας’.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η αρχή της ‘συμπερίληψης’, έτσι όπως τη θέτω, δεν  
αποκλείει/αρνείται την ύπαρξη ενδεχόμενων πολιτισμικών αποκλίσεων (ή ακόμη και δια-
φο ροποιημένων συλλογικών αυτοπροσδιορισμών) μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών, 
απλά αναγνωρίζει το δικαίωμα να συμμετέχουν επί ίσοις όροις –σε ιδεολογικό επίπεδο– 
στο νεοελληνικό εθνικό αφήγημα και σε επίπεδο πρακτικής, στα κοινωνικά αγαθά.
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Abstract

The notion of ‘social cohesion’, which is of particular concern to the educational sector, both in the 
field of working with students and as a personal motivation, is perceived in the presentation as an 
‘experience’ that has to be affirmed with various classroom practices, first of all among children, 
but also -especially in ‘intercultural’ environments- between the children and the teacher. The 
‘instrument’ used in this case is Music, and the basic principle adopted is that of the ‘inclusion’ of 
all students in the experiential activities, but also in the general narrative, concerning the process 
of shaping the various aspects of modern Greek cultural construction, in both its current context 
and its various historical phases.

Keywords: Social cohesion, intercultural education, music art, Roma, ‘inclusion’.
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Περίληψη

Η κοινωνική δικαιοσύνη εμφανίζεται ως το καταλληλότερο μέσο για την αποκατάσταση της αδικίας  
στην κοινωνία ως προς τη λειτουργία των δομών της και στο χώρο του σχολείου ως μέσο αποκατάστα-
σης των ανισοτήτων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας εστιάζεται στη διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή της κοινωνικής δικαιοσύ νης 
στο σχολείο και τις πρακτικές διασφάλισής της. Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης γίνεται αντιλη-
πτή στην παρούσα εργασία, όπως την προσδιορίζει ο Rawls, ως ακριβοδικία. Ένα ακριβοδίκαιο σύστη-
μα μιας κοινωνίας στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ ελεύθερων ατόμων, την ισότητα των ευκαιριών 
και της πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά. Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο 
συλλογής ποιοτικών δεδομένων η ημι-δομημένη συνέντευξη σε δείγμα δέκα εκπαιδευτικών, όπου 
δια πιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το περιεχόμενο της έννοιας «κοινωνική δικαιοσύνη» 
στην εκπαίδευση και την αξία της εφαρμογής πρακτικών κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία, τονί-
ζοντας τη σύνδεση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και την ισό-
τιμη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, κοινωνική δικαιοσύνη, εκπαιδευτικοί, πρακτικές 

Κοινωνική δικαιοσύνη και σχολική πραγματικότητα

Το σχολείο αποτελεί έναν βασικό θεσμό της κοινωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η εκ-
παί δευση. Επηρεάζεται άμεσα από τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ευρύτερο κοινωνικό 
πε ριβάλλον. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια υφίσταται οικονομικές, κοινωνικές και πο-
λι τισμικές αλλαγές που επηρεάζουν τον χώρο της εκπαίδευσης και από άποψη ποικιλίας 
μα θητικού πληθυσμού και από την άποψη του μαθησιακού περιεχομένου του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο, κυρίως, της διαφοροποίησης των πολιτισμικών στα-
θερών από την πολυπολιτισμικότητα των τελευταίων χρόνων καθίσταται πολύ σημαντι κή  
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ως έννοια και ως διαδικασία πραγμάτωσης η κοινωνική δικαιοσύνη για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του σχολείου. Κυρίαρχο ρόλο ασκούν οι εκπαιδευτικοί ως προς την 
αντίληψή τους σχετικά με τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και ως προς τους 
τρόπους διασφάλισής της στο σχολείο.  

Το σχολείο αποτελεί ουσιαστικό θεσμό κοινωνικοποίησης που συμβάλλει καθοριστικά 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και την ενίσχυση της κοινωνικής και  
πολιτικής δέσμευσής τους (Νικολάου, 2009). Εκ των παραγώγων κρίνεται και η αποτε λε-
σματικότητα εν γένει της εκπαίδευσης να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες και απαιτήσεις μιας  
κοινωνίας. Ειδικότερα, κοινωνικά γεγονότα, όπως η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισό-
τη τες, καθώς και η αυξανόμενη κινητικότητα των πληθυσμών, φαίνεται να επηρεάζουν τη  
δυνατότητα του σχολείου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις των καιρών (Καντιμοίρη, 2018).  
Και επειδή ακριβώς το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου κοινωνι-
κού περιβάλλοντος, είναι άμεσα εξαρτημένο από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην  
κοινωνία. Εν προκειμένω, αν επιδιώκουμε το σχολείο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες 
συν θήκες που έχουν διαμορφωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, οφείλουμε πρωτίστως να 
διασφαλίσουμε σε αυτό την κοινωνική δικαιοσύνη, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση 
πολιτών με ενσυναίσθηση, ανεκτικότητα και σεβασμό στο διαφορετικό (Νικολάου, 2009· 
Wang, 2015). 

Η κοινωνική δικαιοσύνη χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία υπό την προοπτική της 
ακριβοδικίας του Rawls (2010) με την έννοια της κατάκτησης μιας ισότητας σε μια κοινω-
νία με μέλη ελεύθερα και έλλογα. Η ύπαρξή της συνεπάγεται την ισότιμη συμμετοχή σε 
κοι νωνικά αγαθά, ελευθερία και ισότητα ευκαιριών με την περίπτωση να διανέμονται ένα 
ή πολλά αγαθά άνισα μόνο αν τούτο αποβαίνει προς όφελος των μη ευνοημένων (Muffe, 
1993). Όσον αφορά στη λειτουργία της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση εκείνο 
που εξετάζεται είναι οι εκπαιδευτικές πρακτικές και πολιτικές, προκειμένου να διαπιστωθεί 
με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο το σχολείο λειτουργεί άδικα για ορισμένους μαθητές 
κυρίως, όταν υποτιμά τις δυνατότητες τους και προκαθορίζει το μέλλον τους (Nieto, 2000:  
183). Οι παιδαγωγικές μέθοδοι και πρακτικές κοινωνικής δικαιοσύνης (π.χ. δωρεές σε κοι-
νωνικό παντοπωλείο, συμμετοχή σε προγράμματα, δημιουργία βιβλιοθήκης) στην εκπαί-
δευση αποσκοπούν, αφενός στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους  
μαθητές, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και αφετέρου στην καλλιέργεια 
ηθικών αξιών και αρετών ως προτύπων συμπεριφοράς που θα επιτρέψουν να βοηθηθούν 
άτομα, τα οποία έχουν μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν οι μαθητές υιοθετήσουν 
τέ τοια πρότυπα, τότε θα αντιμετωπίζουν δίκαια και κάθε συνάνθρωπό τους, όχι μόνο εντός  
του σχολικού χώρου, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία (Κυρίτσης, 2016: 89). 

Επομένως, το σχολείο που επιδιώκει να πραγματώσει στους κόλπους του πρακτικές που  
αντανακλούν καταστάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης αποσκοπεί στην εξάλειψη των κοινω-
νι κών ανισοτήτων, στην επίτευξη της σχολικής επιτυχίας και στην κατάλληλη προετοιμασία 
των μαθητών για την ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον. Ο Kose (2007) επισημαίνει 
ότι σε ένα σχολείο που κυριαρχεί η κοινωνική δικαιοσύνη δεν επιδιώκεται απλά η επίτευ  - 
ξη ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, αλλά και η επιμέλεια και υποστήριξη των αδύ-
ναμων μαθητών, των περιθωριοποιημένων και αποκλεισμένων, μια θέση την οποία είχε  
προβάλλει και ο Rawls (Rawls, 2010). Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνική δικαιοσύνη γίνε- 
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ται πράξη, όταν η ισότητα στο σχολικό περιβάλλον, σημαίνει για τα παιδιά ίσες ευκαιρίες, 
ίση μεταχείριση, συνθήκες που θα μας οδηγήσουν όμως και σε ίσα αποτελέσματα. Έτσι, 
στο σχολείο δεν θα γίνεται μόνο συζήτηση για τα Δικαιώματα, αλλά θα παρέχεται και εκ-
παίδευση μέσω των Δικαιωμάτων (Kαντιμοίρη, 2018· Μαυροσκούφης, 2008).

Από τα παραπάνω συνάγεται ως συμπέρασμα ότι η λειτουργία της κοινωνικής δικαιο-
σύνης στο σχολείο πραγματώνεται ως διαδικασία μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης, της  
συνεργασίας, της δραστηριοποίησης και της πρωτοβουλίας αλλά και διαφαίνεται ως σκο-
πός της διδασκαλίας μέσω της ίσης συμμετοχής όλων των ομάδων της κοινωνίας στην 
εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας 
που θα βασίζεται στην ισότητα και τον σεβασμό και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των 
ατόμων (Θεοδοσιάδου, 2013· Κυρίτσης, 2016: 98).

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι στην παρούσα έρευνα η χρήση του όρου «κοινωνική 
δικαιοσύνη» γίνεται με αναφορά κυρίως στη θεωρία περί δικαιοσύνης του Rawls (2001). 
Η δικαιοσύνη για τον Rawls αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων βάσει των οποίων έχει 
οργανωθεί μια κοινωνία που επιτρέπουν σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις και  
στόχους να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να δημιουργούν. Η συνύπαρξη, η συνερ-
γα σία και η δημιουργία στηρίζεται στη συναίνεση των μελών και στην αξία που δίνουν οι  
κοινωνοί στην ισορροπία μεταξύ των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Με τον ίδιο  
ακριβώς τρόπο μπορεί να λειτουργήσουν και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και  
δη του σχολείου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, όπως επισημαίνεται στη βιβλιο-
γραφία, απαιτούνται συνδυασμένες αλλαγές, τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 
τα μέσα διδασκαλίας και την ύλη διδασκαλίας, όσο και στην παιδαγωγική-διδακτική πρά-
ξη (Θεοδοσιάδου, 2013· Κυρίτσης, 2016· Μαυροσκούφης 2008· Nikolaou & Papa, 2017).

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών και η υιοθέτη-
ση συμπεριφορών που προσιδιάζουν στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης απαιτούν την 
παροχή ανθρωπιστικής παιδείας στους μαθητές. Μέσω αυτής οι μαθητές θα μάθουν να  
λειτουργούν ως δημοκρατικοί πολίτες, να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικά θέματα, να  
διαμορφώνουν συνείδηση για τη διαφορετικότητα, να κατανοούν την ετερότητα, να μην 
αδιαφορούν για τον συνάνθρωπο και να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους, χωρίς να 
πα ρεμποδίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εφικτή η υιοθέτηση εκ-
παιδευτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και πρακτικών που θα φέρουν τους μαθητές 
πιο κοντά στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης (Κυρίτσης, 2016: 99· Unicef, 2015· Fy-
karis & Nikolaou, 2017).  

Ειδικότερα, σε μια σχολική τάξη που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη είναι σημαντι   κ  ό 
να λαμβάνονται υπόψη οι πολυπολιτισμικές ροές που δημιουργούν μαθητές με διαφο  ρε-
τικές ανάγκες, διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές επιδόσεις, έτσι ώστε να προ σαρ-
μό ζεται η διδασκαλία (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία) ανάλογα με τις δυνατό τητές  
τους, και όλοι να έχουν προοπτική για περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη. Η διαφο ρο ποιη μέ-
νη διδασκαλία είναι μια διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται τα τελευ ταία χρόνια και  
μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πρακτική για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Επειδή ακριβώς εστιάζει στη διαδικασία με την οποία ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση, 
δύναται να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών τόσο γνωστικά όσο 
και συναισθηματικά (Κουτσελίνη, 2009· Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009). Στη συνέχεια  
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με τη συμμετοχική μάθηση, που αποτελεί μια μέθοδο προαγωγής της ισότητας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που τους αφορούν. 
Οι μαθητές γίνονται συμμέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, την διαμορφώνουν και τη 
βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι την παραδοσιακή διδασκαλία (Joyce, Weil & Cal-
houn, 2009· Κυρίτσης, 2016).

Παράλληλα με τη συμμετοχική μάθηση ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπολιτισμική εκ-
παίδευση (Κυρίτσης, 2016). Κύρια μέριμνα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε αυτό το  
πλαίσιο, είναι να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των μειονοτικών μαθητών, με 
σκο πό να επιτύχουμε τη σχολική και κοινωνική τους ένταξη με ομαλό τρόπο, όπως κάθε 
μα θητής. Τούτο προϋποθέτει, βέβαια θεσμικές αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και 
στην οργάνωση της σχολικής κουλτούρας (Γιαβρίμης, Παπάνης & Ρουμελιώτου, 2009: 
229).

Στην υιοθέτηση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης μπορεί, επίσης, να συμβάλλει 
η Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία (ΒΕΔ). Η Βιωματική Διδασκαλία προωθεί την επι-
κοι νωνία ανάμεσα στα μέλη της διδακτικής ομάδας (εκπαιδευτικός - μαθητές και μαθητές 
με ταξύ τους) (Φύκαρης, 2014: 157· Χρυσαφίδης, 2005). Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επιτυχή διεξαγωγή της διδασκαλίας σε αυτήν την πρακτική αποτελεί η ελευθερία των  
εμ πλεκομένων στον τρόπο που δρουν, εργάζονται, οργανώνουν τη σκέψη τους και εκ-
φρά ζονται (Φύκαρης, 2015: 133). Για την καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης εξίσου 
θε τικά μπορεί να λειτουργήσει και ο διάλογος στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο των 
εκ παιδευτικών όσο και των μαθητών, ο οποίος δίνει έμφαση στην ανάδειξη γνώσεων, 
από ψεων και εμπειριών, μέσα από απελευθερωτικές και δημοκρατικές διαδικασίες (Θεο-
δο σιάδου, 2013· Κυρίτσης, 2016: 101-102).

Ουσιαστικό είναι ότι όλες οι παραπάνω παιδαγωγικές πρακτικές απαιτούν την ενεργό 
συμ μετοχή των μαθητών στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, την καθημερινή επαφή  
τους με ζητήματα κοινωνικής αδικίας, καθώς και την αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων 
και εμπειριών τους. Για την υλοποίησή τους προϋποθέτουν καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 
ως δρώντα υποκείμενα και όχι ως απλούς παρατηρητές και διεκπεραιωτές του Αναλυτικού 
Προγράμματος (Κυρίτσης, 2016: 103). 

Μέθοδος

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση. Στόχος της 
ποιοτικής προσέγγισης είναι η απάντηση των ερωτημάτων που αναφέρονται στον τρόπο 
και την αιτία, καθώς διερευνούμε, περιγράφουμε και ερμηνεύουμε πτυχές της κοινωνικής 
ζωής που δεν μπορούν να μετρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η ποιοτική έρευνα μας επιτρέπει 
να εξάγουμε συμπεράσματα μέσα από τη φυσική παρατήρηση και την ερμηνεία που δί-
νουν τα άτομα σε ό,τι διερευνάται και συμβαίνει στον πραγματικό κόσμα (Bryman, 1995 
όπ. αναφ. στο Τσότρας & Κουτούζης, 2014: 1640). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και τους τρόπους 
διασφάλισής της στο σχολείο. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας διατυπώθηκαν τα  
ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
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1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη;
2. Ποιες είναι οι πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση; 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδο μέ-
νων, η ημι-δομημένη συνέντευξη, αφού σύμφωνα με τον King (1994), η συνέντευξη εί ναι  
η πλέον κατάλληλη, για περιπτώσεις ερευνών που επικεντρώνονται στο νόημα που έχουν  
συγκεκριμένα φαινόμενα (η κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση), για τους συμμετέ-
χο ντες (εκπαιδευτικούς) (King, 1994 όπ. αναφ. στο Robson, 2010: 322). Η συνέντευξη 
εί ναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). 
Μέσα από την ελεύθερη επικοινωνία ο ερευνητής μπορεί να λάβει άμεσα απαντήσεις για 
τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει. Οι συνεντεύξεις προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης 
επικοινωνίας και ως εκ τούτου τροποποίησης της διερευνητικής κατεύθυνσης, όπου κι αν  
χρειαστεί. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η μη λεκτική επικοινωνία (χει-
ρο νομίες, εκφράσεις προσώπου), η οποία μπορεί να μας δώσει μηνύματα που θα βοηθή-
σουν στην καλύτερη κατανόηση του νοήματος (Robson, 2010: 323). 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι  
οποίοι επιλέχτηκαν με κριτήρια το φύλο (ισάριθμοι άνδρες και γυναίκες), την επιμόρφωση 
που είχαν λάβει (να έχουν συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον επιμορφωτικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα) και τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας (να έχουν τουλάχιστον πέντε έτη προϋ-
πηρεσία). Τα παραπάνω κριτήρια τέθηκαν με σκοπό να αναδειχτούν οι απόψεις σχετικά με 
τη κοινωνική δικαιοσύνη από εκπαιδευτικούς που και σχετική διδακτική εμπειρία στην τάξη 
έχουν και περαιτέρω εκπαίδευση πέραν του βασικού τους πτυχίου. Δεν αποτελεί δείγμα 
πιθανοτήτων, καθώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα ότι κάθε άτομο θα 
περιληφθεί στο δείγμα. Αυτό συμβαίνει σε έρευνες μικρής κλίμακας, επειδή ακριβώς δεν  
υπάρχει η πρόθεση του ερευνητή να κάνει γενίκευση σε οποιοδήποτε πληθυσμό πέρα από 
το δείγμα της έρευνάς του. Η επιλογή του δείγματος στηρίχθηκε στην κρίση των ερευ-
νητών, που επέλεξαν τα άτομα εκείνα που κρίθηκαν κατάλληλα, όπως διευκρινίστηκε 
πα ραπάνω, για να επιτευχθεί ο σκοπός (για τον λόγο αυτόν το δείγμα αναφέρεται και ως 
σκό πιμο δείγμα, Robson, 2010: 313).

Αποτελέσματα

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης ποιοτικών 
δεδομένων, κατά την οποία τα κείμενα των συνεντεύξεων οργανώνονται σε θεματικές ερ-
μηνευτικές κατηγορίες που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα (Creswell, 2011· Τσιώ-
λης, 2018). Η θεματική ανάλυση αποτελεί μια μέθοδο που χρησιμοποιείται πολύ στην  
ποιοτική έρευνα. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για νέους ερευνητές, επειδή δίνει τη 
δυ νατότητα για πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης (Clarke, Braun & 
Hayfield, 2015 όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πούρκος, 2015: 116). 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας μας, παρατίθενται παρακάτω οι θεματικές 
κατηγορίες που αναδείχθηκαν και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα. Είναι οι εξής: κα-
τανόηση του όρου «κοινωνική δικαιοσύνη» στο σχολείο, πρακτικές διασφάλισης της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο. Η κάθε θεματική κατηγορία παρουσιάζεται ξεχωρι στά, 
καθώς εστιάζουμε στα βασικά σημεία που προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδομένων. 
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Κατανόηση του όρου «κοινωνική δικαιοσύνη» στο σχολείο

Η πρώτη θεματική κατηγορία αναφέρεται στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί κατανοούν 
την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην ερώτηση «Τι σημαίνει για εσάς η κοινωνική 
δικαιοσύνη στο σχολείο;», οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν την κοινωνική δικαιοσύνη ως μέ-
σο αποκατάστασης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσα από την προώθηση της ισό τη-
τας ευκαιριών στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στις ίσες ευκαιρίες μάθησης  
και την ίδια αντιμετώπιση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως κοινωνικο οι-
κονομικής κατάστασης, φύλου, θρησκείας και καταγωγής. Ενδιαφέρουσα είναι η προ σέγ-
γιση ορισμένων εκπαιδευτικών που αναφέρουν ότι κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να 
υπάρχει όχι μόνο στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, αλλά και στις σχέσεις 
των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, καθώς και των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή. 

Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την κοινωνική δικαιοσύνη, κυρίως, με τον σεβασμό, την ισό-
τητα, την αξιοκρατία και το ανθρώπινο δικαίωμα για εκπαίδευση. Παράλληλα, η κοι νω νική 
δικαιοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο δημοκρατίας και κατ’ επέκταση συνδέεται με την  
ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα.

Παραθέτοντας ενδεικτικά ορισμούς της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως αυτοί πα ρου-
σιάζονται στη βιβλιογραφία, και ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν αυτόν  
που θεωρούν πιο αντιπροσωπευτικό, παρατηρήθηκε ότι οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευ-
τι κοί συμφωνούν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση «[…] αποσκοπεί στην ίση  
συμμετοχή όλων των ομάδων της κοινωνίας στην εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθεί η δημι
ουρ γία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας που θα βασίζεται στην ισότητα και τον σεβασμό και θα κα
λύπτει τις ανάγκες όλων των ατόμων». Από την ανάδειξη αυτής της επιλογής φάνηκε ότι οι 
εκπαιδευτικοί κατανοούν τη σημασία που έχει η διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
στο σχολείο, για τη δημιουργία μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Στην προσπάθεια μας να καταγράψουμε τον τρόπο κατανόησης της έννοιας «κοινωνική 
δικαιοσύνη στο σχολείο», ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να σχολιάσουν την εξής το-
ποθέτηση: «Το σχολείο που στρατεύεται υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης οφείλει να μην  
εί ναι ίσο προς όλους, αλλά να ευνοεί τους μαθητές που προέρχονται από μειονεκτικό περι
βάλ  λον». Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φάνηκε να μην συμφωνούν καθόλου με την πα ρα-
πάνω άποψη, επισημαίνοντας ότι το σχολείο οφείλει να είναι ανοιχτό και ίσο προς όλους  
τους μαθητές και οι διδακτικές τεχνικές να επιλέγονται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαι-
τερότητες κάθε μαθητή. Παράλληλα, ανέφεραν ότι η διαφορετική αντιμετώπιση των μα-
θη τών από μειονεκτικό περιβάλλον, θα φανερώσει ακόμα περισσότερο το «μειονέκτημα» 
του μαθητή, τονίζοντας την ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές. 

Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένοι (3) εκπαιδευτικοί που τάχθηκαν υπέρ της ιδιαίτερης 
αντι μετώπισης των μαθητών από μειονεκτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την άποψη τους, το  
σχολείο οφείλει να αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ των μαθητών μέσα από την παροχή 
κα τάλληλης εκπαίδευσης, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί απλά με το να παρέχουμε ίσες 
ευκαιρίες, αλλά μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

Εν κατακλείδι, οι βασικές έννοιες με τις οποίες συνδέουν οι εκπαιδευτικοί την κοινωνική 
δικαιοσύνη παρουσιάζονται συνοπτικά στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 1. «Έννοιες που συνδέονται με την κοινωνική δικαιοσύνη»

Πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο

Η δεύτερη θεματική κατηγορία αφορά στις πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιο-
σύνης στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχετικά με την 
εμπλοκή τους σε δραστηριότητες με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο  
σχολείο τους, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να διάκεινται θετικά απέναντι σε τέτοιου είδους 
δράσεις. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν εθελοντικές δράσεις και προσφέρουν τρόφιμα, 
ρού χα, σχολικά είδη στο κοινωνικό παντοπωλείο της περιοχής τους, με σκοπό την άμβλυν-
ση των οικονομικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των μαθητών και ενισχύουν τις εκ-
παιδευτικές ανισότητες. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις δράσεις τονίζουν στους μαθητές 
την αξία της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης, βασικές έννοιες που συνδέονται με  
την κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν ενημερωτικές εκδη-
λώσεις μέσα από τις οποίες προάγονται οι δημοκρατικές αρχές και η δικαιοσύνη, καθώς  
επίσης ενισχύεται και η ισότιμη συμμετοχή σε αυτές όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως κοι-
νω νι κο οικονομικής κατάστασης, επίδοσης, πολιτισμικού κεφαλαίου κ.λπ. Χαρακτη ριστικά  
αναφέρθηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού και την Παγκόσμια Ημέρα  
Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προ-
γράμ ματα, με σκοπό την ένταξη των αλλοεθνών μαθητών. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός ανα-
φέρθηκε στη δημιουργία βιβλιοθήκης στην τάξη, ώστε να μπορούν να δανείζονται βιβλία  
μαθητές οικογενειών με μικρή αγοραστική δύναμη.

Οι δράσεις που έχουν συμμετάσχει ή διοργανώσει οι εκπαιδευτικοί με σκοπό τη δια σφά-
λιση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε επίπεδο σχολείου παρουσιάζονται συνοπτικά στην  
παρακάτω εικόνα:



589Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Εικόνα 2. «Δράσεις σε επίπεδο σχολείου με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης»

Αναφορικά με τους τρόπους διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τη συνερ-
γατική μάθηση, και συγκεκριμένα τις ομάδες εργασίας. Η εργασία σε ομάδες εξασφαλίζει 
τη δίκαιη συμμετοχή όλων στη διδακτική πράξη. Οι ομάδες είναι συνήθως ανομοιογενείς, 
ώστε οι πιο καλοί μαθητές να παρέχουν βοήθεια κατά τη μαθησιακή διαδικασία στους αδύ-
ναμους μαθητές. Οι εργασίες παρουσιάζονται ομαδικά και τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν 
και να σέβονται τις θέσεις των άλλων. Επιπλέον, χρησιμοποιούν τη διαφοροποιημένη δι-
δασκαλία, μέσω της οποίας δίνουν την ευκαιρία στον κάθε μαθητή να αναπτύξει τις μα θη-
σιακές του ικανότητες με διαφορετικό τρόπο που αρμόζει στο μορφωτικό του επίπεδο, με 
απώτερο σκοπό να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η χρήση της 
τεχνικής του διαλόγου είναι απαραίτητη σε κάθε διαδικασία μάθησης. Τέλος, γίνεται ανα-
φορά και στη βιωματική μάθηση, η οποία ενισχύει την πρωτοβουλία, την έκφραση γνω μών 
και συναισθημάτων, τη μεταφορά εμπειριών και την ανάπτυξη διαφορετικών οπτι κών. 
Μέσω των παραπάνω πρακτικών, καλλιεργούνται αξίες, οι οποίες διαμορφώνουν προσω -
πικότητες με ήθος και αντικατοπτρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως: η ισότητα, η αλ-
ληλεγγύη, η αποδοχή του άλλου, η ελευθερία έκφρασης, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, ο  
σεβασμός. 

Οι πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτι-
κοί κατά τη μαθησιακή διαδικασία παρουσιάζονται σχηματικά παρακάτω: 
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Εικόνα 3. «Πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας»

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Από τη θεματική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προέκυψαν σημαντικές διαπιστώ-
σεις για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την  
κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η κοι-
νω νική δικαιοσύνη είναι μία διαδικασία που αποσκοπεί στην ίση συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και βασίζεται στην ισότητα και τον σεβασμό, καλύπτοντας 
τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, ορισμός ο οποίος αναφέρεται και από τους Κυρίτση 
(2016) και Θεοδοσιάδου (2013). Επιπλέον, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η κοινωνική 
δικαιοσύνη συνδέεται με την αλληλεγγύη, την αξιοκρατία, την ελευθερία και την ανε κτι-
κότητα. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στοιχείο δημοκρατίας και μέσο προάσπισης των  
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μελών ενός κοινωνικού συγκείμενου, επα λη-
θεύοντας έτσι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας του Rawls (2001). 

Αναφορικά με τις πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, 
οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να διάκεινται θετικά απέναντι στην εφαρμογή τους στο σχολείο. 
Συγκεκριμένα, ανέφεραν τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό τη συλ λο-
γή τροφίμων, ρουχισμού και γραφικής ύλης, για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, εξα λεί-
φοντας τις οικονομικές ανισότητες και διασφαλίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη μετα ξύ 
των μαθητών (Mafora, 2015). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν ενημε  ρω τι  κές 
εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και της δι καιοσύνης 
και ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών σε αυτές, ανεξαρ τή τως κοι νω νι-
κοοικονομικής κατάστασης, πολιτισμικού κεφαλαίου, εθνικότητας κ.λπ., πρα κτική η οποία  
επισημαίνεται και στην έρευνα της Mafora (2015).

Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαι δευ-
τική πράξη, η συνεργατική μάθηση αναφέρθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την  
ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών και τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην τάξη  
(δες και Θεοδοσιάδου, 2013· Καντιμοίρη, 2018). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί εφαρ μό-
ζουν σε μεγάλο βαθμό και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία τους δίνει τη δυνα-
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τό τητα να παρέμβουν σημαντικά σε τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τρόπο  
που να παρωθείται ακόμα και ο πιο αδύναμος, όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνει η Κου-
τσε  λίνη (2009) σε έρευνά της. Επιπλέον, γίνεται χρήση της διαλογικής τεχνικής και της 
βιω ματικής μάθησης, ώστε να ενισχυθούν η πρωτοβουλία των μαθητών και η ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών και εμπειριών (Θεοδοσιάδου, 2013· Κυρίτσης, 2016). Γίνεται σαφές ότι 
οι εκπαιδευτικοί, με την εφαρμογή διδακτικών πρακτικών βασισμένων στην κοινωνική 
δι καιοσύνη, επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ισότητας ευ-
και ριών, μέσω της δίκαιης μεταχείρισης των μαθητών, επαληθεύοντας τη βιβλιογραφία 
(Κυ ρίτσης, 2016· Naidoo, 2007· Τσότρας & Κουτούζης, 2014).

Επίσης, ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας, στo οποίo μελλοντικά θα πρέπει 
να επενδύσουμε μέσω κατάλληλης επιμόρφωσης είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
αναγνωρίζουν στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης την αναγκαιότητα εξατομικευμέ-
νων προγραμμάτων για μαθητές που προέρχονται από ένα στερημένο πολιτισμικά ή γε-
νικά μειονεκτικό περιβάλλον. Μόνο οι τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν και 
αυτήν τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Εν κατακλείδι, τα παραπάνω ευρήματα της έρευνας οδήγησαν σε ορισμένα συμπε ρά-
σμα τα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και εφαρ-
μόζουν στην πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο. Το ελληνικό σχολείο επηρεά-
ζε ται από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές στην ευρύτερη κοινωνία. 
Την περίοδο που διανύουμε με τις μεγάλες πολιτισμικές και κοινωνικές μεταβολές κρίνεται 
απα ραίτητη η εφαρμογή και διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο για να 
επιτευχθεί, αφενός η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, 
ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και η 
περαιτέρω υποστήριξη μαθητών από μειονοτικά περιβάλλοντα και αφετέρου η καλλιέρ-
γεια της ανθρωπιστικής παιδείας με ηθικές αξίες που θα διαμορφώσουν τις συμπεριφο-
ρές μελλοντικών πολιτών (Κυρίτσης, 2016).

Από την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να  
κατανοούν το περιεχόμενο της έννοιας «κοινωνική δικαιοσύνη» στην εκπαίδευση και την  
αξία που έχει η εφαρμογή πρακτικών κοινωνικής δικαιοσύνης στις σχολικές τάξεις, τονί ζο-
ντας ότι η κοινωνική δικαιοσύνη συνδέεται με την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και την  
ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, από τις απαντή-
σεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πρακτικές διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύ νης 
στο σχολείο διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχει συνεχής προσπά θεια 
για την άμβλυνση των ανισοτήτων και αδικιών μεταξύ των μαθητών. Οι λίγες πρακτικές 
που αναφέρθηκαν αφορούσαν, κυρίως, στην κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας προς  
τον εθελοντισμό και την υιοθέτηση παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών που καλλιερ-
γούν στα παιδιά τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η  
ενσυναίσθηση, η δημοκρατία. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το ελληνικό σχολείο, στην παρούσα ιστορική συν θή-
κη, έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ εφαρμογής καινοτομιών, οι οποίες αφορούν, αφενός  
στις εκπαιδευτικές πρακτικές και αφετέρου στη διοίκηση και οργάνωση του σχολείου. 
Κρίνονται απαραίτητες οι συνεχείς εκπαιδευτικές επιμορφώσεις με θέματα που αφορούν 
στην κοινωνική δικαιοσύνη, προκειμένου να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τις απαραίτητες 
γνώσεις. Το ανοιχτό σχολείο χρειάζεται αρωγό σε κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτικών και  
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τους γονείς. Κρίνεται σκόπιμο οι γονείς να παρακολουθούν σεμινάρια ή επιμορφώσεις από  
εκπαιδευτικούς φορείς με θεματικές σχετικές με την κοινωνική δικαιοσύνη. Επειδή η κοι-
νωνική δικαιοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, οφεί-
λουν διευθυντές, εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι είναι 
απα ραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους για να επιτευχθεί αυτό το όραμα.
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Abstract

Social justice appears as the most appropriate means of redressing injustice in society in terms 
of the functioning of its structures and in the school sector as a means of redressing inequalities. 
The purpose of this work is to explore the views of primary school teachers on the implementation 
of social justice in school and its assurance practices. The concept of social justice is perceived 
in this paper, as Rawls defines it, as accuracy in justice. A fair system of a society is based on 
cooperation between free people, equal opportunities and access to social goods. Our research 
used as a qualitative data collection research tool the semi-structured interview in a sample of 
ten teachers, where it was found that teachers understand the content of the concept of “social 
justice” in education and the value of implementing social justice practices in schools, stressing 
the link between social justice and equal educational opportunities and equal participation of stu-
dents in the educational process.

Keywords: Education, social justice, teachers, practices.
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στην περίπτωση της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων ως ένα χαρα κτη-
ριστικό παράδειγμα για τη μελέτη των κοινωνικών δικτύων που συναρθρώθηκαν για να ασκήσουν πο-
λιτική επιρροή προσβλέποντας στην επαναφορά και διατήρηση του θεσμού των Πρότυπων σχο λείων.  
Υιοθετώντας ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων αναλύουμε το συλλεχθέν αρ χειακό 
υλικό από τις δημόσιες τοποθετήσεις και κάνουμε τη χαρτογράφηση του δικτύου αυτού στις δύο 
πρόσφατες χρονικές περιόδους όπου έλαβαν χώρα μεταρρυθμίσεις για το θεσμό των Πρό τυ πων 
σχολείων (Ν. 3966/2011, Ν. 4327/2015) αποτυπώνοντας τη δομή και τη λειτουργία του κα θώς και τη  
δυναμική που αναπτύσσει ως προς τους στόχους του. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι το με λε τώ-
μενο κοινωνικό δίκτυο αναγορεύει την αριστεία, όχι μόνο ως εκπαιδευτικό πρόταγμα βελτίω σης της  
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά την καθιστά συνάμα σκοπό και μέσο για την επι κρά-
τηση της αξιοκρατίας την οποία συνδέει με την διακηρυχθείσα κοινωνική δικαιοσύνη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πρότυπα σχολεία, αριστεία, κοινωνική δικαιοσύνη.

Εισαγωγή

Στις δημόσιες συζητήσεις η έννοια της «αριστείας» πρωταγωνιστεί πλέον καθημερινά. Η 
χρησιμοποίηση της έννοιας αυτής ως ρητορική και ιδεολόγημα συνιστά μια ιδιαιτερότητα 
του ελληνικού πολιτικού σκηνικού που την αναγορεύει ως κύριο διακύβευμα της εκπαί-
δευσης. Πέτρα του σκανδάλου στην καθιέρωση αυτής της ιδεολογικής αντιπαλότητας 
απο τέλεσαν οι μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τον θεσμό των Πρότυπων Σχολείων και  
κυρίως η μεταρρύθμιση του 2011, όπου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 
3966/11, τα σχολεία αυτά θα γίνονταν σχολεία αναφοράς εκπαιδευτικού έργου με στόχο 
την προώθηση της αριστείας σε όλους τους τομείς και όλα τα σχολεία της δημόσιας εκ-
παί δευσης. Από τη μεταρρύθμιση αυτή προέκυψαν 55 σχολεία μιας υβριδικής μορφής 
Πρότυπου και Πειραματικού σχολείου με εξετάσεις εισαγωγής. Η ουσιαστική αποκορύφω-
ση του κοινωνικού διαλόγου περί «αριστείας» και της αναγόρευσης της ως κεντρικό πο λι-
τικό ζήτημα έγινε όταν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Μάιο του 2015 έθεσε ζή τη μα 
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παύσης των 55 Πρότυπων - Πειραματικών σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση και με τον  
Ν. 4327/2015 επέτρεψε μόνο τη λειτουργία των 5 ιστορικών Πρότυπων σχολείων με 
εξε τάσεις εισαγωγής τα οποία ανέπτυξαν σημαίνουσα δράση διακηρύττοντας μέσω των 
θε σμικών τους κειμένων ότι προάγουν την αριστεία, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν τη λει-
τουρ γία τους ως Πειραματικά με την εισαγωγή πλέον των μαθητών τους με κλήρωση. 
Πα ράλ ληλα με τις δύο αυτές μεταρρυθμίσεις παρατηρήθηκε μια έντονη κινητικότητα από 
συλ λό γους αποφοίτων, γονέων κλπ. που κατέστησε ορατά άτυπα δίκτυα και ανέδειξε τη  
βασική στόχευσή τους, ήτοι την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αυτών σχολείων (Ball, 
2007) συνδέοντάς τα εκ νέου με τα κληροδοτήματα των ευεργετών τους. Επειδή ως όρος  
η «ιδιωτικοποίηση» προκαλεί μια σύγχυση λόγω της χρησιμοποίησής της σε πολλές δια-
φο ρετικές περιπτώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση η ιδιωτικοποίηση αφορούσε τόσο στην οικονομική της έννοια με  
θέματα χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων (Souto-Otero, 2015) όσο και στην ιδεολογι-
κή της με την πεποίθηση που τονιζόταν πολλές φορές από σημαντικά μετέπειτα μέλη των  
Συλλόγων Αποφοίτων (βλ. περιοδικό Ζωσιμάδες, τεύχος 16, 2006: 22) ότι η προσέγγιση  
του ιδιωτικού τομέα είναι ανώτερη από εκείνη του δημοσίου και την απαίτηση να λει τουρ - 
 γούν όπως τα σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης με όρους ανταγωνιστικότητας και αυ-
στηρές αξιολογήσεις στους εκπαιδευτικούς (Whitty, 2000).  Ωστόσο, στην ανάπτυξη σχο-
λικής και εκπαιδευτικής πολιτικής αντί τα πολιτικά κόμματα να στηριχθούν σε ένα γνή σιο  
εκπαιδευτικό πρόταγμα, χρησιμοποίησαν την «αριστεία» σε μια ιδεολογική πόλωση που 
δια πέρασε το εκπαιδευτικό πεδίο και διείσδυσε στα ευρύτερα πεδία της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής. Από τη μία πλευρά υπήρχαν αυτοί που έθεταν την αριστεία στον αντί πο-
δα των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ οι υποστηρικτές των Προ-
τύ πων ταύτιζαν την αριστεία και τη φοίτηση στα σχολεία αυτά με την αξιοκρατία και την 
κοι νωνική δικαιοσύνη για τους άριστους μαθητές αναφερόμενοι συχνά σε παραδείγματα 
δια κεκριμένων προσωπικοτήτων των γραμμάτων και της πολιτικής σκηνής που πέτυχαν 
να γίνουν σημαντικά μέλη της κοινωνίας λόγω της φοίτησής τους σε κάποιο Πρότυπο σχο-
λείο. Έτσι, τα ζητήματα της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της σχολικής και 
κατ’ επέκταση κοινωνικής δικαιοσύνης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επισκιάστηκαν 
σε πολλές περιπτώσεις από την περί «αριστείας» ρητορική.   

Η ερευνητική μας τοποθέτηση συνδέεται στενά με την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του  
ελλαδικού χώρου και δη τα βασικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, τα οποία συνθέτουν  
το ρευστό πολιτικό σκηνικό ένεκα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, οι συγκε ντρω-
τικές και γραφειοκρατικές εκπαιδευτικές δομές διοίκησης και η ασυνέχεια στις σχολικές 
πο λιτικές (αξιολόγηση μαθητών, συμπερίληψη, είσοδος στην Ανώτατη Εκπαίδευση κλπ.). 
Το εν λόγω πλαίσιο δεν ευνοεί την ανάπτυξη θεσμοθετημένων δικτύων και ιδιαίτερα θε-
σμο θετημένων και ορατών μορφών εκπαιδευτικής διακυβέρνησης κατ’ αντιστοιχία των  
όσων ήδη λαμβάνουν χώρα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πιο αποκεντρωτικά συστή μα-
τα (Samara, 2019· Tsakiris & Samara, 2018). Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν τα μη θεσμισμένα δίκτυα εκπαιδευτικής διακυβέρνησης τα οποία διεκδικούν την επα - 
 ναφορά και διατήρηση του θεσμού των Πρότυπων σχολείων προτάσσοντας ως ιδεο λογι - 
κό όχημα την αριστεία ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της Παιδείας.  
Η παρούσα εργασία εστιάζει στα δίκτυα που αρθρώθηκαν σπονδυλωτά γύρω από τη 
Ζω  σιμαία Σχολή Ιωαννίνων και ανιχνεύει και αναδεικνύει τους παράγοντες που καθορί-
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ζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτυπα μη θεσμισμένα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να με-
τατρέπονται σε ομάδες συμφερόντων (Tsakiris, 2018· Castoriadis, 1975) επηρεάζοντας 
την εκπαιδευτική πολιτική προς όφελός τους. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται παγκόσμια ότι στη διαδικασία χάραξης πο-
λι τικής, παράλληλα με την κυβέρνηση, συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Η ευ-
ρύ τερη αυτή μετάβαση από την «κυβέρνηση» στη «διακυβέρνηση» εντοπίζεται τόσο στις 
χώρες με αποκεντρωμένες μορφές διοίκησης όσο και σε αυτές με συγκεντρωτικές. 

Σύμφωνα με τον Peterson (2003), από τη δεκαετία του 1970 οι ακαδημαϊκοί χρησιμο-
ποιούν τις έννοιες των δικτύων πολιτικής και των κοινοτήτων πολιτικής για να ερμη νεύ-
σουν την επιρροή κυβερνητικών και μη κυβερνητικών ενεργών δρώντων υποκειμένων σε  
συγκεκριμένες αποφάσεις ή πολιτικές θέσεις (στάσεις). Οι έννοιες αυτές λοιπόν έχουν 
προ  κύψει από τις συζητήσεις με σκοπό τον καλύτερο τρόπο περιγραφής των πολιτικών και  
κοινωνικών διεργασιών. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις μορφές δικτύων διακυ βέρ νη-
σης αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη κοινωνία και η οικονομία συ νιστούν,  
όλο και περισσότερο, προϊόντα των σχέσεων που χαρακτηρίζονται από την αμοι βαιότη τα  
και την αλληλεξάρτηση, και όχι την ιεραρχία και την ανεξαρτησία. Για τον λόγο αυτό 
πολ λοί κοινωνικοί επιστήμονες εστιάζουν αναλυτικά στις διασυνδέσεις μεταξύ των ορ-
γα νώσεων και όχι στις ίδιες τις οργανώσεις (Peterson, 2003:7-8).

Οι δύο έννοιες «δίκτυο» και «διακυβέρνηση» έχουν αφήσει μακρόχρονα ίχνη στις σύγ-
χρονες πολιτικές επιστήμες. Και οι δύο αυτές έννοιες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της  
δεκαετίας του 1970 στην κοινωνιολογία, όπως για παράδειγμα στην έρευνα για τις οργα-
νώσεις και την κοινοτική εξουσία, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλη την πολιτική κοι-
νω νιολογία, τις πολιτικές επιστήμες και διάφορους τομείς της οικονομίας κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας του 1990. Παρόλο που ουσιαστικά μπορούν να 
θεωρηθούν ως πολύ παλιές έννοιες, αμφότερες επανέρχονται στη επιστημονική συζήτηση 
και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο της μεταλλαγής της σύγχρονης 
κρατικής εξουσίας (Schneider, 2005:1-2).

Ο Rhodes (2013) συμπληρώνει την έννοια του δικτύου με τον όρο της «εμπιστοσύνης». 
Πιο συγκεκριμένα, τα δίκτυα είναι, κατά τον ορισμό του, ένας ιδιαίτερος συντονιστικός 
μη χανισμός και ως εκ τούτου μια ξεχωριστή δομή διοίκησης από τις αγορές και τις ιεραρ-
χίες, διότι η εμπιστοσύνη είναι ο κεντρικός μηχανισμός συντονισμού τους με τον ίδιο τρό - 
 πο που οι εντολές και ο ανταγωνισμός των τιμών είναι οι βασικοί μηχανισμοί για τις γρα-
φειοκρατίες και τις αγορές αντίστοιχα. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τη συνερ γα-
τική συμπεριφορά και, ως εκ τούτου, για την ύπαρξη του δικτύου (Rhodes, 2013:3). 

Η έννοια των δικτύων πολιτικής συμβάλλει σε μια νέα προσέγγιση της ανάπτυξης μο-
ντέλων χάραξης πολιτικής, ανάλυσης και ερμηνείας. Τα «δίκτυα» έχουν γίνει ένα σύγχρο-
νο ζήτημα τα τελευταία χρόνια σε διάφορους κλάδους συμπεριλαμβανομένων της κοινω-
νιολογίας, της οικονομίας και της δημόσιας πολιτικής. Χρησιμοποιούνται συχνά ως το 
«νέο πρότυπο για την αρχιτεκτονική της πολυπλοκότητας» (Kenis & Schneider, 1991: 25).  
Η υπόθεση που διατρέχει μεγάλο μέρος αυτής της σκέψης είναι ότι εάν ένα ζήτημα ή ένα  
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πρόβλημα είναι πολύπλοκο, οποιαδήποτε λύση είναι πιθανό να απαιτεί μια προσέγγιση 
«δι κτύου πολιτικής» (Börzel, 1998).

Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι η διακυβέρνηση δικτύων δημιουργεί ένα «δη μο-
κρατικό έλλειμμα» καθώς οι διαδικασίες πολιτικής και διακυβέρνησης γίνονται πιο δια-
σκορ πισμένες και λιγότερο διαφανείς και οι πολιτικοί χώροι κυβερνούνται «ήπια» και με 
«πειθώ» (Lawn & Grek, 2012). Όπως αναφέρουν οι Olmedo & Ball (2015) «τα δίκτυα πο-
λιτικής δε θολώνουν μόνο τα όρια μεταξύ κράτους και κοινωνίας, αλλά εκθέτουν επίσης 
τη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε εξειδικευμένα παιχνίδια εξουσίας. Στο πλαίσιο της 
λειτουργίας τους είναι ασαφές τι μπορεί να ειπώθηκε σε ποιον, πού, με ποιο αποτέλεσμα 
και με τι αντάλλαγμα» (Olmedo & Ball, 2015:27). Υπάρχουν όμως και άλλοι ερευνητές 
που θεωρούν ότι υπάρχουν τόσο αρνητικές όσο και θετικές πλευρές κατά τις διεργασίες 
χάραξης πολιτικής μέσω διακυβέρνησης. Οι αρνητικές είναι ότι οι κυβερνήσεις παραμελούν 
ή διακυβεύουν τα συμφέροντα της «σιωπηλής» πλειοψηφίας, προκαλείται καταστολή της 
καινοτομίας στην πολιτική με τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα κεκτημένα συμφέροντα 
και οι διαδικασίες πολιτικής καθίστανται αδιαφανείς ένεκα της ανεπίσημης (μη θεσμισμέ-
νης) αλληλεπίδρασης των πολύπλοκων μηχανισμών διαβούλευσης που καθιστούν δύ σκο-
λη την περιγραφή του τι και του ποιος έχει επηρεάσει συγκεκριμένες αποφάσεις. Έτσι, η  
διακυβέρνηση λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο ανεπαρκούς δημοκρατικής νομιμότητας όπου  
η αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίων φορέων και ομάδων ιδιωτικών συμφερόντων οδηγεί 
σε συμφωνία μιας πολιτικής που είναι δύσκολο να μεταβάλει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Από 
την άλλη πλευρά, τα προτεινόμενα πλεονεκτήματα κατά τις διεργασίες χάραξης πολιτικής 
μέσω διακυβέρνησης είναι η ενσωμάτωση πρόσθετων γνώσεων και πληροφοριών και η  
συμμετοχή ενός αριθμού ατόμων, ομάδων και οργανισμών η οποία επιτρέπει να εξετά ζο-
νται διαφορετικά (πλουραλιστικά) συμφέροντα και αξίες. Επίσης, η συμμετοχή που προ-
αναφέρθηκε, μπορεί να αυξήσει την κοινωνική αποδοχή μιας πολιτικής και να διευκολύνει 
την εφαρμογή της. Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η βελτίωση της ικα-
νό τητας επίλυσης προβλημάτων και επομένως η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης 
(Hazlehurst, 2001: 6-7).

Στην ελληνική περίπτωση, οι συγκεντρωτικές δομές του πολιτικού συστήματος δεν ευ-
νοούν την ανάπτυξη θεσμισμένων δικτύων πολιτικής. Ωστόσο, στην εκπαιδευτική πολιτική  
παρατηρείται μια ιδιαίτερη μορφή ανάδυσης μη θεσμισμένων δικτύων εκπαιδευτικής δια-
κυ βέρνησης που εμπλέκουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την επαναφορά και 
διατήρηση του θεσμού των Πρότυπων σχολείων χρησιμοποιώντας ως ιδεολογικό όχημα 
την αριστεία και την ανάγκη δημιουργίας «ποιοτικών σχολείων» που κατά την άποψή τους  
εξασφαλίζουν οι εξετάσεις εισαγωγής στα εν λόγω σχολεία. Στη συγκεκριμένη εργασία 
εστιάζουμε στο δίκτυο που συναρθρώθηκε γύρω από το ζήτημα επαναφοράς της Ζωσι-
μαίας Σχολής Ιωαννίνων στο θεσμό των Προτύπων σχολείων και το οποίο μελετήθηκε από  
το 2005 έως το 2018. 

Το δίκτυο αυτό μελετήθηκε τόσο ως προς τις στοχεύσεις του, τη διάρθρωσή του, τις  
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενεργών δρώντων υποκειμένων όσο και ως προς την επιρ-
ροή που άσκησε στη διαδικασία χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως βασικό ενεργό δρων  
υποκείμενο (key-actor) του δικτύου αυτού εμφανίζεται ο Σύλλογος αποφοίτων Ζωσι-
μαίας Σχολής Ιωαννίνων και στη συνέχεια (μετά τη διάσπασή του το 2015) η Ένωση Απο - 
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φοί των Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Από το 2005, ο Σύλλογος αποφοίτων Ζωσιμαίας 
Σχολής Ιωαννίνων προσπάθησε να αναδείξει το ζήτημα επαναφοράς της Ζωσιμαίας Σχο-
λής Ιωαννίνων ως ζήτημα της περιοχής των Ιωαννίνων κινητοποιώντας όλους τους το-
πι κούς φορείς.   

Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος αποφοίτων Ζωσιμαίας αναγνωρίστηκε επίσημα το 1995 
και στις βασικές επιδιώξεις του ήταν η συμβολή στην επανασύνδεση του κληροδοτήματος 
του Νικολάου Ζωσιμά με τη Ζωσιμαία Σχολή και στην καλύτερη αξιοποίησή του. Βασιζόταν 
λοιπόν στην καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου μεταξύ τους, αλ-
λά και με τις τοπικές αρχές, το Πανεπιστήμιο, τους βουλευτές και άλλους Συλλόγους όπως  
σπουδαστικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς (Ζωσιμάδες, τεύχος 1,  
2002: 8). Όπως αναφέρεται στο περιοδικό του Συλλόγου «Ζωσιμάδες», λόγω των πολλών  
μελών του (περίπου 700) θεσμοθετήθηκαν δύο παραρτήματά, στα Γιάννενα και στην Αθή-
να, τα οποία διοικούνταν και εκπροσωπούνταν από επταμελή Συμβούλια τα οποία απο-
τελούσαν το Δ.Σ. του συλλόγου με επί πλέον τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που είχε εκλεχθεί απ’ 
ευθείας από το εκλογικό σώμα (Ζωσιμάδες, τεύχος 1, 2002:15-25). Τα μέλη του Συλλό-
γου χρησιμοποιούσαν τη λέξη «Αδελφότητα» που προσδιόριζε τη χωρίς υστεροβουλία και  
με αγάπη κοινή δράση για το καλό του συνόλου. Κατά το έτος 2005, ο Σύλλογος Απο φοί-
των Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο για την 
κατάθεση απόψεων-προτάσεων (ίσως και αντιπαραθέσεων) μέσω του περιοδικού του 
(Ζω  σιμάδες, τεύχος 14, 2005), ευελπιστώντας ότι, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, θα  
προ έκυπταν χρήσιμα συμπεράσματα για το θεσμό των Προτύπων αλλά και της εκπαί δευ-
σης ευρύτερα. Όταν ολοκληρώθηκε ο διάλογος και η διατύπωση των οριστικών θέ σεων 
του Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (Ζωσιμάδες, τεύχος 20, 2007:  
3) ορίστηκε τριμελής Συντονιστική Επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προβολής των θέ-
σεων του Συλλόγου.

Οι κοινές αντιλήψεις που προέκυψαν ήταν οι εξής:
•	 Η ιστορική πορεία των Προτύπων Σχολείων εντάσσεται στην πνευματική πορεία του 

νέου Ελληνισμού. 
•	 Τα Πρότυπα σχολεία λειτούργησαν ως σημείο αναφοράς για όλα τα δημόσια σχολεία. 
•	 Από την κατάργηση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων μέχρι σήμερα, η Ελλάδα 

στε ρείται αυτής της παροχής άριστης δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης.
•	 Δια πιστώνεται ότι δεν παρέχονται από την Πολιτεία οι δυνατότητες σε όλα τα προι-

κισμένα παιδιά να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ιδιαίτερα για 
εκείνα που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το οικονομικό βάρος 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

•	 Οι συνθήκες είναι ώριμες πλέον και το κράτος θα πρέπει πολύ σοβαρά να θέσει το 
θέ  μα της επανίδρυσης των Προτύπων δημοσίων σχολείων επί τάπητος. Δεν αποτελεί 
«αρι στοκρατική» περί παιδείας αντίληψη η παραπάνω πρόταση, όπως ισχυρίζονται 
ορι σμένοι, αλλά κοινωνική και εθνική υποχρέωση. Η αριστοκρατία, ως κοινωνική τάξη, 
ήταν κλειστή με κληρονομικά δικαιώματα, χωρίς να είναι και εκ γενετής «άριστη», εξ ου  
και παραμερίστηκε ιστορικά.

•	 Η δωρεάν δημόσια παιδεία υψηλού επιπέδου υπήρξε ανοιχτή σε όλους –κατόπιν αξιο-
λόγησης– και οφείλει να είναι ανοιχτή, δηλαδή δημοκρατική, σε όποιον έχει τα απαι-
τού μενα προσόντα. 
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•	 Η αντίθετη άποψη συνιστά «αναξιοκρατική» αντίληψη, η οποία οδηγεί σε αυτο-αναπα-
ραγόμενες κλειστές κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες χαμηλών προδια γρα-
φών –ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα– συνιστώντας ως εκ τούτου τροχοπέδη (έως και 
αναί ρεση) στο δημοκρατικό-πολιτικό γίγνεσθαι (Ζωσιμάδες, τεύχος 20).

Μεταξύ των ετών 2007 και 2010, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος δια-
λό γου, υπήρξαν αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών του συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας, 
κυ ρίως σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία του άρθρου Ε΄ της διαθήκης του Νικολάου Ζωσιμά, 
η οποία συντάχθηκε στις 18 Μαρτίου 1841 (υπό τουρκική κυριαρχία) και κυρίως αν με  
το σύγχρονο διαχειριστικό καθεστώς υλοποιείται η βούληση του ευεργέτη σε ό,τι αφορά  
τους όρους λειτουργίας και χρηματοδότησης της Ζωσιμαίας Σχολής. Το χρονικό διάστημα 
που έλαβαν χώρα αυτές οι αντεγκλήσεις μεταξύ μελών του συλλόγου, η διαχείριση γινόταν 
με μια άτυπη συμφωνία, όπως ισχυρίζεται μέλος του συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας, 
μεταξύ του Δήμου και της Μητρόπολης Ιωαννίνων, η οποία έλεγχε την διαχείριση της 
«Μερίδας Ζωσιμαίας»62, καθώς επόπτευε το διοικητικό καθεστώς των αγαθοεργών κατα-
στημάτων, των διαχειριστών της «Μερίδας Ζωσιμαίας». Η ανάδειξη από τους αποφοίτους 
της Ζωσιμαίας του ζητήματος της εν λόγω διαχείρισης κατέδειξε ότι παρά τις καταστατικές 
αρχές του συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας για την «αναβίωση» της Σχολής ως Προτύπου 
και για την με κάθε νόμιμο τρόπο συμβολή του συλλόγου στην καλύτερη αξιοποίηση του 
κληροδοτήματος Ζωσιμάδων, δεν είχαν επεξεργαστεί και συμφωνήσει με ποιους τρόπους 
θα μπορούσε η «αναβιωμένη» Σχολή να λειτουργήσει με τους όρους της διαθήκης Νικο-
λάου Ζωσιμά, προσαρμοσμένους στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Με τον νόμο 3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, το Λύκειο  
της Ζωσιμαίας Σχολής ήταν το μόνο από τα ιστορικά σχολεία που δεν εντάχθηκε στον θε -
σμό των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Εν συνεχεία, οι περισσότεροι από τους από-
φοιτους αποφάσισαν να σταματήσουν να συμμετέχουν στον σύλλογο. Το 2014 δη μο - 
σιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση με την οποία οριζόταν ότι από τη σχολική 
χρο νιά 2015-2016 το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής θα λειτουργούσε ως Πρότυπο Πει-
ρα ματικό Σχολείο. Όμως, από τον Ιανουάριο 2015, ο Σύλλογος αποφοίτων Ζωσιμαίας 
Σχο λής διασπάται και δημιουργείται η Ένωση αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής από ένα 
τμή μα του Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής. Αιτία αυτής της διάσπασης ήταν η 
διάσταση απόψεων σχετικά με το καθεστώς βάσει του οποίου η Εκκλησία και ο Δήμος 
δια χειρίζονταν το κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά. Εκείνο που ακολούθησε, όμως είναι 
ότι με το νόμο 4327/2015 των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τον οποίο χαρακτηρίστηκαν ως Πρότυπα 
λίγα ιστορικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ νέου εξαιρέθηκε το Λύκειο 
Ζω σιμαίας από τον χαρακτηρισμό αυτό. Εφεξής μια νέα συνεργατική προσπάθεια ξεκίνησε 
βασιζόμενη τόσο στους φορείς της πόλης και στις συνδέσεις της Ένωσης –σε ένα ευρύ 
κοινωνικό επίπεδο– όσο και στο συντονιστικό όργανο των Προτύπων σχολείων, το οποίο  
 
 
62 Μερίδα Ζωσιμαίας ονομάζεται το μέρος του Κληροδοτήματος του Νικολάου Ζωσιμά (γραμμάτια, μετοχές) 

που είχαν κατατεθεί υπέρ του «Γενικού Ελληνικού Σχολείου» (τη μετέπειτα Ζωσιμαία Σχολή). Η άτυπη συ-
νερ γασία που περιγράφεται από μέλος του Συλλόγου αφορά το χρονικό διάστημα από το 1985 και μετά, 
από την κατάργηση δηλαδή των Προτύπων με το νόμο 1566/1985, κατά το οποίο, σύμφωνα πάντα με τον 
ίδιο ισχυρισμό, τα έσοδα από τη διαχείριση της Μερίδας Ζωσιμαίας τα έδινε η Μητρόπολη στο Δήμο για 
να κατασκευάζει σχολικά κτίρια, αλλά και άλλα έργα του Δήμου.
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πια είχε διευρυνθεί και με συλλόγους αποφοίτων άλλων σχολείων που είχαν προϋπάρξει 
ως Πρότυπα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι τα εξής: 
1)  Με ποιο τρόπο οργανώθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα που διακήρυτταν την κοινωνική δι-

καιο σύνη για τους άριστους μαθητές μέσω της φοίτησής τους στα Πρότυπα σχολεία και  
συνδέονται με τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να επηρεάσουν την εκ παι-
δευτική πολιτική προς όφελός τους;

2)  Κατά πόσο η δομή του δικτύου που σχηματίστηκε έχοντας ως αίτημα την επαναφορά  
της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, των Πρότυπων σχολείων γενικότερα καθώς και την 
ύπαρξη κοινωνικής δικαιοσύνης για τους άριστους μαθητές, επηρέασε την αποτε λε-
σμα τικότητα ως προς τους στόχους του;

Μέθοδος

Η υιοθετηθείσα μεθοδολογία θεμελιώνεται στο συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών με-
θόδων. Συγκεκριμένα, μέσω των ποσοτικών μεθόδων αναπαρίσταται το συγκεκριμένο δί-
κτυο εκπαιδευτικής διακυβέρνησης (με την χρήση του UCINET 6 και του NetDraw 2.114)  
ενώ μέσω των ποιοτικών μεθόδων φωτίζεται η πολυπλοκότητά του. Παράλληλα αναλύ ε-
ται και ερμηνεύεται τόσο ο τρόπος λειτουργίας αυτού του δικτύου εντός ενός συγκεντρω-
τικού εκπαιδευτικού συστήματος όπως είναι το ελληνικό όσο και οι επιπτώσεις της δομής  
του στη διαδικασία χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής στο συγκεκριμένο εθνικό συ γκεί -
μενο. Στην εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε το συγκεκρι μένο 
δίκτυο εκπαιδευτικής διακυβέρνησης ως αναλυτικό εργαλείο προκειμένου να διε ρευνη-
θούν οι διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης των συνδέσεων μεταξύ των ενεργών δρώ ντων  
υποκειμένων (Börzel, 1997). 

Αναλύθηκε ποιοτικά το περιεχόμενο 2.000 σελίδων από πρακτικά κοινοβουλίου, επι-
τρο πών μορφωτικών υποθέσεων, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδες, συνέδρια, 
ημε ρίδες και άλλες δημόσιες τοποθετήσεις εστιασμένες στις προσπάθειες επαναφοράς και  
διατήρησης του θεσμού των Πρότυπων Σχολείων από το 2005 έως το 2019. Τα αρχειακό 
υλικό αναλύεται σε πρώτο επίπεδο ως προς το περιεχόμενό του, ώστε να προσδιοριστεί 
ο αριθμός και οι τύποι των ενεργών δρώντων υποκειμένων, η δομή και η λειτουργία των  
αναδυόμενων δικτύων πολιτικής που σχετίζονται με την επαναφορά και διατήρηση του 
θε σμού των Πρότυπων σχολείων και να αναλυθούν οι σχέσεις εξουσίας και οι όροι της 
συνεργασίας που ενυπάρχουν σε αυτά (van Waarden, 1992). Επίσης σε ένα δεύτερο επί-
πεδο, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου, εξετάζονται τα ζητήματα που απαιτούν πολι-
τική επίλυση καθώς και οι ενέργειες και οι δράσεις των δικτύων προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Τέλος, γίνεται η απεικόνιση των συγκεκριμένων δικτύων πολιτικής.

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του συλλεχθέντος 
εμπειρικού υλικού αφορούν την ανάλυση περιεχομένου και τη χαρτογράφηση του δικτύου. 
Ως προς την ανάλυση περιεχομένου το υλικό κατατάσσεται με τη βοήθεια ενός πλέγματος 
ανάλυσης (analysis grid) που αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, η θεματική 
ανά λυση, αφορά τα στοιχεία των ενεργών δρώντων υποκειμένων, τις ημερομηνίες και το  
είδος των δηλώσεων που έχουν κάνει ενώ το δεύτερο μέρος, η ερμηνευτική ανάλυση, 
αφο ρά τα διακυβεύματα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θέσης τους, τις 
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σχέ σεις τους με άλλα ενεργά δρώντα υποκείμενα κ.τ.λ. (Bernoux, 1985). Στη συνέχεια, 
με τη διαδικασία της χαρτογράφησης του δικτύου, δημιουργούνται γραφήματα αναπα-
ράστασης δικτύων πολιτικής βασισμένα στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων (SNA). 
Τα δεδομένα αναλύονται με τη βοήθεια του UCINET6 (Borgatti et al., 2002) και οι οπτι-
κοποιήσεις των δικτύων πραγματοποιούνται στο πρόγραμμα Netdraw 2.114 (ό.π., 2002).

Αποτελέσματα

Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός που διαμορφώσαμε αναδεικνύει ότι υπάρχουν θεσμιζόμε-
να (Tsakiris, 2018· Castoriadis, 1975) δίκτυα εκπαιδευτικής διακυβέρνησης σε ορισμένες  
κατηγορίες δημόσιων σχολείων τα οποία αν και δεν είναι διακηρυγμένα ως τέτοια έχουν μια  
μεγάλη ισχύ και λειτουργούν ως ομάδες πίεσης στη χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής 
που διασφαλίζει τα συμφέροντά τους.  

Από την ανάλυση του δικτύου που αρθρώθηκε σπονδυλωτά γύρω από τη Ζωσιμαία 
Σχο λή Ιωαννίνων φαίνεται ότι η διάρθρωσή του σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του  
και την επιρροή του στην εκπαιδευτική πολιτική. Η ποικιλομορφία και η προώθηση δια-
φο ρετικών απόψεων είχε επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά 
του δικτύου. Τα ετερογενή δίκτυα σαν αυτό, που περιέχουν ένα ποικίλο σύνολο φορέων, 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσουν μια κατάσταση κοινής δράσης. Επι-
πλέον, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ένα δίκτυο το οποίο περιέχει φορείς που δεν έχουν  
προηγούμενες εμπειρίες συνεργασίας, είναι λιγότερο αποτελεσματικό από αυτό στο οποίο  
οι φορείς και οι ατζέντες τους είναι γνωστοί σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

Στο Γράφημα 1 (Ν.3966/2011) φαίνεται ότι η εμπλοκή όλων των φορέων της πόλης των  
Ιωαννίνων στο δίκτυο αυτό και το γεγονός ότι η κεντρικότητα του δικτύου, δηλαδή ο 
βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες εξαρτώνται από ένα κυρίαρχο άτομο (Burt, 2000), 
μοιράστηκε μεταξύ φορέων με διαφορετικά συμφέροντα (βουλευτές του Νομού, Δημοτι-
κό Συμβούλιο), επηρέασε την αποτελεσματικότητα του δικτύου που για να κινητοποιηθεί 
ως προς τους στόχους του χρειαζόταν την ενεργό συμμετοχή όλων αυτών των φορέων. 
Η πυκνότητα υπολογίστηκε σε 0,785 d (density average value), η οποία είναι σημαντικά 
υψηλή τιμή και δείχνει ότι το δίκτυο είναι καλά συνδεδεμένο. Όμως το δίκτυο δεν έχει 
υψη λό επίπεδο συνοχής λόγω της μεγάλης ετερογένειας που παρουσιάζεται μεταξύ των 
ενερ γών δρώντων υποκειμένων. Η έλλειψη συνεργασίας με τους φορείς του Λυκείου 
Ζω σιμαίας Σχολής (Διευθυντή, Σύλλογο Διδασκόντων) δικαιολογεί εν μέρει και τον λόγο 
για τον οποίο το συγκεκριμένο σχολείο δεν έγινε Πρότυπο. 

Στο Γράφημα 2 (Ν.4327/15) εμφανίζεται η νέα μορφή που πήρε το δίκτυο μετά τη διά -
σπαση του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Η πυκνότητα είναι χα μηλή  
και ίση με 0,1346 d. Η αναπαράσταση αντικατοπτρίζει τη συγκεκριμένη χρονική πε ρίο δο 
ένα δίκτυο αρκετά ανοικτό. Το δίκτυο εμφανίζεται ασύμμετρο και ιεραρχημένο, κα θώς την  
κεντρική θέση όσον αφορά στην ισχύ, την κατέχει με ποσοστό 32,91% η Ένωση αποφοί-
των Ζωσιμαίας Σχολής, δηλαδή εκείνη που έχει τον ρόλο του «βασικού παίκτη» (key-play-
er). Ο κόμβος αυτός ελέγχει την πληροφορία και τις ενέργειες για την επίτευξη του στόχου  
του δικτύου και λειτουργεί ως έλεγχος εισόδου στο δίκτυο, δηλαδή η αποτελεσματικότη-
τα της λειτουργίας του δικτύου εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον συγκεκριμένο 
κόμ βο.
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Γράφημα 1. «Αναπαράσταση δικτύου για την επαναφορά της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων  
ως Πρότυπο Σχολείο στην χρονική τομή του Ν.3966/2011»

Πίνακας 1. «Επεξήγηση βασικών ενεργών δρώντων υποκειμένων του Γραφήματος 1»

1: Υπουργείο Παιδείας

2: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

3: Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

5: Μητρόπολη Ιωαννίνων και Αγαθοεργά Καταστήματα

7: Δήμαρχος Ιωαννίνων

9-13: Βουλευτές Νομού Ιωαννίνων

14: Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας 

15, 16, 17: Σύλλογοι Αποφοίτων Προτύπων Σχολείων

18: Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

22-23: Τοπικός Τύπος
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Γράφημα 2. «Αναπαράσταση του δικτύου εκπαιδευτικής διακυβέρνησης egonet στη χρονική τομή  
του Ν.4327/15 με κέντρο την Ένωση αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων»

Πίνακας 1. «Επεξήγηση βασικών ενεργών δρώντων υποκειμένων του Γραφήματος 2»

1: Υπουργείο Παιδείας

3: Μητρόπολη Ιωαννίνων και Αγαθοεργά Καταστήματα

5: Δήμαρχος Ιωαννίνων

13, 14: Δημοτικές Παρατάξεις

19, 20, 21: Βουλευτές Ν. Ιωαννίνων

37:  Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας

36-41: Σύλλογοι αποφοίτων Προτύπων Σχολείων

43: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προτύπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής

Από την ανάλυση του δικτύου αυτού φαίνεται ότι η διάρθρωσή του σχετίζεται με την επί-
τευξη των στόχων του και την επιρροή του στην εκπαιδευτική πολιτική. Αν και ο σκο πός 
είναι κοινός και εκλογικεύεται με την εκπλήρωση της βούλησης των ευεργετών καθώς  
και την ανάγκη ύπαρξης ποιοτικών σχολείων με εξετάσεις εισαγωγής, ωστόσο τα κίνητρα  
δείχνουν να διαφέρουν μεταξύ των ενεργών δρώντων υποκειμένων. Άλλοι κινητρο δο-
τού νται από ένα κοινωνικό φαντασιακό (Tsakiris 2018· Castoriadis, 1975) που προκύπτει  
από την ιστορικότητα αυτών των σχολείων, άλλοι από την προσδοκία πρόσκτησης ενός 
κοινωνικού κεφαλαίου που θα εξασφαλίσει μια επιτυχημένη μετέπειτα πορεία για τα παι διά 
τους, άλλοι από οικονομικά κίνητρα και πιο συγκεκριμένα την προσπάθεια ιδιωτικοποίη-
σης των Δημοσίων αυτών σχολείων μέσω της σύνδεσης με τα κληροδοτήματά τους και 
άλ λοι από την ανάγκη προβολής ή αυτο-επιβεβαίωσης.
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Συζήτηση/Συμπεράσματα

Από την παρούσα ερευνητική εργασία προκύπτει ότι μέσα στο πλαίσιο του μετασχηματι-
σμού από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση, που λαμβάνει χώρα στο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον, σχηματίζονται δίκτυα κοινωνικών σχέσεων που προσπαθούν να επηρεάσουν 
την διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η περιγραφόμενη μετατόπιση της χάραξης πολιτικής 
αντα νακλά ένα νέο ρόλο για το κράτος, το οποίο χρειάζεται να συνεργάζεται και να 
ανταλ λάσσει πόρους με ένα σύνολο φορέων κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. 

Λόγω της τάσης ελλιπούς χρηματοδότησης για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης προκειμένου να ανταποκριθεί στην κοινωνία της γνώσης, τα Πρότυπα σχολεία ανα δει-
κνύονται ως «φάρος» για την ύπαρξη ποιοτικής εκπαίδευσης για τους άριστους μαθη τές. 
Η πραγματικότητα αυτή αιτιολογεί τη διαμόρφωση δικτύων εκπαιδευτικής διακυ βέρ νη-
σης με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και την αναζήτηση μορφών ιδιω τι κο-
ποίησης των συγκεκριμένων σχολείων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μη θεσμισμένο δίκτυο που αναλύεται στην πα-
ρούσα εργασία. Το συγκεκριμένο δίκτυο εκπαιδευτικής διακυβέρνησης προωθεί την έν νοια  
της αριστείας, ως όχημα για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, με σκοπό να επι-
τύχει την επανίδρυση των Πρότυπων σχολείων χρησιμοποιώντας ως επιχειρήματα την έλ-
λειψη νομοθετικών ρυθμίσεων διαφοροποιημένης μάθησης για το μαθητικό δυναμικό με  
υψηλές επιδόσεις και προτάσσοντας την κοινωνική δικαιοσύνη για τους άριστους μαθητές  
που πρέπει να κατακτήσουν αξιοκρατικά τη θέση τους στην κοινωνία. Αν και εξαιτίας της 
ετερογένειας του δικτύου προβάλλονται διαφορετικά συμφέροντα και αποτυπώνονται 
διαφορετικές απόψεις για το καθεστώς χρηματοδότησης και τη διαχείριση των κλη ρο δο-
τημάτων μεταξύ των μελών του δικτύου, ωστόσο η βασική ρητορική τους παραμένει η δυ-
νατότητα ευκαιριών στους άριστους μαθητές και η ύπαρξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Παρά  
το γεγονός της ύπαρξης ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, η χρησιμο-
ποίη ση του κοινωνικού κεφαλαίου του συγκεκριμένου δικτύου, συγκεκριμένα μέσω των 
απο φοίτων του που κατέχουν πολιτικές ή άλλες διακεκριμένες θέσεις, δίνει τη δυνατότη-
τα παρέμβασης στους κυβερνητικούς κύκλους και επιρροής στη διαδικασία χάραξης πολι-
τι κής.

Ο πολύπλοκος χαρακτήρας της συγκεκριμένης διαδικασίας που συνδέθηκε με την προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης τμήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τόσο 
με οικονομικούς όσο και με ιδεολογικούς όρους, την καθιστά ενδιαφέρον πεδίο εμπειρικής 
μελέτης, δεδομένου ότι μέσω της ανάδυσης των μη θεσμισμένων δικτύων εκπαιδευτικής 
διακυβέρνησης υλοποιήθηκαν συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και 
έλα βαν χώρα κυβερνητικές και μη κυβερνητικές διαδικασίες, οι οποίες διέρρηξαν την μο-
νολιθικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος εισάγοντας την ανάγκη για ετερογενή γνώ-
ση και άλλους πόρους στη δημόσια εκπαίδευση, υπεκφεύγοντας ωστόσο, να θέσουν επί 
τάπητος το ζήτημα της συμβολής των προρρηθέντων στην κοινωνική δικαιοσύνη. 
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Abstract

In the present work, we focus on the case of the Zosimaia School of Ioannina as a prime example 
of the study of social networks assembled to exert political influence with a view to restoring and 
maintaining the institution of the Model (Pilot) Schools. Using a combination of qualitative and 
quantitative methods, we analyze the archived material collected from public placements and map 
these networks in the two recent time periods where reforms to the model schools have taken 
place (Law 3966/2011, Law 4327/2015) impressing their structure and function and the dynam-
ics they develop in relation to their goals. The results show that the social networks studied, try to 
promote excellence not only as an educational model for improving the quality of the education 
system, but also as a means for the prevalence of the meritocracy that they link with the pro-
claimed social justice.
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Περίληψη

Η μελέτη εστιάζεται σε όψεις ανισοτήτων που βιώνουν οι φοιτητές/τριες με διαφορετικά κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις φοιτητών 
με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει στη διάρκεια των σπου-
δών τους και για την υποστήριξη που λαμβάνουν από τα πανεπιστήμιά τους. Η θεωρία του Bourdieu  
και ιδιαίτερα η έννοια τουhabitus αξιοποιούνται για να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα ερωτη μα το-
λο γίου που συμπληρώθηκε από 1260 άτομα το 2018-2019 σε τρία πανεπιστήμια. Αυτά δείχνουν 
ότι το «ίδρυμα φοίτησης» σχετίζεται σημαντικά με τα υπό εξέταση ζητήματα αναδεικνύοντας τη ση-
μασία μελέτης των ιδρυματικών πολιτικών και πρακτικών υποστήριξης των σπουδών, τόσο για την  
κατανόηση του μηχανισμού αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας στην ελληνική ανώτατη εκ παί-
δευ ση σήμερα, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών ανταπόκρισης στις διαφοροποιημένες ανάγκες 
του φοιτητικού πληθυσμού και προώθησης της συμπερίληψης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανώτατη εκπαίδευση, habitus, ακαδημαϊκές δυσκολίες, υποστήριξη φοίτησης, συ-
μπε ρίληψη 

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες οι πολιτικές της ανώτατης εκπαίδευσης (AE) αναπτύσσονται 
στην κατεύθυνση προώθησης της ισότητας στην πρόσβαση αλλά και ευκαιριών ισότιμης 
συμ μετοχής στην ακαδημαϊκή ζωή (Reay, 2017, Τroxel, 2010). Η σύγχρονη έρευνα ωστό-
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σο, μελετά την αναπαραγωγή της ανισότητας στην AE, με βάση το επιχείρημα ότι η διεύ-
ρυνση της συμμετοχής μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων στην AE δε συνε πάγεται  
αυτόματα την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης, κυρίως λόγω της αυξανό-
με νης κοινωνικής και πολιτισμικής ετερογένειας του φοιτητικού πληθυσμού (Αrche retal.,  
2003, Burke, 2013, Pitzalis & van Zanten, 2017, Crozier, Reay & Clayton, 2019). Οι 
φοι τητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην 
ακα δημαϊκή ζωή τόσο αναφορικά με τις γνωστικές απαιτήσεις, την ανταπόκριση στο πρό-
γραμμα σπουδών και τις σχέσεις με τους διδάσκοντες (Purcelletal, 2009· Croll & Attwood, 
2013) όσο και αναφορικά με την κοινωνική ενσωμάτωση (Trowler, 2010· Σιάνου-Κύρ - 
γιου, 2010).

Τα ιδρύματα αναπτύσσουν στρατηγικές υποστήριξης με σκοπό τη «συγκράτηση» των 
φοιτητών (Thomas, 2002) και την ολοκλήρωση των σπουδών τους (Crosling, Thomas &  
Heagney, 2008). Η ευρωπαϊκή ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής για την ΑΕ προωθεί  
στρατηγικές που αφορούν κυρίως στην αναμόρφωση του διδακτικού πλαισίου στην κα-
τεύ θυνση ενίσχυσης φοιτητοκεντρικής μάθησης, ανάπτυξης μαθησιακών αποτελε σμά των  
και εξασφάλισης διαδικασιών αξιολόγησης συμβατών με τις απαιτήσεις φοιτητών/τριών 
π.χ. με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες (EUA, 2015). Επιπλέον, προωθείται η εφαρμο-
γή πρακτικών ακαδημαϊκής καθοδήγησης αναφορικά με τις απαιτήσεις των προγράμματα 
σπουδών, π.χ. προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, επιλογές μαθημάτων, προαπαιτούμενα 
κτλ., καθώς και η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της πορείας σπουδών και υπη-
ρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για υποστήριξη των ομαλών μεταβάσεων των 
αποφοίτων στην αγορά εργασίας (European Commission, 2015, 2017). Τέλος, προωθού-
νται συστήματα φοιτητικής μέριμνας που να συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των φοιτητών εξασφαλίζοντας υπηρεσίες υγείας, ψυχολογικής στήριξης και οικονομικής 
ενί σχυσης με τη μορφή υποτροφιών, φορολογική διευκολύνσεων στις οικογένειες και 
πα ροχών διαβίωσης (European Commission, 2015, European Commission/EACEA/Eu-
rydice, 2018).

Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι τα ιδρύματα της ΑΕ εφαρμόζουν διαφορετικές στρα-
τηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας και υποστήριξης του φοιτητικού πληθυ σμού  
(Crozier & Reay, 2011). Ένα βασικό στοιχείο αυτής της διαφοροποίησης σχετίζεται με το  
γεγονός ότι μικρότερα ιδρύματα εμφανίζουν μεγαλύτερη «ετοιμότητα» υποστήριξης των 
φοι τητών/τριών τους σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς η εξατομικευμένη 
εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων είναι περισσότερο εφικτή. Από την άλλη πλευρά, τα  
ιδρύματα μεγαλύτερου μεγέθους χειρίζονται αυτά τα ζητήματα σε «κεντρικό» επίπεδο μέσα  
από προ-τυποποιημένες διαδικασίες που οι φοιτητές χρειάζεται να ανακαλύπτουν, να πα-
ρακολουθούν και να αξιοποιούν συστηματικά προκειμένου να λαμβάνουν την υποστήριξη 
που χρειάζονται σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο (European Commission, 2015).

 
Θεωρητικό Πλαίσιο

Η μελέτη αξιοποιεί την έννοια του «habitus» (Bourdieu & Passeron, 1996· Bourdieu 2004),  
με σκοπό να φωτίσει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι φοιτητές την παρουσία και τη δια- 
 δρομή τους στην ΑΕ σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις πρακτικές υποστήριξης των ιδρυ-
μάτων. 
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Σύμφωνα με τον Μουζέλη (1994: 54) «[τ]οhabitus μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα υπο κει-
μενικό αλλά όχι ατομικό σύστημα από εσωτερικευμένες δομές (Internalised Structures), 
σχήματα αντίληψης, σύλληψης και δράσης που είναι κοινά σ’ όλα τα μέλη μιας ομάδας ή  
τάξης και που συνιστούν την προϋπόθεση κάθε αντικειμενοποίησης και ενόρασης». Η έν-
νοια προσδιορίζει το σύνολο των προδιαθέσεων που φέρουν κοινωνικά τα άτομα και μέ-
σα από τις οποίες αντιλαμβάνονται, αξιολογούν και αναπτύσσουν «επιλεκτικά» και «πο-
λύτροπα» την δράση τους εντός των διαφορετικών πεδίων πρακτικής (ό.π.: 56, Reay, 2004).  
Μεθοδολογικά, η έννοια του habitus συμβάλλει ώστε οι αλληλεπιδράσεις αυτές να μπο-
ρούν να αναλυθούν ως συνδέσεις του παρελθόντος με το παρόν των συλλογικών και 
ατο μικών κοινωνικών τροχιών στα πεδία της πρακτικής (Reay, 2004). 

Σε αυτό το πλαίσιο μελέτης, προεξάρχουσα θέση κατέχουν οι αναλύσεις για το institu-
tionalhabitus (Τhomas, 2002, Reay 2004). Η McDonough (1997) αξιοποίησε για πρώτη 
φορά την έννοια του habitus με σκοπό να αποκαλύψει τη σημασία των ιδρυματικών πρα-
κτικών. Οι Reay et al. (2001) διερεύνησαν τον αντίκτυπο που ασκούν τα ιδρύματα στην 
επίτευξη των επακόλουθων διαδρομών των ατόμων εντός της Α.Ε. Σύμφωνα με αυτήν τη 
μελέτη, η εκπαιδευτική κατάσταση, οι οργανωτικές πρακτικές και οι σχέσεις καθηγητών-
φοιτητών είναι συστατικά του habitus και επηρεάζουν τη διαδικασία και το πρότυπο των  
επιλογών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ομοίως, ο Morrison (2009), χρησιμοποίησε το εκ-
παι   δευτικό status των ιδρυμάτων για να εξετάσει τις επιδράσεις του institutionalhabitus 
στις επιλογές σπουδών μιας ομάδας νέων από την εργατική τάξη. Οι πιο πρόσφατες 
εμπει ρικές έρευνες προσπαθούν εκτενώς να καθιερώσουν την έννοια του habitus, εστιά-
ζοντας την ανάλυση της κοινωνικής αναπαραγωγής στις βασικές οργανωτικές πτυχές 
των ιδρυμάτων, τις διαφοροποιήσεις τους και τις επιπτώσεις τους στις προοπτικές και τις 
ενέργειες των ατόμων (Byrdetal, 2019).

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι εμπειρίες ζωής που καθορίζουν το habitus των 
φοι τητών συνεισφέρουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αντιλήψεων απέναντι στην 
προ οπτική των σπουδών καθώς και κριτηρίων λήψης κρίσιμων αποφάσεων σε σχέση με  
αυτές, π.χ. επιλογή αντικειμένου και ιδρύματος σπουδών (Reay, David, & Ball, 2005· 
Moniarou-Papaconstantinou, Tsatsaroni, Katsis & Koulaidis, 2010). Σε ελληνική έρευνα  
σχετική με τις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών με ομοίως υψηλές επιδόσεις αλλά δια-
φορετική κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, τα ευρήματα δείχνουν ότι η επιλογή αντι κει-
μένου και ιδρύματος σπουδών καθορίζεται από το κοινωνικο-οικονομικό υποβάθρου των  
φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι με προνομιούχο υπόβαθρο επιλέγουν υψηλού κύ-
ρους πεδία σπουδών όπως ιατρική και νομική (Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 2011). Η δια- 
 δικασία επιλογής παραπέμπει σε μια «διαδικασία αντιστοίχισης» μεταξύ του habitus που 
φέρουν οι φοιτητές με αυτό των ιδρυμάτων, η οποία «οδηγεί» τα άτομα μη προνομιούχας 
κοινωνικής καταγωγής να τείνουν να σπουδάζουν σε ιδρύματα χαμηλότερης αναγνώρισης 
αναφορικά με το κύρος των σπουδών και τις προοπτικές του πτυχίου (ό.π.).

Όσον αφορά τη φοίτηση στην ΑΕ, μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας, με ανα φο-
ρά στο έργο των Bourdieu και Passeron (1996), ασχολείται με το γεγονός ότι οι φοι τητές 
από μη προνομιούχα περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες συ γκρι τικά με  
τους προνομιούχους φοιτητές στο ακαδημαϊκό πεδίο καθώς αγωνίζονται να κατα νοή σουν  
τους «κανόνες του παιχνιδιού». Για τους Nairz-Wirth κ.ά. (2017) οι «μη πα ρα δοσιακοί φοι-
τητές», δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους στο ακαδημαϊκό πεδίο και να ολοκληρώ-
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σουν τις σπουδές τους κυρίως λόγω των εμπειριών συμβολικής βίας που βιώνουν κατά την 
παραμονή τους στην ΑΕ και οι οποίες εδράζονται στη σύγκρουση του habitus που έχουν  
διαμορφώσει στην οικογένεια και το σχολείο τους – «της αίσθησης της κοινωνικής θέσης» 
και των απαιτήσεων που τους θέτει το habitus του ακαδημαϊκού πεδίου. Τα εμπόδια αυτά  
γίνονται μεγαλύτερα για τους μη προνομιούχους φοιτητές όταν σπουδάζουν σε πιο επι-
λε κτικά ιδρύματα (Reay, Crozier & Clayton, 2010). Από μια άλλη σκοπιά, οι Jin και Ball  
(2019: 5) σε πρόσφατο άρθρο τους με αντικείμενο την παρουσία μη προνομιούχων φοι-
τητών εργατικής τάξης στα ελίτ πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι αυτοί οι φοιτητές επι-
βιώνουν τυχαία σε αυτά και πάντα αισθάνονται σαν «ψάρια έξω από το νερό». Αμφισβη-
τούν έτσι τις δυνατότητες «μετασχηματισμού του habitus» που ταξικά φέρουν αυτοί οι 
φοιτητές, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες της ατζέντας 
πολιτικής για τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ΑΕ. 

Το ελληνικό πλαίσιο 

Στο ελληνικό συγκείμενο, ζητήματα ανισοτήτων και πολιτικών για την υποστήριξη της 
φοίτησης αποτελούν κεντρικό θέμα στην εγχώρια ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(Σιάνου-Κύργιου, 2010). Καίριο ζήτημα αποτελούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής 
στο πανεπιστήμιο, ειδικά μετά το 2000 που συντελέστηκε η μεγαλύτερη διεύρυνση της 
ΑΕ μέσω της ίδρυσης νέων πανεπιστημίων και τμημάτων. Από κοινωνιολογική σκοπιά 
(Sianou-Kyrgiou,2010, Sianou-Kyrgiou&Tsiplakides, 2011), και με αναφορά στο ελληνι-
κό συγκείμενο, διαφαίνεται ότι οι πολιτικές διεύρυνσης της συμμετοχής συνοδεύονται  
από διαστρωμάτωση των ιδρυμάτων και οι εκπαιδευτικές επιλογές παραμένουν κοινωνικά 
προσδιορισμένες.

Ο χρόνος αποφοίτησης και ο αριθμός των φοιτητών/τριών «πέρα των κανονικών εξα-
μήνων» τέθηκε επιτακτικά ως πρόβλημα μετά το 2002. Ενδεικτικά, ο Κυπριανός (2016)  
σημειώνει πως 3 στους 10 φοιτητές καθυστερούν να αποφοιτήσουν σε σχέση με τον προ-
βλεπόμενο χρόνο αποφοίτησης. Η μελέτη της Σιάνου-Κύργιου (2014) για τη λιμνάζου σα  
φοίτηση στην Ελλάδα αναδεικνύει το πρόβλημα της καθυστέρησης των σπουδών.  
Σύμ  φωνα με τη Σιάνου-Κύργιου (2014), το ζήτημα της καθυστέρησης των σπουδών συν-
δέεται με τον ανεπαρκή βαθμό ένταξης των φοιτητών στην ακαδημαϊκή και κοινωνική  
ζωή μετά την αλλαγή που επιφέρει η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 
φοίτηση αλλά και με το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο. Ωστόσο, μια τέτοια θεώ ρη-
ση, δεν φαίνεται να έχει εμπεδωθεί στο ελληνικό πλαίσιο στο επίπεδο της λήψης μέτρων 
αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς η διαγραφή των φοιτητών που προσδιορίζονται 
ως «αιώνιοι» φοιτητές είναι το μόνο μέτρο που καταγράφηκε για την Ελλάδα στην κα-
τεύθυνση επιτάχυνσης του χρόνου λήψης πτυχίων σε σχετική ευρωπαϊκή έκθεση (Euro-
pean Commission, 2015).

Την τελευταία πενταετία τα ζητήματα της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ένταξης των 
φοιτητών έχουν αναδειχτεί ως δείκτες ποιότητας των ιδρυμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην ΑΕ από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΑΔΙΠ). Στην ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ (2016), περιγράφεται η ύπαρξη σχετικών μέτρων  
και υπηρεσιών υποστήριξης στα ελληνικά ιδρύματα ΑΕ, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις 
συνιστώνται αλλαγές στην κατεύθυνση αποτελεσματικότερης ρύθμισης της ακαδημαϊκής 
πορείας των φοιτητών/τριών και ανταπόκρισης στις ανάγκες τους, ειδικά των μη προνο-
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μιούχων όπως των εργαζομένων και των φοιτητών χαμηλής επίδοσης. Για παράδειγμα, 
συ στήνονται στα ιδρύματα μέτρα, όπως προσφορά ευέλικτων διαδρομών φοίτησης, συμ-
βουλευτική υποστήριξη για ακαδημαϊκά και προσωπικά θέματα, ανάπτυξη μηχανισμού πα- 
ρακολούθησης του φοιτητικού πληθυσμού, των αναγκών του αλλά και της πορείας που  
διαγράφει εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. 

Μέθοδος

Η μελέτη στηρίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Εκ παι δευτικές διαδρομές στο ελληνικό Πανεπιστήμιο: Ετερότητα, ανισότητα και συμπε-
ρί  λη ψη» (ΕΣΠΑ - Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β΄, 
2014-2020 - ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Η έρευνα εξέτασε ζητήματα διακρίσεων, 
ανι σοτήτων και συμπεριληπτικών πρακτικών στην ΑΕ και έθεσε ερωτήματα για το εάν και  
πώς αυτά επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές διαδρομές προπτυχιακών φοιτητών/τριών. Ειδι-
κό τερα, η παρούσα δημοσίευση επικεντρώνεται στις αντιλήψεις των φοιτητών για δυσκο -
λίες που αντιμετωπίζουν και συνδέονται με μορφές ανισοτήτων καθώς και για την υπο-
στήριξη της φοίτησης από τα ιδρύματα.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω 1260 έγκυρων κλειστού τύπου ερωτηματολογίων 
της κλίμακας Likert που συμπληρώθηκαν μέσα από βολική δειγματοληψία από φοιτητές 
στα τελευταία δύο έτη των σπουδών τους. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το 2018-2019 σε 
τρία ελληνικά πανεπιστήμια με διαφορετικά γεωγραφικά, ιστορικά και οργανωτικά χαρα-
κτη ριστικά. Ειδικότερα, έχουν επιλεγεί ένα κεντρικό ιστορικό πανεπιστήμιο, με υψηλό 
βαθ μό επιλεκτικότητας (υψηλές βάσεις εισόδου) (Πανεπιστήμιο Α), ένα περιφερειακό πα-
νεπιστήμιο με σημαντική πορεία και παγιωμένη θέση στην ελληνική ΑΕ (Πανεπιστήμιο Β)  
και ένα νεότερο περιφερειακό πανεπιστήμιο με εξακτινωμένες διοικητικές και εκπαιδευτι-
κές δομές και έμφαση στην τοπική ανάπτυξη της περιφέρειας αναφοράς του (Πανεπιστήμιο 
Γ). Αφού λάβαμε τις σχετικές άδειες από τα τμήματα, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε  
έντυπη μορφή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Πριν από τη συμπλήρωση γινόταν ενη-
μέ ρωση για τον σκοπό της έρευνας και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων 
μέσω της διασφάλισης της ανωνυμίας τους. Η επιλογή των φοιτητών ήταν τυχαία και μο-
ναδικό κριτήριο επιλογής αποτέλεσε το ίδρυμα φοίτησης και το έτος σπουδών τους. Σύμ-
φωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Reay et al. 2001) αναμένονται διαφοροποιήσεις ανά-
μεσα στα ιδρύματα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενδεικτικά, το τελευταίο, ενδέχεται 
να διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες υποστήριξης της ένταξης των φοιτητών/τριών του 
μέσα, για παράδειγμα, από την καθημερινή επικοινωνία και τις στενές κοινωνικές σχέσεις 
που το συγκεκριμένο περιβάλλον επιτρέπει. 

Στην παρούσα δημοσίευση, απαντώνται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 
Α.  Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τις δυσκολίες που συνδέονται με 

ανισότητες και διακρίσεις στο πανεπιστήμιο;
Β.  Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τα μέτρα υποστήριξης που παρέχουν 

τα ιδρύματα για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων; 
Γ.  Πώς σχετίζονται το ίδρυμα φοίτησης και το υπόβαθρο των φοιτητών/τριών με τις 

αντι λή ψεις και τις εμπειρίες τους για τις δυσκολίες που βιώνουν και τα μέτρα υπο στή-
ρι ξης που λαμβάνουν; 
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Ως προς την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων, σημειώνεται πως έγινε περιγραφική 
ανάλυση των στοιχείων του ερωτηματολογίου. Εξετάσθηκε η επίδραση των μεταβλητών 
«Ίδρυμα Φοίτησης» (I1) και «Υπόβαθρο» (I11) στις απόψεις των φοιτητών για τις δυσκο λίες  
στο Πανεπιστήμιο και τα μέτρα υποστήριξης της φοίτησης, οι οποίες με βάση τη βιβλιο γρα-
φία, αναδεικνύονται καίριες για τα υπό εξέταση ζητήματα (Crozier, et al., 2019). Η ανά-
λυση διενεργήθηκε με ανεξάρτητα t-test (independent samplest-test) για τη σύγκριση  
των μέσων όρων των τιμών των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι φοιτητές/τριες και των 
μέτρων στήριξης που οι φοιτητές/τριες υποστηρίζουν ότι έλαβαν, σε σχέση με το ίδρυμα 
φοίτησης και το οικογενειακό τους υπόβαθρο.

Συμμετέχοντες 

Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 1260 συμμετεχόντων/ου - 
σών στην έρευνα. Η μεταβλητή I11 είναι μικτή και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως χα- 
 μηλό οικογενειακό εισόδημα (<10.000 ευρώ ετησίως), αριθμό των μελών της οικο γε νείας 
(μονογονεϊκή ή πολύτεκνη) και ένταξη σε ομάδες όπως μετανάστες, Ρομά, Μουσουλ μά-
νοι της Θράκης, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ, φυλακισμένοι/αποφυλακισθέντες, εξαρτη μένοι (ή 
πρώην) από ουσίες. 

Πίνακας 1: «Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα»

Ίδρυμα Παν Α
52.4%

Παν Β
32%

Παν Γ
15.6%

Έτος Σπουδών 3ο
36.4%

4ο
42.8%

> 4ο
20.8%

Φύλο Α
31.1%

Θ
68.9%

Χώρα Γέννησης Ελλάδα
95%

Άλλη
5%

Μητρική Γλώσσα Ελληνική
96.5%

Άλλη
3.5%

Εθνικότητα Ελληνική
84.6%

Άλλη
15.4%

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ≤ 5000
9.6%

5001-10000
18.9%

10001-20000
33.8%

20001-30000
23.9%

> 30000
13.9%

Μηνιαίο Κόστος Σπουδών ≤ 300
51.3%

301-500
28.8%

501-700
15.8%

> 700
4.1%

Επαγγελματική Κατηγοριοποίηση 1 2 3 4 5

Πατέρας
Μητέρα

9.4%
14.0%

52.9%
13.1%

29.1%
27.8%

7.1%
37.4%

1.5%
7.7%

Επίπεδο Εκπαίδευσης Α΄ Εκπ/ση Β΄ Εκπ/ση Πτυχίο Μετ. Σπουδές

Πατέρας 
Μητέρα

8.9%
6.8%

46.2%
47.1%

35.7%
38.0%

9.1%
8.1%

Μεγάλωσα με: Δύο γονείς
92.2%

Έναν γονέα
7.7%

Χωρίς γονείς
0.1%

1ο μέλος οικογένειας που σπουδάζει ΝΑΙ: 40.5% ΟΧΙ: 59.5%

Εργάζεται ΝΑΙ: 30.2% ΟΧΙ: 69.8%

Υπόβαθρο (μετανάστης, μουσουλμάνος της Θράκης, 
πρόσφυγας, ΑμεΑ, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
<10.000, μέλος μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας)

ΝΑΙ: 43.1% ΟΧΙ: 56.9%



613Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Αποτελέσματα

Δυσκολίες στη διάρκεια των σπουδών

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές 
κα τά τη διάρκεια των σπουδών σχετίζονται με τη μάθηση. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται 
στο Διάγραμμα 1, 81,7% των φοιτητών δυσκολεύτηκε στα μαθήματα λόγω του φόρτου 
εργασίας και το 81,1% λόγω στων απαιτήσεων των μαθημάτων. 

Διάγραμμα 1: «Ακαδημαϊκές δυσκολίες»

Ανάμεσα στις δυσκολίες που είχαν σχετικά υψηλή απήχηση κατατάσσονται και οι οικονο-
μι κές δυσκολίες αλλά και τα προσωπικά/οικογενειακά προβλήματα. Oι οικονομικές δυ-
σκολίες και τα προσωπικά/οικογενειακά προβλήματα συγκεντρώνουν 56,9% και 54,2% 
των απαντήσεων αντίστοιχα. Οι δυσκολίες στην κοινωνική ενσωμάτωση των φοιτητών 
ση μειώνουν μικρότερα ποσοστά θετικής απόκρισης σε σχέση με τις ακαδημαϊκές δυ σκο-
λίες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2. 
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Διάγραμμα 2: «Κοινωνικές δυσκολίες»

Μέτρα υποστήριξης της φοίτησης 

Όσον αφορά στα μέτρα υποστήριξης που, σύμφωνα με τους φοιτητές/τριες, λαμβάνονται 
στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι φοιτητές 
θεωρούν το ελληνικό Πανεπιστήμιο αρκετά υποστηρικτικό (ποσοστά >75%). Όπως απο -
τυ  πώνεται στο Διάγραμμα 3 για τα μέτρα υποστήριξης, το μεγαλύτερο έλλειμμα κατα γρά-
φε ται σε δομές και μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων (74,90%)  
και των διακρίσεων λόγω της διαφορετικότητας (74,70%). 

Διάγραμμα 3: «Μέτρα για την υποστήριξη των φοιτητών»
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Σχέσεις του ιδρύματος φοίτησης και του υπόβαθρου των φοιτητών  
με τις δυσκολίες και τα μέτρα υποστήριξης 

Επίδραση παραγόντων 

Σύμφωνα με τα ευρήματα (Πίνακας 2), το ίδρυμα φοίτησης επιδρά στις δυσκολίες μά-
θη σης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες, διαφοροποιώντας τις αντιλήψεις τους για 
κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι  
διαφορές στις δυσκολίες αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό προβλήματα μάθησης που συ -
νάντησαν οι φοιτητές, όπως για παράδειγμα, χαμηλή επίδοση (<.001), ανεπαρκείς υπο-
δομές (<.001) και φόρτος εργασίας των μαθημάτων (<.001). Αντίθετα, όπως φαίνεται στον  
ίδιο πίνακα, το ίδρυμα φοίτησης δεν επιδρά σημαντικά στις δυσκολίες των φοιτητών κατά  
την ενσωμάτωσή τους σε κοινωνικές σχέσεις της ζωής του Πανεπιστημίου (<.183) και στην  
αντιμετώπιση των εμποδίων που προέρχονται από τη διαφορετικότητα των ατόμων 
(<.361). 

Όσον αφορά στο οικογενειακό υπόβαθρο, στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 2, διαπι στώ-
νεται ότι επηρεάζει τις οικονομικές, οικογενειακές και τις προσωπικές δυσκολίες (<.001)  
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις προο-
πτικές για επαγγελματική αποκατάσταση (<.004). Οι φοιτητές/τριες με λιγότερο προνο-
μιού χο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο έχουν περισσότερα οικογενειακά και προσωπικά 
προ βλήματα, μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες και είναι περισσότερο πιθανό να απο-
θαρ ρυνθούν λόγω των μειωμένων επαγγελματικών προοπτικών.

Πίνακας 2: «Ίδρυμα φοίτησης και οικογενειακό υπόβαθρο ως παράγοντες επίδρασης  
στις απαντήσεις για τις δυσκολίες»

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ίδ
ρυ

μα
 

Σπ
ου

δώ
ν

Υπ
όβ

αθ
ρο

Ίδ
ρυ

μα
 

Σπ
ου

δώ
ν

Υπ
όβ

αθ
ρο

Δυσκολίες να ανταπεξέλθω 
στις απαιτήσεις των 
μαθημάτων και κακές επιδόσεις

<0.001 0.236 Οικογενειακά και προσωπικά 
προβλήματα 0.288 <0.001

Το αντικείμενο σπουδών  
δεν με ενδιάφερε 0.022 0.028 Προβλήματα υγείας  

ή ψυχολογικά προβλήματα 0.333 0.295

Τα μαθήματα δεν μου 
προκαλούσαν το ενδιαφέρον 0.007 0.371 Αποθάρρυνση λόγω μειωμένων 

επαγγελματικών προοπτικών 0.61 0.004

Το Παν/μιο δεν μου προσέφερε 
την υποστήριξη που χρειαζόμουν 0.022 0.016 Δυσκολίες ένταξης σε παρέες 

και κοινωνικά δίκτυα 0.183 0.114

Οι υποδομές του Παν/μίου δεν 
ήταν επαρκείς για τη μελέτη μου <.001 0.55 Εμπόδια που προέρχονται  

από τη διαφορετικότητά μου 0.361 0.115

Τα μαθήματα ήταν δύσκολα και 
ο φόρτος εργασίας μεγάλος <.001 0.606 Προβλήματα στις σχέσεις μου 

με τους καθηγητές 0.488 0.537

Προβλήματα στις σχέσεις μου με 
τους/τις συμφοιτητές/τριές μου 0.011 0.399

Οικονομικές δυσκολίες 0.051 <.001

 



616 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο Πίνακα 3 δείχνουν ότι το ίδρυμα φοίτησης επι-
δρά σημαντικά στις αντιλήψεις των φοιτητών για όλες τις κατηγορίες υποστηρικτικών μέ-
τρων που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, οι συσχετίσεις ανάμεσα στα μέτρα στήριξης  
και στο οικογενειακό υπόβαθρο των φοιτητών είναι σημαντικές μόνο αναφορικά με τα μέ-
τρα υποστήριξης των φοιτητών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα (<.025), των φοιτητών 
με οικονομικές δυσκολίες (<.011) και με την παροχή ίσων ευκαιριών ακαδημαϊκής επι-
τυ χίας (<.004). Οι φοιτητές από μη προνομιούχο οικογενειακό υπόβαθρο δηλώνουν ότι 
υπάρ χει ανάγκη από περισσότερη υποστήριξη σε αυτά τα επίπεδα. 

Πίνακας 3: «Ίδρυμα φοίτησης και κοινωνικό υπόβαθρο ως παράγοντες επίδρασης  
στις απαντήσεις για τα μέτρα στήριξης»

ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ίδρυμα 
Σπουδών Υπόβαθρο

Μέτρα καταπολέμησης της ανισότητας των φύλων <.001 0.36

Μέτρα υποστήριξης φοιτητών/τριών από άλλες εθνικότητες <.001 0.358

Μέτρα υποστήριξης φοιτητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο <.001 0.412

Μέτρα υποστήριξης φοιτητών/τριών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 0.002 0.025

Μέτρα υποστήριξης φοιτητών/τριών με οικονομικές δυσκολίες 0.015 0.011

Μέτρα υποστήριξης φοιτητών/τριών ΑΜΕΑ <.001 0.155

Μέτρα παροχής ίσων ευκαιριών για την ακαδημαϊκή επιτυχία όλων 0.002 0.004

Αποτελεσματικές δομές για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και των διακρίσεων <.001 0.1

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι οι ανισότητες που πλήττουν τους μη προνομιούχους κοι-
νω νικά και οικονομικά φοιτητές εξακολουθούν να εμμένουν στην ελληνική ΑΕ παρά τις 
πο λιτικές διεύρυνσης της συμμετοχής και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πα-
ρά γοντες αναπαραγωγής της ανισότητας (Σιάνου-Κύργιου, 2010·Sianou-Kyrgiou, 2010· 
Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 2011), ειδικά, όπως φαίνεται στη συνέχεια της ανάλυσης, 
στα ιδρύματα με τις υψηλότερες ακαδημαϊκές απαιτήσεις.

Συσχετίσεις Παραγόντων 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ 
των αντιλήψεων των φοιτητών για τις δυσκολίες με το ίδρυμα φοίτησης και το υπόβαθρό 
τους. Για να επαληθεύσουμε και να διερευνήσουμε περαιτέρω την επίδραση που έχει το  
οικογενειακό υπόβαθρο και το ίδρυμα μελέτης στις διαφορετικές αντιλήψεις των μαθητών 
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και την υποστήριξη που έλαβαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους, διεξήγαμε στατιστικά ανάλυση με ANOVA. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Α δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν περισσότερες 
δυσκολίες από αυτούς του Πανεπιστημίου Β και από αυτούς του Πανεπιστημίου Γ. Επίσης, 
δείχνουν ότι οι φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό υπόβαθρο ανεξάρτητα από το ίδρυμα στο 
οποίο φοιτούν αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται κυρίως, όπως  
είδαμε πιο πάνω, με οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα, με οικονομικές δυσκολίες 
και την ανασφάλεια λόγω των μειωμένων επαγγελματικών προοπτικών.



617Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Πίνακας 4: «Δυσκολίες σε σχέση με το ίδρυμα φοίτησης και το οικογενειακό υπόβαθρο (Anova)»

Μέσος όρος δυσκολιών (Bmean)  
Interaction p=.434

Ίδρυμα Φοίτησης (p=.024)

Υπόβαθρο
(p=.002) Παν Α Παν Β Παν Γ

Χαμηλό 2.057
(n=288)

1.974
(n=154)

1.862
(n=81)

Υψηλό 1.870
(n=348)

1.866
(n=235)

1.787
(n=10)

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ 
των αντιλήψεων των φοιτητών για τα μέτρα υποστήριξης με το ίδρυμα φοίτησης και το  
οικογενειακό τους υπόβαθρο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η επίδραση του ιδρύματος φοί-
τη σης είναι σημαντική (p<.001). Ειδικότερα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Γ θεωρούν 
περισσότερο υποστηρικτικό το πανεπιστήμιό τους συγκριτικά με αυτούς του Πανεπιστημίου 
Β και του Πανεπιστημίου Α. Το οικογενειακό υπόβαθρο των φοιτητών δεν επηρεάζει το 
βαθμό που θεωρούν υποστηρικτικά τα ιδρύματά τους.

Πίνακας 5: «Μέτρα στήριξης σε σχέση με το ίδρυμα φοίτησης και το οικογενειακό υπόβαθρο  
(Anova)»

Μέσος όρος μέτρων υποστήριξης (Cmean)  
Interaction p<.858

Ίδρυμα Φοίτησης (p<.001)

Υπόβαθρο
(p=.897) Παν Α Παν Β Παν Γ

Χαμηλό 2.539
(n=246)

2.446
(n=132)

2.843
(n=77)

Υψηλό 2.501
(n=311)

2.478
(n=214)

2.823
(n=97)

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα πρώτα ευρήματα έρευνας με αντικείμενο την 
ετερότητα, ανισότητα και συμπερίληψη στην ελληνική ΑΕ σήμερα. Επικεντρώνεται στη 
διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών/τριών με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο 
σε διαφορετικά ιδρύματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και για τα μέτρα υπο στή-
ριξης στο πανεπιστήμιο της φοίτησής τους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις απαντήσεις των φοιτητών/τριών κυριαρχούν οι 
δυ σκολίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα, ειδικά αυτές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των 
μα  θημάτων, τον υψηλό φόρτο εργασίας και τις χαμηλές επιδόσεις. Αναφορικά με τις δυ-
σκο λίες που σχετίζονται με κοινωνική διάσταση της ανισότητας τα ευρήματα δείχνουν 
ότι φοιτητές/τριες από μη προνομιούχο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο δηλώνουν ότι 
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αντι μετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια και αποθαρρύνονται πε-
ρισσότερο λόγω των μειωμένων επαγγελματικών προοπτικών συγκριτικά με τους φοι τη-
τές με προνομιούχο οικογενειακό υπόβαθρο (Σιάνου-Kύργιου, 2010). 

Αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της φοίτησης, η πλειονότητα των φοιτητών/τριών 
του δείγματος δηλώνει ότι θεωρεί τα ιδρύματα αρκετά υποστηρικτικά για το σύνολο των 
διαστάσεων ανισότητας και διακρίσεων που αξιολογεί το ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, τα  
ευρήματα της ανάλυσης για τις αντιλήψεις των μη προνομιούχων φοιτητών/τριών σχετι-
κά με τα παρεχόμενα μέτρα υποστήριξης, ανάδειξαν διαφοροποιήσεις οι οποίες κατα δει-
κνύουν ότι τα μέτρα που αφορούν τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες και τις ανάγκες πα-
ρο χής ίσων ευκαιριών ακαδημαϊκής επιτυχία για όλους δε θεωρούνται επαρκή. Το εύρημα 
αυτό δείχνει ότι η διεύρυνση της συμμετοχής μη προνομιούχων φοιτητών στην ΑΕ δεν 
συνοδεύεται από την εξασφάλιση επαρκών βοηθημάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα 
των κοινωνικο-οικονομικών ελλειμμάτων και ίσων ευκαιριών ακαδημαϊκής επιτυχίας για 
όλους (Sianou-Kyrgiou, 2010· Sianou-Kyrgiou&Tsiplakides, 2011).

Τα κύρια αποτελέσματα του τρίτου μέρους της ανάλυσης των δεδομένων αναφορικά 
με τις σχέσεις του ιδρύματος φοίτησης και του υπόβαθρου των φοιτητών με τις αντιλήψεις 
τους για τις δυσκολίες και τα μέτρα υποστήριξης, ανάδειξαν δύο κύρια στοιχεία. Πρώτον, 
ότι οι φοιτητές με μη προνομιούχο οικογενειακό υπόβαθρο βιώνουν περισσότερες δυ-
σκο λίες στην ΑΕ συγκριτικά με τους προνομιούχους συμφοιτητές τους ανεξάρτητα από το  
ίδρυμα φοίτησης και δεύτερον ότι οι φοιτητές ανάλογα με το ίδρυμα και ανεξάρτητα από  
το οικογενειακό τους υπόβαθρο αποτιμούν διαφορετικά την επάρκεια των μέτρων υπο  - 
στή  ριξης των σπουδών τους. Έτσι, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Α δήλωσαν ότι δέ χο-
νται τη μικρότερη υποστήριξη συγκριτικά με αυτούς του Πανεπιστημίου Β και του Πα  νε-
πιστημίου Γ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το παλαιότερο και με την υψη λό-
τερη αναγνώριση πανεπιστήμιο του δείγματος εμφανίζεται στις δηλώσεις των φοιτη τών 
ως το ίδρυμα που προσφέρει τη λιγότερη υποστήριξη στις δυσκολίες των σπου δών.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της διαστρωμάτωσης των ιδρυμάτων ως 
παράγοντα που δεν σχετίζεται μόνο με τις επιλογές σπουδών (Sianou-Kyrgiou, 2010) αλ-
λά και με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα ιδρύματα για την υποστήριξη της φοίτησης  
και την άμβλυνση των δυσκολιών που βιώνουν οι φοιτητές ειδικά οι κοινωνικά μη προνο-
μιούχοι, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες κατά την ακα - 
δημαϊκή τους ζωή συγκριτικά με τους συμφοιτητές τους από προνομιούχα περιβάλλο ντα 
(Croll & Attwood, 2013· Reay, Crozier & Clayton, 2009). Ακόμη, όπως φαίνεται οι δυ - 
σκολίες αυτές μεγαλώνουν όσο αυξάνεται το κύρος του ιδρύματος (Jin &Ball, 2019). 

Συνάγεται, συνεπώς από τα ευρήματα της έρευνας μας, το αρχικό συμπέρασμα ότι η 
διερεύνηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με επίκεντρο το κοινωνικό υπόβαθρο των  
φοιτητών αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για να προσδιοριστούν οι τρό ποι  
εμπλοκής των φοιτητών στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές διαδικασίες στην ΑΕ. Αντί θε-
τα, χρειάζεται να αναλυθούν ως αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας «αντι στοίχι-
σης» που διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις πρακτικές που «ενσω  μα - 
 τώνουν» τα διαφορετικά ιδρύματα στο συλλογικό τους habitus με τις κοινωνικά κα  θο ρι-
σμένες πρακτικές των εμπλεκόμενων, κυριότερα των φοιτητών, καθηγητών, διοι κη τικού 
προ σωπικού, στο ακαδημαϊκό πεδίο δράσης καθενός από αυτά.

Μια τέτοια προσέγγιση καθιστά την έννοια του habitus και τον συστηματικό προσ διο-
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ρισμό της με αναφορά στο ελληνικό συγκείμενο ανάπτυξης και λειτουργίας των ιδρυ-
μάτων, σημαντική για την ανάλυση του μηχανισμού της κοινωνικής αναπαραγωγής στη 
σύγχρονη ελληνική ΑΕ (Reay, 2004).
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Abstract

The study investigates the inequalities students confront in Greek higher education. This study 
presents results deriving from a research conducted through questionnaires that 1,260 under-
graduate students completed at three Greek universities regarding the difficulties they face dur-
ing their studies as well as their perceptions on university’s measures towards student support 
and inclusion, putting an emphasis on students’ background and institution of study. The analysis 
draws on Bourdieu’s theory and, in particular, the concept of “habitus”. Findings indicate that the 
institution of study impacts on students’ perceptions in relation to the aforementioned topics. 
Therefore, aspects related to institutional practices and differences among the institutions need 
to be considered in every policy interventions regarding addressing inequalities in higher educa-
tion and promoting inclusion. 

Keywords: Higher education, habitus, academic difficulties, student support policies, inclusion





ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Κοινωνία και Σχολείο





Κοινωνία και σχολείο: Εκπαιδεύοντας… τον τεντιμπόη

Γρηγόρης Βοσκάκης
Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών,  
του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
gr_voskakis@yahoo.gr  

Περίληψη

Η εισήγηση αυτή στοχεύει να αναδείξει μέρος της κοινωνικής κριτικής για το πρόβλημα της αντι δρα-
στι κής μαθητιώσας νεολαίας και ακολούθως του αυταρχισμού στην εκπαίδευση κατά την περίοδο της 
μετεμφυλιακής αστικής ανάπτυξης του ελληνικού κράτους, όπως αυτή εγγράφεται στην ταινία του  
Γιάννη Δαλιανίδη Νόμος 4000. Πώς δηλαδή με έναυσμα μια πράξη τεντιμποϊσμού, που βρήκε αιτία 
και αφορμή εντός σχολικού πλαισίου, ασκείται κριτική άμεσα στον αυταρχικό εκπαιδευτικό και έμμεσα 
στο παιδαγωγικό πλαίσιο, με φόντο το τότε  εκπαιδευτικό σύστημα, και τελικά πώς η κινηματογραφική 
μυθοπλασία αναπαριστά κριτικά τη βία του συστημικού ελέγχου  στην εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεντιμποϊσμός, αυταρχικό(ς) σχολείο-εκπαιδευτικός, ενδοσχολική βία.

Εισαγωγή

Η δεκαετία του 1950 για την Ελλάδα, όπως και για τα περισσότερα κράτη, υπήρξε μια 
περίοδος πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο 
του Ψυχρού Πολέμου.63 Ειδικότερα στην χώρα μας η επιβολή αλλαγών στην εκπαίδευση64 
οδήγησε σε νέα νομοθεσία το 1952 και στη μεταρρύθμιση του 1959.65 Η μεταρρύθμιση 
αυτή στηρίχθηκε στη θεωρία του «ανθρωπίνου κεφαλαίου» (Φραγκουδάκη, 1995: 23-
37), που στόχευε στον επαναπροσδιορισμό των σκοπών αλλά και των λειτουργιών της 
κρατικά παρεχόμενης εκπαίδευσης, με κύριο σκοπό την προετοιμασία του μελλοντικό 
ερ γατικού δυναμικού. Η σφαίρα της οικονομίας είχε προσκρούσει στη σφαίρα της εκ παί-
δευσης (Γεωργούλας, 2017: 29-31). Η μεταρρύθμιση αυτή προήγαγε τον ιδεολογικό και  
λειτουργικό έλεγχο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μέσω του περιορισμού της 
δημοκρατικότητας στη διοικητική και παιδαγωγική μέριμνα. Συνεπώς υπέθαλπε την αυ-
ταρ χικότητα και την αναπαραγωγή της ποικιλόμορφης βίας στο σχολείο, που για χρόνια 
εφαρμοζόταν στον κοινωνικό-πολιτικό βίο της χώρας (Μπουζάκης, 1999: 19).

Εντούτοις διεθνώς η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία είχε μια ενδιαφέ-
ρου σα εθνογραφική συνέπεια: την ανάδειξη της νεολαίας ως διαφοροποιημένης κοινωνι- 
κής ομάδας, που όχι απλά προσδιοριζόταν ως τέτοια, αναστατώνοντας την παραδοσια - 
 
63 Για μια γενική περιγραφή, της οικονομικο-πολιτικής οργάνωσης και των διακρατικών σχέσεων στο πλαίσιο 

του Ψυχρού πολέμου βλ. Hobsbawm, 1997: κεφ. 8-10.
64 Που επιβλήθηκε από τις Η.Π.Α. (με αφετηρία το «Σχεδίο Μάρσαλ») και στόχευε κυρίως στην εγκαθίδρυση 

της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (Μπέτσας, 2015: 433-435).
65 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Καραμανλή διατυπώθηκε σε επτά Νομοθετικά Διατάγματα 

του 1959 (υπ’ αρ. 3971, 3973, 3970, 3974, 3972, 3998, 3997), που αφορούσαν σε αλλαγές τόσο στο 
αναλυτικό πρόγραμμα όσο και στο οργανόγραμμα και τις δομές της εκπαίδευσης.



626 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κή κοι νωνική ταξινόμηση αλλά επιπλέον διεκδικούσε δυναμικότερη επίδραση στη διαμόρ-
φω ση του κοινωνικού γίγνεσθαι ακόμα και με τρόπο συγκρουσιακό (Hobsbawm, 1997: 
κεφ. 11).

Ακολούθως, οι αντιδραστικές συμπεριφορές της νεολαίας ενσωματώθηκαν στο κοι νω-
νικό σύστημα ως υποκουλτούρες (Αστρινάκης, 1991: 6-9) και εξ αρχής κατα δι κά στη καν 
ηθικά, καθώς δεν ταυτίζονταν με τα προϋπάρχοντα κοινωνικά πρότυπα (Χαϊρπά λογλου, 
2010: 37). Εξάλλου η διαφοροποίηση των νέων δεν εντοπιζόταν μόνο στην εμ φάνιση 
(π.χ. ντύσιμο, χτένισμα) αλλά και στη συμπεριφορά τους, αφού ενίοτε στρέφονταν κατά 
της αξιοπρέπειας, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας όσων θεωρούσαν αντι-
πάλους. Παράλληλα η οικογένεια και το σχολείο –που ήταν παραδοσιακά οι κύριοι φο ρείς 
κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης των νέων– θα παρουσιάζονταν σαν αδύναμοι να  
αντεπεξέλθουν στο καθήκον τους, αναφορικά τουλάχιστον με τη θεραπεία του φαινό  - 
με νου. Έτσι κατασκευάστηκε ο «ηθικός πανικός»66 (Αβδελά, 2005: 31), που έκτοτε θα δι - 
καιολογούσε τον έλεγχο και την καταστολή της νεανικής αντιδραστικότητας (Gillis, 1981).

Θεωρητικό πλαίσιο: Τεντιμποϊσμός67 ή «αχαλίνωτα νιάτα»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το παράδειγμα του τεντιμποϊσμού, ο οποίος ξεκίνησε στην 
Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 όταν εμφανίστηκαν οι teddy boys και teddy 
girls (Teds).68 Οι αντιδραστικοί νέοι των μοντέρνων μεταπολεμικών κοινωνιών μπορεί 
να διέφεραν ως προς την ονοματολογία τους αλλά όχι και στην κοινωνική ταξινόμησή 
τους αφού όλοι καταχωρίστηκαν στους παραβατικούς και παρεκκλίνοντες: στην Ιταλία οι 
«τεπίστι» ή «βιτελόνι», στη Γερμανία οι «χάλπσταρκεν», στη Γαλλία οι «μπλουζόν νουάρ», 
στις ΗΠΑ οι «ρόκερς», στην Ιαπωνία οι «τόκιογιάκου», στη Ν. Αφρική οι «τσότσις» ενώ 
στην τότε ΕΣΣΔ οι «στιλιάγκι».69

Στην Ελλάδα το φαινόμενο εμφανίστηκε συγχρόνως με τις υπόλοιπες χώρες, όπως 
συ μπεραίνεται από την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συγκροτήσει ένα «Συμ-
βούλιον συντονιστικόν των μέτρων προλήψεως και καταστολής της εγκληματικότητας  
των ανηλίκων» το 1951.70 Ωστόσο, μόνο στα 1957 χρησιμοποιήθηκε από τον Τύπο ο όρος 
«τεντιμπόης»71 για να ακολουθήσει πλήθος δημοσιευμάτων,72 που εξ αρχής προσπάθησαν  
 

66 Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον άγγλο κοινωνιολόγο St. Cohen (1987: 9).
67 Προτιμήθηκαν οι γραφές «τεντιμποϊσμός» και «τεντιμπόη» καθώς συμφωνούν με τον κανόνα απλοποίησης 

στην ορθογραφία των δάνειων και ξενικών λέξεων. 
68 Περισσότερα για το αγγλικό φαινόμενο στο (Rock & Cohen, 1970: 302).
69 Αβδελά, όπ., όπου και βιβλιογραφία για τις κατά χώρα περιπτώσεις. Για τις παρονομασίες των ανά την  

υφή λιο «τεντιμπόηδων» ασχολείται το άρθρο της εφημερίδας Ελευθερία (12/8/1958, σελ. 5), που σημειώ-
νει τα παραδείγματα: Αμερική: «Επαναστάτες χωρίς αιτία», Ιαπωνία: «Παιδιά του ήλιου», Σουηδία και Δανία: 
«Πετσοσακάκηδες», Γερμανία: «Μισοδυνατοί». Για τους έλληνες της συνομοταξίας αποδίδει χαρακτηρισμούς 
όπως «πιθήκοι», «ταραξίες», «θορυβοποιοί», «θορυβώδεις», «αργόσχολοι», «παραστρατημένοι», «αντάρτες», 
«κουρασμένα παλικάρια (ή παιδία) του αιώνος», «ανόητα παλιόπαιδα», «καλόπαιδα».

70 Αν και λειτούργησε από το 1953 (Αβδελά, ό.π.: 32-33).
71 Αν και το δημοσίευμα αφορά σε δολοφόνο: «“Τέντυ Μπόϋ” εις 18ετή κάθειρξιν δια τον φόνον συναδέλφου 

του. Ήσαν ανώμαλοι», εφ. Μακεδονία, 25/10/1957, σελ. 3. 
72 Ενδεικτική ανθολόγηση από τον τύπο της εποχής όλων των πολιτικών προσανατολισμών: Έθνος, 5/8/ 

1958, σελ. 1, Μακεδονία, 4/9/1958, σελ. 3, Αυγή, 27/9/1958, σελ. 3, Αυγή, 21/8/1958, σελ. 4, Ελευθερία, 
12/8/1958, σελ. 5. 
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να δικαιολογήσουν την ύπαρξη του φαινομένου ως προϊόν μιμητισμού ξένων προτύπων73 
και κακής διαπαιδαγώγησης.74 Το πλαίσιο για τη δικαστική δίωξη τους τέθηκε λίγους μή-
νες αργότερα, στις 31/10/59, με τη δημοσίευση του Νομοθετικού Διατάγματος 4000, 
της κυβερνήσεως της Ε.Ρ.Ε. υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.75

Κατά το σύνηθες, τα παραπτώματα των τεντιμπόηδων ήταν λόγω ή έργω εξύβριση 
(κυρίως με το πέταγμα γιαουρτιού), διατάραξη της κοινής ησυχίας, φθορά ξένης περιου-
σίας κ.α.. Την σύλληψή τους ακολουθούσε ο εξευτελισμός τους –εν είδει βασανιστηρίου– 
με το κούρεμα του κεφαλιού «εν χρω», την αποκοπή του ρεβέρ του παντελονιού τους και  
προπάντων με τη δημόσια διαπόμπευση (συνήθως κατά την μεταγωγή τους στο δικαστή-
ριο) με μια πινακίδα, που ανέγραφε το «κατηγορητήριο», κρεμασμένη στο λαιμό τους. 
Όπως αποκαλύπτεται από τα δημοσιεύματα της εποχής η διαταγή προς τις αστυνομικές 
αρχές για διαπόμπευση των τεντιμπόηδων προερχόταν από τον υφυπουργό Εσωτερικών, 
αρμόδιο για θέματα Ασφαλείας, Ευάγγελο Καλαντζή και τον Αστυνομικό Διευθυντή Αθη-
νών, Θεόδωρο Ρακιντζή.76

Είναι αυτονόητο ότι οι αποτρόπαιες αυτές πράξεις δεν προβλέπονταν στον νόμο αυτόν 
(εξάλλου είχαν αρχίσει περίπου ένα χρόνο πριν την έκδοση του) αλλά ήταν νομιμοποιημέ-
νες στο συλλογικό ασυνείδητο μέσα από μια μακρά παράδοση παρόμοιων πράξεων 
εξευτελισμού της προσωπικότητας των κατηγορουμένων, ιδίως για παραπτώματα που 
άπτονταν της ηθικής (Terner, 1974: 23-59, Young, 1965: 3). Τα βασανιστήρια αυτά δεν γέ-
μισαν μονό τις σελίδες των εφημερίδων αλλά εμφιλοχώρησαν και στα σενάρια ταινιών είτε  
ως απλές αναφορές είτε ως εγκιβωτισμένες αφηγήσεις. Η πιο γνωστή ταινία του είδους και 
ίσως η κύρια αιτία της καταγραφής στη συλλογική μνήμη του λανθασμένου συνδυασμού 
της εφαρμογής του νόμου με τη διαπόμπευση των κατηγορουμένων είναι η ταινία Νόμος 
4000 του Γιάννη Δαλιανίδη. 

Κινηματογράφος και παραβατική νεολαία

Με δεδομένο ότι ο κινηματογράφος είναι από τη φύση του πολιτικός ακόμα και όταν δεν 
πραγματεύεται πολιτικά ή ιστορικό-κοινωνικά θέματα77 είναι αξιοσημείωτο ότι στις κι-
νηματογραφικές παραγωγές των δυτικών χωρών εντάχθηκαν δημιουργίες με ήρωες ορ-
γισμένους, επαναστατημένους ή παραβατικούς νέους (Παραδείση, 2006: 16-18). Εξάλ λου 
η βιομηχανία του θεάματος θεωρούσε τις αντιδραστικές πράξεις των νέων σαν ιδανικό  
για αναπαράσταση θέμα αλλά και επιπλέον την νεολαία ως πελατειακή ομάδα-στόχο λό-
γω της οικονομικής ανεξαρτησίας της (Thompon & Bordwell, 2003: 439, 445).

73 Για τον λόγο αυτό ενοχοποιήθηκε ο κινηματογράφος, ως ξενιστής των επικίνδυνων αυτών προτύπων (Αλ-
τι κουλάτση, 1965: 26-28, Αβδελά, ό.π., 41).

74 Όπως εξάλλου συνέβαινε σε κάθε περίπτωση «αποκλίνουσας» ομάδας, όπως χίπις, χούλιγκανς, γιεγιέδες 
(Κατσάπης, 2013: 234). 

75 Για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα και τον δυτικό κόσμο βλ. Γεωργούλας, 
2000: 19-22.

76 Χωρίς να έχει καταγραφεί ωστόσο κάποια αντίδραση της δικαστικής εξουσίας όπως θα γινόταν σε ένα 
ευνομούμενο κράτος. 

77 Οι ταινίες μυθοπλασίας του εμπορικού (ελληνικού και ξένου) κινηματογράφου δεν έχουν εκτεταμένα πε ρι-
θώρια κριτικής. Μπορεί οι πληροφορίες τους να μην είναι πάντα και εντελώς αξιόπιστες αλλά είναι κα τα-
το πιστικές του κλίματος ή της κατάστασης που πραγματεύονται (Φερρό, 2002: 13-14 & 17). 
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Το προφανές στις ταινίες αυτές είναι η περιγραφή του μοντέρνου αστικού βίου, με 
έμ φαση τη διαφοροποιημένη μόδα στην ένδυση, τις κομψές σε διαδικασία χειραφέτησης 
γυ ναίκες, τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα κλαμπ με τη μοντέρνα δυτικότροπη χορευτική μου-
σική, όπου η διασκέδαση μπορεί να διαρκεί ολονύχτια με εμφανή την καταπιεσμένη σε-
ξουα λικότητα (πχ σκηνές στριπτίζ). Το σημαντικότερο όμως είναι η αποπολιτικοποίηση της  
νεολαίας ως αποτέλεσμα της αμφισβήτησης κάθε μορφής εξουσίας (πραγματικής ή συμ-
βολικής, συμβατικής ή μη) αλλά και του ρομαντισμού, ως τροχοπέδη της απελευθέρωσης 
των προσωπικοτήτων μέσω της υποταγής σε ηθικές επιταγές, κοινωνικούς κανόνες και 
υπο χρεώσεις.78 

Ανάλυση

Στο πλαίσιο αυτό η ταινία «Νόμος 4000» αποτελεί την πιο διαυγή εικαστική τοποθέτηση 
απέναντι στο ζήτημα του τεντιμποϊσμού. Αυτή η δραματική-κοινωνική ταινία της Φίνος 
Φιλμ, σε σκηνοθεσία του Γ. Δαλιανίδη παρουσιάστηκε σε πρώτη προβολή τη Δευτέρα, 
29/11/1962,79 τρία χρόνια μετά την ψήφιση του ομώνυμου νόμου και σχεδόν τέσσερα με-
τά την πρώτη διαπόμπευση τεντιμπόη στην Αθήνα. Πρόκειται για την ταινία που έχει συν-
δεθεί όσο καμία άλλη της ελληνικής εμπορικής κινηματογραφίας με το νομικό πολιτισμό 
της χώρας καθώς κατάφερε να εγγραφεί στη συλλογική μνήμη σαν οπτικοποιημένο τεκ-
μήριο για την εφαρμογή ενός νόμου. Παράλληλα αναπαρέστησε την κοινωνική βία μιας 
ολόκληρης εποχής με προφανέστερη την ενδοσχολική, εστιάζοντάς την στην ειδική σχέ-
ση εκπαιδευτικού–μαθητή. 

Το σεναριακό εύρημα, που διασφαλίζει την αιτιακή σύνδεση της νεανικής παρα βα τι-
κότητας με την ενδοσχολική βία εντοπίζεται στο ρόλο του καθηγητή (και πατέρα του γυ-
ναικείου πρωταγωνιστικού ρόλου της Λένας) Ανδρέα Οικονόμου, που αναντίρρητα προ-
σω ποποιεί τους δύο κύριους παραδοσιακούς φορείς κοινωνικοποίησης των νέων: την 
οι κο γένεια και την εκπαίδευση. Ειδικότερα, και μολονότι το σενάριο της ταινίας αφορά στην  
ερωτική ιστορία-περιπέτεια δύο νεαρών μαθητών (της Λένας και του Γιώργου), περι λαμ-
βάνει δύο σεκάνς, που αναπαριστούν πράξεις σχετιζόμενες με τεντιμποϊσμό οι οποίες μά-
λιστα τοποθετούνται εντός του σχολικού πλαισίου: 1) όταν ο μαθητής Νίκος Ευαγγέλου 
θέλοντας να εκδικηθεί τον καθηγητή του, φιλόλογο Οικονόμου, για την ταπείνωση και τον  
ξυλοδαρμό που υπέστη από εκείνον μέσα στη σχολική αίθουσα (όταν αδίκως κατηγορή-
θη κε ότι τον αναπαράστησε καρικατουρίστικα σαν γάιδαρο) συνεννοήθηκε με εξωσχολι  κή  
παρέα για να του πετάξουν κεσεδάκια με γιαούρτι την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του,  
και 2) όταν μια ομάδα τελειόφοιτων, φοβούμενοι ότι απέτυχαν στις τελικές εξετάσεις στο  
 
78 Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ταινίες: 1) Η.Π.Α., Η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα (1955) του Ρίτσαρντ Μπρουκς 

και Επαναστάτης χωρίς αιτία (1955) του Νίκολας Ρέι, 2) Γαλλία (Νέο κύμα), Τα 400 χτυπήματα (1959) του 
Φρανσουά Τρυφό, 3) Ηνωμένο Βασίλειο (Free Cinema), Οργισμένα νιάτα (1959) του Τόνι Ρίτσαρντσον, 
όπου μάλιστα οι τρεις πρώτες σχετίζονται και με τη σχολική ζωή. Η θεματολογία αυτή επηρέασε και την 
ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Ενδεικτικά και μόνο για το 1962 (χρονιά κυκλοφορίας του Νόμος 
4000) κυκλοφόρησαν οι ταινίες ανάλογου περιεχόμενου: 1) Πεζοδρόμιο του Δημ. Δαδήρα, 2) Άγγελοι του 
πεζοδρομίου σε σκηνοθεσία του Παν. Κωνσταντίνου, 3) Οργή του Β. Γεωργιάδη, όπου η πρωταγωνίστρια 
δικαιολογεί τα σκασιαρχεία της λέγοντας: «οι μαθητές σαπίζουν στα θρανία […] αν ήταν να κάνουμε πάντα το 
σωστό θα μπαίναμε σε μοναστήρι». 

79 Με πρωταγωνιστές/-τριες τους/τις Ζωή Λάσκαρη, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Βασίλη Διαμαντόπουλο, Κατερίνα 
Χέλμη, Θανάση Παπαδόπουλο, με διάρκεια 91́ , και 118.841 εισιτήρια, http://finosfilm.com/movies/
view/58 (τ.α. 13/11/2019).
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μάθημα του ίδιου καθηγητή, προχώρησαν σε διάρρηξη του σπιτιού του για να κλέψουν τα  
γραπτά και επιπλέον όταν εκείνος τους βρήκε επί το έργον, τον ξυλοκόπησαν για να μπο-
ρέσουν να διαφύγουν. Και στις δύο περιπτώσεις οι μαθητές συνελήφθησαν. Όμως μόνο 
στην περίπτωση του Ευαγγέλου αναπαραστάθηκε το κούρεμα και η δημόσια διαπόμπευ ση 
του, ενώ στην περίπτωση της ομάδας των μαθητών-κλεπτών ο θεατής πληροφορείται την 
σύλληψη τους από ένθετη φωτογραφία πρωτοσέλιδου εξάστηλου άρθρου εφημερίδας. 

Επιπλέον, οι σκηνές που αναπαριστούν σχολική ζωή (συμπεριλαμβανομένου του περι-
στα τικού με τον ξυλοδαρμό του Ευαγγέλου) διαρκούν λιγότερο από 10 λεπτά, και φαίνε-
ται να λειτουργούν ως ιντερμέδιο για την εξέλιξη της περιπέτειας του νεαρού ζευγαριού, 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εκπαίδευση και ειδικότερα για το ισχύον τότε  
παιδαγωγικό σύστημα. Η εξέτασή τους θα αποδείξει ότι ο δημιουργός της ταινίας πρω το-
πορεί καθώς μεταφέρει ένα μέρος των ευθυνών για την νεανική παραβατικότητα στην τότε  
εφαρμοζόμενη παιδαγωγική. 

Η ανάλυση τους οργανώνεται σε δύο ενότητες στις οποίες μελετώνται: α) η σχολική 
τάξη ως υλικός χώρος –συμπεριλαμβανομένων των σκηνικών και των κοστουμιών– και 
ως τόπος συνύπαρξης ατόμων (άξονας αντικειμένων, δηλαδή των στοιχείων της αφήγη-
σης, που μπορεί να υπάρχουν ανεξάρτητα από τη κινηματογραφική μυθοπλασία) και β) η  
κα τασκευή των κινηματογραφικών χαρακτήρων, με γενικές επισημάνσεις: 1) για τους τρό -
πους έκφρασης των χαρακτήρων (άξονας εκφοράς) καθώς και 2) για τις έννοιες και θέ-
ματα που διατρέχουν και υποστηρίζουν την αφήγηση, με έμφαση στον νοηματοδοτικό και  
νομιμοποιητικό ιδεολογικό φόρτο του λόγου τους καθώς και (έμμεσα) τη σχέση τους με 
τον εξουσιαστικό λόγο (άξονες θεματικών και εννοιών).80 

Μελετώντας την κινηματογραφική αφήγηση μπορούμε να παρατηρήσουμε αναφορικά 
με την παρουσίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα παρακάτω:

1)  Ο χώρος του σχολείου, μολονότι παρουσιάζεται μόνο μια αίθουσα διδασκαλίας και  
μέρος της αυλής, φαίνεται να ικανοποιεί το αίτημα της εποχής για εκμοντερνισμό. Η  
αίθουσα είναι ευρύχωρη, καθαρή και καλοβαμμένη με άρτιο και καλαίσθητο εξοπλισμό 
(θρανία, καρέκλες, κρεμάστρες) και εποπτικό υλικό ( βιβλία και χάρτες).81 Οι καθηγητές 
φορούν συντηρητικά κοστούμια με γραβάτες όπως εξάλλου συμβαίνει και με την 
πλειο νότητα των μαθητών (με πιο μοντέρνες εκδοχές κουστουμιού) ενώ μια από τις 
εξαι ρέσεις είναι ο Ευαγγέλου τα ρούχα του οποίου φαίνονται ατημέλητα και καθόλου 
μοντέρνα.

2) Τα πρόσωπα και η δράση τους
α)  i)  Αφενός ο καθηγητής (φιλόλογος) της ταινίας ανήκει, κατά την ταξινόμηση του 

Hargreaves, στον τύπο του «παραδοσιακού δασκάλου-θηριοδαμαστή». Ο εκπαι-
δευτικός αυτού του τύπου είναι προκατειλημμένος ότι οι μαθητές αδιαφο ρούν  
για το μάθημα, δεν έχουν την απαιτουμένη ικανότητα αντίληψης και ρέπουν  

80 Οι άξονες ανάλυσης στηρίζονται στο έργο του M. Foucault (1987) όπως ο Κύρκος Δοξιάδης (2008: 269-
304) τους επεξεργάστηκε. 

81 Επίσης παρουσιάζονται πλήρως εξοπλισμένα αποδυτήρια στο σχολείο της Λένας. Προφανώς ο σκηνοθέ-
της αποδίδει την εικόνα ενός αστικού σχολείου, που ωστόσο καμία σχέση δεν έχει με την πλειονότητα των 
σχολικών κτιρίων της εποχής. Ο Π. Κυπριανός (2015: 252) σημειώνει ότι το 1957, που έγιναν απεργίες 
εκπαιδευτικών με αίτημα και την βελτίωση των σχολικών υποδομών, το 60% των σχολικών κτηρίων ήταν 
ακατάλληλα, τα εποπτικά υλικά ανύπαρκτα και λειτουργούσαν τάξεις των 80 και παραπάνω μαθητών.
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στην απειθαρχία και πρόκληση αναστάτωσης.82 Φαίνεται να πιστεύει ακράδα-
ντα όσα διδάσκει, να διαπνέεται από ιδεώδη (εν προκειμένω αρχαιο λα τρία), 
να έχει εμπιστοσύνη στις γνώσεις του και προφανώς στη μέθοδό του αφού τη 
διατηρεί σε κάθε περίπτωση.

ii)  Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η δασκαλοκεντρική, όπως συνέβαινε στα 
πε ρισσότερα σχολεία της χώρας αφού οι διαφοροποιημένες και μοντέρνες παι-
δαγωγικές δεν είχαν διάδοση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια, δεν  
είναι τόσο η μέθοδος αλλά η ποιότητα στην εφαρμογή της, που καθιστά την 
εκ παιδευτική διαδικασία ανεπιτυχή και στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό γί-
νεται σαφές με δραματικό τρόπο. 

iii) Στην πράξη ο Οικονόμου ως εκπαιδευτικός λειτουργεί ως αυθεντία. Μάλιστα 
δεν στηρίζεται μόνο στην πνευματική και επαγγελματική του συγκρότηση αλλά  
κυριότατα στην εξουσία της θέσης του. Πατάσσει κάθε αντίρρηση ή διαφο ρε-
τική τοποθέτηση, (π.χ. «Σιωπή! Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω.», «Κάτσε κάτω.  
Μη με διακόπτεις!») και επομένως η διδασκαλία γίνεται διάλεξη και όχι πνευ -
ματική ζύμωση με την εμπλοκή μαθητών. Εκείνος μπορεί να απειλεί, να ει ρω-
νεύεται και να υβρίζει τους μαθητές του ενώ εκείνοι οφείλουν να συμμορφώ  - 
νονται στις υποδείξεις του χωρίς περιθώρια για κριτική. Ακόμα και μια κα τα -
δι καστέα ανοησία μαθητή, όπως αυτή της καλικατουρίστικης απεικόνισης του, 
εκλαμβάνεται ως απειλή για το κύρος της προσωπικότητας του. 
Θεωρεί ότι μόνο η τιμωρία συμμορφώνει τον μαθητή, όπως φαίνεται από το 
διάλογο του με τη μητέρα του Ευαγγέλου. Παράλληλα φαίνεται προκα τει λημ-
μένος καθώς δεν ερευνά ποιος ζωγράφισε το σκίτσο ακόμα και όταν ο μαθη τής 
επίμονα αρνείται την ευθύνη του. Τέλος, το ύφος του έχει στοιχεία δρα μα τι-
κότητας προφανώς για να φορτίσει τη σημασία των λόγων του και είναι πάντα  
αυστηρό και σκαιό, χωρίς να αφήνει περιθώρια (ελεγχόμενης έστω) οικειό τη-
τας και καλλιέργειας μιας εκπαιδευτικής σχέσης, που να στηρίζεται στην εμπι-
στο σύνη και τον αλληλοσεβασμό. Το ντύσιμό του είναι αυστηρά στερεο τυ πικό 
(κουστούμι με γραβάτα) ακόμα και όταν βρίσκεται στο σπίτι του.

β)  Οι περίπου 35 μαθητές (μόνο αγόρια καθώς ίσχυε μονοφυλική εκπαίδευση) μοιά-
ζουν περισσότερο με νεαρούς άνδρες παρά εφήβους. Η τυπικά προσεγμένη εμφά-
νι σή τους δεν είναι αντιπροσωπευτική και της ποιότητας της παρουσίας τους καθώς  
λει τουργούν ως κοινό του καθηγητή. Παραμένουν σιωπηλοί στην τάξη και όταν κρυ - 
φά επικοινωνούν, εκφράζουν τον φόβο τους για τον καθηγητή. Από την άλλη πλευ-
ρά όταν επιθυμούν να εκφράσουν τη δική τους οπτική ανάλυσης ή απορίες τους δεν  
το καταφέρνουν. Έχουν δικαίωμα να μιλούν μόνο όταν εξετάζονται. Οφείλουν σε-
βα σμό, πειθαρχεία και ουσιαστικά υποταγή στον εκπαιδευτικό και άκριτη υιο θέ τη ση  
των όσων εκείνος λέει. Το χειρότερο είναι ότι ακόμα και ως θύματα βίας δεν μπορούν  
να βρουν δικαίωση. Συνεπώς εκλαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία σαν υπο- 
χρέω ση και όχι ως δικαίωμα και θεωρούν το κύρος του καθηγητή τους απαρα βία στο  
ενώ τον εαυτό τους ως αδύνατο μέρος σε μία σχέση εξουσιαστική και εξάρτησης. 

82 Οι δύο άλλοι τύποι είναι: 1) του «οργανωτικού δασκάλου-διασκεδαστή», και 2) του «ρομαντικού δάσκαλου-
διαφωτιστή», (Μελισόβα, 2014: 87, Αλ Σαμπάγκ, 2014: 142-143).
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Συμπεράσματα

Σκοπός του Γ. Δαλιανίδη δεν είναι μόνο η προβολή της παραβατικότητας στους νεολαιί-
στι κους κύκλους συμμοριών αλλά και η ανάδειξη των κοινωνικών αιτίων της ύπαρξης της. 
Έτσι κι ενώ η ταινία ξεκινά σαν «ένα μαστίγωμα στα αχαλίνωτα νιάτα»,83 τελικά εξαρτά 
την παραβατικότητα της νεολαίας έμμεσα αλλά σαφώς από τη δράση του αυταρχικού 
εκ παιδευτικού, παρουσιάζοντας τους μαθητές καταπιεσμένους από αυτόν, και ιδίως τον 
πολ λαπλά αδύναμο μαθητή Ευαγγέλου ως εξιλαστήριο θύμα (Girard,1991). Γιατί γίνεται 
φα νερό ότι το κενό που δημιούργησε η έλλειψη δικαιοσύνης στις ενδοσχολικές σχέσεις, 
θα το κάλυπτε η βία. Ο μαθητής αναζήτησε εκδίκηση προστρέχοντας σε συμμορίες συνο-
μή λικων αφού ούτε το σχολείο ούτε και η οικογένεια του δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.84

Αναλυτικότερα, το σενάριο φαίνεται να υιοθετεί τη συνήθη δικαιολόγηση ότι για την 
νεανική παραβατικότητα ευθύνονται η έλλειψη ουσιαστικής γονικής φροντίδας85 και οι 
κακές παρέες αλλά προσθέτει και ένα ακόμα παράγοντα: την ευθύνη του σχολείου, στο 
οποίο μπορεί να αναπαράγεται η βία μέσα από τον αυταρχισμό του εκπαιδευτικού αλλά 
και την έλλειψη των μηχανισμών περιστολής της αδικίας στο εσωτερικό του. Επομένως 
η παρουσίαση της καταπίεσης στην τάξη είναι η ουσιαστική συνεισφορά της ταινίας στο 
ζήτημα της καταδίκης του αυταρχικού σχολείου καθώς ο σκηνοθέτης δικαιολογεί τη βία 
της υβριστικής πράξης του επαναστατημένου μαθητή ως αντεκδίκηση για τη βία, που ανε-
λέητα του ασκήθηκε στη σχολική αίθουσα.86 Για το λόγο αυτό και καθώς παρουσίασε τον 
μαθητή ως πληγωμένο ζώο που αμύνεται βρυχώμενο, τον συμβολοποίησε ως δραματικό 
αντι-ήρωα 87 και ανήγαγε, μέσω του παραδείγματός του, τη νεανική αντιδραστικότητα σε  
αντισυστημική. Ίσως γι’ αυτό επιλέγεται να ακουστεί στην τάξη το χωρίο από την Αντιγόνη, 
την τραγωδία για την ηρωίδα που καταδικάζεται από τον κοσμικό νόμο αλλά δικαιώνεται 
από τον άγραφο-ηθικό.88

Επομένως η ταινία μετέφερε υπόδηλα ένα τμήμα του δημόσιου διαλόγου στο χώρο της  
κρατικά παρεχόμενης εκπαίδευσης αναπαριστώντας το αυστηρά πειθαρχούμενο, χειρα-
γω γικό στη λειτουργία του και αυταρχικό στην εφαρμογή του, εκπαιδευτικό σύστημα της 
εποχής. Ό,τι αρχικά φαίνεται ως κριτική εναντίον της νεολαίας καταλήγει να ελέγχει την 
παρεχόμενη εκπαίδευση (Παπαϊωάννου, 1987: 3-51). Βέβαια το σενάριο δεν ενέπλεξε 

83 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μια από τις διαφημιστικές αφίσες της ταινίας (http://finosfilm.com/
gallery/movieGallery/58#/images/4, τ.α. 10/3/2020) .

84 Ο μαθητής είναι ορφανός από πατέρα και η μητέρα του αν και στοργική είναι ανήμπορη να τον βοηθήσει. 
Ως (φαινομενικά) αντιστικτικό παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η ταινία Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο 
(1959) του Αλέκου Σακελάριου, όπου ένα χαστούκι του φιλολόγου Πάνου Φλωρά στην μαθήτρια Παπα-
σταύ ρου, ψέχτηκε ως αντιπαιδαγωγικό από τον διευθυντή του Κολλεγίου, και προκάλεσε αρχικά την από-
λυση του καθηγητή. Ωστόσο και οι δύο περιπτώσεις λειτουργούν εντός του ίδιου παραδείγματος: οι κοι-
νω νικές διακρίσεις αναπαράγονται και στην εκπαίδευση. 

85 Επιπρόσθετα ένας από τους μαθητές-κλέπτες των γραπτών δικαιολογεί την απόφασή του ως προϊόν πίε-
σης του πατέρα του να πάρει απολυτήριο.

86 Μάλιστα για να του δώσει ελαφρυντικά, προβάλλεται ότι το κεσεδάκι του δεν βρήκε στόχο. Επίσης του 
αποδίδει ηθικό πλεονέκτημα γιατί δεν αποκάλυψε τον αυτουργό της καρικατούρας. 

87 Σε αυτό συντελεί και ο πρωτόγνωρα (για τον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο) ρεαλιστικός τρόπος από-
δο σης της βίας που υπέστη ο Ευαγγέλου.

88 Αναφέρονται οι στίχοι 793-4 για την σύγκρουση Κρέοντα-Αίμωνα, προφανώς για να ταυτιστεί ο Οικονόμου 
με τον «άδικο» εξουσιαστή.
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άμεσα τον κρατικά ελεγχόμενο θεσμό του σχολείου 89 και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.90 
Τοποθέτησε στο πρώτο πλάνο τον αυταρχικό καθηγητή, «ψέγοντας» τις πρακτικές του91 
και μέσω εκείνου –έμμεσα– το εκπαιδευτικό σύστημα συλλήβδην εφόσον αποδεχόταν τη  
συμπεριφορά του. Εξάλλου η επιβαλλόμενη από τον εκπαιδευτικό βία παρουσιάζεται 
άδι κη και όχι σωφρονιστική (όπως παραπλανητικά δικαιολογούταν στο συλλογικό υπο-
συ νείδητο από τους φορείς των πολιτικών ελέγχου ενάντια στην αντιδραστικότητα των 
κοι νωνικών υποκειμένων και ομάδων).

Συζήτηση

Τελικά, μιλώντας για το σχολείο σκεφτόμαστε μονοσήμαντα την επίδραση του στο κοι-
νω νικό γίγνεσθαι θεωρώντας ότι είναι ένας μηχανισμός τοποθέτησης υποκειμένων, που 
λειτουργεί αυτόνομα και μπορεί να προωθήσει τις πολιτικό-κοινωνικές αξίες, που θεω ρού -
νται σημαντικές για τη δημοκρατική και φιλελεύθερη συμβίωση και την κοινωνική δικαιο -
σύνη και πρόοδο. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ωστόσο ότι το σχολείο είναι απο δέχτης  
των πολιτικο-οικονομικών συνθηκών, που διαμορφώνονται έξω από αυτό και που επι θυ-
μούν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο της αναπαραγωγής τους (Bourdieu & Passe-
ron, 2014). Έτσι σε περιπτώσεις συνθηκών κοινωνικής καταπίεσης –όπως αυτές που χα-
ρακτήριζαν την μετεμφυλιακή περίοδο– το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να λειτουργή σει 
ελεγκτικά και καταπιεστικά, νομιμοποιώντας την αδικία και τη βία92 και αποτρέποντας 
κοι νωνικές αλλαγές. Τότε η διαδικασία της «μόρφωσης» αντικαθίσταται από αυτή της 
«αγωγής» με χαρακτηριστικά την καταστολή του διαφορετικού, την καταπίεση και την αυ-
ταρ χικότητα. Επιπλέον το αυταρχικό σχολείο δημιουργεί καταπιεσμένους, εξαρτημένους, 
φοβισμένους, υποτακτικούς στους ανώτερους αλλά εξουσιαστικούς στους κατώτερους 
τους και τελικά μη ολοκληρωμένους πολίτες (Παπάς, 1985: 137-140).

Απεναντίας, το δημοκρατικό σχολείο, που σέβεται το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, πα - 
 ρέχοντας ευκαιρίες για πρόοδο, είναι το μόνο σχολείο που μπορεί να βοηθήσει μακρο πρό-
θεσμα στην κοινωνική γαλήνη και ευημερία. Και αν πραγματικά επιθυμούμε ένα σχο λείο 
δημοκρατικό, που θα καλλιεργεί τις αξίες του ανθρωπισμού, οφείλουμε να διασφαλίζου-
με την αυτονομία της λειτουργίας του, ενθυμούμενοι ότι ο κοινωνικός έλεγχος πρέπει να 
ελέγχεται και να περιστέλλεται όταν λειτουργεί εναντίον της ελευθερίας του ατόμου και 
γενικά των θεμελιωδών ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων.

89 Η μόνη αναφορά που μπορεί να εκληφθεί ως ευθεία –έστω και αμφιλεγόμενη– κριτική έναντι του σχολείου 
είναι τα λόγια της μάνας: «Αφού εσείς που είστε δάσκαλοι του και δεν μπορέσατε να τον φτιάξετε τον γιό μου 
πως θέλετε να τον φτιάξω εγώ που είμαι μια αγράμματη γυναίκα;»

90 Εξάλλου κατά τον Βρασίδα Καραλή (Karalis: 2012: x) ο ελληνικός κινηματογράφος εξέφραζε την κυρίαρχη 
επίσημη κρατική ιδεολογία, όπως είχε εμπεδωθεί από την εκπαίδευση, στρατό, αστυνομία, ΜΜΕ και την 
εκκλησία.

91 Χαρακτηριστική είναι η στιχομυθία των δύο σημαντικών αρσενικών στη ζωή της Λένας: όταν ως πατέρας ο  
Οικονόμου κατηγορεί τον Γιώργο για την «ατίμωση» της κόρης του χρησιμοποιεί το επιχείρημα του δασκά-
λου: «Γιατί μου το έκανες αυτό […] Γράμματα σου μάθαινα.» ενώ ο Γιώργος του απαντά: «Είστε σκλη ρός  
κύριε καθηγητά, σκληρός και άδικος… άδικος». Επιπλέον η αυθεντία του Οικονόμου καταρρέει όταν η πόρ νη 
–η οποία παρουσιάζεται ως ηθικά ολοκληρωμένη προσωπικότητα– τον καθοδηγεί πώς να συ μπε ρι  φερ θεί 
στην κόρη του και καταλήγει: «Γραμματισμένοι άνθρωποι είναι.».

92 Ο Dubet (1998: 40-41) παρατηρεί ότι η βία που εμφιλοχωρεί στο σχολείο δεν είναι μιμητική αλλά «αντι-
σχο  λική» καθώς στρέφεται ενάντια σε ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει: ανθρώπους, δομές, αξίες ακόμα και αντι-
κείμενα.
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Αυτό επεχείρησε να παρουσιάσει έμμεσα και δειλά η ταινία Νόμος 4000.93 Από την 
άποψη των κινηματογραφικών σπουδών αυτό που μας επικοινώνησε ο δημιουργός της 
ται νίας μπορεί να συνοψιστεί στα λόγια του Μαρκ Φερρό (2002: 45) «H ταινία καταστρέ φει 
το είδωλο που είχε συνδεθεί κάθε θεσμός ή άτομο ενώπιον της κοινωνίας. […] Αποκαλύπτει 
τα μυστικά, δείχνει την αντίστροφη όψη της κοινωνίας, τα εκ παραδρομής ολισθήματα της. 
Θίγει τις θεμελιώδεις δομές της». 

Η ταινία μπορεί να μην ολοκλήρωσε την κριτική της και να άφησε στο παρασκήνιο τις 
άμεσες ευθύνες της κρατικά ελεγχόμενης εκπαίδευσης απέναντι σε φαινόμενα ανοχής 
βίας κι αυταρχισμού, αλλά πόση κριτική μπορεί να δεχτεί μια καταπιεσμένη –και καταπιε-
στική– κοινωνία μέσα σε μία σκοτεινή αίθουσα στα 1962; Και άραγε τι γίνεται 58 χρόνια 
μετά;
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Abstract

This paper aims to highlight the social criticism for the “revolutionary” student youth and the au-
thoritarianism in education, in the period of post-civil-war capitalistic  development of the Greek 
State, as recorded in Yiannis Dalianidis’s film “ Nomos 4000”. That is, how -on the occasion of 
an violent act (Teddy-boyism) that started in school- authoritarian education is directly -and the 
pedagogical context and educational system indirectly- criticized. Finally, how cinema fiction can 
present the violence of social control in the field of education.

Keywords: Teddy-boyism, authoritarian school/teacher, intra-school violence .
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Περίληψη

Η οικονομική συμπεριφορά των νηπίων αντανακλά κοινωνικές δομές και στάσεις (αρχές, κανόνες, θε-
σμούς, κτλ.) από τον περιβάλλοντα κόσμο των ενηλίκων και ειδικά των γονέων τους. Έτσι, το αί σθη μα 
της ιδιοκτησίας που κυριαρχεί στα πρώτα χρόνια της ζωής του νηπίου σταδιακά μετριάζεται και το  
παιδί ενταγμένο σε μια ομάδα ισότιμων συνομηλίκων αναπτύσσει συμπεριφορές μοιράσματος, αμοι-
βαιότητας και αλληλεγγύης, δηλαδή μια μορφή πρώιμου αλτρουισμού. Η παρούσα εργασία διε ρευνά 
τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτήν την αλτρουιστική συμπεριφορά παιδιών προ σχο λικής 
ηλικίας δίνοντας έμφαση στο πως το οικογενειακό περιβάλλον και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο 
οι γονείς ορίζουν και επιβάλλουν κανόνες στο σπίτι την επηρεάζουν. Για το σκοπό αυτό 102 μα θητές/
τριες δημόσιων Νηπιαγωγείων στο Βόλο μελετήθηκαν σε μια έρευνα που στηρίχθηκε σε δεδο μένα που  
συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων (απευθυνόμενα τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους)  
αλλά και ένα απλό παιχνίδι που αποτιμά την αλληλεγγύη/αλτρουισμό των νηπίων προς τους συνο-
μή λικούς τους. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα εξέτασε τόσο την αλτρουιστική συμπεριφορά των παιδιών 
όσο και τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας 
υποστηρίζουν ότι η μορφή των κανόνων μέσα στην οικογένεια επιδρά με στατιστικά σημαντικό τρόπο 
στη διαμόρφωση αλτρουιστικής συμπεριφοράς από μέρους των νηπίων.

Λέξεις-Kλειδιά: Κανόνες, αλληλεγγύη, αλτρουισμός, οικογένεια, παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία μελετά τα χαρακτηριστικά της οικονομικής συμπεριφοράς παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, προσπαθώντας να εντοπίσει το βαθμό αλτρουισμού τους και τους 
πα ράγοντες που τη διαμορφώνουν. 

Τα τελευταία χρόνια ένας περιορισμένος, αλλά αυξανόμενος αριθμός μελετών (π.χ. 
Feld mann 2002, Kidd et al 2013) έχει εστιάσει την προσοχή του στην μελέτη της οικονο-
μικής συμπεριφοράς των παιδιών, με έμφαση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι έρευνες 
αυτές θέτουν μια σειρά από ερωτήματα: Υπάρχει οικονομική σκέψη στα παιδιά; Πόσο 
«ορ θολογική» 94είναι; Πότε ξεκινά να διαμορφώνεται; Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;  
 
94 Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη ως ορθολογική ορίζεται η συμπεριφορά μεγιστοποίησης της ατομικής 

ωφέλειας. Η συμπεριφορά αυτή στοιχειοθετεί το πρότυπο του οικονομικά ορθολογικού ανθρώπου, γνω-
στού ως homo economicus.
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Τι ρόλο παίζουν η ανατροφή και η εκπαίδευση στη διαμόρφωση τέτοιων συμπεριφορών; 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά των μικρών παιδιών 
διέπεται τόσο από ιδιοτέλεια (δηλ. οικονομική ορθολογικότητα) όσο και αλτρουισμό (Hen-
rich et al 2005, Warneken & Tomasello 2009), στοιχεία που φαίνεται να υπάρχουν τόσο  
μέσα στην οικογενειακή ζωή όσο και στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης και κοινωνικο-
ποίησης του νηπίου.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των επιστημόνων στο θέμα, αντίστοιχες έρευνες για την  
οικονομική συμπεριφορά μικρών παιδιών στον ελλαδικό χώρο είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 
Έτσι η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη (εξ όσων γνωρίζουμε) προσπάθεια διερεύ-
νησης του ζητήματος στη χώρα μας. Λόγω θεσμικών, χωρικών και χρονικών περιορισμών 
η περίπτωση μελέτης μας αφορά 102 παιδιά ηλικίας 4 έως 5,5 ετών που φοιτούν σε συ-
γκε κριμένα νηπιαγωγεία του Βόλου, στα οποία οι ερευνητές κατάφεραν να εξασφαλίσουν  
την απαιτούμενη άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ύπαρξη αλτρουιστικής 
συμπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας δίνοντας έμφαση στο πως το οικογενειακό 
πε ριβάλλον (δηλ. οι οικογενειακές αξίες, αρχές και κανόνες) την επηρεάζει. Η εργασία 
διαρ  θρώνεται ως εξής. Μετά από μια σύντομη αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία, η επό- 
μενη ενότητα παρουσιάζει τη μεθοδολογία της έρευνας ενώ ακολουθούν η περιγρα φι κή 
ανάλυση των δεδομένων και η στατιστική (οικονομετρική) διερεύνηση. Η εργασία ολο-
κληρώνεται με την παράθεση των βασικών συμπερασμάτων που απορρέουν. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Οι περισσότερες αναπτυξιακές μελέτες με αντικείμενο τη συμπεριφορά μικρών παιδιών 
υποστηρίζουν ότι σε μικρές ηλικίες τα άτομα κρατούν μια στάση εγωιστική (δηλ. οικο νο μι-
κά ορθολογική) απέναντι σε πρόσωπα που δεν σχετίζονται γενετικά μαζί τους (Eisenberg  
& Fabes 1998). Ωστόσο η μελέτη και κατανόηση των φυλογενετικών και οντογενετικών 
ριζών του ανθρώπου (Warneken & Tomasello 2009) αναδεικνύει ότι τα παιδιά μεγα λώ-
νο ντας υποβαθμίζουν ένα μέρος του εγωισμού τους που υπερισχύει έντονα στα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους και αναπτύσσουν αλτρουιστικές συμπεριφορές, αντιγράφοντας απλές  
ή σύνθετες συμπεριφορές των άλλων μελών της κοινωνικής ομάδας που τα περιβάλ λει 
(Hoffman 2000).

Αν και τα παιδιά αντιγράφουν κοινωνικές συμπεριφορές από πολύ μικρή ηλικία (Hen-
rich et al 2005), οι πρώτες αλτρουιστικές συμπεριφορές φαίνεται να εμφανίζονται μετά 
την ηλικία των 6 ετών και κορυφώνονται στην ηλικία των 12 ετών. Οι κοινωνικοί κανόνες 
που μεταφέρουν οι γονείς, σε συνδυασμό με την επιβράβευση και την τιμωρία της απο δε-
κτής συμπεριφοράς, χτίζουν μέσα στο παιδί αξίες που θέλει το ίδιο να αντιγράψει (Fehr  
2004). Φυσικά, οι κατευθυνόμενες προς μίμηση συμπεριφορές και αντιλήψεις διαφο ρο-
ποιού νται ανάλογα με το πολιτισμικό περιβάλλον όπου μεγαλώνει, δεν μπορεί όμως να 
αμ φισβητήσει κανείς ότι υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς (Benenson 2007, Axelrod 
1984). Η φυσική ενσυναίσθηση και η γενναιοδωρία των παιδιών γίνεται θεμέλιος λίθος της 
αλτρουιστικής τους συμπεριφοράς, αφού πρώτα την διδαχθούν από τους άλλους και την  
εφαρμόσουν για αρκετό χρονικό διάστημα (Warneken & Tomasello 2009).

Οι Warneken και Tomasello (2009) που ερεύνησαν και σύγκριναν τις αλτρουιστικές συ-
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μπεριφορές των χιμπατζήδων (ως πλησιέστερων συγγενών του ανθρώπου) με αυτές των  
μικρών παιδιών διαπίστωσαν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους αλλά και μια σημαντική δια-
φορά. Ενώ και οι δύο ανταποδίδουν τις θετικές πράξεις άλλων προς τους ίδιους (λει τουρ-
γώντας με αμοιβαιότητα), μόνο τα παιδιά διαμορφώνουν φυσικές αλτρουιστικές τάσεις  
δε χόμενα την επιρροή των κανόνων της μικρής κοινωνίας που τα περιβάλλει (οικογένεια-
σχολείο). Οι κοινωνικοί κανόνες, δηλαδή, επηρεάζουν την απόφαση των ατόμων για αλ-
τρουιστική συμπεριφορά, διότι τα άτομα που υπακούν τους κοινωνικούς κανόνες έχουν 
γνώση των συνεπειών της τήρησης αυτών ή μη.

Οι αλτρουιστικές συμπεριφορές αποτελούν μέρος των κοινωνικών κανόνων τους 
οποίους ακολουθούν τα παιδιά, πολλές φορές αναπαράγοντας μιμητικά αντίστοιχες συ-
μπε ριφορές και στάσεις των γονέων τους (Henrich et al 2005, Olson & Spelke 2013). Το 
απο τέλεσμα όμως αυτής της καθημερινής αντιγραφής συμπεριφορών από τους γονείς δεν  
είναι εφήμερο, αλλά στοιβάζεται και δομεί τον κοινωνικό χαρακτήρα των παιδιών. Τις 
συ  μπεριφορές αυτές τα νήπια σε μεγάλο βαθμό εξωτερικεύουν, αναπαράγουν και ανα-
δια μορφώνουν στις επαφές με τους συνομήλικούς τους, μια διαδικασία που τα ωριμάζει 
κοινωνικά και τα βοηθά να σχηματίσουν την προσωπικότητά τους (Furth 1982). Έτσι ενώ 
η κοινωνική ζωή του νηπίου με τους ενήλικες χαρακτηρίζεται από ιεραρχικές σχέσεις με  
τυπικές στρατηγικές επιβράβευσης και τιμωρίας, το νήπιο με τους συνομήλικούς του παίζει  
ισότιμα, μοιράζεται, συναισθάνεται και συμπονά. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας που κυριαρχεί 
στα πρώτα χρόνια της ζωής του σταδιακά μετριάζεται και το παιδί ενταγμένο σε μια ομά-
δα ισότιμων συνομηλίκων αναπτύσσει συμπεριφορές μοιράσματος, αμοιβαιότητας και 
αλληλεγγύης, δηλαδή μια μορφή πρώιμου αλτρουισμού (La Freniere et al 1984).

Μέθοδος

Χρησιμοποιώντας ένα απλό οικονομικό παιχνίδι στα νήπια της μελέτης μας, η έρευνα προ -
σπάθησε να μετρήσει σε ποιον βαθμό ένα παιδί σκέφτεται και δρα ορθολογικά ή αλ  τρουι-
στικά απέναντι σε συνομήλικους της ίδιας ομάδας, ενώ μέσα από ένα ερωτη μα το λόγιο  
προς τους γονείς του νηπίου εξετάσαμε πως το οικογενειακό περιβάλλον και ειδικά οι γο-
νείς, επιδρούν με τις καθημερινές τους συμπεριφορές στο παιδί. Στην έρευνα συμμετεί χαν  
παιδιά νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας 4 έως 6 ετών που φοιτούν σε δημόσια Νη πια-
γωγεία της κεντρικής αστικής περιοχής της πόλης του Βόλου και οι γονείς αυτών. Η συ-
γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, ξεκινάει την υποχρεωτική της εκπαίδευση μέσα στο 
Νηπιαγωγείο και είναι ακόμη έντονα εξαρτημένη από τους γονείς και το οικογενειακό 
περιβάλλον.

Στους γονείς-κηδεμόνες των νηπίων και προνηπίων της έρευνας μοιράστηκαν έντυπα 
συναίνεσης για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα και ερωτηματολόγια που διε-
ρευνούν το σπιτικό περιβάλλον του παιδιού. Κάθε επιστρεφόμενο ερωτηματολόγιο από  
τους γονείς συνδέθηκε με τα δεδομένα που προέκυψαν από την προσωπική επαφή με το  
παιδί, η οποία πραγματοποιήθηκε στον σχολικό χώρο. Η επαφή με τα παιδιά στο σχολικό  
χώρο χωρίζεται σε μια μικρή συνέντευξη που εντοπίζει εξωσχολικές συνήθειες του παι-
διού, το οικονομικό παιχνίδι και ένα σύντομο τεστ αξιολόγησης αντίληψης και γνωστικών 
δε ξιοτήτων. Συνολικά συλλέχτηκαν από τους γονείς 102 ερωτηματολόγια και ακολούθη-
σε η συνέντευξη και το οικονομικό παιχνίδι με τα νήπια.
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Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δεν γνώριζαν και δεν προετοιμάστηκαν γι’ αυ-
τήν. Αυτό αφορά τόσο το περιεχόμενο της συνέντευξης όσο και του παιχνιδιού. Τα 72 από 
αυτά (70,6%) δεν γνώριζαν το πρόσωπο που θα τους έκανε τις ερωτήσεις διότι ερχόταν 
για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του. Τα 30 παιδιά (29,4%) γνώριζαν το άτομο που τους 
έκανε τη συνέντευξη, διότι εργάζονταν στην ίδια σχολική μονάδα ως Νηπιαγωγός.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης με το παιδί αφού προηγήθηκε μια σύντομη γνωριμία 
και ανταλλαγή απλών πληροφοριών εξοικείωσης (όνομα, ύπαρξη αδερφών) εντοπίσαμε τη  
θρησκευτικότητα, τις εξωσχολικές δράσεις, το βαθμό κοινωνικοποίησης, αλλά και τη σχέ-
ση τους με τους κανόνες μέσα στην οικογένεια και τον βαθμό που συμφωνούν ή όχι με 
αυτούς.

Το δεύτερο μέρος της συλλογής δεδομένων με τα παιδιά αφορά ένα απλό οικονομικό 
παιχνίδι προσαρμοσμένο στην ηλικία αυτή. Οι απαντήσεις που λάβαμε από τα παιδιά ήταν  
τόσο οι αποφάσεις που πήραν στην διαχείριση αγαθών, όσο και οι προσωπικές αξιο λο γή-
σεις των συναισθημάτων ικανοποίησής τους. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν  
να έχουν σωστή αντίληψη όσο αφορά την αξία των χρημάτων, για αυτό και ως αντικείμενο 
του οικονομικού παιχνιδιού επιλέξαμε κάτι ιδιαίτερα δελεαστικό για αυτή την ηλικία, τις 
καραμέλες. Έτσι, σε ένα κουτί μπροστά στα παιδιά παρουσιάστηκαν καραμέλες και το παι- 
 δί ερωτήθηκε αν του αρέσουν αξιολογώντας την προτίμησή του από το 0-10 με τη βοή-
θεια ενός κλιμακόμετρου. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να διαλέξουν τέσσερεις καραμέ-
λες στη γεύση που προτιμούν. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός (4) δεν ήταν τυχαίος 
αλ λά επιλέχθηκε στη λογική ότι αφορά μια ποσότητα η οποία, σε αυτή την ηλικία, είναι εύ-
κολα αντιληπτή και διαχειρίσιμη, δηλαδή μοιράζεται στη μέση (2-2) και δίνει ταυτόχρονα 
πολλαπλές επιλογές διαχείρισης στο παιδί. Στη συνέχεια, το παιδί τέθηκε μπροστά σε 
έναν προβληματισμό και κλήθηκε να λάβει μία απόφαση, αν ήθελε να μοιραστεί τις κα ρα-
μέλες του με κάποιον συμμαθητή του. Ενημερώθηκε ότι την ίδια μέρα δεν θα ήταν δυνατό  
να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά της τάξης του σε αυτό το παιχνίδι, άρα δεν θα έπαιρναν 
όλα καραμέλες. Είχε τη δυνατότητα να δώσει κάποιες από τις καραμέλες σε κάποιο άλλο  
παιδί ή να κρατήσει όλες τις καραμέλες για τον εαυτό του. Η θετική του επιλογή να μοιρα -
στεί συνοδεύτηκε και από δεύτερη ερώτηση, πόσες καραμέλες θα ήθελε να προσφέρει 
στο άλλο παιδί. Επίσης, στο παιδί δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξει σε τι φύλο παιδιού θα τις  
παραχωρούσε. Μπροστά του υπήρχαν δύο κουτάκια που απεικόνιζαν αντίστοιχα ένα αγόρι 
και ένα κορίτσι. Η απόφαση του παιδιού να δώσει αφορούσε την κίνηση να τοποθετήσει τις  
προσφερόμενες καραμέλες στο ανάλογο κουτάκι. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις αξιολόγησης του βαθμού ικανοποίησης που ένιωσε το παιδί 
με αυτήν την (αλτρουιστική) προσφορά προς έναν συμμαθητή του. Επιπλέον η έρευνα κα-
τέγραψε το χρόνο που χρειάστηκε το παιδί για να πάρει την απόφαση να μοιραστεί ή όχι  
τις καραμέλες καθώς και τον τρόπο που το παιδί κράτησε επαφή (οπτική, σωματική, άμεση  
κατανάλωση) με το αγαθό (καραμέλα) όσο χρόνο επεξεργαζόταν τις επιλογές και έπαιρνε 
την απόφασή του για τη διαχείριση του αγαθού.

Στο τρίτο μέρος της συνέντευξης με τα παιδιά, τα νήπια κλήθηκαν να επιδείξουν τις 
δε ξιότητες αντίληψής τους σε τρία διαφορετικά τεστ αντίληψης. Σκοπός της αξιολόγησης 
ήταν να μετρηθεί η νοημοσύνη τους με την ευρεία έννοια, δηλαδή που να μετράει τόσο 
την οπτική όσο και την λεκτική αντίληψη των παιδιών, η οποία να συσχετιστεί με τη συ-
μπεριφορά στο οικονομικό παιχνίδι που παίχτηκε νωρίτερα.
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Το πρώτο τεστ, βασίστηκε στις προοδευτικές μήτρες του Raven, το οποίο αξιολογεί τη  
συλ λογιστική ικανότητα αναφορικά με αντιληπτικά ερεθίσματα. Δεν απαιτείται η χρήση  
της γλώσσας, γι’ αυτό είναι ιδανική μέθοδο αξιολόγησης στη νηπιακή ηλικία όπου η 
γλώσ σα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επειδή όμως σε πολλές έρευνες συσχέτισης παιδι κού 
αλτρουισμού με γνωστική ανάπτυξη (π.χ. Krebs & Sturrup 1982) η ευφυΐα των παιδιών  
αξιολογείται και με πολλαπλούς τρόπους (π.χ. με την γλωσσική ευχέρεια, τη διαδοχή γε -
γονότων και την άμεση εκτίμηση της ποσότητας), προστέθηκαν και άλλα δύο τεστ δεξιο-
τήτων.

Για να εκτιμήσουμε την ικανότητα των νηπίων σε γλωσσικές δεξιότητες και σειραθέτη ση 
γεγονότων, δώσαμε από έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό μια σειρά τεσσάρων εικόνων που σε  
συνδυασμό ορίζουν μια απλή ιστορία. Ζητήθηκε επίσης η οπτική εκτίμηση ίδιων αντι κει μέ-
νων, χωρίς την καταμέτρησή τους, που αξιολογεί την γνωστική αριθμητική δεξιότητα των 
νηπίων, η οποία αποτελεί βασική δεξιότητα του συνόλου των ικανοτήτων του παιδιού 
που καθορίζουν την ανάπτυξη της μαθηματικής του σκέψης (Baroody 2004).

Περιγραφική ανάλυση δεδομένων

Παιχνίδι 

Στο απλό οικονομικό παιχνίδι που παίχτηκε με τα νήπια διερευνήθηκε ο βαθμός ορθολογι-
κής-αλτρουιστικής τους συμπεριφοράς μέσα από αποφάσεις διαχείρισης αγαθών. Η απλό-
τητα στις οδηγίες και στη διαδικασία επικράτησε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να 
είναι κατανοητό από τα νήπια και να αποκομίσουμε ξεκάθαρες και αξιόπιστες απαντήσεις. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό 43,1% αντέδρασε ορθολογικά (μεγιστοποιώντας την ατομική του  
ωφέλεια) και δεν έδωσε καμία από τις τέσσερεις καραμέλες σε κάποιο συμμαθητή του. 
Το 28,4% αποχωρίστηκε μία καραμέλα προσφέροντας την ελάχιστη ποσότητα σε κάποιον 
άλλον. Το 20,6% έδωσε δύο, ισομοιράζοντας το σύνολο των καραμελών που ήταν στην 
κατοχή του. Μόνο το 4,9% έδωσε τρεις και το 2,9% τέσσερεις, δηλαδή πάνω από τις μισές 
καραμέλες που του ανήκαν, υπερβαίνοντας με αυτήν του την απόφαση την ελάχιστη ή 
την ισότιμη προσφορά. Τα παιδιά αυτά λειτούργησαν αλτρουιστικά σε μεγαλύτερο βαθμό 
υπερβαίνοντας και την ισόποση μοιρασιά των καραμελών (Γράφημα 1).

Γράφημα 1: «Απόφαση ορθολογικής ή αλτρουιστικής σκέψης»
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Το νήπιο είχε τη δυνατότητα να επιλέξει το φύλο του λήπτη της προσφοράς του. Από το 
56,9% των νηπίων που πρόσφεραν μέρος των καραμελών, το 48,3% προσφέρθηκε σε 
αγόρι και το 51,7% σε κορίτσι. Το 98% των παιδιών πρόσφερε τις καραμέλες σε παιδιά 
ίδιου φύλου, δηλ. μία σχετικά ίση κατανομή αναλογική με το ποσοστό των δύο φύλων 
που συμμετείχαν στο παιχνίδι (Γράφημα 2).

Γράφημα 2: «Φύλο λήπτη καραμέλας»

Ο χρόνος λήψης της απόφασης να κρατήσουν ή να μοιραστούν τις καραμέλες κυμάνθηκε 
από 0 έως 60 δευτερόλεπτα. Στο Γράφημα 3 που ακολουθεί ταξινομήσαμε το χρόνο 
από φασης ανά 5 δευτερόλεπτα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 58,8% έλαβε την απόφασή του  
στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 20,6% χρειάστηκε έως 10 δευτε-
ρό λεπτα (Γράφημα 3).

Γράφημα 3: «Χρόνος ορθολογικής ή αλτρουιστικής απόφασης»
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Συνέντευξη νηπίων και ερωτηματολόγιο γονέων

Από τα 102 νήπια που συμμετείχαν στην έρευνα το 51% ήταν αγόρια και το 49% κορίτσια 
(Γράφημα 4), διαμορφώνοντας μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή και στα δύο φύλα.

Γράφημα 4: «Φύλο παιδιών δείγματος»

Στο ερώτημα αν τους ορίζουν οι γονείς τους κανόνες στο οικογενειακό περιβάλλον, τα 
νήπια κατά 98% απάντησαν θετικά (κίτρινος κύκλος Γραφήματος 5). Από αυτό το μεγάλο 
ποσοστό, μόνο ένα 33,3% των νηπίων ακολουθεί πάντα τους κανόνες αυτούς. Το 61,8% 
δήλωσε ότι πολλές φορές επιλέγει να μην τηρήσει τους συμφωνημένους κανόνες και ένα 
ποσοστό 2,9% δεν τηρεί ποτέ τους κανόνες που του ορίζουν οι γονείς. 

Γράφημα 5: «Κανόνες σπιτιού, όπως τους αντιλαμβάνεται το παιδί»

Ζητώντας να αξιολογήσουν πόσο τους αρέσουν οι κανόνες που τους ορίζουν οι γονείς 
στο σπίτι σε μία κλίμακα από 0 έως 10 (0: καθόλου, 10: πάρα πολύ) το 75,5% αξιολόγησε 
με 10 την ικανοποίηση του από την ύπαρξη κανόνων στο οικογενειακό περιβάλλον (μέσος 
όρος 8,83).

Ο ορισμός των κανόνων μέσα στην οικογένεια και η τήρηση αυτών ήταν το επόμενο 
ερώ τημα που εξετάσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι γονείς/κη δε-
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μόνες. Το 40,2% των γονέων ανέφερε ότι ορίζει κανόνες ως γονέας, αλλά αποδέχεται μια  
κάποια χαλαρότητα ως προς την τήρησή τους. Στο 27,5% των οικογενειών οι κανόνες 
ορί ζονται από τους γονείς και τηρούνται με αυστηρότητα, ενώ το 22,5% ορίσει τους κα-
νόνες δημοκρατικά μετά από κοινή απόφαση με τα παιδιά (Γράφημα 6). 

Γράφημα 6: «Τρόπος που ορίζονται οι κανόνες στο σπίτι»

Σε πολλές οικογένειες παρατηρούμε ότι πέραν των γονέων εμπλέκονται και άλλα πρό-
σω  πα στην φροντίδα των παιδιών, τα οποία συμβάλλουν στην ανατροφή του παιδιού και 
ορίζουν και αυτοί το πλαίσιο κανόνων μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Στο μεγα λύ-
τερο ποσοστό (47,1%) των οικογενειών συμμετέχουν οι γονείς των γονέων. Το 5,9% κα-
λεί κάποιο άτομο επί πληρωμή για να βοηθήσει στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού, 
ενώ οι υπόλοιπες οικογένειες (46,1%) ανατρέφουν μόνοι τους τα παιδιά χωρίς βοήθεια 
τρίτων (Γράφημα 7). 

Γράφημα 7: «Άτομα που συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού»
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Οικονομετρική ανάλυση

Στην παρούσα εργασία διερευνούμε πως διάφοροι παράγοντες (τους οποίους η βι βλιο-
γραφία θεωρεί σημαντικούς) επιδρούν στην απόφαση του παιδιού να μοιραστεί με κάποιο  
άλλο συνομήλικό του μέρος των αγαθών του (καραμέλες) φανερώνοντας έτσι τη διάθεσή 
του για αλτρουισμό ή όχι. 

Προηγούμενες έρευνες εντοπίζουν ως τέτοιους παράγοντες που ενισχύουν την αλτρου-
ι στική συμπεριφορά των παιδιών, αντίστοιχες κοινωνικές συμπεριφορές των γονέων  
(Saroglou 2013), καθώς και το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδό τους (Evans 2004), την 
ηλικία των παιδιών (Benenson et al 2007), το φύλο (Evans et al 2013), τη συναισθηματική 
και γνωστική ικανότητά τους (Gummerum et al 2010), αλλά και τη θέση του παιδιού μέσα  
στην οικογένεια (Mauermann 1993), ιδιαίτερα αν τα παιδιά είναι μοναχοπαίδια (Whiting 
& Whiting 1975). 

Η μεταβλητή στην οποία εστιάζει η παρούσα εργασία αφορά τον τρόπο που ορίζονται οι 
κανόνες στο οικογενειακό περιβάλλον. Εξετάζοντας το θέμα αυτό, οι Warneken & Toma-
sello (2009) υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο των κανόνων που θέτει η οικογένεια επιδρά στην  
μετέπειτα κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών ορίζοντας ένα πλαίσιο ανάπτυξης αλ τρου-
ι στικής συμπεριφοράς. Ομοίως, οι Fehr & Fischbacher (2004) συμφωνούν και υποστη ρί-
ζουν μια πιο σύνθετη επίδραση των κανόνων όπου η αλτρουιστική συμπεριφορά ενισχύεται  
από την αμοιβαία επανάληψη. 

Συνολικά οι μεταβλητές που εξετάσαμε είναι, α) ως προς το παιδί: το φύλο, η ηλικία, το 
γνωστικό του επίπεδο, ο χρόνος φοίτησης στο Νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό, το 
σύ νολο των ωρών την εβδομάδα με εξωσχολικές δραστηριότητες, η κοινωνικότητα και η  
θρησκευτικότητα, ενώ β) ως προς την οικογένεια: η αμοιβαιότητα, η εμπιστοσύνη και ο αλ-
τρουισμός των γονέων, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας και του άλλου κηδεμόνα, και  
τέλος ο τρόπος διαμόρφωσης οικογενειακών κανόνων μέσα στην οικογένεια. 

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις σημαντικές μεταβλητές και τον ακριβή βαθμό  
που επηρεάζουν την οικονομική (αλτρουιστική) συμπεριφορά των παιδιών, χρησιμοποιήσα-
με τη μέθοδο της πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης (multinomial logistic regres-
sion), η οποία είναι η πλέον κατάλληλη για να αναλύσουμε μεταβλητές με διακριτές τιμές,  
όπως είναι αυτές που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιό μας 95 (Hosmer et al 1989). Θέ-
τοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το «πόσες καραμέλες έδωσε το κάθε παιδί» αναπτύξαμε 
δυο ομά δες υποδειγμάτων. Η πρώτη εξετάζει την πιθανότητα το παιδί να δώσει μία κα ρα-
μέ λα, το οποίο θεωρούμε ως συμπεριφορά οριακού αλτρουισμού (σε σχέση με το να μη  
δώσει κα μία, κάτι που υποδηλώνει οικονομική ορθολογικότητα). Η δεύτερη ομάδα εξε τά-
ζει την πι θανότητα το παιδί να δώσει δυο ή περισσότερες καραμέλες που θεωρούμε ως 
συμπερι φορά ξεκάθαρου ή πραγματικού αλτρουισμού. 

Τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων παρουσιάζονται στο Υπόμνημα. Παρατηρούμε γε-
νι κά ότι η πιθανότητα οριακής αλτρουιστικής συμπεριφοράς (προσφορά μιας καραμέλα) 
μειώ νεται στο αγόρι, στις «μεσαίες ηλικίες νηπίων» (δηλ. σε νήπια που φοιτούν σε δη μό-
σιο Νηπιαγωγείο) ενώ αυξάνεται με την αύξηση της θρησκευτικότητας του παιδιού. Ως  
προς τους γονείς, η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν φαίνεται να αυξάνει την οριακή αλ - 
 
95 Η εξαρτημένη μεταβλητή μας είναι το «πόσες καραμέλες έδωσε το κάθε παιδί». Επειδή αυτή η μεταβλητή 

παίρνει διακριτές τιμές (0, 1, 2, 3, 4) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κλασσική γραμμική παλινδρόμηση 
(Hosmer et al 1989).
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τρου ιστική συμπεριφορά των παιδιών. Αντίστοιχα η πιθανότητα πραγματικής αλτρουιστι-
κής συ μπεριφοράς (δηλ. προσφορά δυο ή παραπάνω καραμελών) επηρεάζεται από τον 
αλ τρουισμό των γονέων, μειώνεται στις μεσαίες και μικρές ηλικίες (δηλ. σε νήπια που 
φοι τούν σε παιδικό σταθμό) ενώ αυξάνεται με το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. 

Ως προς τη μεταβλητή ενδιαφέροντός μας παρατηρούμε, ότι στον οριακό αλτρουισμό 
(προσφορά μίας καραμέλας) το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον δρα αρνητικά. Για κάθε 
μονάδα αύξησης αυτής της μεταβλητής η πιθανότητα το παιδί να προσφέρει καραμέλες 
μειώνεται (στο Μ1: 0,190, Μ2: 0,148, Μ3: 0,160). Δηλαδή και στα τρία μοντέλα, τα οι κο-
γενειακά περιβάλλοντα όπου η διαμόρφωση και επιβολή κανόνων από τους γονείς εί ναι  
αυστηρή μειώνουν κατά πολύ την πιθανότητα ακόμα και της ελάχιστης προσφοράς (αλ-
τρουισμού) από μέρους των παιδιών.

Αντίστοιχα, στην πραγματική αλτρουιστική συμπεριφορά (προσφορά δυο ή παραπάνω 
καραμελών) το δημοκρατικό οικογενειακό πλαίσιο αποτελεί παράγοντά ενίσχυσής της. 
Τα παιδιά δηλαδή που μεγαλώνουν σε περιβάλλον όπου οι κανόνες διαμορφώνονται με 
δημοκρατικό τρόπο παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες να μοιραστούν με συμμαθητές 
τους τα αγαθά τους. Έτσι κάθε μονάδα αύξησης αυτής της μεταβλητής αυξάνει κατά Μ1: 
3,606, Μ 2: 3,950, Μ3: 3,799 την πιθανότητα αλτρουιστικής συμπεριφοράς από μέρους 
των παιδιών.

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία αποτιμά την οικονομική ορθολογικότητα και τον αλτρουισμό των παι-
διών προσχολικής ηλικίας και διερευνά ποια χαρακτηριστικά διαμορφώνουν αυτή τους  
τη συμπεριφορά. Ειδικότερα, μέσα από ένα απλοποιημένο οικονομικό παιχνίδι μετρήσαμε 
το βαθμό ορθολογικής και αλτρουιστικής συμπεριφοράς των νηπίων στο Βόλο και στη 
συ νέχεια εξετάσατε ποια χαρακτηριστικά που η βιβλιογραφία θεωρεί σημαντικά ερμη νεύ-
ουν αυτήν τη συμπεριφορά. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τόσο τα προσωπικά χαρα κτη-
ρι στικά του κάθε παιδιού όσο και την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον του. 

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας περνούν μια έντονη με-
τάβαση αλλαγής του εγωκεντρικό τους χαρακτήρα. Το παιδί μεγαλώνει ζώντας παράλ λη-
λα σε δύο κοινωνικές ομάδες, αυτή της οικογένειας και αυτή του σχολείου. Στην πρώτη  
με τους γονείς και τα αδέρφια και στη δεύτερη συντροφιά με συνομήλικους και τον εκ-
παιδευτικό, επιβάλλονται κανόνες και ισχύουν ιεραρχίες και δομές διαφορετικές μεταξύ  
τους (Krappmann 2010). Και τις δύο περιπτώσεις το παιδί φαίνεται ότι μπορεί να συμπε -
ριφέρεται αλτρουιστικά όχι μόνο απέναντι σε άτομα με γενετική συγγένεια (Hamilton 
1964), αλλά και προς άλλους που ανήκουν στην ίδια ομάδα, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι  
αυτή η ηλικία συμπεριφέρεται κατά βάση εγωιστικά (Eisenberg & Fabes 1998).

Από την έρευνα μας αναδεικνύεται επίσης η σημασία του τρόπου διαμόρφωσης των 
κα νόνων μέσα στην οικογένεια ως προς τις συμπεριφορές του παιδιού να μοιραστεί και  
να προσφέρει. Οι πολύ αυστηρές οικογένειες, με μονόπλευρη επιβολή των κανόνων από  
τους γονείς, φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά και αποτρέπουν την αλτρουιστική συ μπε ρι-
φορά των νηπίων. Αντίθετα, όταν τα νήπια μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες που διαμορ- 
  φώνουν τους κανόνες δημοκρατικά, αντιμετωπίζοντας τα παιδιά ως ισότιμα μέλη, φαίνε - 
 ται να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για διάθεση μοιράσματος, προσφοράς και αλτρου-
ι σμού.
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Παράρτημα

Πίνακας 1: «Υποδείγματα πιθανοτήτων οριακής αλτρουιστικής συμπεριφοράς»

Πιθανότητα αλτρουιστικής προσφοράς 1 καραμέλας από καθόλου

Μεταβλητές Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3

Exp(B)(Sig)  Exp(B)(Sig) Exp(B)(Sig)

Εμπιστοσύνη γονέων 1,419(0,018) 1,634(0,002) 1,566(0,005)

Αμοιβαιότητα γονέων 0,855(0,015) 0,814(0,004) 0,837(0,006)

Αλτρουισμός γονέων 1,016(0,211) 1,014(0,285) 1,016(0,210)

Χρόνος σε παιδικό σταθμό 1,223(0,612) 1,539(0,346) 1,488(0,373)

Χρόνος σε Νηπιαγωγείο 6,512(0,006) 12,222(0,003) 9,793(0,005)

Σύνολο ωρών εβδομαδιαίας 
δραστηριότητας 1,014(0,935)

Επίπεδο εκπαίδευσης κηδεμόνα β 0,813(0,441)

Θρησκευτικότητα 2,016(0,114) 2,306(0,069) 2,107(0,094)

IQ παιδιών 0,988(0,807)

Κανόνες γονέων: αυστηρότητα 0,190(0,019) 0,148(0,015) 0,160(0,018)

Κανόνες γονέων: δημοκρατικότητα 0,482(0,411) 0,343(0,236) 0,364(0,266)

Κανόνες γονέων: χαλαρότητα 0 0

Φίλοι παιδιών λίγοι 0,661(0,646)

Φίλοι παιδιών πολλοί 0

Κωδικοποίηση IQ παιδιών οριακό 0,532(0,553)

Κωδικοποίηση IQ παιδιών μεσαίο 0,364(0,240)

Κωδικοποίηση IQ παιδιών υψηλό 0

Φύλο/αγόρι 0,405(0,171) 0,261(0,055) 0,374(0,134)

Φύλο/κορίτσι 0 0 0

Μικρή ηλικία 0,427(0,426) 0,609(0,607)

Μεσαία ηλικία 0,121(0,046) 0.182(0,067)

Μεγάλη ηλικία 0 0

Σταθερός όρος 2,656 3,479 1,672

classification 62,9% 68,6% 66,7%

Pseudo R-Square Cox and Snell 0,405 0,471 0,447

Pseudo R-Square McFadden 0,241 0,296 0,275

σε παρένθεση είναι το επίπεδο σημαντικότητας.
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Πίνακας 2: «Υποδείγματα πιθανοτήτων ουσιαστικής αλτρουιστικής προσφοράς»

Πιθανότητα αλτρουιστικής προσφοράς 2 καραμελών από καθόλου

Μεταβλητές Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3

Exp(B)(Sig)  Exp(B)(Sig) Exp(B)(Sig)

Εμπιστοσύνη γονέων 0,978(0,861) 0,949(0,672) 0,926(0,537)

Αμοιβαιότητα γονέων 1,088(0,215) 1,082(0,249) 1,101(0,158)

Αλτρουισμός γονέων 0,987(0,248) 0,982(0,104) 0,983(0,108)

Χρόνος σε παιδικό σταθμό 0,585(0,147) 0,502(0,091) 0,600(0,182)

Χρόνος σε Νηπιαγωγείο 2,165(0,237) 1,677(0,460) 1,549(0,523)

Σύνολο ωρών εβδομαδιαίας 
δραστηριότητας 0,834(0,273)

Επίπεδο εκπαίδευσης κηδεμόνα β 1,201(0,482)

Θρησκευτικότητα 1,956(0,114) 1,457(0,388) 1,488(0,351)

IQ παιδιών 0,954(0,313)

Κανόνες γονέων: αυστηρότητα 0,470(0,256) 0,454(0,249) 0,429(0,209)

Κανόνες γονέων: δημοκρατικότητα 3,606(0,133) 3,950(0,114) 3,799(0,112)

Κανόνες γονέων: χαλαρότητα 0 0 0

Φίλοι παιδιών λίγοι 0,490(0,367)

Φίλοι παιδιών πολλοί 0

Κωδικοποίηση IQ παιδιών οριακό 5,380(0,100)

Κωδικοποίηση IQ παιδιών μεσαίο 2,042(0,411)

Κωδικοποίηση IQ παιδιών υψηλό 0

Φύλο/αγόρι 0,707(0,585) 1,028(0,964)

Φύλο/κορίτσι 0 0

Μικρή ηλικία 2,529(0,290)

Μεσαία ηλικία 0,307(0,167)

Μεγάλη ηλικία 0

Σταθερός όρος -1,607 -1,712 -1,025

classification 62,9% 68,6% 66,7%

Pseudo R-Square Cox and Snell 0,405 0,471 0,447

Pseudo R-Square McFadden 0,241 0,296 0,275

σε παρένθεση είναι το επίπεδο σημαντικότητας.
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Περίληψη

Ο εκφοβισμός και η δημοκρατία είναι έννοιες και πρακτικές αντίθετες μεταξύ τους. Η ύπαρξη της μίας  
ακυρώνει την άλλη. Η παρούσα βιβλιογραφική μελέτη συνεξετάζοντας τις δυο έννοιες της Δημο κρα-
τίας και του Εκφοβισμού επιδιώκει να εντοπίσει ποια είναι η σχέση ανάμεσα τους και ποιες δημο κρα-
τικές πρακτικές στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην καταπολέμηση του εκφοβισμού. Η μέθοδος που 
ακολουθήθηκε είναι η ανασκόπηση των μελετών με θέμα εκφοβισμός και δημοκρατία. Χρησιμοποιήθηκε 
η ηλεκτρονική μηχανή Google Scholar ως μέσο αναζήτησης μελετών. Από την προσπέλαση, εντοπί-
στη καν μελέτες οι οποίες ανέδειξαν τις δημοκρατικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την αποτε-
λε σματική παρέμβαση καταπολέμησης του εκφοβισμού και της θυματοποίησης, οι οποίες ειδικότερα 
είναι (α) η διαδραστική μορφή τέχνης – Forum theatre, (β) η επανορθωτική δικαιοσύνη, (γ) ο κύκλος 
του παιδαγωγικού διαλόγου, (δ) η εκπαίδευση των μαθητών στη δημοκρατία και (ε) το δημοκρατικό 
κλί μα στη σχολική τάξη/κοινότητα μέσω της κοινωνικής – συναισθηματικής – ηθικής αγωγής.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκφοβισμός, Δημοκρατία, αποτελεσματικές εφαρμογές

Εισαγωγή

Η σύγχρονη σχολική κοινότητα θεσμικά αποτελεί μια στοιχειώδης κοινότητα εφαρμο γής  
της Δημοκρατίας και εκπαίδευσης στη δημοκρατία. Ο Εκφοβισμός και η Δημο κρα τία απο-
τελούν δυο έννοιες και κοινωνικές πρακτικές αντίθετες μεταξύ τους. Η μία εξουδετε ρώ νει 
την άλλη. Η έμπρακτη εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών και αξιω μά των εκ το πίζει τις  
γενεσιουργούς αιτίες του εκφοβισμού. Η ισότητα απέναντι στη διαφο ρε τικό τη τα, ο σεβα-
σμός, η ελευθερία όλων, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη έναντι της επιθετι κό τητας, της βίας,  
της αδικίας, της καταπάτησης και της απομόνωσης είναι μερικές εκφάνσεις των αντιθετι-
κών δίπολων της δημοκρατίας και του εκφοβισμού. Υπάρχουν σύγχρονες μελέτες οι οποίες 
προτείνουν δημοκρατικές πρακτικές για την αποτελεσματική παρέμβαση καταπολέμησης 
του εκφοβισμού και της θυματοποίησης.

Θεωρητικό πλαίσιο

Η έννοια «Δημοκρατία»  ετυμολογικά αποτελείται από τα συνθετικά «δήμος» και «κράτος». 
Με τη λέξη «δήμος» καλείται η συνέλευση (στην αρχαιότητα) ή το σύνολο των ανθρώπων 
που έχουν πολιτικά δικαιώματα. Με τη λέξη «κράτος» εννοείται η δύναμη, η εξουσία, η 
κυ  ριαρχία άμεση ή έμμεση. Είναι το πολίτευμα που από τον Κλεισθένη και τον Περικλή πε- 
 ριγράφεται ως εκείνο στο οποίο το σύνολο των ανθρώπων, ο λαός σε μια οργανωμένη 
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πο λι τεία, ασκεί την εξουσία. Από τον ορισμό προκύπτει η ευνόητη παραδοχή πως όλοι οι  
άνθρωποι σε αυτή την οργανωμένη πολιτεία έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όλοι  
απολαμβάνουν σεβασμό, ισότητα και ισονομία (Wikipedia).

Αντίστοιχα, στο δημοκρατικό σχολείο όλοι οι μαθητές απολαμβάνουν το σεβασμό, την  
αποδοχή και την εμπιστοσύνη. Συμμετέχουν από κοινού στη λήψη αποφάσεων και συνα-
πο φασίζουν για θέματα που απασχολούν την κοινότητα. Μέσω της δημοκρατικής παιδείας 
καλλιεργείται η κριτική, ελεύθερη σκέψη και η πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο δη-
μοκρατικό σχολείο οι μαθητές εκπαιδεύονται στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης διαφο -
ρών και συγκρούσεων. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να διεκδικούν την εφαρμογή των  
δικαιωμάτων. Το δημοκρατικό σχολείο προετοιμάζει τους δημοκρατικούς πολίτες και αυτό  
ακριβώς αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της δημοκρατίας στην οργανωμέ νη πο-
λιτεία. Ως εκ τούτου στη δημοκρατική πολιτεία όλοι έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην  
εκπαίδευση μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Dewey, 1916). Ο σχολικός εκφοβι σμός,  
απο τελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί το σύγχρονο σχολείο και τη δι εθνή κοι- 
νό τη τα. Με τον όρο σχολικό εκφοβισμό νοείται κάθε εμπρόθετη, επαναλαμβανό μενη επι -
θε  τι κή συμπεριφορά που επιφέρει βλάβη και κατευθύνεται από κάποιο άτομο πιο ισχυ ρό  
προς κάποιο άλλο άτομο, το οποίο είναι (ή αισθάνεται) λιγότερο ισχυρό. Οι εκφοβιστικές 
ενέργειες εκδηλώνονται με πολλές μορφές επιθετικής συμπεριφοράς όπως η σωματική,  
η λεκτική, η κοινωνική απομόνωση, η συναισθηματική, η σεξουαλική, η οπτική, η θρησκευ-
τι κή, ηλεκτρονική και η εθνική/ρατσιστική. Κάθε μορφή εκφοβιστικής συμπεριφοράς απο-
τελεί καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων (Γκάτσα, 2015).

Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην εν λόγω μελέτη είναι η ανασκόπηση των μελετών με 
θέμα εκφοβισμός και δημοκρατία. Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική μηχανή Google Schol-
ar ως μέσο αναζήτησης μελετών. Η αρχική αναζήτηση με κριτήρια τις λέξεις bullying and 
democracy απέδωσε 23.000 αποτελέσματα, τα οποία στην πιο διεξοδική επεξεργασία, 
δεν παρουσίασαν συσχέτιση μεταξύ των εννοιών. Στη συνέχεια έγινε αναζήτηση των 
λέξεων bullying and human rights, forum theatre, school climate, restorative justice 
and mediation. Από τα αποτελέσματα επιλέχθηκαν 31 μελέτες που αξιοποιήθηκαν στην 
παρούσα συγγραφή και αναφέρονται σε μαθητές, από 7-17 ετών σε άλλες χώρες. 

Αποτελέσματα

Οι Hakvoort & Olsson (2014) αναφέρουν πως η Σουηδική κυβέρνηση απηύθυνε στην 
εκπαίδευση στόχους. Οι στόχοι ήταν η ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη Δημοκρατία και η 
αποδοχή δημοκρατικών αξιών και δεξιοτήτων από τους μαθητές. Παρά την βαρυσήμαντη 
επίσημη κυβερνητική εντολή, στην πράξη δεν υπήρξαν συγκεκριμένες πρακτικές εφαρ μο-
γές. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του στόχου πέρασε στην ευαισθητοποίηση των εκπαι δευ-
τικών. Σε μετέπειτα χρονική περίοδο δέκα εκπαιδευτικοί δημόσιων σχολείων στη Σου η δία 
ρωτήθηκαν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησαν να καλλιερ γή σουν 
στους μαθητές δημοκρατικές αξίες και δεξιότητες. Όλοι τους συμφώνησαν πως είναι σημα-
ντική η σύνδεση της δημοκρατίας με το σχολείο και γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημα -
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ντικό να προωθηθούν οι προαναφερόμενοι στόχου. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμ φώ -
νησαν πως δεν διαθέτουν εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για να εργαστούν στο  
συγκεκριμένο στόχο. Ανέφεραν πως το μοναδικό μέσο το οποίο θα ήταν δυνατόν προσφέ-
ρει στην εκπλήρωση του στόχου είναι η «επίλυση διαφορών» και η «εκπαίδευση των πο λι-
τών στη Δημοκρατία». Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν περισσότερο στην «αντιμε τώ πι- 
ση διαταραχών και των βίαιων συγκρούσεων» και λιγότερο στη συζήτηση για τη ση μασία  
και τις επιπτώσεις της δημοκρατίας. Συνολικά από τη μελέτη φάνηκε πως η απο δοχή των 
δη μοκρατικών αρχών και αξιών επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω της έμπρα κτης εφαρμο-
γής των δημοκρατικών αρχών και αξιών στις διαδικασίες συζήτησης πάνω στην επίλυση 
διαφορών και συγκρούσεων παρά με την θεωρητική πληροφόρηση δημοκρα τι κών αξιών 
και ικανοτήτων (Hakvoort and Olsson, 2014). 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου έδειξε ενδιαφέρον και προσοχή στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα οποία αναγνώρισε πως είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης και 
της ανακούφισης από τη φτώχεια. Προσκάλεσε ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για 
την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ο οποίος απέδωσε τη γνωμοδότηση του. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε πως θα  
ασκούσε την επιρροή της, προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή των κοινωνικών και οι-
κονομικών δικαιωμάτων της παγκόσμιας διακήρυξης σε όλο τον κόσμο. Ο ειδικός ειση γη-
τής εντόπισε διαφορές ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, κατά τις οποίες 
τα δικαιώματα των παιδιών δε γινόταν αποδεκτά. Δεν υπήρχε διαθεσιμότητα σχολείων και  
εκπαιδευτικών που να αντιστοιχούν στις πραγματικές, εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιση μαί-
νουν επίσης πως όταν υπάρχει σεβασμός, τότε τα δικαιώματα είναι προσιτά και προσαρ-
μόσιμα. Συχνά εντοπίζουν πως οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως μελλοντικοί πολίτες και  
λιγότερο ως μαθητές που εκπαιδεύονται «τώρα» στις δημοκρατικές αξίες και δυνατότητες. 
Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες αναγνωρίζονται ως «διαφορετικά και ξένα» από τις κα-
θη μερινές ζωές όπως οι ευκαιρίες για πρακτική εφαρμογή της ισότητας και της ποιότη τας  
στη σχέση ανάμεσα στα δυο φύλα. Κρίνεται από τον εισηγητή πως είναι ευκο λότερο οι 
μαθητές και λιγότερο οι νέοι να αναγνωρίσουν με περισσότερη σαφήνεια τα δικαιώματα  
της σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πραγματικές συνθήκες του περιβάλ λο-
ντος στο οποίο ζουν (Thornberg and Elvstrand 2012; Morrow, 1999). 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος (Alderson, 1999a,  
1999b) που έγινε σε Βρετανούς μαθητές, ηλικίας 7 έως 17 ετών, σχετικά με τα δικαιώματα  
στο σχολείο. Μέσω ερωτηματολογίων και συζήτησης, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις άρ νη-
σης των δικαιωμάτων όπως του σεβασμού, της προσωπικής αξίας, της αξιοπρέπειας, της  
ιδιωτικότητας, του δικαιώματος να αναπτύξουν τα προσωπικά τους ταλέντα, να εκ φρά-
σουν τις απόψεις τους, να εκφράσουν μια προσωπική γνώμη στον τρόπο με τον οποίο αντι-
μετωπίζουν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Πολλοί μαθητές εξέφρασαν την άποψη τους,  
στην οποία παρουσιάζουν πως δεν αισθάνονται σεβασμό, δεν αισθάνονται επαρκώς ικα-
νοί, δεν μπορούν να εμπιστευτούν τους εκπαιδευτικούς τους στο να κρατήσουν ένα μυ-
στι κό ή στο να δώσουν μια δίκαιη τιμωρία, ή να ακούσουν τη γνώμη τους.

Στη Βρετανία, δύο σχολεία προσπάθησαν να διεκπεραιώσουν δημοκρατικούς στόχους 
και παρουσίασαν την εμπειρία τους (Trafford, 1997). 

Το ένα από τα δυο σχολεία, το Highfield  School επιδίωξε τη δημοκρατία μέσω της δη-
μοκρατικής διαβούλευσης, δίνοντας τη δυνατότητα ο κάθε μαθητής ακούγοντας και μα- 
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 θαίνοντας από όλα τα πλαίσια στη συνέχεια να μπορεί να διαπραγματευτεί, πριν την απο-
δοχή μιας απόφασης. To Cleves School (1999) επιδίωξε τη δημοκρατία μέσω της μη διά-
κρισης, της ισότητας και του σεβασμού στα δύο φύλα, στην εθνικότητα και στην αναπη ρία  
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες συνδιαλλαγής. Ο εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών πρό τει νε 
την αλλαγή των εκπαιδευτικών δομών, ούτως ώστε η εχθρότητα, η διαφορά και η ανα πη -
ρία να γίνουν προσιτές, αποδεκτές και προσαρμόσιμες (Alderson, 1999). Συγκεκριμένα,  
οι προτάσεις αφορούσαν: α)Αλλαγές στη Δομή, β) Δημοκρατική Συμπερίληψη, (γ) Μα θή-
μα τα για τα δυο σχολεία (Alderson, 2000a, 2000b, 2000c).

Η δημιουργία των δημοκρατικών δομών συνίσταται πρωτίστως στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη λειτουργία ενός «Σταθερού Κώδικα 
Πειθαρχίας και Κανόνων». Οι κανόνες στους μαθητές μικρής ηλικίας τίθενται από τα ίδια,  
ενώ για τους μεγαλύτερους μαθητές οι κανόνες είναι αποτέλεσμα σύμβασης και αποδοχής 
αυ τών. Όταν υπάρχει ο Κώδικας Πειθαρχίας οι μαθητές αισθάνονται μεγαλύτερη ασφά-
λεια. Αντιλαμβάνονται πως οι ίδιοι προκαλούν προβλήματα αλλά ταυτόχρονα συνει δη το-
ποιούν πως δεν τους αρέσει η εμπλοκή των ενηλίκων στα προβλήματα τους. Όταν υπάρχει  
πλαίσιο συνεργασίας και κανόνων, οι μαθητές αρχίζουν να συνεργάζονται με τους ενήλικες, 
προκειμένου να λύσουν ζητήματα που τους απασχολούν το σχολείο. Επίσης, με κριτήριο 
τους κανόνες του κώδικα πειθαρχίας η ομάδα των μαθητών συχνά πραγματοποιούν συνά-
ντη ση σε ‘’σχήμα κύκλου’’ για να συζητήσουν προβλήματα που απασχολούν τη σχολική 
κοι νότητα. Οι συζητήσεις σε σχήμα κύκλου είναι αποτελεσματικές, καθώς κάθε μέλος έχει  
την ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη του, να ακούσει τα υπόλοιπα μέλη, να συζητήσει τις 
δια φωνίες και να συμφωνήσει με το τελικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, συχνά το σχήμα κύ-
κλου ακολουθείται από το σύνολο των μαθητών μιας τάξης, για να παίξουν ένα παιχνίδι.  
Γενικότερα, φαίνεται πως το σχήμα κύκλου αποτελεί μια καλή πρακτική καθολικής συμμε-
το χι κότητας. Λειτουργεί ως «forum» - «αγορά», δηλαδή ως κοινός χώρος δημοκρατικής συ - 
νά θροι σης, όπου συγκεντρώνονται τα μέλη μιας δημοκρατικής κοινότητας για διαβού-
λευ ση και συλλογικές αποφάσεις (Alderson, 1999a) . 

 Οι περιπτώσεις των «συναντήσεων σε σχήμα κύκλου» στην τάξη,  μπορούν να αξιο ποιη-
θούν για την επίλυση προβλημάτων του εκφοβισμού, σε περιπτώσεις που οι μαθητές με  
το ρόλο των «θυτών» καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα. Σε αυτό το πλαίσιο 
ανα φέρεται η μέθοδος συζήτησης και αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. 
Πε ριεί χε σχετικά σενάρια πάνω στα οποία εργάζονται οι μαθητές. Κάποιοι μαθητές υπο-
δύο νται το ρόλο του «αστυνομικού» και καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, χωρίς 
όμως μεγάλη διάρκεια στο ρόλο αυτό. Κάποιοι άλλοι μαθητές αναλαμβάναν να παίξουν 
το ρόλο του «φύλακα-Άγγελου», που τρέχουν να σώσουν τα παιδιά με το ρόλο του «θύ-
τη» και του «θύματος», όταν είναι απαραίτητο και τα βοηθούν να αλλάξουν. Οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τα συναισθήματα τους, τις συμπεριφορές τους μέσω 
παιχνιδιών. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να εφαρμοστεί και σε πιο τυπικά μαθήματα. Με τον 
τρόπο αυτό αυξάνεται η επαγρύπνηση και η συνειδητότητα τους απέναντι στον εαυτό 
τους, στους άλλους και αναπτύσσεται η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. 
Με αυτό τον τρόπο κάθε τάξη μπορεί να λύσει προβλήματα συμπεριφοράς των δικών της 
μελών. Συνήθως, τα προβλήματα συμπεριφοράς απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου των διευθυντών. Κάποιες φορές στις συναντήσεις των μαθητών προσκαλούνται 
και οι γονείς να παρακολουθήσουν και να πάρουν μέρος στη συζήτηση του προβλήματος 
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και να αποδεχτούν από κοινού τις θετικές προτάσεις και το σχέδιο αντιμετώπισης «μη-τι-
μω ρητικών πλάνων για αλλαγή» (Alderson, 1999a, 2000a).

Αντίστοιχα, μπορεί να λειτουργήσει το «Σχολικό συμβούλιο» για όλα τα μέλη του σχο-
λείου, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επειδή κάποια προβλήματα εκφοβισμού συμβαίνουν 
στη διάρκεια του διαλείμματος και σε κοινούς χώρους του σχολείου, όπου χρησι μο ποι-
ού νται από μαθητές διαφορετικών τάξεων, προτείνεται η ίδια μέθοδος «συ ναντή σεων σε  
σχήμα κύκλου» - όλων των μελών του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση συμ μετέ χουν 
μα  θητές που είναι αντιπρόσωποι κάθε τάξης, οι οποίοι στη συνέχεια με τα φέ ρουν τα όσα 
ει  πώθηκαν στον «κύκλο συνάντησης της τάξης» τους. Ο κάθε μαθητής αισθά νεται στενά 
συν δεδεμένος με το συμβούλιο, ώστε να μπορεί άνετα να θέτει και να επανα διατυπώνει  
ερωτήματα, εάν δεν έχει πάρει ικανοποιητική απάντηση (Alderson, 2000c). Μια άλλη ση-
μαντική μέθοδος για την επίλυση προβλημάτων είναι η «διαμεσολάβηση». Η μέθοδος αυ-
τή αφορά τη διευρυμένη εκπαίδευση ομηλίκων σε κάθε ηλικία, για να αποκτήσουν δεξιό-
τη τες «διαμεσολαβητή» στην επίλυση συγκρούσεων. Οι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί 
ως διαμεσολαβητές θα μπορούσαν να εποπτεύουν κατά τη διάρκεια του γεύματος, με μια 
προτεινόμενη αναλογία 1/70, δηλαδή ένας διαμεσολαβητής για εβδομήντα μαθητές. Οι 
ίδιοι μαθητές μπορούν να εκπληρώσουν πολλά καθήκοντα του σχολείου, σε ονομαστές 
θέ σεις, όπου περιγράφονται γραπτώς τα καθήκοντα για κάθε θέση και η χρονική τους 
διάρκεια. Υπάρχει η επιδίωξη να εμπλακούν μαζί τους και οι “δύσκολοι” μαθητές, κά ποιοι  
από τους οποίους πολλές φορές εμπλέκονται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και είναι ιδιαίτε -
ρα ενεργητικοί. Επίσης, επιδιώκεται να εμπλέκονται μαθητές, οι οποίοι είχαν περιθωριο-
ποιη θεί από το σχολείο (Alderson, 1999a)

Η δεύτερη αποστολή για την υλοποίηση των δημοκρατικών στόχων στη Μ. Βρετανία 
ήταν το Cleves School. Το σχολείο αυτό εργάστηκε στον άξονα της “Δημοκρατικής Συ-
μπερίληψης”. Tο συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα κανονικό σχολείο, με πολιτική ένταξης. 
Καλωσορίζει κάθε μαθητή από την τοπική κοινότητα. Δέχεται παιδιά με αναπηρία, και μα-
θητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.. Είχε περισσότερα παιδιά με ειδικές ανάγκες από ότι  
τα άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως στο σχολείο μι λούν  
27 γλώσσες. Φοιτούν μαθητές ηλικίας από 3 έως 11 ετών, που έχουν αρκετές μαθησιακές 
δυσκολίες. Το σχολείο υποστηρίζεται από μια ευρεία γκάμα ειδικών για συμβουλευτική 
υπο στήριξη σε κοινωνικά θέματα εκπαίδευσης, υγείας. Επίσης, το σχολείο παρέχει κοινω-
νικές υπηρεσίες. Σε κάθε τάξη υπάρχει ένας εκπαιδευτικός και ένας βοηθός για κάθε τάξη  
των 20 μαθητών. Όλες οι τάξεις του σχολείου χωρίζονται σε 5 ευρύτερες ομάδες “wings”-
“φτερά”. Η κτιριακή υποδομή και οι εγκαταστάσεις είναι προσεγμένες και πληρούν υψη-
λά κριτήρια αισθητικής. Οι μαθητές ακολουθούν πρόγραμμα ατομικής εκμάθησης, συ-
μπληρώνοντας στο ατομικό τους ημερολόγιο τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Οι 
ομα δικές δραστηριότητες σταθμίζουν τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες σε σχέση με την  
ομάδα. Οι μαθητές στις καθημερινές τους δραστηριότητες έδειχναν καλοσύνη και σε βα σμό,  
ανεξάρτητα από την ικανότητα και την εθνικότητα τους. Ως χαρακτηριστικό παρά δειγ μα  
αναφέρεται η περίπτωση παιδιού σε αναπηρικό καροτσάκι που παίρνει μέρος στην αναρ-
ριχητική δραστηριότητας του πάρκου που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο. Άλλη μια δρα-
στη ριότητα είναι η δραστηριότητα κατά την οποία όλοι οι μαθητές γιορτάζουν μαζί και 
ονομάζονταν ως “θαυμάσια”. Είναι αξιοσημείωτο πως οι μαθητές προσήλθαν στο σχολείο 
αυτό για να αποφύγουν τα ειδικά σχολεία και τον εκφοβισμό και τις σκληρότητες των 
Μη-ανάπηρων παιδιών (Alderson, 1999c). 
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Ωστόσο η φοίτηση στο Cleves School ανέδειξε πως οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 
ζεστές σχέσεις και να απουσιάζει η σκληρότητα λόγω που διακρίσεων, που συμβαίνουν 
συχνά στα γενικά σχολεία.

Επίσης, έγινε ξεκάθαρο πως οι μαθητές που λειτουργούν στο πλαίσιο της συμπερίλη-
ψης και με ανάλογες πρακτικές, δημιουργούν σχέσεις μέσω της αλληλεγγύης, κάτι το 
οποίο οι ενήλικες αδυνατούν να υλοποιήσουν (Alderson, 1999c).

Η διαδραστική μορφή τέχνης το «Forum theatre», αποτελεί ένα άλλο είδος δημοκρατι    -
κής πρακτικής στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, η οποία εφαρμόστηκε σε σχο  -
λεία των βορειοδυτικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Gourd and Gourd,  
2011). H εφαρμοσμένη, αυτή πρακτική συνδυάζει λειτουργικές διαδικασίες της αρχαίας 
αγοράς και του θέατρου. Η έννοια “Forum-αγορά” αποτελεί χώρο συζήτησης και διαμόρ-
φω σης του κοινωνικού γίγνεσθαι. Το θέατρο προσφέρει με καλαισθησία και καλλιτεχνία τη  
σωματοποιημένη εκδραμάτιση σεναρίων εκφοβιστικών περιστατικών. Με αυτό τον τρό πο  
συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση βιωμένων συναισθημάτων ενάντια στον εκφοβισμό. 

Στο “Forum-theatre” ως εφαρμοσμένη πρακτική αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού  
εκφοβισμού, διεξάγονται ανάλογες διεργασίες συζήτησης στη σχολική κοινότητα, για ζη-
τή ματα που προβληματίζουν και καλείται να αποφασίζει τρόπους μετασχηματισμού και 
αλ λαγής. Προστίθεται στο πλαίσιο του «Forum theatre» και η μέθοδος της Διήγησης-
Μετασχηματισμού μιας Ιστορίας (Gourd and Gourd, 2011).

Η τεχνική «Forum theatre» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον ηθοποιό Augu-
sto Boal (Boal and Peery 1985). Χρησιμοποιούσε στις θεατρικές του σκηνές κοινωνικά θέ-
ματα. Το κοινό μπορούσε να παγώσει την εικόνα σε διάφορα σημεία καθώς παίζεται και να  
δοκιμάσει διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα (Briggs, 2011).  

Το «Forum theatre» είναι μια διαδραστική μορφή τέχνης που εφαρμόστηκε στη σχολική 
τάξη εφήβων από εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας σενάρια από ιστορίες 
εκφοβισμού, δημιούργησαν θεατρικές σκηνές, οι οποίες και δραματοποιούνταν από τους 
ίδιους τους εφήβους. Ακολουθούσε συζήτηση πάνω στο σενάριο. Η δράση υλοποιούνταν 
στα πλαίσια μαθήματος με κοινωνικό περιεχόμενο. Η τεχνική είναι μια διαδραστική μορφή 
τέχνης που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας 
τα γεγονότα του εκφοβισμού, δημιουργούσαν εκπαιδευτικές ευκαιρίες μεταμόρφωσης. 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να ενημερώσουν και να πληροφορήσουν για το 
πρόβλημα του εκφοβισμού και να συζητήσουν γι’ αυτό. Η συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί 
μια καλή ευκαιρία, οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν τη θεωρία της ακαδημαϊκής γνώ σης  
στην πράξη. Η τεχνική «Forum theatre» δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μέσω της δια -
δραστικής δραστηριότητας, να επεξεργαστούν τις έννοιες βασικών αξιών και να ασκη θούν  
στη δημοκρατία. Δίνεται η ευκαιρία να μετασχηματιστούν οι μαθητικές εμπειρίες για τον εκ - 
φοβισμό σε εμπειρίες που είναι σύμφωνες με τα ιδανικά της Δημοκρατίας και της Δι καιο-
σύ νης (Jannarone, 2009)..  

Αξίζει να αναφερθεί πως η εν λόγω τεχνική έχει στενή σχέση με το σύνολο των δραστη-
ριοτήτων που βασίζονται στο δράμα και στο θέατρο. Είναι γνωστή η αποτελε σμα τι κότητα 
των μεθόδων εκδραμάτισης στη “Μάθηση μέσω Δράματος” (Learning drama) και στην 
πε ραιτέρω προώθηση των κοινωνικών αλλαγών.

Η Διήγηση και o Μετασχηματισμός Ιστορίας αποτελεί μέρος της τεχνικής forum theatre.  
Οι μαθητές μπορούν στο πλαίσια του Forum να γράψουν και να ανασύρουν από τις απο-
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θη κευμένες τους ιστορίες, μια δική τους εμπειρία για τους εκφοβιστές και τους εκ φο φι-
ζόμενους. Γράφοντας την ιστορία τους αποκαλύπτουν προσωπικές κρυμμένες εμπει ρίες. 
Στη συνέχεια, καθώς ακούν όλες τις ιστορίες που παρουσιάζονται στο forum, δο κιμάζουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις κατανόησης. Σε ένα δεύτερο στάδιο, τους προτείνε ται να με-
τα σχηματίσουν τις ιστορίες που έγραψαν και να γράψουν στρατηγικές για να αντιμε τω -
πίσουν τα σημεία της ιστορίας που σχετίζονται με την απόρριψη. Έτσι δίνεται η ευ  καιρία 
να δράσουν διαφορετικά και να εδραιώσουν την αλλαγή. Οι αρχικές και οι μετα σχη μα-
τι σμένες ιστορίες μπορούν να παιχτούν ως θεατρικές σκηνές (Bell, 2009; Briggs, 2011; 
Lambert and Hessler, 2018:195-213; Liefshitz, 2011; Bell, 2017: 333-347). 

 Η Επανορθωτική δικαιοσύνη αποτελεί μια νέα μέθοδο αντιμετώπισης των αντιδικιών 
ανάμεσα στους πολίτες. Το σύγχρονο σχολείο δανείζεται από τη σύγχρονη δικαιοσύνη τη 
διαδικασία της Επανόρθωσης/Αποκατάστασης και της Διαμεσολάβησης. 

Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες διαπιστώνεται η ανησυχητική τάση της αποχής των 
πολιτών από τη σύγχρονη κρατική και εταιρική διακυβέρνηση (Morrison, 2007).  Ωστόσο, 
εμφανίζονται νέα κινήματα τα οποία ανανεώνουν τη δημοκρατία. Τέτοιου είδους κοινω-
νι κά κινήματα είναι τα κινήματα επανορθωτικής/αποκαταταστασιακής δικαιοσύνης. Η ορ-
γα νωμένη πολιτεία επιδιώκει την πρόληψη της εγκληματικότητας με την εκπαίδευση των 
μελλοντικών πολιτών στις αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης και της διαμεσολάβησης. 

H εφαρμογή της διαμεσολάβησης στο σχολικό πλαίσιο, έχει πολλαπλές ωφέλειες για 
τους μαθητές. Μαθαίνουν να επιλύουν τις διαφορές με διάλογο, με συνεργασία, ακολου-
θώ  ντας κοινούς κανόνες που υπαγορεύει ο σεβασμός, το δίκαιο, η ηθική και η σχολική κοι - 
νότητα. Οι μαθητές εκπαιδεύονται να επιλύουν μόνοι τους, τις συγκρούσεις τους με τη  
δια μεσολάβηση. Ως διαμεσολαβητής εκπαιδεύεται κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός.

 Η έμπρακτη εφαρμογή της θεσμοθετημένης αποκαταστασιακής δικαιοσύνης δημιουρ-
γεί ιδιαίτερη οπτική στη σχολική κοινότητα και διαφορετικό πνεύμα διαχείρισης των συ-
γκρού  σεων. Ειδικότερα, οι μαθητές εφαρμόζοντας τη διαδικασία υιοθετούν την άποψη  
πως όταν στην κοινότητα προκύπτει ένα πρόβλημα, αυτό τίθεται ως ζήτημα της κοινό τη-
τας. Η φιλοσοφία που διαπνέει τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι πως το κάθε πρόβλημα στη 
σχολική κοινότητα μπορεί να μεταφέρεται από το υλικό επίπεδο σε ένα άλλο συμβολικό και 
συναισθηματικό επίπεδο, αποκατάστασης πχ η κλοπή αντιμετωπίζεται ως έλλειψη αγάπης, 
έκφραση συγγνώμης ή και πνευματικής θεραπείας. Αποτελεί ένα είδος εκπαίδευσης σε  
κοι νωνικές, συναισθηματικές δεξιότητες και γνωστικής ανάλυσης. Οι πρακτικές και οι μέ-
θοδοι της επανορθωτική/αποκαταστασιακή δικαιοσύνη στο σχολείο προωθούν την ει ρη νι-
κή επίλυση συγκρούσεων με την επανόρθωση της βλάβης και αποκατάστασης της ζημίας  
από το ίδιο το άτομο που την προκάλεσε και εάν εκείνο αδυνατεί, τότε αναλαμβάνει η 
κοινότητα (Morrison, 2007a; 2007b; 2002) ..

Το δημοκρατικό κλίμα στην τάξη/σχολική κοινότητα, δημιουργείται μέσω της κοι νω-
νι κής-συναισθηματικής επικοινωνίας και της ηθικής. Ο στόχος της εκπαίδευσης στη σύγ-
χρονη κοινωνία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Προτεραιότητά δεν θα πρέπει να εί ναι 
αποκλειστικά η ακαδημαϊκή γνώση, αλλά η απόκτηση κοινωνικών και συναισθη μα τικών 
δεξιοτήτων (Cohem,2009).

H Κοινωνική, Συναισθηματική, Ηθική Αγωγή σύμφωνα με το Cohem (2006) αποτελούν 
τα θεμέλια της δημοκρατίας και συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής. Οι βέλτιστες πρα κτι κές  
της πολιτικής θα ήταν ωφέλιμο να αποσκοπούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές κλίμα 
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στην τάξη και στο σχολείο για όλα τα μέλη. Απαραίτητα στοιχεία που συνεπηρεάζουν σε 
αυτό είναι η φροντίδα για όλα τα μέλη, η καλή επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογέ-
νειας και η παιδαγωγική που πληροφορεί και προωθεί κοινωνικούς, συναισθηματικούς 
και ηθικούς προβληματισμούς (Ttofi and Farrington, 2011).

Αυτό το στόχο υπηρετούν τα προγράμματα παρέμβασης που απευθύνονται στους μα-
θητές που εμπλέκονται στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ως θεατές. Ο σχολικός εκ-
φοβισμός είναι ένα ομαδικό φαινόμενο. Οι παραβρίσκόμενοι μαθητές ως θεατές είναι οι  
περισσότεροι μαθητές και όλοι οι μαθητές είναι πολύ πιθανό να μπουν στο ρόλο αυτό, 
κά ποια στιγμή. Στο 80% της διάρκειας ενός περιστατικού σχολικού εκφοβισμού υπάρχει 
τουλάχιστον ένας θεατής (O’Connell and al., 2009). Σε έρευνα 6764 μαθητών, από 9 έως 
11 ετών, στη Νορβηγία, σε 77 σχολεία, έδειξε πως η τροποποίηση της συμπεριφοράς  
των θεατών, έτσι ώστε να υποστηρίζουν τους θυματοποιημένους μαθητές και να αποθαρ-
ρύνουν τους εκφοβιστές, είναι δυνατόν να μειώσει σημαντικά το ποσοστό του σχολικού 
εκφοβισμού και να αλλάξει ριζικά το κλίμα στη σχολική κοινότητα (Salmivalli, 2010, 
Espelage et al., 2012). 

Επιπρόσθετα, προς την ίδια κατεύθυνση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι σύγχρο νες 
προκλήσεις συμπερίληψης των μαθητών με διαφορετική εθνική/πολιτισμική προέλευση 
ή και κάποια άλλη διαφορετικότητα όπως η αναπηρία, η διαφορετική επιλογή φύλου  
(Scwarzenthal, 2018, Mesibov, 2018). Ταυτόχρονα, κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμμα-
τα πρόληψης θα μπορούσαν να προετοιμάσουν την αποδοχή και την καλή προσαρμογή 
των μαθητών με διαφορετικότητα (Jansen et al., 2016; Polanin et al., 2012).

Συζήτηση/συμπεράσματα

Από την ανασκόπηση στη συγκεκριμένη θεματική προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα.  
Εί ναι διπλής ωφέλειας η τακτική αξιοποίησης δημοκρατικών πρακτικών στην καταπολέμη-
ση του σχολικού εκφοβισμού. Από τη μία πλευρά, αντιμετωπίζεται ένα σημαντικό πρόβλη-
μα της σχολικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται πως μια πραγματικά δημοκρατική 
πολιτεία δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και αποσκοπεί μέσω της εκπαίδευσης να  
δώσει δημοκρατική αγωγή στους μαθητές και να διαμορφώσει τους μελλοντικούς πο λί τες  
με αξίες όπως ο σεβασμό, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ισονομία, την βαθιά πίστη στα αν-
θρώ πινα δικαιώματα.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του εκφοβισμού έχει άμεση σχέση με την έμπρακτη 
εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών στη σχολική καθημερινότητα. Το δημοκρατικό κλίμα, 
ο διάλογος, η ελεύθερη έκφραση της γνώμης, η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων, η 
δημοκρατική διαχείριση της τάξης, οι κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες και η ηθική 
είναι απαραίτητα στοιχεία πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού και της οικοδόμησης της  
δημοκρατίας. Η πολιτική στρατηγική του σχολείου απαιτεί προσχεδιασμένη τακτική κα νό- 
 νων και μεθόδων ρύθμισης της συμπεριφοράς και επίλυσης συγκρούσεων. Η πολιτική 
στρα τηγική του σχολείου προβλέπει την εφαρμογή μεθόδων πρόληψη του εκφοβισμού 
και καλλιέργειας του δημοκρατικού ήθους. Μπορούν να αξιοποιηθούν χρήσιμες τεχνικές 
του Forum-theatre, η αφήγηση ιστοριών εκφοβισμού, η δραματοποίηση των ιστοριών και  
ο μετασχηματισμός τους με διπλή ωφέλεια στην καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού  
και στην εδραίωση δημοκρατικών στάσεων ζωής. Η επανορθωτική δικαιοσύνη και οι 
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μέ θοδοι της προσφέρουν σημαντικά στην εδραίωση ηθική συνείδηση και την αίσθηση 
δι καιοσύνης στους μαθητές.

Περιορισμός στη συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός μελετών για 
την αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών πρακτικών και μεθόδων στην καταπολέμη  -
ση του σχολικού εκφοβισμού.

Μελλοντική πρόταση έρευνας θα μπορούσε να είναι η υλοποίηση σε ελληνικά σχο-
λεία, μιας πρώιμης παρέμβασης πρόληψης του φαινομένου στην παιδική ηλικία (7-9 και  
9-11) έτη με δημοκρατικές πρακτικές και η ερευνητική μελέτη αξιολόγησης της απο τε λε-
σμα τικότητας της. 
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Abstract

Bullying and democracy are opposing concepts and practices. The existence of one cancels out the 
other. The present bibliographic study, examining the two concepts of Democracy and Bullying, 
seeks to identify the relationship between them and what democratic practices in education con-
tribute to the fight against bullying. The method followed is the review of studies on intimidation 
and democracy. The Google Scholar electronic engine was used as a research search tool. From 
the access, studies have been identified that have demonstrated the democratic practices used to 
effectively intervene to combat bullying and victimization, which in particular are (a) the interac-
tive art form - Forum theater, (b) remedial justice, ( c) the cycle of pedagogical dialogue, (d) the 
education of students in democracy and (e) the democratic climate in the classroom / community 
through social - emotional - moral education.

Keywords: Bullying, Democracy, effective practices.
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Περίληψη

Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τους  
ίδιους και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα ερευνητική μελέτη διεξήχθη το σχολικό έτος 2018- 
2019 για να διερευνήσει την επίδραση που έχει το επίπεδο σπουδών εκπαιδευτικών Δημοτικών σχο-
λείων Δήμου Πατρέων στις αντιλήψεις τους για την ικανοποίηση που αντλούν από το επάγγελμά τους. 
Το δείγμα αποτέλεσαν 204 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων και αξιοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος 
προσέγγισης με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο σπουδών των 
συμμετεχόντων σχετίζεται στατιστικά σε σημαντικό βαθμό με την επαγγελματική τους ικανοποίηση, 
σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.

Λέξεις-Kλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, εκπαιδευτικοί, επίπεδο σπουδών.

Εισαγωγή

Η συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους σχετίζεται και απορ-
ρέει από τα αισθήματα που αυτή τους προκαλεί (Bauer & Erdogan, 2015). Η επαγγελ-
ματική ικανοποίηση αποτελεί οργανωσιακή συμπεριφορά με τη μεγαλύτερη συχνότητα 
μελέτης (Dailey, 2012) και έρευνας (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2002), καθώς επη-
ρεάζει τους εργαζομένους, τη διαχείριση του προσωπικού από τους οργανισμούς (Κά-
ντας, 1998) και σχετίζεται με την οργανωσιακή δέσμευση, την εμπλοκή των εργαζόμενων 
στην εργασία και την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Armstrong & Taylor, 2014). Η 
επαγ γελματική ικανοποίηση, ως έννοια, αποδίδει τη στάση των εργαζόμενων προς την 
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ερ γασία τους, αποτέλεσμα των αντιλήψεών τους οι οποίες προκύπτουν από παράγοντες  
του εργασιακού περιβάλλοντος (Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske, 2011). Ανά-
μεσα στις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης αναφέρονται η ικανοποίηση από 
την ίδια την εργασία, τον μισθό, τους συναδέλφους, τη διοίκηση, την εξέλιξη (Daily, 2012).  
Επίσης, προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζόμενων (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 
εκ παί δευση κ.ά.) επηρεάζουν την ικανοποίηση που αισθάνονται από την εργασία τους 
(Saiyadain, 2009).

Η παρούσα ερευνητική μελέτη, η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας, στο-
χεύει στη διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου σπουδών στις απόψεις των εκπαι δευ-
τι κών αναφορικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση.

Θεωρητικό πλαίσιο

Εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής ικανοποίησης

Η ικανοποίηση από την εργασία είναι μια έννοια σύνθετη και πολυδιάστατη, η οποία απο-
κτά διαφορετική σημασία και περιεχόμενο για τον κάθε εργαζόμενο (Mullins, 2005). Στη  
βιβλιογραφία καταγράφονται πολλοί ορισμοί με διαφορετική θεωρητική αφετηρία για να 
αποδώσουν την επαγγελματική ικανοποίηση, όμως κανένας από μόνος του δεν μπο ρεί 
να την προσεγγίσει αποδίδοντας το σύνολο των οπτικών και διαστάσεών της (Γκό λια &  
Κουστέλιος, 2014). Η ικανοποίηση από την εργασία αποδίδει τον βαθμό που οι εργαζόμε-
νοι εκφράζουν θετικά ή αρνητικά αισθήματα για την εργασία τους, μετά από αξιολόγηση 
των χαρακτηριστικών της, δηλαδή ένα πολύπλοκο σύνολο ποικίλων διακριτών στοιχείων. 
Επιπλέον, αποδίδει μια στάση ή συναισθηματική απάντηση στα εργασιακά καθήκοντα του 
ατόμου όπως και στις φυσικές και κοινωνικές συνθήκες του εργασιακού χώρου (Scher-
mer horn et al., 2002). Σχετίζεται με τη σωματική και ψυχική υγεία του εργαζόμενου (Daily,  
2012). Υποστηρίζεται ότι υψηλά επίπεδα άγχους μειώνουν την επαγγελματική ικανοποίη-
ση (Gibson et al., 2011). Το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας επη-
ρεάζει σημαντικά την οργανωσιακή συμπεριφορά των εργαζόμενων (Griffin & Moorhead,  
2011). Επίσης, η μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζόμενων έχει δυσλει-
τουρ γικές συνέπειες για τον οργανισμό όπως απουσίες, μειωμένη απόδοση (Gibson et al.,  
2011) και διάθεση του εργαζόμενου να εγκαταλείψει την εργασία του (Schermerhorn et 
al., 2002). Τέλος, η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την εργασία τους 
επι  δρά στην ικανοποίηση που αντλούν συνολικά στη ζωή τους (Demirel, 2014).

Από τη βιβλιογραφία αναδεικνύονται δυο προσεγγίσεις για τη μέτρηση-αξιολόγηση  
της ικανοποίησης από την εργασία α) μια ενιαία συνολική βαθμολογία που προκύπτει από  
μια και μόνο ερώτηση και β) ικανοποίηση από την εργασία η οποία καταγράφεται με μεγα-
λύτερη ακρίβεια μέσα από το σύνολο, το άθροισμα των επιμέρους διαστάσεων, χαρακτη-
ρι στικών της εργασίας (Schermerhorn et al., 2002). Υποστηρίζεται ότι η αξιολόγηση που 
προ κύπτει από τις επιμέρους διαστάσεις της εργασίας για την ικανοποίηση του εργαζόμε-
νου ως πιο ακριβής (Spector, 1997). Στην αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 
από τους εργαζόμενους εμπλέκονται γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες (Saari & 
Judge, 2004). Παράγοντες καθοριστικοί της επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζονται με 
τον εργαζόμενο και τον οργανισμό (Daily, 2012). Το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίη-
σης επηρεάζεται από ποικιλία και πλήθος παραγόντων όπως ατομικούς (προσωπικότητα,  
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ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, προσόντα), κοινωνικούς (σχέσεις με συνα δέλ-
φους, ομαδική εργασία, αλληλεπίδραση), πολιτισμικούς (στάσεις, πεποιθήσεις και αξίες),  
οργανωσιακούς (φύση εργασίας, εποπτεία και στυλ ηγεσίας, οργάνωση εργασίας, συν θή-
κες εργασίας) και τέλος περιβαλλοντικούς (οικονομικές, κοινωνικές, τεχνικές και κυβερ-
νη τικές επιρροές) (Mullins, 2005). Πάντως, σε κάθε επάγγελμα διαφορετικοί παράγοντες 
στην εργασία σχετίζονται και προκαλούν την ικανοποίηση των εργαζόμενων (Zalewska, 
1999). Επισημαίνεται ότι έρευνες για την επίδραση του επιπέδου σπουδών στην επαγγελ-
ματική ικανοποίηση των εργαζομένων έχουν αναδείξει διαφορετικά, αντιφατικά αποτελέ-
σματα με θετική και αρνητική συσχέτιση (Ganzach, 2003).

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών

Στον επαγγελματικό χώρο της εκπαίδευσης η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτι-
κοί από το επάγγελμά τους είναι ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας γιατί έχει επιδράσεις στους 
μα θητές και τη μαθησιακή διαδικασία (Johnson, 2019), στα εκπαιδευτικά αποτελέσμα τα 
και στην παροχή εκπαίδευσης ποιότητας (Demitras, 2010). Ειδικότερα, η ικανοποίηση των 
εκ παιδευτικών στο σχολείο λειτουργεί ως παράγοντας πρόβλεψης της ικανοποίησης των 
μαθητών στο σχολείο (Lumpa, 1997 οπ. αναφ. στο Whitaker, Whitaker, Lumpa, 2009). 
Επι πρόσθετα, η έλλειψη ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς από την εργασία τους σχε-
τίζεται με την εκδήλωση ανεπιθύμητων συνεπειών όπως άγχος και επαγγελματική εξου-
θένωση (Pearson & Moomaw, 2005). Τέλος, το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίη σης 
των εκπαιδευτικών συνδέεται και με την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν το επάγγελμα 
(Ostroff, 1992). 

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να προσεγγισθεί από ένα  
και μόνο ορισμό καθολικά αποδεκτό (Evans, 1998) και αυτό γιατί για την εμφάνισή της 
στους εργαζόμενους εμπλέκονται ποικίλοι και αλληλοσχετιζόμενοι παράγοντες (Δημητρό-
πουλος, 1998). Ο Johnson (2019) αναφέρει στους παράγοντες που επηρεάζουν την ικα νο-
ποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους: τον μισθό, την αυτονομία, τη διοίκηση,  
την αποδιδόμενη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους ως επαγγελματίες, τη συμμετοχή σε  
αποφάσεις, την έλλειψη πόρων. Επίσης, ο τρόπος επιλογής του επαγγέλματος των εκ παι-
δευτικών, αν δηλαδή αποτελεί δική τους επιθυμία ή επιλογή από ανάγκη, λειτουργεί ως 
σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την επαγγελματική τους ικανοποίηση (Δημη τρό-
πουλος, 1998). Εξάλλου, από έρευνες αναδεικνύεται ότι το επίπεδο της επαγγελματικής 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τα επίπεδα εσωτερικών τους κινήτρων 
(Wong, 2009). Τέλος, αναδεικνύεται συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκ-
παιδευτικών και της σχέσης που αναπτύσσουν με τους μαθητές τους. Οι επιδόσεις, η συ-
μπεριφορά και το ενδιαφέρον των μαθητών αποτελούν τις κυριότερες πηγές πρόκλησης  
επαγγελματικής τους ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας (Zembylas & Papanastasiou, 2006). 

Μέθοδος

Ερευνητικός σκοπός 

Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης 
του επιπέδου σπουδών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αντιλήψεις τους 
για την επαγγελματική τους ικανοποίηση.
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Ερευνητικό εργαλείο

Tο ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περι λαμ-
βάνει ερωτήσεις για το προφίλ (δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά) των  
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με ερωτήσεις σε 11 Θεμα-
τι κές ενότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των ερωτώμενων. Οι 
απα ντήσεις δίνονται σε πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 έως το 5 (1=Διαφωνώ από-
λυ τα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ, 4=Συμφωνώ και 5=Συμφωνώ 
Από  λυτα). Ο δείκτης Cronbach ́ alpha βρέθηκε από 0,557 έως 0,912, οριακός έως αρκε τά 
ικανοποιητικός για κάθε Θεματική ενότητα, ενώ για το σύνολο των 11 Θεματικών ενοτή-
των ο συνολικός δείκτης ήταν Cronbach’s Alpha=0,918. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες 
της παρούσας μελέτης θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα από τις 5 Θεματικές ενότητες του 
ερωτηματολογίου (ικανοποίηση από την αυτονομία και ελευθερία, από τη συμμετοχή τους 
στη λήψη αποφάσεων, από το εργασιακό ωράριο και τον φόρτο εργασίας, από το κύρος και 
την αναγνώριση, από τον μισθό και την ασφάλεια στην εργασία).

Δείγμα της έρευνας

Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε 204 εκπαιδευτικούς Δημοτικών σχολείων του Δήμου 
Πατρέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της 
ποσοστιαίας δειγματοληψίας. Στους εκπαιδευτικούς μοιράστηκαν 250 ερωτηματολόγια 
και επεστράφησαν 204 συμπληρωμένα, ποσοστό απόκρισης 81,6%. Από τους 204 εκ-
παιδευτικούς, το 26,5% είναι άνδρες και το 73,5% γυναίκες. Όσον αφορά το επίπεδο 
σπουδών, το 23,0% των ερωτώμενων διαθέτει μεταπτυχιακό, το 1% έχει διδακτορικό, το 
6,9% έχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 6,4% έχει ολοκληρώσει Διδασκαλείο, το 15,7% έχει 
παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα 300 ωρών και άνω, ενώ το 47,1% διαθέτει 
μόνο το βασικό πτυχίο.

Ανάλυση Δεδομένων

Αξιοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας Spss v 25 για την ανάλυση των δε-
δομένων. Ακολούθησε έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας και φαινομενικής  
εγκυρότητας (Cronbach’s Alpha). Στη συνέχεια, αφού έγινε περιγραφική στατιστική επε-
ξεργασία των δημογραφικών και επαγγελματικών στοιχείων του δείγματος, πραγματο-
ποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis H και ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney  
U για τον έλεγχο συσχετίσεων του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων με όλες τις 
ερω τήσεις-δηλώσεις των 5 Θεματικών του ερωτηματολογίου. 

Αποτελέσματα

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα ερευνητική μελέτη θα αναδειχθούν αποτελέσματα από 
συσχετίσεις με τις ερωτήσεις-δηλώσεις από τις 5 θεματικές ενότητες του ερωτηματολο-
γίου. Ο συνολικός μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για την  
επαγγελματική ικανοποίηση στις 11 θεματικές ενότητες είναι 3,33 (ούτε συμφωνώ/ούτε 
διαφωνώ), εύρημα το όποιο καταδεικνύει ότι δεν εκφράζουν σαφή και ξεκάθαρη άποψη, 
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δεδομένου ότι οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 έως το 5 
(1=Διαφωνώ απόλυτα έως και 5=Συμφωνώ Απόλυτα).

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας. Για τον έλεγχο του επι-
πέ δου σπουδών των ερωτώμενων με τις δηλώσεις-απαντήσεις τους στις 5 Θεματικές 
ενό τητες που αφορούν την επαγγελματική ικανοποίηση στα σχολεία που υπηρετούν (ικα
νοποίηση από αυτονομία/ελευθερία, ικανοποίηση από τη συμμετοχή σας στη λήψη απο φά
σεων, ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο εργασίας, ικανοποίηση από το κύρος/την 
αναγνώριση, ικανοποίηση από τον μισθό/ασφάλεια από την εργασία) έγινε μη παραμετρι-
κός έλεγχος Kruskal-Wallis H, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 (5%). 

Σχετικά με τις δηλώσεις της Θεματικής ενότητας Α (ικανοποίηση από αυτονομία/ελευ-
θερία) έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis H ο οποίος καταδεικνύει σημαντικές διαφορές του 
επιπέδου σπουδών των ερωτώμενων εκπαιδευτικών με 4 ερωτήσεις-δηλώσεις από τις 
συνολικά 11:
1)  «Η δουλειά μου μού επιτρέπει να παίρνω αποφάσεις μόνος μου» (Ερώτηση 3). Ο έλεγ-

χος Kruskal-Wallis H έδειξε: (Χ2(4)=9,837, p=0,043<0,05). O μετα-έλεγχος Mann  
Whitney U (Πίνακας 1) για τη σύγκριση με το επίπεδο σπουδών καταδεικνύει σημα -
ντικές στατιστικά διαφορές οι οποίες εντοπίζονται ανάμεσα σε όσους έχουν: α) «Δι-
δα  σκαλείο» και «Επιμόρφωση≥300 ωρών» (U(13, 32)=95,000, p=0,003<0,05),  
β) «Βα σικό πτυχίο» και «Διδασκαλείο» (U(96, 13)=320,500, p=0,003<0,05) και γ) «Δι-
δασκαλείο» και «Μεταπτυχιακό» (U(13, 49)=179,500, p=0,009<0,05). Οι συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικοί που έχουν «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση 
αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν «Επιμόρφωση≥300 ωρών» 
(mean rank=31,69>19,47), «Βασικό πτυχίο» (mean rank=78,35>51,84) και «Μετα-
πτυχιακό» (mean rank=42,19>28,66).

2)  «Έχω αρκετή ελευθερία για το πώς θα εκτελέσω τη δουλειά μου» (Ερώτηση 4). Ο έλεγχος 
Kruskal-Wallis H έδειξε: (Χ2(4)=12,111, p=0,017<0,05). O μετα-έλεγχος Mann Whit-
ney U (Πίνακας 1) για τη σύγκριση με το επίπεδο σπουδών καταδεικνύει σημαντικές 
στατιστικά διαφορές οι οποίες εντοπίζονται ανάμεσα σε όσους έχουν: α) «Βασικό 
πτυχίο» και «Επιμόρφωση≥300 ωρών» (U(96, 32)=1116,000, p=0,011<0,05), β) 
«Διδασκαλείο» και «Επιμόρφωση≥300 ωρών» (U(13, 32)=107,500, p=0,006<0,05) 
και γ) «Επιμόρφωση≥300 ωρών» και «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» (U(32, 14)=137,000, 
p=0,024<0,05). Οι ερωτώμενοι με «Επιμόρφωση≥300 ωρών» συμφωνούν λιγότερο  
με τη δήλωση αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Βασικό πτυχίο» (mean 
rank=51,38<68,88), «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» (mean rank=20,78<29,71) και «Διδασκα-
λείο» (mean rank=19,86<30,73).

3)  «Έχω αρκετή εξουσία για να κάνω ό,τι πιστεύω πως είναι καλύτερο» (Ερώτηση 5). Ο 
έλεγ χος Kruskal-Wallis H έδειξε: (Χ2(4)=11,328, p=0,023<0,05). O μετα-έλεγχος 
Mann Whitney U (Πίνακας 1) έδειξε ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που έχουν 
«Δι δασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση αυτή σε σχέση με τους εκπαι-
δευ τικούς με «Βασικό πτυχίο», «Επιμόρφωση≥300 ωρών» και «Μεταπτυχιακό».

4)  «Έχω περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη να αναλαμβάνω δη
μι ουργικές δραστηριότητες» (Ερώτηση 11). Ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε: 
(Χ2(4)=13,090, p=0,011<0,05). O μετα-έλεγχος Mann Whitney U (Πίνακας 1) έδειξε 
ότι οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο 
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με τη δήλωση αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Μεταπτυχιακό», ενώ όσοι 
έχουν «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕ» συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με όσους έχουν «Βασικό 
πτυχίο» και «Μεταπτυχιακό». 

Πίνακας 1: «Αποτελέσματα συσχέτισης δηλώσεων Θεματικής ενότητας Α  
(ικανοποίηση από αυτονομία/ελευθερία) με επίπεδο σπουδών»

Α/Α 
Ερ. Ερώτηση-Δήλωση Επίπεδο σπουδών Συχνότητα

Μέσος 
όρος 

κατάταξης

Mann 
Whitney 

U

p-
value

3 Η δουλειά μου μού 
επιτρέπει να παίρνω 
αποφάσεις μόνος μου.

Διδασκαλείο 13 31,69
95,000 0,003

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 19,47

Βασικό πτυχίο 
Διδασκαλείο

96
13

51,84
78,35 320,500 0,003

Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό

13
49

42,19
28,66 179,500 0,009

4 Έχω αρκετή  
ελευθερία  
για το πώς  
θα εκτελέσω  
τη δουλειά μου

Βασικό πτυχίο 96 68,88
1116,000 0,011

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 51,38

Διδασκαλείο 13 30,73
107,500 0,006

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 19,86

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 20,78
137,000 0,024

2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 29,71

5 Έχω αρκετή εξουσία 
για να κάνω ό,τι 
πιστεύω πως είναι 
καλύτερο

Διδασκαλείο 13 32,19
88,500 0,001

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 19,27

Βασικό πτυχίο 96 52,29
363,500 0,010

Διδασκαλείο 13 75,04

Διδασκαλείο 13 40,42
202,500 0,033

Μεταπτυχιακό 49 29,13

11 Έχω περισσότερες 
ευκαιρίες σε σχέση 
με τα προηγούμενα 
έτη να αναλαμβάνω 
δημιουργικές 
δραστηριότητες

Διδασκαλείο 13 39,96
208,500 0,043

Μεταπτυχιακό 49 29,26

2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 45,07
160,000 0,001

Μεταπτυχιακό 49 28,27

Βασικό πτυχίο 96 52,58
391,500 0,007

2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 75,54

Αναφορικά με τις δηλώσεις της Θεματικής ενότητας Β (ικανοποίηση από τη συμμετοχή 
σας στη λήψη αποφάσεων) έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis H ο οποίος καταδεικνύει ση μα-
ντικές διαφορές του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με 1 ερώ-
τηση-δήλωση από τις συνολικά 6:
1)  «Νιώθω σαν απλό εκτελεστικό όργανο» (Ερώτηση 5). Ο έλεγχος Kruskal-Wallis H 

έδει ξε: (Χ2(4)=17,324, p=0,002<0,05). O μετα-έλεγχος Mann Whitney U (Πίνακας 2)  
έδειξε ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που έχουν «Διδασκαλείο» συμφωνούν λι-
γό τερο με τη δήλωση αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Μεταπτυχιακό», 
«Επι μόρφωση≥300 ωρών» ή μόνο «Βασικό πτυχίο». 
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Πίνακας 2: «Αποτελέσματα συσχέτισης δηλώσεων Θεματικής ενότητας Β  
(ικανοποίηση από τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων) με επίπεδο σπουδών»

Α/Α 
Ερ. Ερώτηση-Δήλωση Επίπεδο σπουδών Συχνότητα

Μέσος 
όρος 

κατάταξης

Mann 
Whitney 

U

p-
value

5 Νιώθω σαν απλό 
εκτελεστικό όργανο

Διδασκαλείο 13 18,77
153,000 0,002

Μεταπτυχιακό 49 34,88

Διδασκαλείο 13 14,19
93,500 0,003

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 26,58

Βασικό πτυχίο 96 58,68
271,000 0.001

Διδασκαλείο 13 27,85

Σχετικά με τις δηλώσεις της Θεματικής ενότητας Ε (ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/
φόρτο εργασίας) έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis H ο οποίος καταδεικνύει σημαντικές δια-
φο ρές του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με 1 ερώτηση-δήλωση 
από τις συνολικά 7:
1)  «Το ωράριο εργασίας μου δε μου προκαλεί σωματική ή ψυχολογική κόπωση» (Ερώτηση 

7). Ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε: (Χ2(2)=9,843, p=0,007<0,05). O μετα-έλεγχος 
Mann Whitney U (Πίνακας 3) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος με μόνο το 
«Βασικό πτυχίο», συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 
με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ή «Επιμόρφωση≥300 ωρών» με τη δήλωση αυτή. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί με «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς 
με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ή «Επιμόρφωση≥300 ωρών» με τη δήλωση αυτή.

Πίνακας 3: «Αποτελέσματα συσχέτισης δηλώσεων Θεματικής ενότητας Ε  
(ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο εργασίας) με επίπεδο σπουδών»

Α/Α 
Ερ. Ερώτηση-Δήλωση Επίπεδο σπουδών Συχνότητα

Μέσος 
όρος 

κατάταξης

Mann 
Whitney 

U

p-
value

7 Το ωράριο εργασίας 
μου δε μου προκαλεί 
σωματική ή 
ψυχολογική κόπωση

Βασικό πτυχίο 96 57,73
457,500 0,041

2o πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 40,18

Διδασκαλείο 13 17,27
48,500 0,038

2o πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 10,96

Βασικό πτυχίο 96 69,91
1017,000 0,003

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 48,28

Διδασκαλείο 13 30,96
104,500 0,007

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 19,77

Όσον αφορά τις δηλώσεις της Θεματικής ενότητας Ζ (ικανοποίηση από το κύρος/την 
ανα γνώριση) έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis H ο οποίος καταδεικνύει σημαντικές διαφορές 
του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με 1 ερώτηση-δήλωση από 
τις συνολικά 9:
1)  «Με ευχαριστεί το κύρος που έχει το επάγγελμα των εκπαιδευτικών» (Ερώτηση 5). Ο 

έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε: (Χ2(2)=9,843, p=0,007<0,05). O μετα-έλεγχος Mann 
Whitney U (Πίνακας 4) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος με «Επιμόρφωση≥300  
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ωρών» συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Βασικό 
πτυχίο», «Μεταπτυχιακό» ή «Διδασκαλείο» με τη δήλωση αυτή. 

Πίνακας 4: «Αποτελέσματα συσχέτισης δηλώσεων Θεματικής ενότητας Ζ  
(ικανοποίηση από το κύρος/την αναγνώριση) με επίπεδο σπουδών»

Α/Α 
Ερ. Ερώτηση-Δήλωση Επίπεδο σπουδών Συχνότητα

Μέσος 
όρος 

κατάταξης

Mann 
Whitney 

U

p-
value

5 Με ευχαριστεί  
το κύρος που έχει  
το επάγγελμα 
των εκπαιδευτικών

Βασικό πτυχίο 96 69,48
1058,000 0,006

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 49,56

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 30,41
445,000 0,000

Μεταπτυχιακό 49 47,92

Διδασκαλείο 13 32,31
87,000 0,001

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 19,22

Όσον αφορά τις δηλώσεις της Θεματικής ενότητας Ι (ικανοποίηση από τον μισθό/ασφά-
λεια από την εργασία) έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis H ο οποίος καταδεικνύει σημαντικές 
δια φορές του επιπέδου σπουδών των ερωτώμενων εκπαιδευτικών με 2 ερωτήσεις-δη-
λώ σεις από τις συνολικά 10:
1)  «Είμαι επαρκώς ενημερωμένος για την επερχόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ

γου» (Ερώτηση 9). Ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε: (Χ2(2)=6,503, p=0,039<0,05). 
O μετα-έλεγχος Mann Whitney U (Πίνακας 5) για τη σύγκριση του επιπέδου σπουδών 
καταδεικνύει σημαντικές στατιστικά διαφορές. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με μό νο  
το «Βασικό πτυχίο» συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς με 
«2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ». Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισ-
σό  τερο με τη δήλωση αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ», 
«Επι μόρφωση≥300 ωρών», «Μεταπτυχιακό» ή μόνο το «Βασικό πτυχίο».

2)  «Η επερχόμενη διαδικασία γενίκευσης του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου μου δημιουργεί ανασφάλεια» (Ερώτηση 10). Ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε: 
(Χ2(2)=12,484, p=0,002<0,05). O μετα-έλεγχος Mann Whitney U (Πίνακας 5) για τη 
σύ γκριση του επιπέδου σπουδών καταδεικνύει σημαντικές στατιστικά διαφορές. Οι 
εκ παιδευτικοί του δείγματος με «Μεταπτυχιακό» συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
με τη δήλωση αυτή σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Διδασκαλείο», «2ο πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ» ή «Επιμόρφωση≥300 ωρών». Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με μόνο το «Βασικό 
πτυ χίο» συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση αυτή από τους εκπαιδευτικούς με 
«Διδασκαλείο» ή «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ».
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Πίνακας 5: «Αποτελέσματα συσχέτισης δηλώσεων Θεματικής ενότητας Ι  
(ικανοποίηση από τον μισθό/ασφάλεια από την εργασία) με το επίπεδο σπουδών»

Α/Α 
Ερ. Ερώτηση-Δήλωση Επίπεδο σπουδών Συχνότητα

Μέσος 
όρος 

κατάταξης

Mann 
Whitney 

U

p-
value

9 Είμαι επαρκώς 
ενημερωμένος  
για την επερχόμενη 
αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου

Βασικό πτυχίο 96 58,06
426,500 0,018

2o πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 37,96

Διδασκαλείο 13 18,88
27,500 0,001

2o πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 9,46

Διδασκαλείο 13 32,27
87,500 0,002

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 19,23

Διδασκαλείο 13 42,73
146,500 0,003

Μεταπτυχιακό 47 27,12

Βασικό πτυχίο 96 51,61
299,000 0,001

Διδασκαλείο 13 80,00

10 Η επερχόμενη 
διαδικασία γενίκευσης 
του θεσμού  
της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού 
έργου μου δημιουργεί 
ανασφάλεια

Βασικό πτυχίο 96 58,44
293,500 0,001

Διδασκαλείο 13 29,58

Διδασκαλείο 13 18,19
145,500 0,002

Μεταπτυχιακό 49 35,03

Βασικό πτυχίο 96 59,09
327,500 0,001

2o πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 30,89

2o πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 19,50
168,000 0,002

Μεταπτυχιακό 49 35,57

Επιμόρφωση≥300 ωρών 32 34,75
584,000 0,043

Μεταπτυχιακό 49 45,08

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του  
επιπέδου σπουδών εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων Δήμου Πατρέων στις αντιλήψεις 
τους για την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 204 εκπαιδευτικοί 
από τους οποίους το 26,5% ήταν άνδρες και το 73,5% γυναίκες. Αναφορικά με το επίπεδο 
σπουδών, το 23,0% των ερωτηθέντων διέθετε μεταπτυχιακό, το 1% είχε διδακτορικό, το 
6,9% είχε δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 6,4% είχε τελειώσει Διδασκαλείο, το 15,7% είχε  
παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα 300 ωρών και άνω, ενώ το 47,1% δεν διέ-
θε τε επιπλέον σπουδές παρά μόνο το βασικό πτυχίο.

Από τη συσχέτιση του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με το σύ-
νολο των 43 ερωτήσεων για τις 5 Θεματικές ενότητες οι οποίες σχετίζονται με διαστάσεις 
της επαγγελματικής ικανοποίησης (ικανοποίηση από αυτονομία/ελευθερία, ικανοποίηση  
από τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων, ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο 
εργασίας, ικανοποίηση από το κύρος/την αναγνώριση, ικανοποίηση από τον μισθό/ασφάλεια 
από την εργασία) εντοπίζονται στατιστικά σημαντικά ευρήματα με 9 ερωτήσεις-δηλώσεις 
(20,9%). Επομένως, το επίπεδο σπουδών, στο σύνολο των ερωτήσεων-δηλώσεων για τις 
5 Θεματικές ενότητες, επιδρά σε μικρό σχετικά βαθμό στις αντιλήψεις τους ως προς την 
επαγγελματική τους ικανοποίηση.
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Όσον αφορά την ικανοποίηση από αυτονομία/ελευθερία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα  
με «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Επιμόρ-
φω ση≥300 ωρών», «Βασικό πτυχίο», και «Μεταπτυχιακό» ότι η δουλειά τους τούς επιτρέπει 
να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους. Όσοι έχουν «Επιμόρφωση≥300 ωρών» συμφωνούν 
λι γότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Βασικό πτυχίο» και «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ότι  
έχουν αρκετή ελευθερία για το πώς θα εκτελέσουν τη δουλειά τους. Επίσης όσοι από τους  
ερωτώμενους έχουν «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους εκπαι-
δευ τικούς με «Βασικό πτυχίο», «Επιμόρφωση≥300 ωρών» και «Μεταπτυχιακό» ότι έχουν 
αρ κετή εξουσία για να κάνουν ό,τι πιστεύουν πως είναι καλύτερο. Τέλος, όσοι έχουν «Δι-
δα σκαλείο» συμφωνούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς με «Μεταπτυχιακό», ενώ  
όσοι έχουν «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕ» συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με όσους έχουν «Βα-
σι κό πτυχίο» και «Μεταπτυχιακό» ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τα προη
γού μενα έτη να αναλαμβάνω δημιουργικές δραστηριότητες.

Σχετικά με την ικανοποίηση από τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων, οι ερωτώμενοι 
εκπαιδευτικοί με μόνο το «Βασικό πτυχίο» συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 
τους εκπαιδευτικούς με «Διδασκαλείο» ότι νιώθουν σαν απλό εκτελεστικό όργανο. Επίσης, 
οι εκπαιδευτικοί με «Διδασκαλείο» νιώθουν σε μικρότερο βαθμό σαν απλά εκτελεστικά όρ
γα να σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «Μεταπτυχιακό» ή «Επιμόρφωση≥300 ωρών».

Αναφορικά με την ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο εργασίας, οι συμμετέχο-
ντες με μόνο το «Βασικό πτυχίο» συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκ -
παι  δευτικούς με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ή «Επιμόρφωση≥300 ωρών» ότι το ωράριο εργα  σίας  
τους δεν τους προκαλεί σωματική ή ψυχολογική κόπωση. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με «Διδα-
σκαλείο» συμφωνούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ή 
«Επι μόρφωση≥300 ωρών» ότι το ωράριο εργασίας τους δεν τους προκαλεί σωματική ή 
ψυ χολογική κόπωση.

Όσον αφορά την ικανοποίηση από το κύρος/την αναγνώριση, οι ερωτώμενοι εκπαιδευ-
τικοί με «Επιμόρφωση≥300 ωρών» συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους 
εκ παιδευτικούς με «Βασικό πτυχίο», «Μεταπτυχιακό» ή «Διδασκαλείο» ότι τους ευχαριστεί 
το κύρος που έχει το επάγγελμα των εκπαιδευτικών.

Σχετικά με την ικανοποίηση από τον μισθό/ασφάλεια από την εργασία οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος με «Διδασκαλείο» συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 
με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ», «Επιμόρφωση≥300 ωρών», «Μεταπτυχιακό» ή μόνο το «Βασικό 
πτυχίο» ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για την επερχόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με μόνο το «Βασικό πτυχίο» συμφωνούν σε μεγαλύτερο 
βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ότι είναι επαρκώς ενη
με  ρωμένοι για την επερχόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί με 
«Με τα πτυχιακό» συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με  
«Διδασκαλείο», «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ή «Επιμόρφωση≥300 ωρών» ότι η επερχόμενη δια
δι κασία γενίκευσης του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τούς δημιουργεί 
ανα σφάλεια. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με μόνο το «Βασικό πτυχίο» συμφωνούν περισσότερο  
από τους εκπαιδευτικούς με «Διδασκαλείο» ή «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ» ότι η επερχόμενη διαδι κα
σία γενίκευσης του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τούς δημιουργεί ανα   
σφάλεια.
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Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν κάνει Διδασκαλείο ή διαθέτουν 2ο 
πτυ χίο ΑΕΙ/ΤΕΙ εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από την αυτονομία/ελευ θε-
ρία σε σχέση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν μόνο το βασικό πτυχίο, μετα πτυ χιακό  
ή έχουν κάνει επιμόρφωση≥300 ωρών. Όσον αφορά την ικανοποίηση από τη συμμε το χή  
στη λήψη αποφάσεων οι ερωτώμενοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή έχουν επιμόρφω ση 
≥300 ωρών είναι περισσότερο ικανοποιημένοι συγκριτικά με τους ερωτώμενους οι οποίοι 
έχουν μόνο το βασικό πτυχίο ή έχουν κάνει Διδασκαλείο. Σχετικά με το εργασιακό ωράριο/ 
φόρτο εργασίας οι συμμετέχοντες που έχουν μόνο το βασικό πτυχίο ή έχουν κάνει Δι δα
σκαλείο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι σε σχέση με τους συμμετέχοντες που 
διαθέτουν μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή επιμόρφωση≥300 ωρών. Επίσης, οι ερω τώ-
μενοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή έχουν κάνει Διδασκαλείο είναι πε-
ρισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με όσους έχουν επιμόρφωση≥300 από το κύρος και 
την αναγνώριση της εργασίας τους. Τέλος, αναφορικά με τον μισθό/ασφάλεια από την 
εργασία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος οι οποίοι έχουν μόνο το βασικό πτυχίο ή έχουν 
Διδασκαλείο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή έχουν επιμόρφωση≥300 ωρών από 
την ενημέρωση για την επερχόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ νιώθουν 
μεγαλύτερη ανασφάλεια από τη γενίκευση του θεσμού της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν μόνο το βασικό πτυχίο ή διαθέτουν μεταπτυχιακό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι έχουν κάνει Διδασκαλείο, 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή έχουν επιμόρφωση≥300 ωρών. Τα  
ευρήματα της παρούσας έρευνας συνάδουν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Kraft 
et al., 2016; Liu & Ramsey, 2008; Sims, 2018, Toropova et al., 2020) σύμφωνα με οποία 
υπάρχει μια θετική σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και της ικα-
νοποίησης από την εργασία τους. Επίσης, συμφωνούν με τα επιχειρήματα των Montoro-
Rodriguez και Small (2006) όπου οι εκπαιδευτικοί με επιπλέον γνώσεις και επαγγελματι-
κή εξειδίκευση παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης. Ωστόσο, υπάρχουν και 
αντίθετα ευρήματα (Ασπιώτη, 2013; Peiro et al., 2010) σύμφωνα με τα οποία όσοι δια-
θέ τουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική εξειδίκευση παρουσιάζουν χα -
μηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης λόγω αυξημένων προσδοκιών και απαιτή-
σεων.

Συμπερασματικά, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επηρεάζει σημα-
ντι κά τη σχέση με την εργασία τους και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 
επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών συνδυαστικά με άλλους παράγοντες ενδογενείς και  
εξωγενείς με την εργασία επιδρά στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Λόγω του μι-
κρού σχετικά δείγματος και της διεξαγωγής της έρευνας σε μια συγκεκριμένη περιοχή τα 
αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης δεν θα μπορούσαν να γενικευθούν. 
Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση με επέκταση της έρευνας που να συμπεριλαμβάνει και  
άλλες περιοχές και άλλους παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επαγ γελ-
ματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.
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Abstract

The satisfaction teachers receive from their profession is of particular importance for the teach-
ers themselves and the educational process. Τhis research study was conducted in the school year 
2018-2019 to investigate the impact of the education level of Patras municipality primary school 
teachers on their perceptions of the satisfaction they derive from their profession. The sample 
consisted of 204 primary school teachers. A quantitative approach was followed with the use of 
a questionnaire. The results showed that the participants’ education level was statistically signifi-
cantly related to their professional satisfaction, according to their perceptions.

Keywords: Professional satisfaction, teachers, education level.
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Περίληψη

Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία οδήγησε σε μια σειρά αλ-
λαγών και στον χώρο της εκπαίδευσης και επηρέασε διαστάσεις της εργασίας των εκπαιδευτικών. Η 
παρούσα ερευνητική μελέτη διεξήχθη το σχολικό έτος 2018-2019 για να διερευνήσει την επίδραση 
που έχει η οικονομική κρίση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων Δήμου Πα τρέων  
για την εργασιακή τους ικανοποίηση. Ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος προσέγγισης με τη χρήση 
ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτέλεσαν 204 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η οικονομική κρίση επιδρά σε σημαντικό βαθμό στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για 
την εργασιακή τους ικανοποίηση.

Λέξεις-Κλειδιά: Οικονομική κρίση, εκπαιδευτικοί, εργασιακή ικανοποίηση.

Εισαγωγή

Το διαχρονικό ενδιαφέρον των ερευνητών για την εργασιακή ικανοποίηση επιβεβαιώνει τη 
σημασία της (Tsigilis, Zachopoulou, & Grammatikopoulos, 200+6) για τον ίδιο τον εργα-
ζόμενο και για τον οργανισμό που επηρεάζεται από τη στάση του εργαζόμενου (Tasios & 
Giannouli, 2017). Η εργασιακή ικανοποίηση, η αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι, στην 
περίπτωσή μας οι εκπαιδευτικοί για την εργασία τους, επηρεάζει το αίσθημα της δέσμευ-
σης και αφοσίωσής τους, της απόδοσής τους στο σχολείο, τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα 
των μαθητών αλλά και τη διάθεσή τους να αποχωρήσουν από το επάγγελμα (OECD, 
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2014). Επιπροσθέτως, επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζόμενων (Bektaş, 
2017). Η εργασία και η οικονομική κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου αποτελούν κε-
ντρικό σημείο αναφοράς για την οργάνωση της ζωής του και της προσωπικής του ταυ-
τότητας (Μπούρας & Λύκουρας, 2011) συνεπώς οποιαδήποτε ανατροπή, μεταβολή συμ-
βαίνει και σχετίζεται με τα πεδία αυτά τον επηρεάζει. Η Ελλάδα, ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης με 
πλήθος αλλαγών και ανατροπών στον χώρο της εκπαίδευσης η οποία έχει πληγεί πολύ 
σοβαρά από την οικονομική ύφεση και οι μισθοί των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί από το 
2010 (Eurydice, 2012). Εξάλλου, η εμφάνιση της κρίσης υπαγόρευσε και επιτάχυνε την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Damme & Kärkkäinen, 2011). Κατά την περίο-
δο της οικονομικής κρίσης, εργασιακά δικαιώματα περισκόπησαν ή και καταργήθηκαν με  
την εφαρμογή νόμων που έπλητταν δραματικά τη δημόσια εκπαίδευση (Vergeti, 2014).

Η παρούσα ερευνητική μελέτη, η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας, στο-
χεύει στη διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις αντιλήψεις των εκπαι-
δευ τικών αναφορικά με την εργασιακή τους ικανοποίηση.

Θεωρητικό πλαίσιο

Εργασιακή ικανοποίηση εκπαιδευτικών

Διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις καταγράφονται στην προσπάθεια των μελετητών 
να αποδώσουν εννοιολογικά την εργασιακή ικανοποίηση. Οι Amstrong και Taylor (2014) 
ορίζουν την εργασιακή ικανοποίηση ως τις στάσεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων 
για την εργασία τους. Θετικές στάσεις υποδηλώνουν ικανοποίηση, ενώ αρνητικές στάσεις 
έλλειψη ικανοποίησης. Ο Porter (1962) προσεγγίζει την εργασιακή ικανοποίηση ως τον  
βαθμό που οι εργασιακές ανάγκες εκπληρώνονται και τον βαθμό που αυτό γίνεται αντι-
ληπτό από τον εργαζόμενο. Για άλλους μελετητές σχετίζεται με το τι αίσθηση έχει κάποιος 
για την εργασία του και τι πιστεύει για διάφορες διαστάσεις της (Bruce & Zeynep, 2014). 
Η εργασιακή ικανοποίηση αξιολογείται με δυο τρόπους: με μια μόνο ερώτηση για τη μέ-
τρηση της συνολικής ικανοποίησης και με ποικίλες ερωτήσεις για αξιολόγηση της ικα νο-
ποίησης σε διάφορες διαστάσεις, παραμέτρους της εργασίας (Faragher, Cass, & Cooper,  
2005). Επομένως, η εργασία αντιμετωπίζεται ως σύνολο ή και αποτελούμενη από διάφο-
ρες πτυχές όπως η φύση της εργασίας, οι συνάδελφοι, οι μισθολογικές απολαβές, οι ερ-
γασιακές συνθήκες. Πρόκειται επομένως για χαρακτηριστικά ενδογενή και εξωγενή με την  
εργασία (Warr,Cook & Wall, 1979). Η εργασία του εκπαιδευτικού είναι πολυσύνθετη και 
απαιτεί τον συντονισμό από μέρους του ποικίλων ρόλων (Koustelios, Theodorakis & 
Goulimaris, 2004). 

Ποικιλία παραγόντων έχουν διερευνηθεί για τη σχέση τους με την εργασιακή ικα νο-
ποίη ση, όπως χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εργασία, οργανωσιακά χαρα κτηρι -
στι κά, δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά και τέλος χαρακτηριστικά που 
σχε  τίζονται με την προσωπικότητα των εργαζόμενων (Tsigilis et al., 2006). Η εργασιακή 
ικα  νοποίηση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την ποιότητα της εκπαίδευσης (Zembylas &  
Papanastasiou, 2006). Ανάμεσα στις σημαντικές πηγές εργασιακής ικανοποίηση των εκ-
παιδευτικών καταγράφονται η αίσθηση χαράς που τους προσφέρει η εργασία με τους μα-
θη τές, η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την ευημερία τους και η γενικότερη συνεισφορά 
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τους στην κοινωνία και στην αλλαγή της (Zembylas & Papanastasiou, 2006). Επίσης, η  
εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από τον μικρό αριθμό των μαθη-
τών της τάξης, την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους (Price & Terry, 2008),  
τη συμπεριφορά των μαθητών (OECD, 2014), την ηγεσία (Bogler, 2001), την εργασιακή 
ασφάλεια, τις συναδελφικές σχέσεις, την οργανωσιακή υποστήριξη (Bogler & Nir, 2012) 
τη σύγκρουση και την ασάφεια ρόλων (Koustelios et al., 2004). Εξάλλου, η έλλειψη ικα-
νοποίησης από την εργασία μπορεί να συσχετιστεί με την εμφάνιση επαγγελματικής εξου-
θένωσης (Pearson & Moomaw, 2005), συχνές απουσίες και να επισπεύσει την απόφαση  
των εργαζόμενων για συνταξιοδότηση (Kautonen, Hytti, Bögenhold, & Heinonen, 2012).

Εργασιακή ικανοποίηση εκπαιδευτικών σε περίοδο οικονομικής κρίσης 

Η οικονομική κρίση που πλήττει διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβάλλει τις  
συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων με διαφορετικό τρόπο και βαθμό από χώρα σε χώρα 
(Eurofound, 2013) και διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους γενικά 
με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αρνητικές εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές. Ο 
χώρος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση (Damme & 
Kärkkäinen, 2011). Προφανώς, και η επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών δεν μένει 
ανεπηρέαστη. Οι Αυγητίδου κ.α. (2016) υποστηρίζουν ότι η «οικονομική κρίση επέφερε 
πλη θώρα αλλαγών στις εκπαιδευτικές δαπάνες, τα εργασιακά δικαιώματα, τη σχολική επί
δοση και τις σχετικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις». Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στην  
Ελλάδα, ανάμεσα σε άλλες χώρες, περικοπές στη χρηματοδότηση για εκπαίδευση και 
μείω ση των μισθών των εκπαιδευτικών (E.T.U.C.E., 2013). Ας σημειωθεί ότι η οικονομική 
ύφεση διαρκεί για μια δεκαετία. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μείωση στους μισθούς των εκ-
παιδευτικών σχεδόν 30% την περίοδο 2005 έως 2018 στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν και  
οι ώρες διδασκαλίας τους. Επιπλέον, τα μέτρα λιτότητας δεν επέτρεπαν τον διορισμό νέων  
εκπαιδευτικών (O.E.C.D, 2019). Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός σχολικών μονάδων στην εκ - 
παίδευση με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις (Kantzara, 2016). Επιπροσθέτως, η 
εφαρ μογή του Ν.4024/2011 επέφερε μειώσεις και στις συνταξιοδοτικές απολαβές.

Οι Markovits, Boer και van Dick (2014) σε έρευνά τους στην Ελλάδα κατέγραψαν μειω-
μένη ικανοποίηση των εργαζόμενων από την εργασία τους και μειωμένη οργανωσιακή 
δέσμευση την περίοδο της οικονομικής κρίσης σε σχέση με την προ κρίση περίοδο. Ειδι κό-
τε ρα, η μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται με τους εξωγενείς προς την εργασία 
παράγοντες και όχι με τους ενδογενείς. Σε συνέχεια της ανωτέρω έρευνας, οι Markovits, 
Boer, Gerbers και Dick (2017) ανέδειξαν ακόμα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των 
εργαζόμενων από την εργασία τους σε όλες τις διαστάσεις (ενδογενείς και εξωγενείς) σε 
σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα. Επίσης, στην έρευνα των Vergeti & Giοuroglοu 
(2018) η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα θε-
ωρούν ότι η οικονομική κρίση από το 2010 με τις περικοπές που επέφερε έχει αρνητική 
επίδραση στη λειτουργία των σχολείων (ελλείψεις πόρων, ελλείψεις ανθρώπινου δυνα-
μικού, λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, απαξίωση της εργασίας τους, πιο 
άσχη μες εργασιακές συνθήκες, υπολειτουργία υποστηρικτικών δομών). Έρευνες επίσης  
καταγράφουν μείωση στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η συγκριτική 
έρευ να των Πολυμεροπούλου, Σκόδρα, και Σόρκου (2015) σε εκπαιδευτικούς Δευτε ρο-
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βάθ μιας εκπαίδευσης για τα έτη 2009 (πριν την οικονομική κρίση) και 2013 (μετά την οι-
κο νομική κρίση) αναδεικνύει υψηλό ποσοστό έλλειψης ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 
σε διαστάσεις της εργασίας τους το έτος 2013 (ευκαιρία για υπηρεσιακή επιμόρφωση, 
επαγ γελματική εξέλιξη και κίνητρα βελτίωσης, πνεύμα ομαδικότητας, συλλογικότητας, 
ασφά λεια και μονιμότητα, κύρος και αναγνώριση από το επάγγελμα, μισθολογικές απο-
λα βές).

Μέθοδος

Ερευνητικός σκοπός

Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της  
οικονομικής κρίσης στην εργασιακή ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.

Ερευνητικό εργαλείο

Tο κατασκευασμένο για της ανάγκες της έρευνας ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο μέρη.  
Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην καταγραφή πληροφοριών για τα δη-
μο γραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Στο 
δεύ τερο μέρος οι ερωτήσεις δομούνται σε 11 Θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την  
εργασιακή ικανοποίηση των ερωτώμενων την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι συμ με-
τέχοντες απαντούν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 έως το 5 (1=Διαφωνώ από-
λυ τα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ, 4=Συμφωνώ και 5=Συμφωνώ 
Από λυτα). Ο έλεγχος δείκτη Cronbach’s Alpha κυμάνθηκε από 0,732 έως 0,912 για κάθε 
Θε μα τική ενότητα, ενώ για το σύνολο των 11 Θεματικών ενοτήτων ο συνολικός δείκτης 
ήταν Cronbach’s Alpha=0,918. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 
για τις συσχετίσεις 5 θεματικές ενότητες από το ερωτηματολόγιο (ικανοποίηση από τη συ-
νεργασία και τη συλλογικότητα, ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο εργασίας, ικα - 
νοποίηση από υποστήριξη (ενδοσχολική και υπηρεσιακή), ικανοποίηση από τον μισθό/
ασφά λεια από την εργασία, ικανοποίηση από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα). 

Δείγμα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 σε 204 εκπαιδευτικούς Δημο-
τι κών σχολείων του Δήμου Πατρέων Αχαΐας με ποσοστιαία δειγματοληψία. Από αυτούς 
το 26,5% ήταν άνδρες και το 73,5% γυναίκες. Αναφορικά με τη σχέση εργασίας, 185 
(90,7%) ήταν μόνιμοι και 19 (9,3%) αναπληρωτές. Σχετικά με τη συνολική προϋπηρεσία, 16  
(7,85%) είχαν «0-10» έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση, 142 (69,6%) είχαν «11-
24» έτη και 46 (22,55%) είχαν «25 και άνω» έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.

Ανάλυση Δεδομένων

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας 
Spss v 25. Προηγήθηκε έλεγχος δείκτη Cronbach (Cronbach’s Alpha=0,918) και ακολού-
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θησε περιγραφική στατιστική επεξεργασία των δημογραφικών και επαγγελματικών στοι-
χείων του δείγματος, καθώς και των ερωτήσεων-δηλώσεων των 5 Θεματικών ενοτήτων οι  
οποίες σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Αποτελέσματα

Ο συνολικός μέσος όρος (3,33) (ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ) των απαντήσεων των εκ-
παιδευτικών του δείγματος για την εργασιακή ικανοποίηση στις 11 θεματικές ενότητες, οι 
οποίες αντιστοιχούν στην επαγγελματική ικανοποίηση, καταδεικνύει τη μη σαφή και συ-
γκεκριμένη θέση τους. Υπενθυμίζεται ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν σε πε-
νταβάθμια κλίμακα Likert η οποία εκτεινόταν από το 1 έως το 5 (1=Διαφωνώ απόλυτα, 
2=Διαφωνώ, 3=Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ, 4=Συμφωνώ και 5=Συμφωνώ Απόλυτα).

Σχετικά με την ικανοποίηση από τη συνεργασία και τη συλλογικότητα (πίνακας 1), η 
πλειονότητα (69,6%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 
αρ νητικά τη συνεργασία ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, το 
11,8% ότι δεν την έχει επηρεάσει, ενώ το 18,6% δεν τοποθετείται με σαφή τρόπο. 

Πίνακας 1: «Ικανοποίηση από τη συνεργασία και τη συλλογικότητα»

Ερώτηση-Δήλωση

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Αριθμός Ν 
(Ποσοστό %)

Διαφωνώ
Ν (%)

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ

Ν (%)

Συμφωνώ
Ν (%)

Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Σύνολο

6 Η οικονομική κρίση 
έχει επηρεάσει 
αρνητικά τη 
συνεργασία 
ανάμεσα σε γονείς, 
εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς.

4
(2,0)

20
(9,8)

38
(18,6)

104
(51,0)

38
(18,6)

204
(100)

Όσον αφορά την ικανοποίηση από το εργασιακό ωράριο και τον φόρτο εργασίας (πίνακας 2), 
το 48,1% του δείγματος θεωρεί ότι ο αριθμός των μαθητών στην τάξη του τα τελευταία  
χρόνια είναι αισθητά αυξημένος, το 24% ότι δεν είναι αισθητά αυξημένος, ενώ το 27,9% 
δεν απαντά με σαφή τρόπο.

Πίνακας 2: «Ικανοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο εργασίας»

Ερώτηση-Δήλωση
Διαφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Διαφωνώ
Ν (%)

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ

Ν (%)

Συμφωνώ
Ν (%)

Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Σύνολο

6 Ο αριθμός των 
μαθητών στην τάξη 
μου τα τελευταία 
χρόνια είναι αισθητά 
αυξημένος.

6
(2,9)

43
(21,1)

57
(27,9)

65
(31,9)

33
(16,2)

204
(100)

Σχετικά με την ικανοποίηση από υποστήριξη (ενδοσχολική και υπηρεσιακή) (πίνακας 3), η 
πλειονότητα (57,4%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι υποστηρικτικές δομές της πολιτείας 
(Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Κ.Ε.Σ.Υ) δεν καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών, ενώ το 36,8% δεν απαντά με σαφή τρόπο. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος (40,2%) του 
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δείγματος έχει την άποψη ότι η πρόσφατη αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών 
αποδυνάμωσε τις δυνατότητες στήριξης και συμβουλευτικής του εκπαιδευτικού έργου, 
ενώ το 46,6% δεν διατυπώνει ξεκάθαρη άποψη. 

Πίνακας 3: «Ικανοποίηση από υποστήριξη (ενδοσχολική και υπηρεσιακή)  
*Κ.Ε.Σ.Υ.=Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

Ερώτηση-Δήλωση
Διαφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Διαφωνώ
Ν (%)

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ

Ν (%)

Συμφωνώ
Ν (%)

Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Σύνολο

3 Οι υποστηρικτικές 
δομές της πολιτείας 
(Συντονιστές 
εκπαιδευτικού έργου, 
ΚΕΣΥ)* καλύπτουν 
τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών.

25
(12,3)

92
(45,1)

75
(36,8)

11
(5,4)

1
(0,5)

204
(100)

7 Η πρόσφατη 
αναδιοργάνωση 
των υποστηρικτικών 
δομών αποδυνάμωσε 
τις δυνατότητες 
στήριξης και 
συμβουλευτικής του 
εκπαιδευτικού έργου.

2
(1,0)

25
(12,3)

95
(46,6)

70
(34,3)

12
(5,9)

204
(100)

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τον μισθό και την ασφάλεια από την εργασία (πίνακας 4), 
η συντριπτική πλειονότητα (86,3%) αισθάνεται μεγαλύτερη ανασφάλεια με τον τωρινό 
μισθό σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, το 60,7% των συμμετεχόντων παλιότερα ένιωθαν 
ευχαριστημένοι με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, ενώ το 24,5% δεν έχει ξε-
κά θαρη θέση και μόνο το 14,8% έχει διαφορετική άποψη. Επιπρόσθετα, η συντριπτική 
πλειο νότητα (90,7%) των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι σημερινές μισθολογικές απολαβές 
καλύπτουν λιγότερο τις ανάγκες τους σε σχέση με τις απολαβές των προηγούμενων ετών.

Πίνακας 4: «Ικανοποίηση από τον μισθό/ασφάλεια από την εργασία»

Ερώτηση-Δήλωση Διαφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Διαφωνώ
Ν (%)

Ούτε συμφωνώ/ 
ούτε διαφωνώ

Ν (%)

Συμφωνώ
Ν (%)

Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Σύνολο

3 Αισθάνομαι μεγαλύ-
τερη ανασφάλεια  
με τον τωρινό μου 
μισθό σε σχέση με  
το παρελθόν.

11
(5,4)

9
(4,4)

8
(3,9)

85
(41,7)

91
(44,6)

204
(100)

7 Παλιότερα ένιωθα 
ευχαριστημένος με 
την ιατροφαρμα κευ-
τική μου περίθαλψη.

5
(2,5)

25
(12,3)

50
(24,5)

97
(47,5)

27
(13,2)

204
(100)

8 Οι μισθολογικές 
απολαβές σήμερα 
καλύπτουν λιγότερο 
τις ανάγκες μου 
σε σχέση με τις 
απολαβές των 
προηγούμενων ετών.

2
(1,0)

7
(3,4)

10
(4,9)

110
(53,9)

75
(36,8)

204
(100)
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Αναφορικά με την ικανοποίηση από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (πίνακας 5) η συντριπτι-
κή πλειονότητα (93,1%) των ερωτώμενων εκπαιδευτικών θεωρεί ότι αύξηση των ορίων  
συνταξιοδότησης τούς δημιουργεί προβληματισμό για το μέλλον, το 94,6% τους δυ σα-
ρεστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να εργάζονται σε προχωρημένη ηλικία, το 91,6% νιώθουν  
μεγαλύτερη ανασφάλεια αυτήν την περίοδο για το συνταξιοδοτικό, το 91,2% τους προ-
βλη ματίζει το γεγονός ότι οι μαθητές τους μετά από λίγα χρόνια θα τους βλέπουν σαν 
παπ πούδες/γιαγιάδες, ενώ το 97,1% νιώθουν απογοητευμένοι από τον περιορισμό των  
συνταξιοδοτικών τους απολαβών. Αναφορικά με τις πτυχές που σχετίζονται με την επι μή-
κυν ση του εργασιακού χρόνου και τη μείωση των συνταξιοδοτικών απολαβών, οι ερωτώ-
μενοι (σχεδόν όλοι) νιώθουν απογοήτευση, προβληματισμό, ανασφάλεια και δυσαρέσκεια.

Πίνακας 5: «Ικανοποίηση από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα»

Ερώτηση-Δήλωση Διαφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Διαφωνώ
Ν (%)

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ

Ν (%)

Συμφωνώ
Ν (%)

Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν (%)

Σύνολο

1 Η αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης μού 
δημιουργεί  
προβλη ματισμό  
για το μέλλον.

- 2
(1,0)

12
(5,9)

89
(43,6)

101
(49,5)

204
(100)

2 Με δυσαρεστεί το 
γεγονός ότι θα πρέπει 
να εργάζομαι σε 
προχωρημένη ηλικία.

- 3
(1,5)

8
(3,9)

68
(33,3)

125
(61,3)

204
(100)

3 Η ανασφάλεια που 
νιώθω αυτήν την 
περίοδο για το 
συνταξιοδοτικό είναι 
μεγαλύτερη σε σχέση 
με το παρελθόν.

- 4
(2,0)

13
(6,4)

77
(37,7)

110
(53,9)

204
(100)

4 Με προβληματίζει 
το γεγονός πως οι 
μαθητές μου θα με 
βλέπουν σαν παππού/
γιαγιά τους, μετά από 
μερικά χρόνια.

- 8
(3,9)

10
(4,9)

60
(29,4)

126
(61,8)

204
(100)

5 Νιώθω 
απογοητευμένος από 
τον περιορισμό των 
συνταξιοδοτικών 
απολαβών.

- - 6
(2,9)

66
(32,4)

132
(64,7)

204
(100)

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδραση της οικονομικής 
κρί σης στην εργασιακή ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από τις 5 θεματικές ενότητες (ικανοποίηση από τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, 
ικα νοποίηση από εργασιακό ωράριο/φόρτο εργασίας, ικανοποίηση από υποστήριξη (εν δο-
σχολική και υπηρεσιακή), ικανοποίηση από τον μισθό/ασφάλεια από την εργασία, ικανο- 
   ποίηση από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα) οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε 12 ερω - 
  τήσεις-δηλώσεις αποτυπώνουν τις αντιλήψεις τους για την εργασιακή τους ικα νο ποίη  ση 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης συγκριτικά με την περίοδο προ κρίσης.
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Σχετικά με την ικανοποίηση από τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, η πλειονότητα 
(69,6%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τη συ-
νεργασία ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Όσον αφορά την ικανοποίηση από το εργασιακό ωράριο και τον φόρτο εργασίας, το 
48,1% του δείγματος θεωρεί ότι ο αριθμός των μαθητών στην τάξη του τα τελευταία 
χρό νια είναι αισθητά αυξημένος.

Σχετικά με την ικανοποίηση από υποστήριξη (ενδοσχολική και υπηρεσιακή), η πλειονό-
τη τα (57,4%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι υποστηρικτικές δομές της πολιτείας (Συντο-
νι στές Εκπαιδευτικού Έργου, Κ.Ε.Σ.Υ.) δεν καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ενώ 
το 36,8% δεν απαντά με σαφή τρόπο. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος (40,2%) του δείγ ματος 
έχει την άποψη ότι η πρόσφατη αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών απο δυ νά-
μωσε τις δυνατότητες στήριξης και συμβουλευτικής του εκπαιδευτικού έργου, ενώ το   
46,6% δεν έχει άποψη. 

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τον μισθό και την ασφάλεια από την εργασία, η συ-
ντρι πτική πλειονότητα (86,3%) αισθάνεται μεγαλύτερη ανασφάλεια με τον τωρινό μισθό 
σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, το 60,7% των συμμετεχόντων παλιότερα ένιωθαν ευ χα-
ριστημένοι με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειο-
νότητα (90,7%) θεωρεί ότι οι σημερινές μισθολογικές απολαβές καλύπτουν λιγότερο τις  
ανάγκες τους σε σχέση με τις απολαβές των προηγούμενων ετών.

Αναφορικά με την ικανοποίηση από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, η συντριπτική πλειο-
νότητα (93,1%) των ερωτώμενων εκπαιδευτικών θεωρεί ότι αύξηση των ορίων συνταξιο -
δότησης τούς δημιουργεί προβληματισμό για το μέλλον, το 94,6% τους δυσαρεστεί το 
γεγονός ότι θα πρέπει να εργάζονται σε προχωρημένη ηλικία, το 91,6% νιώθουν μεγα λύ-
τερη ανασφάλεια αυτήν την περίοδο για το συνταξιοδοτικό, το 91.2% τους προ βλη ματίζει 
το γεγονός ότι οι μαθητές τους μετά από λίγα χρόνια θα τους βλέπουν σαν παππού δες/
γιαγιάδες, ενώ το 97,1% νιώθουν απογοητευμένοι από τον περιορισμό των συντα ξιο δο-
τικών τους απολαβών. Αναφορικά με τις πτυχές που σχετίζονται με την επιμήκυνση του 
εργασιακού χρόνου και τη μείωση των συνταξιοδοτικών απολαβών, οι ερωτώμενοι (σχε-
δόν όλοι) νιώθουν απογοήτευση, προβληματισμό, ανασφάλεια και δυσαρέσκεια.

Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκφράζουν δυσαρέσκεια, έλλειψη ικα-
νο ποίησης και ανασφάλειας στον χώρο εργασίας τους λόγω οικονομικής κρίσης: α) από τη  
συνεργασία και τη συλλογικότητα μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και κοινωνικών φορέων, 
β) τον αυξημένο αριθμό μαθητών στις τάξεις, γ) την αδυναμία κάλυψης αναγκών και επαρ- 
 κούς υποστήριξης στο έργο τους από υποστηρικτικές δομές, ε) από τις μισθολογικές απο-
λαβές οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών δημιουργώντας μεγα λύ  τε ρη 
ανασφάλεια και στ) την επιμήκυνση του εργασιακού χρόνου και τη μείωση των συ ντα ξιο-
δοτικών απολαβών.

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης έχει επιφέρει μια σειρά από αλλαγές και με ταρ-
ρυθμίσεις με γνώμονα την περικοπή χρημάτων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης με αρ-
νη τικές επιπτώσεις για τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τη λειτουργία του 
σχολείου και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται 
να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στον ρόλο τους νιώθοντας απαξίωση. Παράλληλα, εκφρά-
ζουν ανησυχία και ανασφάλεια για τις μελλοντικές εργασιακές συνθήκες, τη μείωση του  
απαραίτητου εξοπλισμού και του εισοδήματός τους. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τις 
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θέ σεις των Dawson και Veliziotis (2013) και Mazaheri (2010) σύμφωνα με τις οποίες οι 
εργαζόμενοι με αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την έλλειψη 
μόνιμης θέσης εργασίας συνδέονται με την εργασιακή ανασφάλεια οδηγώντας σε χαμηλά 
επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας. Επίσης, οι σημαντικές περικοπές των δαπανών στην 
εκ παί δευση (Κογκίδου, 2012) επηρεάζουν την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης και την  
εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Σκλάβος, 2014; Τσικαλάκη & Κλάδη-Κοκκί-
νου, 2016).

Η παρούσα ερευνητική μελέτη διενεργήθηκε σε μικρή κλίμακα και το δείγμα δεν εί ναι  
αντιπροσωπευτικό για όλους τους εκπαιδευτικούς, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όλες  
τις περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία προ βλη μα τι-
σμού και επέκτασης της έρευνας με μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα και σε  
άλλες περιοχές και βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και τον συνδυασμό και άλλων ερευ-
νητικών εργαλείων για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.
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Abstract

The economic crisis that has occurred in Greece over the last decade has led to a number of 
changes in the field of education and has affected several dimensions in teachers’ job. This re-
search study was conducted in the school year 2018-2019 to investigate the impact of the eco-
nomic crisis on the job satisfaction as perceived by primary schools teachers in the municipality of 
Patras. The quantitative approach was followed using a questionnaire and the sample consisted of 
204 primary school teachers. The results showed that the economic crisis has a significant impact 
on the participants’ perceptions of their job satisfaction.

Keywords: Economic crisis, teachers, job satisfaction.
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το φαινόμενο των εσωτερικών κρίσεων στις Σχολικές 
Μονάδες και συγκεκριμένα το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού καθώς και τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την τέλεση του εκπαιδευτικού του  
καθήκοντος. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τις μορ-
φές με τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί και τους τρόπους αντιμετώπισής του, καθώς αποτελεί ένα σύγ-
χρονο ζήτημα που απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα την  
παγκόσμια κοινότητα. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας διερευνώνται τα βιώματα αλλά και τα ακού-
σματα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με θέματα του σχολικού εκ φο-
βισμού αλλά και η τυχόν εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών σε βάρος τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση, Κρίσεις, Σχολικός Εκφοβισμός, Συστημική Θεωρία, Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση.

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη λειτουργικά διαφοροποιημένη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την οργάνωση 
και λειτουργία επιμέρους συστημάτων των οποίων τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξω τε-
ρικές τους σχέσεις γίνονται αντιληπτές ως αλληλοσυναρτώμενες νοηματικές διασυν δέ-
σεις. Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης, η κρίση των συστημάτων αυτών σημαίνει κρίση σε 
επίπεδο νοήματος, δηλαδή της βάσης της εσωτερικής ανάπτυξης και της διαχείρισης της 
εξωτερικής πολυπλοκότητας (Κοντάκος, 2013:142). Ουσιαστικά, η επιτυχής διαχείριση 
κρί σεων στα κοινωνικά υποσυστήματα σημαίνει την ανάπτυξη της εσωτερικής τους πολυ-
πλο κότητας, στο βαθμό που να αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα της διαταράσσουσας 
κρί σης. Η πρόσφατη οικονομική κρίση, μεταξύ άλλων, ανέδειξε εμφανέστερα τις δο μι κές 
συζεύξεις του οικονομικού και εκπαιδευτικού κοινωνικού συστήματος. Ωστόσο, η διαφαι-
νόμενη κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν φαίνεται να αποτελεί άμεσο αποτέ λε σμα  
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της οικονομικής κρίσης αλλά τα γενεσιουργικά της αίτια συνδέονται επιπλέον με στοι χεία,  
των οποίων η κοινωνική λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις ακόμα και σε επίπεδο 
γενικής κοινωνίας.

Η ελληνική κοινωνία και πιο συγκεκριμένα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει  
ακόμα καταφέρει να αναπτύξει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα  
το θωράκιζαν ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις των κοινω νι κών  
μεταβολών και θα του επέτρεπαν να χαρακτηριστεί ως ώριμο και εντελώς διαφο ροποιη  -
μένο σύστημα (Κοντάκος, 2013:153). Ο σχολικός εκφοβισμός προς τους εκπαιδευτικούς 
αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος κρίσης που καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό εκπαι-
δευ  τικό σύστημα και γενικότερα η ελληνική κοινωνία. Η παρούσα εργασία στηριζόμε νη 
στη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων του N. Luhmann επιδιώκει να διερευνήσει τις 
εμπειρίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού ως εκδηλώσεις τυχόν βίαιων συμπεριφορών (bullying) των οποίων 
γίνονται αποδέκτες οι ίδιοι/ες στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ή εκείνες που αφο-
ρούν άλλους/-ες εκπαιδευτικούς αλλά έχει περιέλθει με κάποιο τρόπο σε γνώση τους.

Θεωρητικό Πλαίσιο   

Η οικονομική κρίση έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λει τουρ-
γίας της κοινωνίας. Παρόλα αυτά, η κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν φαί νε ται 
να συνδέεται μονοσήμαντα με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αλλά κυρίως εμμέσως  
λόγω της συνεπακόλουθης αποσταθεροποίησης των υποκειμένων, των δομών και κυρίως 
των καταστατικών θεσμών (Κοντάκος, 2013:144) και η αφετηρία εντοπίζεται μάλλον 
στα ίδια του τα στοιχεία, των οποίων οι σχέσεις επηρεάζουν και επηρεάζονται από την 
κοινωνία. 

Η Θεωρία των Κοινωνικών Συστημάτων (Luhmann, 1995) αναγνωρίζει τους οργανι-
σμούς ως ανοικτά αυτοποιητικά, αυτοαναφορικά και πολύπλοκα συστήματα, λόγω της  
εμπλοκής ποικίλων στοιχείων, δομών, ρόλων και εν τέλει δράσεων, που διαρκώς αλλη λε-
πιδρούν και αλληλεξαρτώνται. Η σχολική μονάδα, ως σύστημα έρχεται σε επαφή με άλλα  
σημαντικά συστήματα (όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η οικονομία κ.λπ.) αλληλεπιδρώ-
ντας με το καθένα ξεχωριστά, ανταλλάσσοντας ενέργεια και πληροφορίες εντός του ευ-
ρύτερου πλαισιακού και αναδυόμενου συστήματος της γενικής κοινωνίας (Κοντάκος &  
Αγγελάκου, 2017: 92). Αυτό σημαίνει πως η σχολική μονάδα δέχεται την επίδραση και 
επιρροή άλλων σημαντικών κοινωνικών συστημάτων που ενδιαφέρονται είτε άμεσα είτε 
έμμεσα για την πορεία και την εξέλιξή του, δεχόμενο κατ’ αυτόν τον τρόπο την επίδραση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος και ασκώντας εν συνεχεία τη δική του επίδραση πάνω σε  
αυτό (Κοντάκος & Αγγελάκου, 2016). Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες και γενικά το εκ παι-
δευτικό σύστημα διαμορφώνεται μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση με άλλα ανοιχτά,  
δυναμικά, σημαίνοντα συστήματα με τα οποία βρίσκονται συνεχώς σε μια συναντα γω νι-
στική σχέση. Σε περίπτωση σύγχυσης ανάμεσα σε ρόλους και λειτουργίες των αλλη λο-
επι δρώντων συστημάτων προκύπτουν προβληματικές καταστάσεις που είναι δύσκολο να 
τις διαχειριστούν. Αυτή ακριβώς η αντίθεση και η σύγχυση συνιστά κρίση. Η μεταβατική 
περίοδος όπου πλήττονται ή και μεταβάλλονται οι ρόλοι στα συστήματα. Πιο αναλυτικά, 
κρίση συστημάτων σημαίνει κρίση σε επίπεδο νοήματος, δηλαδή της βάσης ανάπτυξης 
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εσωτερικής και της εξωτερικής πολυπλοκότητας, ανάμεσα στο ίδιο το σύστημα και το πε-
ριβάλλον του, η οποία αποτυπώνεται ως σύγχυση ορίων, ρόλων, ως έλλειψη επαρκούς 
ή πολύπλοκης εσωτερικής διαφοροποίησης και απαξίωση και εν τέλει ως απομείωση στο 
πλαίσιο του γενικού συστήματος της κοινωνίας (Κοντάκος, 2013: 152).

Συγκεκριμένα, η κρίση του νοήματος προκαλείται όταν το σύστημα υπερβεί τα όρια της 
αντοχής του και αδυνατεί να αναπαράγει τη διαφορά του. Επομένως, κάθε κρίση μπορεί να 
λειτουργήσει ως δοκιμή της σταθερότητας του συστήματος, η οποία δεν είναι εξ ορισμού 
αρνητική για το σύστημα. Οι βασικές προϋποθέσεις θετικής αντιμετώπισής της συνδέεται 
με την ικανότητα των οργανισμών να αναπτύσσουν σε επαρκή βαθμό την ταυτότητα τους,  
τον αυτοστοχασμό, την αυτοκατανόηση και καταληκτικά την αυτοθεματοποίησή τους (Κο-
ντάκος, 2013: 143). Γι’ αυτό και η επιτυχής διαχείριση κρίσεων στα κοινωνικά υποσυστή-
ματα γίνεται με την παραγωγή εσωτερικής, νέας πολυπλοκότητας, στο βαθμό που να αντι- 
  στοιχεί στην πολυπλοκότητα της κρίσης.

Ο σχολικός εκφοβισμός ως εκδήλωση ποικίλων βίαιων συμπεριφορών αποτελεί ένα  
χαρακτηριστικό παράδειγμα κρίσης με τη μορφή της σύγχυσης των ρόλων και της παρά βα-
σης ποικίλων ρυθμιστικών κανόνων εντός και εκτός του συστήματος της σχολικής μονάδας  
που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συντελεστές της εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σύγχρονο 
εκ παιδευτικό ζήτημα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Πιο 
συ  γκεκριμένα, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο που εκ-
δηλώνεται και εξελίσσεται εντός μιας ομάδας ατόμων και είναι αποτέλεσμα δυναμι κών  
αλ ληλεπιδράσεων και διεργασιών που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στα ατομικά χαρακτη-
ρι στικά και τις σύγχρονες νόρμες (Διδασκάλου κ.ά., 2013). Αν και το φαινόμενο αυτό έχει 
απα σχολήσει την (ελληνική) επιστημονική κοινότητα, δεν έχει λάβει ακόμα την έκταση και  
τη μορφή που παρατηρείται σε άλλες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου (Νικολάου, 2013: 
50). 

Ο εκφοβισμός, η βία, η κακομεταχείριση, η σεξουαλική παρενόχληση και η λεκτική κα-
κοποίηση είναι οι πιο συχνές μορφές βίας στο σχολικό πλαίσιο (Αρτινοπούλου, 2001). Αυ τές  
οι μορφές μπορούν να λάβουν χώρα είτε με άμεσο τρόπο (π.χ. ανοικτές λεκτικές επιθέσεις 
κ.ά.), είτε με έμμεσο τρόπο (π.χ. κουτσομπολιό, αποκλεισμό από την ομάδα συ νομηλίκων 
κ.ά.). Συνήθως αυτές οι συμπεριφορές εκδηλώνονται από την πλευρά των μα θητών/-
τριών με θύματα τους/τις συμμαθητές/-τριές τους, τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη σχολική 
περιουσία. Μάλιστα, κάτω από ορισμένες συνθήκες εκδηλώνεται και από τους/τις ίδιους/ 
-ιες τους/τις εκπαιδευτικούς. Γενικά, διαπιστώνεται πως οι βίαιες συμπεριφορές και ενέρ-
γειες που εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον προκαλούν σωματικό και ψυχολο γι κό 
πόνο και το αίσθημα φόβου στο θύμα, με κύριο μέλημα να το ταπεινώσουν, καθώς γίνεται 
προσπάθεια επιβολής από μέρους των δραστών (Ανδρεαδάκης, Ξανθάκου, Κατσίγιαννη, 
Καΐλα, 2007). 

Οι έρευνες για τη σχολική βία που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα δείχνουν ότι η έν-
νοια της βίας έχει πλέον τη δική της θέση στη σχολική καθημερινότητα. Σημαντικό εί ναι 
το γεγονός ότι, οι μελέτες αυτές επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στη βία μεταξύ  
μαθητών/-τριών ή μαθητών/-τριών και εξωσχολικών παραγόντων. Μορφές βίας μεταξύ  
μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ γονέων και εκπαι δευ-
τι κών ή γενικότερα μεταξύ άλλων μελών της σχολικής κοινότητας δεν έχουν μελετηθεί 
επαρ κώς ή σπάνια αναφέρονται στις έρευνες (Αρτινοπούλου, 2013). Οι ίδιοι/-ες οι εκπαι-
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δευ τικοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους όσον αφορά την υποστήριξη που έχουν από τη 
σχο λική μονάδα ή/και από το εκπαιδευτικό σύστημα (Αρτινοπούλου, 2013). Θεωρούν ότι 
μόνοι/-ες τους προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα δίχως να έχουν σαφείς κατευθύνσεις 
για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που προκύπτουν. Επισημαίνουν 
ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραπτή πολιτική που να καθορίζει τις ευθύνες, την κα-
ταγραφή τους, τις διαδικασίες διαχείρισης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των  
αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετοι παράγοντες, όπως αναφέρονται από τους/τις ίδιους/-ες  
τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι η έλλειψη ειδικών γνώσεων που απαιτείται να έχουν οι  
εκπαιδευτικοί, τα προβλήματα επικοινωνίας που αναδύονται αλλά και η έλλειψη συνερ-
γα σίας με τους γονείς (Ανδρεαδάκης κ.ά., 2007). 

Συνεπώς, φαίνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει ακόμα καταφέρει 
να αναπτύξει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα το θωράκιζαν έτσι ώστε να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις και να αποτρέπει την εκδήλωση των καταλυτικών 
κρίσεων, όπως ο σχολικός εκφοβισμός. Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες 
που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό μεταξύ των μαθητών/-τριών, όμως ελάχιστες 
είναι εκείνες που επικεντρώνονται στους/στις εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι 
οποίες αφορούν κυρίως τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λιγότερο την Πρωτοβάθμια. 
Στη βάση αυτών είναι σημαντική η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος για να δια-
πι στωθεί και να ερευνηθεί τόσο το φαινόμενο του εκφοβισμού απέναντι στους/στις εκ-
παιδευτικούς όσο και στον τρόπο που μπορούν να το διαχειριστούν. Γι’ αυτό το λόγο, θα 
εξεταστούν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με 
το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού του οποίου οι ίδιοι/-ες έχουν γίνει αποδέκτες, 
στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό η παρούσα έρευνα να 
ανταποκριθεί σε αυτό το ερευνητικό κενό. 

Η έρευνα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών 
Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη σκοπιά της συστημικής θεωρίας, σχετικά με τα φαι-
νό μενα του εκφοβισμού και των βίαιων συμπεριφορών (bullying) με τα οποία έρχονται 
αντι μέτωποι/-ες στις σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και ο τρόπος με τον οποίο 
διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις όταν οι ίδιοι/-ες γίνονται αποδέκτες βίαιων συμπερι-
φορών.

Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των  
εμπειριών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με:
1. το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έτσι όπως εκδηλώνεται σε σχολικές μονάδες 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2. τις μορφές του εκφοβιστικού φαινομένου και τους τρόπους έκφρασής του που βιώνουν 

οι ίδιοι/-ες οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τις εκφοβιστικές-βίαιες συ μπε-

ρι φορές που δέχονται.
4. τον βαθμό ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινό-

μενο.
5. την κατάρτισή τους σε σχέση με το σχολικό εκφοβισμό.
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Η βασική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ στη-
μα, οι εκπαιδευτικοί γίνονται σπάνια αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα προς έλεγχο της υπόθεσης έχουν διατυπωθεί ως εξής:  
1. Πόσο συχνά γίνονται αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών οι εκπαιδευτικοί;
2. Με ποιες μορφές εκδηλώνονται οι εκφοβιστικές συμπεριφορές που δέχονται;
3. Πώς διαχειρίζονται τις βίαιες συμπεριφορές που υφίστανται;
4. Έχουν λάβει επιμόρφωση επί του συγκεκριμένου φαινομένου και του τρόπου αντι με-

τώ πισής του;

Για τη διερεύνηση των παραπάνω, η έρευνα χρησιμοποιεί τόσο ποσοτικές όσο και ποιο-
τικές τεχνικές εκπαιδευτικής έρευνας. Σχεδιάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο  
googleForms το οποίο στάλθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νη πια-
γω γεία και δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με  
την πρόσκληση να το συμπληρώσουν, με σκοπό να καταγραφούν οι προσωπικές εμπει ρίες 
τους και οι απόψεις τους σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Το ερω τη-
ματολόγιο σχεδιάστηκε από την ομάδα σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του 
θέματος και το σκοπό που τέθηκε. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή σε νηπιαγωγεία 
και δημοτικά σχολεία και στη συνέχεια έγιναν βελτιωτικές αλλαγές στο ερευνητικό ερ γα-
λείο. Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρήθηκε ως η πιο κατάλληλη για το σκοπό της έρευ νας  
και το μεγάλο μέγεθος του δείγματος που επιλέχθηκε. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιή-
θηκαν πολλά είδη ερωτήσεων: κλειστές (εννέα ερωτήσεις), διχοτομικές (οκτώ ερωτήσεις), 
πολλαπλής επιλογής (17 ερωτήσεις) και ιεράρχησης, ερωτήσεις που θεωρούνται, γενικά, 
εύκολες στην συμπλήρωσή τους (Cohenet. al., 2008), τέσσερις (4) ανοιχτές ερωτήσεις, 
στις οποίες οι ερωτώμενοι/-ες έπρεπε να περιγράψουν το περιστατικό της μορφής του 
σχο λικού εκφοβισμού που είχαν δηλώσει ότι είχαν βιώσει ή είχαν παρατηρήσει, ενώ στο 
τέ λος του ερωτηματολογίου υπήρχε ακόμα μία ανοιχτή ερώτηση, η οποία προέτρεπε 
τους/τις εκπαιδευτικούς να καταγράψουν ένα περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς και να 
κα ταγράψουν τον τρόπου που αντιμετωπίστηκε. 

Στην παρούσα εργασία δε χρησιμοποιήθηκαν οι αναλύσεις όλων των δεδομένων της 
έρευνας καθώς επιλέχθηκαν δεδομένα τα οποία αναφέρονται στα ερευνητικά ερωτήματα 
της υπόθεσης. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία, ενώ για την ανάλυση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν από τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 18.0 
για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για τις κλειστές ερωτήσεις, κάνο-
ντας χρήση του x², με σκοπό να βγουν τα στατιστικά στοιχεία των δεδομένων. Επίσης, έγι-
ναν αναλύσεις περιγραφικής στατιστικής για να αναδειχθεί περισσότερο το φαινόμενο του 
εκφοβισμού και των βίαιων συμπεριφορών στους/στις εκπαιδευτικούς. Όμως, στην ερώ - 
τηση ανοιχτού τύπου (τελευταία ερώτηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου) εφαρ- 
μόστηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 εκπαι δευ τικοί  
απ’ όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν για τον πλη-
θυσμό των εκπαιδευτικών στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελ λά δα λόγω  
του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων/-ουσών στην έρευνα. Όσον αφορά τους περιο-
ρισμούς της έρευνας μπορούν να αναφερθούν και η μικρή εμπειρία των εκ παι δευτικών 
της έρευνας, οι οποίοι/-ες ίσως δεν έχουν συναντήσει κάποιο είδος βίαιων περιστατικών. 
Τέλος, το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο που περιέχει αναγκαία ερωτήσεις που αφορούν 
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προσωπικές εμπειρίες σχετιζόμενες με ευαίσθητα θέματα ενδέχεται να οδήγησε στην 
αλλοίωση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών.   

Αποτελέσματα  

Τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι από το δείγμα των εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι/-ες συμμετείχαν στην έρευνα, το 82% ήταν γυναίκες ενώ το 18% ήταν άντρες. 
Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν, η πλειοψηφία με ποσοστό 44% άνηκε 
στην ηλικιακή ομάδα 22-30 ετών. Το 24% είχε ηλικία από 31-40, ενώ το 18% και το 14% 
ήταν 41-50 και άνω των 51 ετών αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι/-ες  
εκπαιδευτικοί του δείγματος (61%) ήταν κάτοχοι βασικού πτυχίου μόνο. Επιπλέον, το 49%  
κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο και 17% του συνόλου των συμμετεχόντων/-ουσών είχε δεύτε-
ρο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ακόμα, διαπιστώθηκε πως επτά (7) εκπαιδευτικοί είχαν κάνει εξομοίω-
ση, πέντε (5) είχαν παρακολουθήσει διδασκαλείο, δύο (2) ήταν κάτοχοι διδακτορικού 
τί τ λου, ένας/μία (1) εκπαιδευτικός είχε τίτλο από ΙΕΚ και άλλος/-η ένας/μία (1) ήταν κά-
τοχος πτυχίου παιδαγωγικών ΙΕΚ. Στα συνολικά έτη υπηρεσίας το 43% έχει από μηδέν 
έως τέσσερα (0-4) έτη υπηρεσίας, το 20% έχει 10-14 έτη, το 13% έχει πέντε έως εννέα 
(5-9) έτη, όπως 13% έχει 20 και άνω έτη, ενώ τέλος το 11% έχει 15-19 έτη υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας, το 78% των συμμετεχό-
ντων/-ουσών αποκρίθηκε θετικά, ενώ το 22% αρνητικά στο ερώτημα αν έχουν ακούσει  
για εκφοβιστικές συμπεριφορές οποιουδήποτε είδους στο σχολικό περιβάλλον τα τελευ-
ταία δύο έτη. Ως προς τους θύτες των συμπεριφορών αυτών, μόνο οι 67 συμμετέχο ντες/-
ουσες ανταποκρίθηκαν σε αυτή την ερώτηση, οι περισσότεροι/-ες εκ των οποίων δή λωσαν 
ότι εκδηλώθηκαν εκφοβιστικές συμπεριφορές από μαθητές/-τριες (και κυρίως αγόρια) 
με γαλύτερων τάξεων προς μαθητές/-τριες μικρότερων τάξεων ή από αλλοδαπούς/-ές 
μα θητές/-τριες προς ομοεθνείς ή αλλοεθνείς τους ή από μαθητές/-τριες με οικογενειακά 
προ βλήματα και διαταραχές συμπεριφοράς. Υπήρχαν και κάποιοι/ες που απάντησαν πως οι  
εκφοβιστικές συμπεριφορές προκλήθηκαν από γονείς, από προϊσταμένους/-ες προς εκπαι-
δευτικούς, και από το μόνιμο προσωπικό της σχολικής μονάδας. Όσον αφορά το χώρο  
της σχολικής μονάδας που εκδηλώθηκαν τέτοια περιστατικά, το 77,4% υποστήριξε ότι 
τέ τοιου είδους περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς εκδηλώθηκαν στον προαύλιο χώρο, το  
34,5% μέσα στη σχολική αίθουσα, το 22,6% ακριβώς έξω από το σχολείο, το 17,9% μέ σα 
στην αίθουσα την ώρα του μαθήματος, το 16,7% στο δρόμο ή προς το σχολείο, το 15,5%  
σε σχολική εκδρομή, το 2,4% σε σχολική εκδήλωση και στο χώρο του γραφείου διδα σκό-
ντων, ενώ τέλος από 1,2% στους διαδρόμους του σχολείου, διαδικτυακά, μέσω γραπτής 
επιστολής και μέσα από τις «κλίκες» των εκπαιδευτικών (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1: «Χώρος εκδήλωσης βίαιων περιστατικών»

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας μελέτης απάντησαν σχετικά με τη συχνότητα εκδήλωσης 
βίαιων συμπεριφορών. Οι εκπαιδευτικοί της μελέτης με ποσοστό 40% απάντησαν ότι 
κά ποιος/-α μπορεί να γίνει αποδέκτης βίαιων συμπεριφορών από τα μέλη της σχολικής 
μο νάδας «μερικές φορές», έπειτα με ποσοστό 34% «συχνά», με 17% «πολύ συχνά», με 
8% «σπάνια» και τέλος 1% έλαβε η απάντηση «δεν γνωρίζω». Το 39% των ερωτώμενων 
απάντησε ότι «μερικές φορές» έχει γίνει μάρτυρας επιθετικών/ βίαιων συμπεριφορών 
ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, το 34% «σπάνια», το 20% «συχνά», το 6% 
«δεν γνωρίζω» και τέλος ένας/μία εκπαιδευτικός απάντησε «πολύ συχνά». Συνεπώς, η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος είχε γίνει μάρτυρας τέτοιων συμπεριφορών 
μερικές φορές στις σχολικές τους μονάδες. Οι επιθετικές/βίαιες συμπεριφορές που έχουν 
γίνει μάρτυρες οι εκπαιδευτικοί, με ποσοστό 94,6% εκδηλώθηκαν «μεταξύ μαθητών», 
ενώ με 21,5% «μεταξύ των γονέων» (Γράφημα 2).

Γράφημα 2: «Προέλευση των επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών»

Το 16,1% απάντησαν ότι οι επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές που έχουν δει εκδη λώ θη-
καν ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και το/τη διευθυντή/-τρια. Με ποσοστό 15,1% ότι 
εκδηλώθηκαν μεταξύ των μαθητών/-τριών και του/της εκπαιδευτικού, με 8,6% μεταξύ 
εκπαιδευτικών, με 6,5% μεταξύ του/της διευθυντή/-τριας και των μαθητών/-τριών και 
τέ λος με 1,1% μεταξύ γονέων και μαθητών/-τριών. Το 61% των εκπαιδευτικών δεν έχει  
ακούσει περιπτώσεις τις οποίες θα χαρακτήριζε σωματικό εκφοβισμό, ενώ το 39% υπο στη-
ρίζει πως έχει ακούσματα για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Στις μορφές που μπορεί να εκ-



690 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

δη λωθεί είναι κυρίως τα σπρωξίματα, οι κλωτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα, τραβήγματα 
κ.ά. Τα περιστατικά αυτά κυρίως εκδηλώθηκαν από μαθητές/-τριες (87,2%) και από μέλη  
εκπαιδευτικού προσωπικού και γονέων με ποσοστό (15,4%). Όσον αφορά για τις περι-
πτώ σεις που θα χαρακτήριζαν οι εκπαιδευτικοί της μελέτης ως λεκτικό εκφοβισμό απέ να-
ντί τους, το 56% απάντησε ότι η δημοφιλέστερη μορφή είναι η κοροϊδία/ειρωνικά σχό  λια. 
Αμέσως μετά με 49% είναι οι προσβολές, με 32% οι απειλές, με 28% οι ύβρεις, με 24%  
δήλωσε τα παρατσούκλια, ενώ μόλις το 1% απάντησε όλα τα παραπάνω, ενώ το 25% 
δήλωσε ότι δεν έχει καμιά εμπειρία λεκτικού εκφοβισμού (Γράφημα 3). Τόσο οι άντρες όσο 
και οι γυναίκες συμφωνούν ως προς τις περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς απαντήσεις.   

Γράφημα 3: «Περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λεκτικός εκφοβισμός»

Σε επόμενο ερώτημα, σχετικά με το/τη δράστη μιας τέτοιας συμπεριφοράς, το 56,8% των 
συμμετεχόντων/-ουσών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο λεκτικός εκφοβισμός προέρχεται από  
κάποιον/-α μαθητή/τρια, το 50% από τους γονείς, το 29,7% από κάποιο μέλος του εκπαι-
δευ τικού προσωπικού, το 17,6% από το/τη διευθυντή/ντρια, το 4,1% από το σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων και τέλος με 1,4% από μέλος του βοηθητικού προσωπικού. Στη πε-
ρίπτωση του συναισθηματικού εκφοβισμού, το 55% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν 
έχει ακούσει για τέτοιους είδους περιπτώσεις. Στον αντίποδα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν ακούσει για τέτοια περιστατικά με το 25% να υποστηρίζει ότι υπήρξε αποκλεισμός 
του/της εκπαιδευτικού από τους/τις συναδέλφους/-ισσες του/της, το 21% ότι διαδόθηκαν 
άσχημες φήμες, το 14% ότι έγινε «αόρατος/-η», ενώ το 13% υποστήριξε ότι δεν του/της  
δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες καθώς θεωρήθηκε ως  
«ανεπιθύμητος/-η» (Γράφημα 4). Ο αποκλεισμός από τους/τις συναδέλφους/-ισσες επη-
ρεά ζει αντίστοιχα τα δύο φύλα στη πλειοψηφία τους. 
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Γράφημα 4: «Περιπτώσεις συναισθηματικού εκφοβισμού»

Τέτοιου είδους συμπεριφορές, σύμφωνα με το 72,7% προήλθαν από μέλος του εκπαι-
δευτικού προσωπικού. Σε δεύτερο βαθμό με ποσοστό 31,8% από το/τη διευθυντή/ντρια, 
με 25% από γονέα μαθητή/τριας, εν συνεχεία με 20,5% από μαθητή/τρια και τέλος με 4,5% 
είτε από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε από μέλος του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων. Όσον αφορά τον σχολικό εκφοβισμό που μπορεί να δεχθούν οι εκπαιδευτικοί 
μέσω του cyberbullying, το 77% αποκρίθηκε ότι δεν είχε κάποια εμπειρία ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού. Το 17% δήλωσε ότι δέχθηκε τέτοιου είδους μηνύματα μέσω των δικτύων κοι-
νωνικής δικτύωσης (facebook, instagram κ.ά.), με 6% με την αποστολή μηνυμάτων (SMS)  
και με 3% μέσω μηνυμάτων που δέχθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θετικοί ως προς  
την ερώτηση ήταν μόλις τέσσερις (4) άντρες, οι οποίοι ανέφεραν τα γραπτά μηνύματα και  
τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ από τις 22 γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι περισσότερες 
υποστήριξαν τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο αποστολής εκφοβιστικού περιεχομένου. Ενώ 
από τις απαντήσεις 23 εκπαιδευτικών, το 52,2% υποστήριξε ότι τα μηνύματα προήλθαν από 
γονείς, κατά 39,1% από τους/τις μαθητές/-τριες, το 17,4% από μέλος του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, το 13% από το/τη διευθυντή/-τρια και το 4,3% από το σύλλογο γονέων και 
κηδεμόνων. Μόλις το 4% των εκπαιδευτικών της έρευνας απάντησε στην ερώτηση για  
το εάν είχε ακούσει για περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σε ξουα-
λικός εκφοβισμός, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε αρνητικά σε αυτή την ερώ τηση  
και η περιγραφή μίας τέτοιας συμπεριφοράς έγινε από έναν/μία (1) εκπαιδευτικό και εκ δη-
λώθηκε μέσα από επίμονο φλερτ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, φαίνεται ότι μέχρι τώρα μό-
νο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της μελέτης έχουν δεχθεί τέτοια μορφή εκφοβισμού. Ενώ στο  
ερώτημα για το δράστη μίας συμπεριφοράς σεξουαλικού εκφοβισμού απάντησαν τρεις 
(3) εκπαιδευτικοί. Δύο απαντήσεις έλαβε ο γονέας μαθητή/-τριας ενώ από μια ο/η διευ-
θυ ν τής/ντρια και άλλη μια από μέλος βοηθητικού προσωπικού. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη μελέτη με ποσοστό 64% απο κρί-
θηκαν πως δεν είχαν κάποια εμπειρία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ρατσιστικός 
εκφοβισμός. Το 30% επισήμανε ότι λόγος τέτοιων συμπεριφορών ήταν η εθνικότητα, ακο-
λουθεί με 21% το χρώμα του δέρματος και τέλος με 12% το θρήσκευμα, ενώ σημαντικό  
εύρημα είναι ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έχουν εμπειρία λόγω της εθνικότητάς 
τους. Από τους/τις 36 ερωτηθέντες/-είσες, οι οποίοι/-ες απάντησαν σε αυτή την ερώτηση,  
το 83,3% ανέφερε ότι προήλθε από μαθητή/τρια, κατά 50% από γονέα, με 27,8% από 
μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού, με 13,9% από το/τη διευθυντή/-τρια και με ποσοστό 
5,6% από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Τέλος, συμπεριφορές εκφοβισμού που 
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αφορούν εξωτερικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, το 65% ανέφερε ως πρώτη αιτία 
το σωματικό βάρος, η οποία ήταν και η δημοφιλέστερη απάντηση στους άντρες και τις 
γυναίκες εκπαιδευτικούς, με 31% το ύψος, με 26% τα γυαλιά οράσεως από 1% τη δυσοσμία 
του σώματος και τις μουσικές προτιμήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 31% δήλωσε ότι 
δεν αντιμετώπισε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν σε αυτό 
το ερώτημα ανήλθαν σε 65 εκ των οποίων το 92,5% υποστήριξαν ότι προήλθαν από 
τους/τις μαθητές/-τριες, από 11,9% από τους γονείς και από μέλος του εκπαιδευτικού 
προ σωπικού, ενώ 3% έλαβαν οι επιλογές του/της διευθυντή/-τριας και του συλλόγου 
γο νέων και κηδεμόνων. Σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς της έρευνας, αυτοί/-ές που 
θεωρούν ότι έχουν την ευθύνη για την διαχείριση και αντιμετώπιση των φαινομένων του  
σχολικού εκφοβισμού ανεξαρτήτως των μελών στα οποία απευθύνεται, με ποσοστό 47%  
οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι την μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση φαινο μέ-
νων σχολικού εκφοβισμού έχουν τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία 
με τους γονείς. Με ποσοστό 32% τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία  
με τον/την διευθυντή/-τρια, με 6% ο/η διευθυντής/-τρια σε συνεργασία με τους κοινω νι-
κούς φορείς. Στη συνέχεια, 5% συγκεντρώνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι γονείς και  
οι κοινωνικοί φορείς που αποτελεί μια επιλογή και 2% τα μέλη του εκπαιδευτικού προ-
σω πικού σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα   

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια διερεύνησης των μορφών βίαιων συμπεριφο-
ρών που έχουν συναντήσει οι εκπαιδευτικοί και έχουν δεχτεί μέσα στις σχολικές μονάδες, 
ενώ παράλληλα ενσωματώθηκε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια 
σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις  
και οι εμπειρίες τους για τις βίαιες συμπεριφορές που έχουν γίνει οι ίδιοι/-ες αποδέκτες. Τα  
αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να γενικευτούν μόνο για το συγκεκριμένο δείγμα 
των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους περιορισμούς της έρευνας. Σύμφωνα με την βιβλιο-
γραφία, υπάρχουν έξι (6) κύριες μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμού στο σχολικό 
περιβάλλον και αυτές οι μορφές εκδηλώνονται: λεκτικά, σωματικά, συναισθηματικά-ψυ-
χο λογικά, ηλεκτρονικά, σεξουαλικά και ρατσιστικά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
προ   κύπτει ότι: 1. αυτοί/-ές γίνονται συχνά αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών (πρώτο ερευ - 
  νητικό ερώτημα). 2. Από τις μορφές των εκφοβιστικών/βίαιων συμπεριφορών, η συ νη θέ-
στερη μορφή εκφοβισμού που δέχονται είναι ο λεκτικός (δεύτερο ερευνητικό ερώ τη μα),  
ενώ ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός έχει μικρότερο βαθμό ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες. 
3. Στη συνέχεια, οι τρόποι με τους οποίους τα μέλη των σχολικών μονάδων διαχειρί ζο-
νται τέτοια φαινόμενα είναι συνήθως η συζήτηση με τα αρμόδια όργανα και οι παιδα γω-
γι κές διδακτικές (τρίτο ερευνητικό ερώτημα). 4. Το 55% των εκπαιδευτικών της έρευνας,  
φαίνεται ότι δίνουν μεγάλη σημασία στο φαινόμενο του εκφοβισμού σε οποια δή ποτε 
μορ  φή εκδηλωθεί και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν με σεμινάρια  
(41/87), ημερίδες (24/87), εργαστήρια και συνέδρια (10/87), προπτυχιακά μα θήματα (1/87)  
(τέταρτο ερευνητικό ερώτημα). 5. Είναι ενθαρρυντική η θέληση των εκ παι δευτικών για  
την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί κα-
τάλ ληλα ώστε να επέλθει μείωση αυτών των περιστατικών. Τελικά, η υπόθεση της έρευνας 
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δεν επιβεβαιώνεται, καθώς σύμφωνα με τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι 
το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ανεξάρτητα από τη μορφή που θα εκδηλωθεί, 
εμφανίζεται συχνά στις σχολικές μονάδες και ως εκ τούτου, αυτές πρέπει να είναι ώριμες 
συστημικά για να το αντιμετωπίσουν.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο συχνά γίνεται ανα-
φορά στα περιστατικά βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, με  
τις κυριότερες μορφές τον εκφοβισμό, τη βία, την κακομεταχείριση, τη σεξουαλική πα ρε-
νόχληση και τη λεκτική κακοποίηση (Αρτινοπούλου, 2001). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
έρευ νες το 28% των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων κακοποιείται λεκτικά, το 15%  
απειλείται με τραμπουκισμό, ενώ το 3% δέχεται σωματική επίθεση κατά τη διάρκεια του  
σχολικού έτους (Γιαβρίμης, 2010). Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκαν όλες οι πα-
ρα πάνω μορφές σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, με τη λεκτική κακοποίηση να πα-
ρατηρείται ως επί το πλείστον τόσο στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο και στους/
στις εκπαιδευτικούς της μελέτης.  

Η εκπαίδευση των μαθητών/-τριών και του προσωπικού στην επίλυση και τη διαχεί ρι ση 
των συγκρούσεων μπορεί να μειώσει τη βία και να παράσχει εναλλακτικές μεθόδους για  
την επίλυση προβλημάτων. Τα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων βοηθούν τους/τις μα-
θητές/-τριες στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, στον έλεγχο των δικών τους συ ναισθη -
μάτων, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας (Brock et al., 2001). Αυ τοί φαί- 
 νεται ότι είναι και οι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευ τι κοί προ - 
σπαθούν να επιμορφώνονται για τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων με τη μορφή σεμιναρίων, 
ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων.  

Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι το σχολείο ως σύστημα με τα υποσυστήμα  τά 
του και τα σημαντικά γι’ αυτό περιβάλλοντα συστήματα είναι λειτουργικά διαφοροποιη-
μέ  να και ως εκ τούτου οφείλουν να λειτουργούν αυτόνομα, αυτοαναφορικά, παραμένο-
ντας πληροφοριακά και ενεργειακά ανοικτά αλλά τελεστικά κλειστά. Εάν παραβιαστούν  
αυτές οι βασικές αρχές των συστημάτων δημιουργούνται συνθήκες νοηματικής εντροπίας 
και εν τέλει προκλήσεις μεγαλύτερης πολυπλοκότητας από την ικανότητα διαχείρισής τους 
από τον οργανισμό. Το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και των βίαιων συμπεριφορών 
είναι μία εσωτερική κρίση που πρέπει να διαχειριστούν οι σχολικές μονάδες, μεταξύ άλ-
λων, με τη δημιουργία ενός σαφούς κώδικα ταξινόμησης της πραγματικότητας ώστε να  
επιτευχθεί μια διαρκής επικοινωνία μεταξύ των σημαντικών συστημάτων. Φαίνεται ότι η  
χαλαρή αντίληψη της λειτουργικής διαφοροποίησης των σχολικών μονάδων ως συστη-
μά των οδηγεί σε μια υπέρμετρη αλληλοδιείσδυση, η οποία προκαλεί αναταράξεις στο 
σύ  στη μα του σχολείου που συχνά υπερβαίνουν τα όρια αντοχής και την ικανότητά του για  
πρό βλεψη, προκαλώντας μη διαχειρίσιμες καταστάσεις, δηλαδή κρίσεις. Ο σχολικός εκφο-
βι σμός και οι βίαιες συμπεριφορές που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί είναι συνέπεια της  
έλλειψης των απαραίτητων προϋποθέσεων διαφοροποίησης των λειτουργικών συστη μά-
των, των κατάλληλων δομών, ρόλων αλλά και διαδικασιών που οδηγεί εν τέλει στην απο - 
νομιμοποίηση της ίδιας της εκπαίδευσης. Με την επικράτηση αλλότριων επικοινωνιών και  
συμπεριφορών επιτείνεται η κατάσταση σύγχυσης του νοήματος, των ορίων και των λει-
τουργιών των σχολικών μονάδων και η εξαίρεση, δηλαδή η κρίση, γίνεται κανόνας, δηλαδή  
παθογένεια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επιλογές των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένες. 
Αντίθετα σε συνθήκες συστημικής ή οργανωσιακής ευεξίας ή οργανωσιακής μαθησιακής 
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ικανότητας, φαινόμενα όπως αυτό του εκφοβισμού, αποτελούν την εξαίρεση και την ευ-
καιρία για αναστοχασμό, βελτίωση και ανάπτυξη. Επειδή καμία κρίση εντός ενός συ στήμα - 
τος δεν μπορεί να είναι ισχυρότερη από το ίδιο το σύστημα που μπορεί να την προ καλεί.
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Abstract

This paper attempts to investigate the phenomenon of internal crises in school units and in par-
ticular the phenomenon of school bullying as well as the difficulties faced by primary school teach-
ers in performing their teaching duties. Extensive reference is also made to the phenomenon of 
school bullying and the ways in which it can be developed and how to deal with it, as it is a modern 
issue that concerns the educational community and the world community in general. In the empiri-
cal part of the work, the experiences and the hearings of the teachers of the Primary Education in 
the issues of school bullying are examined, as well as the violent behaviors that can be exercised 
against them.

Keywords: Management, Crisis, School Bullying, Systemic Theory, Primary Education.
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Περίληψη 

Ο μετασχηματισμός της τάξης σε κοινότητα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων μαθητών αποτελεί 
ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρόταση δι-
δα σκαλίας επιχειρεί την σύζευξη του μαθήματος της λογοτεχνίας με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
υπό τη στήριξη των αρχών της λογοτεχνικής θεωρίας της Οικοκριτικής (Ecocriticism). Διερευνώνται 
και αξιοποιούνται διδακτικά οι αναπαραστάσεις της φύσης στην ποίηση του ποιητή της Γενιάς του ’70 
Αντώνη Φωστιέρη. Ο Αντώνης Φωστιέρης δημιουργεί με τον ποιητικό του λόγο έναν κοσμικό χώρο, 
στον οποίο κυκλοφορούν ποικίλα όντα (έντομα, ζώα, πουλιά, ερπετά) και φύονται ποικίλα φυτά, ενώ 
οι αναφορές στη φύση εντοπίζονται είτε σε μεμονωμένους στίχους είτε σε ολόκληρα ποιήματα. Για τις 
ανάγκες της εργασίας επιλέχθηκε η εκπόνηση σχεδίου διδασκαλίας με δειγματικό υλικό (focus text) το  
ποίημα «Κατοικίδιο δάσος» από τη συλλογή Το θα και το να του θανάτου (1987). Το προτεινόμενο σχέ-
διο διδασκαλίας υιοθετεί τους στόχους του Οδηγού Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο  
Γυμνάσιο και πλαισιώνεται από δραστηριότητες συμβατές με τις διδακτικές τεχνικές της περιβαλλο-
ντι κής εκπαίδευσης. Τέλος, η πρόταση διδασκαλίας υιοθετεί τα στάδια της μεθοδολογίας των Μ. 
Benton & G. Fox και εμπλουτίζεται με τη χρήση οπτικού - ψηφιακού υλικού (media literacy) που υπη-
ρε τεί τη διδακτική στόχευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Οικολογική σκέψη, Οικοκριτική, Αντώνης Φωστιέρης, «Κατοικίδιο δάσος», Μ. Ben-
ton & G. Fox.

Εισαγωγή 
Η οικολογική παιδεία και η οικολογική συνείδηση δεν είναι μόνο συνείδηση των πε ρι βαλ-
λοντικών προβλημάτων αλλά και συνείδηση κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και τελικά 
συνείδηση της βαθύτερης σχέσης που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση. Η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση ή εκπαίδευση για την Αειφορία, συνιστά «εκπαίδευση στις ευθύνες», ανατρέ-
πει τους όρους της παραδοσιακής εκπαίδευσης και στοχεύει στη δημιουργία οικολογικά  
σκε πτόμενων μαθητών. Για την πρακτική προσέγγιση ενός οικολογικού ζητήματος, κομβικό 
ρόλο διαδραματίζει η προσέγγιση των πηγών που λειτουργούν ως μέσον αναγνώρισης 
του ζητήματος. Το τελευταίο δεν επιτυγχάνεται με τις κλασικές παιδαγωγικές στρατηγικές, 
αλλά μέσω των δραστηριοτήτων εκείνων που προκαλούν συζητήσεις και εισάγουν τους 
μαθητές σε νέα πεδία σκέψης και προβληματισμού. Σύμφωνα με τους Hungerford & R.B. 
Peyton (1989), στοιχεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενσωματώνονται με τους κα-
τάλληλους τρόπους σε όλα τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα και διαποτίζουν τα αναλυτικά 
προγράμματα. Μεταξύ άλλων γνωστικών αντικειμένων, αναγνωρίζεται ότι η μελέτη της 
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λογοτεχνίας και κάθε είδους κειμένων δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην 
οικοδόμηση των οικολογικών αντιλήψεων για τη φύση, χωρίς να διαταράσσεται ή να επι-
βα ρύνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας σε επίπεδο ωραρίου ή περιεχομένου. (Φλογαΐτη, 
2011: 163-188).

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, στο μάθημα της Λογοτεχνίας, όπως αναφέρεται στους  
στόχους του Διαθεματικού Πλαισίου του Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΠΣ), το κέντρο βά-
ρους της διδασκαλίας μετατοπίζεται στο αισθητικό και αξιακό επίπεδο, επικαιροποιώντας 
ταυτόχρονα ζητήματα κοινωνικών αξιών (ΔΕΠΠΣ, 2003:75). Αυτή η διδακτική στόχευση 
εί ναι απόλυτα συμβατή με την αρχή της διαθεματικότητας (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005:15), 
καθώς μέσω της στοχευμένης μελέτης λογοτεχνικών κειμένων ανιχνεύονται στοιχεία πε-
ρι βαλλοντικής αγωγής, φανερά ή κρυπτικά, δεδομένου ότι επιχειρείται η μύηση του παι -
διού στον χώρο που το περιβάλλει, με απώτερο στόχο τη συνειδητοποίηση της αλλη λε-
ξάρ τησης φύσης-ανθρώπου (Χριστοδουλίδου, 2008). 

Σε επίπεδο λογοτεχνικής θεωρίας τα παραπάνω εντάσσονται σε ένα ευρύτερο θεω ρη-
τικό μεγαπλαίσιο που ονομάζεται Οικοκριτική (Ecocriticism), θεωρία που διατυπώθηκε το 
1996 από τους Cheryl Glotfelty & Harold Fromm και εστιάζει στη διερεύνηση των ανα-
παραστάσεων της φύσης στη Λογοτεχνία και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται μέσα 
στα λογοτεχνικά κείμενα οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση. Η Rigby (2002) θεωρεί ότι 
η μελέτη της λογοτεχνίας υπό το πρίσμα της οικολογικής αντίληψης αναμφισβήτητα συμ-
βάλλει στην οικοδόμηση της γνώσης για τον τρόπο με τον οποίο «εκπροσωπείται» η φύ-
ση στα λογοτεχνικά κείμενα, ενώ δεν παραλείπει τη συσχέτιση της οικολογική κριτικής με  
άλλες θεωρίες (φεμινισμό, αποικιοκρατία, μαρξισμό, δομισμό). Θα λέγαμε λοιπόν ότι η 
Οι κοκριτική αποτελεί τον χώρο μελέτης των αναπαραστάσεων της φύσης στη λογοτεχνία 
και ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία μεταφέρει συγκεκριμένες αξίες 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικολογικής σκέψης. (Οpperman, 1996, στο Σιορίκης,  
2013:88).

Η θεωρία της Οικοκριτικής, όπως προαναφέρθηκε, αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο 
στήριξης της παρούσας εργασίας. Σε ό,τι αφορά στη διδακτική πρόταση επιλέχθηκε ως  
focus text το ποίημα του ποιητή της Γενιάς του ’70 Αντώνη Φωστιέρη «Κατοικίδιο δά σος»,  
από τη συλλογή Το θα και το να του θανάτου (1987). Παράλληλα, επιχειρείται σύντομη 
διε ρεύνηση της λειτουργίας της φύσης και των αναπαραστάσεων αυτής στο έργο του  
ποιη τή. Για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας προτείνεται το αναγνωστικοκεντρικό μοντέλο 
των Μ. Benton & G. Fox, που εστιάζει στην αλληλεπίδραση του κειμένου με τον ανα-
γνώστη και βασίζεται στη συναλλακτική θεωρία της L. M. Rosenblatt. Οι Μ. Benton &  
G. Fox προτείνουν τέσσερα στάδια για τη διδασκαλία των ποιητικών κειμένων: προετοι -
μασία περιβάλλοντος, πρώτη συμπλοκή-ανταπόκριση στο ποίημα, διερεύνηση της αντα -
πό κρισης, τροποποίηση και τελειοποίηση της ανταπόκρισης (Αριστοδήμου-Ιακωβίδου, 
2013: 34). Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τη διδακτική πρόταση προέρχονται από 
τον χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας, ωστόσο ενσωματώνονται δραστηριότητες και 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Βασάλα-Φλογαΐτη, 2004). Το σχέδιο διδασκαλίας 
προ  τείνεται για διδακτική αξιοποίηση στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας και συ-
γκεκριμένα της ενότητας «Ο άνθρωπος και η φύση· Πόλη - Ύπαιθρος», που περιλαμβάνεται 
στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου.
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Η πρόσληψη και αναπαράσταση του φυσικού κόσμου στην ποίηση  
του Αντώνη Φωστιέρη 

Στην ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη η εικόνα της φύσης αναπαράγεται ανελλιπώς σε όλο  
το μήκος της ποιητικής παραγωγής, μέσω της παρουσίας μιας πληθώρας φυσικών όντων  
από το βασίλειο των πουλιών, των φυτών, των ζώων της ξηράς (θηλαστικών και ερ πε-
τών), των εντόμων και των ενάλιων οργανισμών. Πρόκειται για ποίηση έμφορτη φυσικών 
αναπαραστάσεων, καθώς τα πάντα έχουν θέση στην ποιητική κοσμολογία του έργου του 
Αντώνη Φωστιέρη, όπως ομολογεί σε ένα ποίημά του και ο ίδιος: /Ε βέβαια/ Το μυρμηγκά
κι το μυγάκι έχουν τη θέση τους/ Στο τέλειο σύμπαν που εν σοφία. Η παραπάνω παρατήρη-
ση επιβεβαιώνεται από τον Παπαντωνάκη (Παπαντωνάκης, 2000:103), ο οποίος παρατη-
ρεί ότι στο κοσμικό σύμπαν της ποίησης του Αντώνη Φωστιέρη η ζωή αναβρύζει ακόμα 
κι αν επίκειται ο θάνατος. Η πρόσληψη του σύμπαντος υλοποιείται κυρίως ακουστικά, με  
τη χρήση πλήθους ηχομιμητικών λέξεων, ρημάτων και ουσιαστικών που παράγουν ποι-
κίλους ήχους και εξυπηρετούν την ποιητική πρόθεση να ακουστεί ο ήχος της φύσης: /Να  
κελαηδήσει/ Αιωρούμενο/ Από το τσικ/ Ώς το κλαράκι/ Της κορφής:/ Το τσίου/ ή: /Πώς κι κι
ρίκου/ Εφιάλτης σε ξυπνάει μιαν αυγή. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η σχέση του ποιητή με τη 
φύση, αρχικά με την έννοια της γνώσης των φυσικών πραγμάτων: ποιος θα γνώριζε, για 
παράδειγμα, ότι η επιστημονική ονομασία των δύο ειδών κουνουπιού είναι «κοινός» και 
«ανωφελής» ή ότι η λέξη κεκρύφαλος στο ποίημά του «Κρυφός κεκρύφαλος» παραπέμπει 
στο δεύτερο στομάχι των μηρυκαστικών ζώων (Μακρίδου, 2019: 88); Η φυσική σκη νο-
γραφία που συνθέτει ο Φωστιέρης, πλήρης φυτών και ζώων, αποδελτιώθηκε ανά είδος 
και παρουσιάζεται σε μια πρώτη καταλογογράφηση στον πίνακα 1 (βλ. παράρτημα).

Οφείλουμε ωστόσο να ξεκαθαρίσουμε ότι η λειτουργία της φύσης στην ποίηση του 
Αντώνη Φωστιέρη δεν είναι ακένωτη πηγή έμπνευσης και παραγωγής συμβόλων, με τον 
τρόπο της σολωμικής ομορφιάς, αλλά ένα αφειδές νομισματοκοπείο που παράγει στοχα-
σμό, μια κιβωτός χλωρίδας και πανίδας που λειτουργεί ως φόντο ενός τοπίου δυστοπικού, 
ενός τόπου που συνήθως είναι ου τόπος, διατηρεί ωστόσο γήινα χαρακτηριστικά: /ο άλλος 
τόπος θα ‹ναι χλοερός/ ή: /γη πολική/ ή: /μαθαίνω κάνει πάντα παγωνιά/. Οι εποχές διαδέ-
χονται η μια την άλλη, νιφάδες χιονιού, ουρανοί και ουράνια τόξα, άστρα και γαλαξίες, 
ήλιοι και φεγγάρια, αστραπές, καταρράκτες, πεδιάδες και κάμποι αποτελούν μερικά από  
τα γήινα δάνεια με τα οποία ο ποιητής συνθέτει ή συμβολοποιεί τα υπερκόσμια και τα 
από κοσμα. Για τη λειτουργία της φύσης στην ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη η Σουλο γιάν-
νη (Σουλογιάννη, 2014: 329) εισάγει την άποψη ότι «ο ποιητής αξιοποιεί τα στοιχεία της 
φύσης προκειμένου να αποδώσει τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν, τον διά λο γο  
αντικειμενικής και υποκειμενικής πραγματικότητας». Η υποκειμενοποίηση του αι σθητη ρια-
κά αντιληπτού φυσικού χώρου άλλοτε εκφράζεται ως ιδιότυπος διάλογος με τα στοι  χεία  
της φύσης προσωποποιώντας τα (Τίποτα τίποτα από σένα πια ουρανέ/ Απ’ όπου πιά στηκα 
γκρεμίστηκα με κρότο/ ή: /Τώρα μονάχα, φύση, αρχίζω να υποπτεύομαι/ Το νόημα της φω νής 
σου/ Τώρα να βλέπω στη φτηνή επιφάνεια/ Πεπιεσμένο το βάθος/ Της θάλασσας/ σκέ ψης  
μου/), και άλλοτε ως μεταφορά του αντικειμενικά αντιληπτού στον χώρο του φαντασιακού 
(/Ακούω τη θάλασσα. Με διεύθυνση μαΐστρου, ολόκληρη/ Ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών  
να υψώνεται/ ή: /Ψάρια κι ανθρώποι, αγρίμια και πουλιά/ Ναυαγισμένα στα βαθιά νερά  
του αέρα/). Συχνά η πρόσληψη του φυσικού κόσμου στην ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη 
γί νε ται «[…] με τρόπο μεταφυσικό, με τρόμο μεταφυσικό, τρομακτική, αλλά και απε λευ-
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θε ρωτική, δολοφόνος και μάνα, προστάτης και καταστροφέας» (Καραπάνου, 2010: 192): 
Σοφία τετράποδη/ Που με υγρό μουσούδι οσμίζεται/ Σε γκρεμούς και σε λάσπες/ Ορισμούς 
πε πρωμένων. Τι ένστικτο./ ή: /Ζώα με νύχια δόντια από εγκατάλειψη/ Που τραγουδάτε με 
ουρλιαχτά τον φόβο μου/ Τις νύχτες.

Ένα ακόμη στοιχείο, που αξίζει να απομονωθεί, είναι η ιδεολογική προσέγγιση της φύ-
σης από τον ίδιο τον ποιητή. Η στάση του Φωστιέρη απέναντι στη φύση κινείται στο Εμπε-
δόκλειο δίπολο φιλότητας και νείκους. Πρόκειται για στάση αμφίθυμη, που είτε αποδίδει 
στη φύση μεγάλες ηδονές και αξίες είτε οργίζεται με την εκδικητικότητά της. Πράγματι, 
στα ποιήματα του Φωστιέρη εντοπίζουμε στιγμές απολογητικά ενοχικές, με τον ποιητή 
να καλεί τη φύση να αποκαταστήσει την τάξη και να επιβάλει τιμωρία: /Έλα τώρα λοιπόν/ 
Στείλε τα τάγματα των ζώων και των χόρτων σου να ’ρθούν/ Να με συλλάβουν/, και άλ-
λοτε η έγνοια για τον φυσικό κόσμο μετασχηματίζεται σε οργή και θυμό: /Μόνο η φύση, 
αιφνίδια,/ Τραβάει το φις του φορτιστή εκτοξεύοντας/ Μηχάνημα καλώδια μπαταρίες/ Στον 
κάλαθο –/ Με των πλουσίων την άξεστη/ Μυθώδη/ Ξιπασιά/.

Προχωρώντας σε μια πρώτη αποδελτίωση των ποιημάτων του Αντώνη Φωστιέρη που 
αναφέρονται στη φύση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά διακρίνονται αφενός στα 
«αμιγώς φυσικά», σε όσα δηλαδή είναι εμφανής η αναφορά στη φύση (ακόμη και από τον  
τίτλο), και αφετέρου στα ποιήματα εκείνα στα οποία ο φυσικός προβληματισμός και η  
ιδεολογική προσέγγιση του φυσικού κόσμου υπολανθάνει και αναδύεται μετά από προ-
σε κτική μελέτη96.

Το ποίημα «Κατοικίδιο δάσος», από τη συλλογή Το θα και το να του θανάτου 
(1987)

Το ποίημα «Κατοικίδιο δάσος», από τη συλλογή Το θα και το να του θανάτου (1987), 
ανή κει στην κατηγορία των «φυσικών ποιημάτων» του Αντώνη Φωστιέρη. Η ύπαρξη του 
ου σιαστικού δάσος εντάσσει το ποίημα αυτόματα στην κατηγορία αυτή, καθώς ανήκει 
στη συστάδα εκείνων των ποιημάτων στα οποία η «φυσική» θεματική είναι πρόδηλη και 
ανι χνεύεται από τον τίτλο. Στο «Κατοικίδιο δάσος» ο ποιητικός στοχασμός ξετυλίγεται σε  
τρία διακριτά σημεία: α) στην συνύπαρξη του πριν και του μετά, β) στη συμπεριφορά των  
ξύλινων αντικειμένων (επίπλων) κατά τη διάρκεια της νύχτας, γ) στην ανάδειξη φιλοσο-
φικών-ανιμιστικών αντιλήψεων.

Από τον εναρκτήριο στίχο αναγνωρίζεται το στοιχείο του απρόοπτου: /Στο δροσερό  
σαλόνι σας θροΐζει ένα δάσος/. Στον κεντρικό πυρήνα του ποιήματος προβάλλει η άποψη 
ότι τα χρηστικά αντικείμενα που μας περιβάλλουν φυλάττουν μέσα τους ψυχή, την οποία 
δεν απώλεσαν κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού τους από τη φυσική κατάστασή  
τους (το πριν - δάσος) σε υλική (το μετά - έπιπλα). Αναδεικνύεται παράλληλα ο βίαιος τρό-
πος μεταβολής (τσεκούρι, τροχίζεται), καθώς η μεταστοιχείωση αυτή δεν είναι ανώδυνη: 
/Σ’ ανώδυνο χαμόγελο/ Αβροφροσύνης τούτη τη φορά/, άρα η πρώτη φορά ήταν επώδυνη.  
 
 
96 Ποιήματα «αμιγώς φυσικά»: Μόνο η φύση, Μαγική εικόνα ή δυο πουλιά στη φυλλωσιά των λέξεων, Η 

μηλιά, Η αράχνη, Το δέντρο, Κατοικίδιο δάσος, Φυσική παρτούζα, Η πανσέληνος, Η δολιότητα της άνθισης, 
Η αλληγορία της Άνοιξης, Στην αργυρή σελήνη, Πενιχρή ωδή για τα ζώα, Το ζώο της ξηράς, Η μύγα, Νη-
πια γωγείο Η Φύση, Μόνο η φύση, Σαρκοβόρα δωματίου.
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Παρά την νέα υλική τους υπόσταση, τα έπιπλα κρατούν ιδιότητες που παραπέμπουν στην 
αρχική τους μορφή. 

Εν προκειμένω, η ποιητική στόχευση, να αναδειχθεί η πρότερη φύση των πραγμάτων, 
αισθητοποιείται κυρίως ηχητικά με τη χρήση ρημάτων που παράγουν ήχο: θροΐζει, τρίζουνε, 
τροχίζεται, ανασαίνουν, μουγκρίζει. Τα έπιπλα, πρώην δέντρα, θροΐζουν, ανασαίνουν, κρα-
τά νε μέσα τους ήχους πουλιών που φτερουγίζουν. Η συνύπαρξη αυτή συνιστά έναν ιδιό-
τυ πο δυϊσμό και παραπέμπει σε ανιμιστικές αντιλήψεις. 

Αν και στα περισσότερα ποιήματα του Αντώνη Φωστιέρη ο χρόνος είναι κυρίως μια συρ-
ραφή στιγμών αχρονικών, ενώ ο τόπος σύναξη τοπίων ατοπικών, στο «Κατοικίδιο δάσος» 
δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο τόπος του ποιήματος είναι το σαλόνι, ενώ ο κειμενικός δείκτης 
του χρόνου τις νύχτες σηματοδοτεί τη μετάβαση-επέκταση της ποιητικής φαντασίας σε 
ένα άλλο νοηματικό επίπεδο, που παραπέμπει σε μια μεταφυσική εμπειρία: καθώς η μέρα 
δίνει τη σκυτάλη στη νύχτα, ο αναγνώστης παρακολουθεί ένα εκτυλισσόμενο horror story,  
μια σκηνή τρόμου: τα έπιπλα τις νύχτες αλαφιάζονται, βγάζουν νύχια-ρίζες, πετάνε κλώ-
νους που διαρρηγνύουν τα ταβάνια του σπιτιού, ενώ παράλληλα μουγκρίζουν (ήχος που 
παραπέμπει σε πόνο). Με τη δραματική αυτή σκηνή της μεταμόρφωσης ο ποιητής περνά 
από την αγωνία του ανθρώπου για τον θάνατο και τον μετα-θάνατο, στην περιγραφή της  
«αγωνίας» των φυσικών στοιχείων (άρα της φύσης) για το μεταθανάτιο. Ο Φωστιέρης εδώ  
συνθέτει και μυθοποιεί μια μοναδική στιγμή έντασης, ένα δικό του μύθο για τα πράγματα 
που ακουμπάμε καθημερινά, ψηλαφίζει την απόγνωση της φύσης, ενώ ο αναγνώστης γί-
νεται μέτοχος μιας μεταφυσικής εμπειρίας και ταυτόχρονα κοινωνός και αποδέκτης της 
ποιητικής ευαισθησίας για τη φύση.

Της μεταμορφωτικής εμπειρίας έπεται η ανάδειξη του φιλοσοφικού στοχασμού, στοι-
χείο που διατρέχει όλα σχεδόν τα ποιήματα της συλλογής αλλά και ολόκληρο το έργο του  
ποιητή. Στην αφετηρία τοποθετείται το σχήμα αποστροφής αφήστε τα, το οποίο εισάγει τη  
φιλοσοφική απόφανση περί της ματαιότητας των πραγμάτων με τρεις κομβικούς για το 
ποίημα στίχους: /Αφήστε τα∙/ Ούτε μ’ αλήθεια ούτε με πλάνη λειαίνονται/ Οι ρόζοι σε μια 
φλούδα γηρατειών∙ αφήστε τα./ (το σχήμα επαναλαμβάνεται και στο τέλος). Παρατηρείται 
στο σημείο αυτό η χρήση ομοηχίας, καθώς η λέξη πλάνη, που εδώ σημαίνει εργαλείο, και 
πα ρατίθεται άπαξ, ανακαλεί τη λέξη πλάνη με την έννοια της εσφαλμένης αντίληψης. Η 
λέξη αλήθεια ως αντίθετο της πλάνης συνυπάρχει με το ρήμα λειαίνονται και παραπέμπει 
στη διαδικασία λείανσης της επιφάνειας του ξύλου (π.χ. η πλάνη του μαραγκού). Συμπλη-
ρω ματικά, το ουσιαστικό ρόζοι, που λειτουργεί κατά παρόμοιο τρόπο, παραπέμπει στην 
έν νοια του ξύλου (Μακρίδου, 2019) αλλά και στους ρόζους των χεριών των γερασμένων 
αν θρώπων. Στην πραγματικότητα, αυτό που δεν λειαίνεται, δεν εξωραΐζεται και δεν απο-
φεύγεται είναι ο θάνατος. Και το γήρας (ρόζοι) αποτελεί προαναγγελία του θανάτου. Σε  
μια δεύτερη ανάγνωση, το γήρας και ο θάνατος του δάσους (φύσης) συνδέεται με το γή-
ρας –άρα τον επικείμενο θάνατο– του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε 
την άποψη του Γαραντούδη (Γαραντούδης, 2000: 50), ο οποίος επισημαίνει ότι στο «Κα-
τοι  κίδιο δάσος» ο ποιητής καταφεύγει στον οικείο χώρο των επίπλων, τον οποίο και αξιο - 
ποιεί ως μόνιμη υπόμνηση του θανάτου. Θα συμπληρώναμε ότι πρόκειται για υπό μνη ση 
του «εμπαιγμού των θνητών», που είναι «ανεπίδεκτοι αθανασίας». 

Τέλος, η ανιμιστική αντίληψη των πραγμάτων στο ποίημα επεκτείνεται με τη χρήση του  
ηχομιμητικού τικτακ. Ο ποιητής δηλώνει ότι πρόκειται για τον ήχο του σκουληκιού (σαρά-
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κι) που κατατρώει το εσωτερικό των επίπλων. Ωστόσο, ο ήχος παραπέμπει σε δύο ακό μη 
λειτουργίες: στον ήχο της καρδιάς, ενισχύοντας την αντίληψη ότι τα αντικείμενα έχουν 
ψυχή και καρδιά παλλόμενη, αλλά και στον ήχο τικ-τακ του ρολογιού, δίνοντας ξανά την  
αίσθηση του χρόνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον χρόνο εξόδου από την  
παρούσα υλική υπόσταση με όχημα την προσδοκία της λύτρωσης μέσω της φωτιάς (το 
ηρωικό λαμπάδιασμα), που θα δώσει και την τελική λύση: /Να ’ρθεί επιτέλους να χωρίσει 
πνεύμα/ Από κορμί/.

Παρουσίαση της διδακτικής πρότασης - Δειγματικό σχέδιο διδασκαλίας 

Η επιλογή του ποιήματος «Κατοικίδιο δάσος» ως focus text δόμησης της παρούσας διδα-
κτι κής πρότασης προήλθε κυρίως από τη θεματική συμβατότητά του με το αναλυτικό 
πρό γραμμα σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, αλλά και από τη 
δυ νατότητα ένταξής του στις αρχές της θεωρίας της «Οικοκριτικής». Μέσα από το κείμενο  
αναδύεται η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, και ειδικότερα με το δάσος, το οποίο απο-
τελεί πηγή ζωής και ισορροπίας. Πέραν όμως της θεματολογίας του ποιήματος και της  
οικολογικής του διάστασης, η πρόσφατη εικαστική απεικόνιση του κειμένου από τον κα-
τα ξιωμένο Έλληνα ζωγράφο και Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννη  
Ψυχοπαίδη, υπήρξε καθοριστικό κριτήριο επιλογής, καθώς δίνεται η ευκαιρία σχεδιασμού 
δρα στηριοτήτων αισθητικής αγωγής παράλληλα με τις αμιγώς λογοτεχνικές και περι βαλ-
λο ντικές δραστηριότητες που εκπονήθηκαν για την πρόταση. 

Οι στόχοι της διδασκαλίας ακολουθούν τη γενική στόχευση διδασκαλίας της λογοτεχνίας, 
όπως αυτή περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών και συμπληρώνονται με τους κάτωθι ει-
δικούς στόχους:
•	 Ανάδειξη, μέσω του ποιητικού κειμένου, της αξίας του δάσους – Κοινωνική ευαισθη-

το ποίηση – Ανάπτυξη οικολογικής σκέψης 
•	 Αναγνώριση του τρόπου παρέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον (φαινό-

με νο της αποψίλωσης των δασών)
•	 Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών 
•	 Κατανόηση των βασικών δομικών χαρακτηριστικών του ποιητικού κειμένου 
•	 Γνωστική και συναισθηματική ανταπόκριση των μαθητών 
•	 Εμπλοκή των μαθητών στις προτεινόμενες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες

Φάσεις διδασκαλίας 

Α΄φάση: Προετοιμασία περιβάλλοντος 

1. Προβολή διαφανειών με εικόνες αποψίλωσης των δασών (βλ. παράρτημα) και προβο-
λή video διάρκειας 2́  λεπτών με τίτλο «Οικολογικό ξύλο σώζει τα τροπικά δάση από  
την αποψίλωση»97. Εστιάζουμε στο περιεχόμενο του video και στην παρεχόμενη πλη-
ρο φορία ότι η έκταση της αποψίλωσης των δασών στον πλανήτη ισοδυναμεί σε μέγε-
θος με τριανταπέντε γήπεδα ποδοσφαίρου ανά λεπτό. Επιμένουμε στην ανάδειξη του  
 

97 https://youtu.be/Er9n3dU5Hvkht 
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περιβαλλοντικού ζητήματος της αποψίλωσης των δασών. Το υλικό προβολής αναμέ νε-
ται να λειτουργήσει ως ερέθισμα έγερσης προβληματισμού για το περιβαλλοντικό ζή-
τημα αλλά και να επιφέρει γνωστική σύγκρουση, καθώς παρουσιάζει και το πρόβλημα 
(αποψίλωση) αλλά και τη λύση (κατασκευή επίπλων και λοιπών αντικειμένων με εναλ-
λακτικούς τρόπους).

2.  Παραθέτουμε τον τίτλο του ποιήματος και ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν  
απόψεις και εικασίες για το περιεχόμενο του ποιήματος. Πιθανά ερωτήματα: «Tι εννο-
ούμε με τη λέξη “κατοικίδιο”;», «Μπορεί ένα δάσος να είναι κατοικίδιο, όπως ένα ζώο;», 
«Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συνδέεται το ποίημα με τις εικόνες που προβλήθηκαν;». 
Τα ερωτήματα αναμένεται να ενεργοποιήσουν συνειρμούς και προσδοκίες στους μα θη-
τές και να αποτελέσουν μια παιδαγωγικά πρόσφορη αφόρμηση για την εμπλοκή τους  
στη διδακτική διαδικασία. 

3.  Παράλληλα ο διδάσκων/ουσα δίνει πληροφορίες για το ποίημα και τον ποιητή (διανο-
μή φυλλαδίου με το ποίημα και την εικόνα του ποιητή). 

Β΄φάση: Ανάγνωση κειμένου (1η συμπλοκή)

Στη φάση αυτή χρησιμοποιούμε αρχείο ήχου, στο οποίο ο ποιητής διαβάζει ο ίδιος το 
ποίημά του. Η ανάγνωση του ποιήματος από τον ίδιο τον δημιουργό98 (ΔΕΠΣ, 2013: 75) 
δίνει τη δυνατότητα της καλύτερη ακουστικής πρόσληψης και επιτρέπει να ανιχνευθούν 
ο ρυθμός, η ένταση και οι διαθέσεις του εκφωνητή. Στη συνέχεια, προτείνεται η σιωπηρή 
ανάγνωση από τους μαθητές99. Ακολουθούν ασκήσεις ενσυναισθητικής προσέγγισης ικα-
νές να συμβάλουν λυσιτελέστερα στην αισθητική απόλαυση που προκαλεί το κείμενο. Για  
τη συγκεκριμένη φάση προτείνονται ασκήσεις: ανάκλησης-αναδιήγησης (Πολυζώη, 2013: 
68) και “καταιγισμός ιδεών” (Brainstorming).

Γ΄φάση: Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την ανάγνωση

Στη φάση μετά την ανάγνωση επιδιώκεται οι μαθητές να περιγράψουν την αναγνωστική 
τους εμπειρία. Η συζήτηση επικεντρώνεται σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως: «Τι σας  
άρεσε περισσότερο;», «Ποιό σημείο του ποιήματος θα θέλατε να ξαναδιαβάσετε;» (Αρι στο-
δήμου-Ιακωβίδου, 2013: 45), « Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που σας ήρθε στο μυαλό μετά  
την ανάγνωση του ποιήματος;», «Ποιους ήχους νομίζετε ότι ακούσατε;», « Αν θα κρατού-
σα τε ένα μόνο στίχο από το ποίημα ποιος θα ήταν αυτός;», «Αν θα μπορούσατε να πάρετε 
συνέντευξη από τον ποιητή, τι θα τον ρωτούσατε για το ποίημα;». Στο σημείο αυτό ο 
διδάσκων οφείλει να γίνει αποδέκτης της σκέψης των μαθητών και να ελέγξει κατά πόσο 
το κείμενο κατάφερε να αλληλεπιδράσει με τους μαθητές.

Δ΄ φάση: Μεταδραστηριότητες – τελειοποίηση ανταπόκρισης

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την 4η φάση διδασκαλίας δομούνται σε τρεις 
άξονες: 

98 https://youtu.be/-AtiTSdq9As 
99 Η Βησσαράκη αντιπροτείνει τη μη γραμμική ανάγνωση, αλλά την ανάγνωση από όποιο σημείο οι μαθητές 

επιθυμούν (Βησσαράκη, 2002:180, στο Αριστοδήμου-Ιακωβίδου, 2013: 44).
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α)  Δραστηριότητες που στοχεύουν στη νοηματική οικείωση του ποιήματος 
1η  Δραστηριότητα: στοχεύει στην ανάδειξη του στοιχείου του απροόπτου και στη 

σύν δεσή του με τον τίτλο του ποιήματος. (Α.1, ΦΕ1, σελ: 2)
2η  Δραστηριότητα: ανάδειξη της χρονικής βαθμίδας του ποιήματος μέσω παρατήρη-

σης του χρόνου των ρημάτων του ποιήματος. Ανάδειξη του εντοπισμού της χρήσης 
του ενεστώτα, της ποιητικής πρόθεσης να αναδειχθεί το επαναλαμβανόμενο του 
θέματος (Α.2, ΦΕ1, σελ: 2)

3η  Δραστηριότητα: ανάδειξη του ηχητικού περιβλήματος του ποιήματος (Α.3, ΦΕ1, 
σελ: 2)

4η  Δραστηριότητα: «Τι κάνουν τα έπιπλα στο σαλόνι όταν νυχτώνει;». Η δραστηριό-
τη τα αυτή στοχεύει στην απομόνωση των λέξεων - στίχων του ποιήματος που πε-
ριγράφουν τη σκηνή της μεταμόρφωσης (Α.4, ΦΕ1, σελ: 2)

β)  Δραστηριότητες ανάπτυξης ενσυναίσθησης
1η  Δραστηριότητα: «Κλίμακα συνειρμικής τεχνικής»

Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν τη σκέψη του ποιητή (Αριστοδήμου - 
Ιακωβίδου, 2013, σελ: 47) (Β.1, ΦΕ1, σελ: 3)

2η  Δραστηριότητα: «Αραχνόγραμμα – Αισθήσεις» 
Ο λογοτεχνικός λόγος οδηγεί τον αναγνώστη σε ποικίλες αντιληπτικές διεργα σίες 
προκειμένου να προσλάβει το νόημα του κειμένου. Σε αραχνόγραμμα, στο κέ ντρο 
του οποίου βρίσκεται η λέξη «Αισθήσεις» και εξακτινώνεται στις πέντε αισθή σεις, 
σημειώνουμε στο αντίστοιχο πλαίσιο την εικόνα, τη φράση ή το ονοματικό σύνο  λο  
που κινητοποιεί την αντίστοιχη αίσθηση (Καλογήρου, 20094: 114) (Β.2, ΦΕ1, σελ: 3)

3η  Δραστηριότητα: «Εικαστική απεικόνιση του ποιήματος – ανάλυση πίνακα ζωγρα -
φικής» (Β.3, ΦΕ1, σελ: 4-5) 
Προβολή του πίνακα ζωγραφικής του Γιάννη Ψυχοπαίδη «Ξύλα οικόσιτα»100 (Φω-
στιέρης & Ψυχοπαίδης, 2019: 18). Η αναζήτηση και χρήση στην εκπαιδευτική δια-
δικασία εικαστικών έργων εμπνευσμένων από λογοτεχνικά κείμενα βοηθά τους 
μα θητές να επισημάνουν τις αντιστοιχίες ανάμεσα στο κείμενο και στην εικόνα, να  
σχολιάσουν τις επιλογές του καλλιτέχνη, να απομονώσουν τις στιγμές του κειμένου 
που φωτίζει η εικαστική πρόσληψή του. Η χρήση της συγκεκριμένης δραστηριότη-
τας επιλέγεται ως άσκηση Αισθητικής αγωγής και ο σχεδιασμός των δραστηριο-
τή των που την πλαισιώνουν στηρίζεται στα στάδια ανάλυσης εικόνας του Erwin 
Pa nofski (Μακρίδου, 2018: 339)

100 Ο πίνακας «Ξύλα οικόσιτα», που φιλοτεχνήθηκε από τον Γιάννη Ψυχοπαίδη και περιλαμβάνεται στο βι βλίο 
«Ζωγραφική συνομιλία με την Ποίηση» (2019), αναφέρεται στο ομώνυμο ποίημα από την ποιητική συλ-
λογή του Αντώνη Φωστιέρη Τοπία του Τίποτα (2013). Το ποίημα «Ξύλα οικόσιτα» αποτελεί μετεξέλιξη 
του ποιήματος «Κατοικίδιο δάσος» (1987), από το οποίο δανείζεται –και επαναλαμβάνει– τον πρώτο στίχο  
και παρεμφερείς εικόνες. Είναι γνωστή η τακτική του ποιητή να ξαναγράφει ορισμένα ποιήματά του δί-
νοντάς τους νέο τίτλο και νέο περιεχόμενο, κρατώντας ωστόσο ανέγγιχτο τον θεματικό πυρήνα. Η επι λο γή 
αυτή συνιστά ένα στοιχείο ποιητικής και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο ποιητής επισκέπτεται πα λαιότερα 
ποιήματά του, αναστοχάζεται πάνω σ’ αυτά και αναδημιουργώντας τα τους δίνει μια δεύτερη ευ καιρία 
ζωής. Πρακτική που θυμίζει τα remakes παλιών τραγουδιών από νέους καλλιτέχνες ή τα sequels κι-
νηματογραφικών ταινιών με νέους πρωταγωνιστές. Σε ένα κόσμο όπου «Τα πάντα ρει», ο ποιητής δεν μένει  
ακίνητος, αλλάζει ο ίδιος και μαζί του εξελίσσονται και τα ποιήματά του.
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γ)  Παράλληλα κείμενα – συνανάγνωση κειμένων
Στο τελευταίο μέρος του Φύλλου Εργασίας (ΦΕ1), παρατίθενται δύο ποιήματα: το 
ποίημα του Τόλη Νικηφόρου «Ύμνος ερωτικός», από τη συλλογή Φωτεινά παράθυρα 
(2014) και το πεζοποίημα του Αργύρη Χιόνη «Προφητείες» από τη συλλογή Λεκτικά 
Τοπία (1983). Τα κείμενα επιλέχθηκαν λόγω της συγγενικής τους θεματικής με το ποίη- 
μα του Αντώνη Φωστιέρη «Κατοικίδιο δάσος». Θεμελιώδης στόχευση της παρούσας 
δραστηριότητας αποτελεί η ανάδειξη της έννοιας της διακειμενικότητας (intertextual
ity). Παράλληλα, με την εργασία πάνω σε ποιητικά κείμενα συναφούς θεματικής, δημι-
ουργείται ένας μικρός κειμενικός ιστός που προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να ανακαλύψουν τις «συνομιλίες» τριών διαφορετικών δημιουργών (ΦΕ1, σελ: 6-7).

δ)  Ομαδικές δραστηριότητες 

ΟΜΑΔΑ Α΄: «Δρυάδες και Αμαδρυάδες» 
Στην ελληνική μυθολογία οι Δρυάδες αποτελούσαν την ανθρωπόμορφη ιδέα του 
θροΐ σματος των φύλλων των δένδρων, ενώ οι Αμαδρυάδες ήταν νύμφες των δασών, 
που γεννιόντουσαν με τις βελανιδιές (δρυς) και άλλα δέντρα και αναπτύσσονταν μαζί 
τους.
Η δραστηριότητα αυτή επιλέγεται για να κατανοήσουν οι μαθητές την αρχή της διακει-
μενικότητας ανάμεσα στην ποίηση και τον μύθο και να προχωρήσουν σε υποθέσεις 
και παρατηρήσεις για τις αναπαραστάσεις του δάσους στον αρχαιοελληνικό μύθο. 

ΟΜΑΔΑ Β΄: «Βιβλιογραφική έρευνα»  
Η προτεινόμενη δραστηριότητα αποτελεί διδακτική τεχνική της περιβαλλοντικής εκ-
παί  δευσης (Βασάλα-Φλογαΐτη, 2004: 98). Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για ένα  
περιβαλλοντικό ζήτημα σε έντυπες και διαδικτυακές πηγές. Για την παρούσα εργασία, 
δί νονται στην ομάδα αποσπάσματα από το βιβλίο «Γη, ένας μικρός και εύθραυστος 
πλα νήτης» (Γεωργόπουλος, Δημητρίου κ.ά., 2013). Οι μαθητές καλούνται να εκπονή-
σουν μια ομαδική εργασία πάνω σε δύο προτεινόμενα θέματα.

ΟΜΑΔΑ Γ΄: « Αγώνας διττού λόγου - Debate»
Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάδειξη των διαφορετικών διαστάσεων ενός θέ-
μα τος, η αιτιολόγηση μιας άποψης ή τοποθέτησης, η αντίκρουση αυτής και η ανάπτυξη 
του εκφραστικού λόγου (Άλκηστις, 2008: 266). Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: 
στην ομάδα του «Λόγου» και στην ομάδα του «Αντιλόγου».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Abstract 

The transformation of the classroom into a community of environmentally conscious students 
is the first step of the development of a democratic ethos. In this frame, this teaching proposal 
trying to coupling the course of the literature with the environmental education, to support the 
principles of literary theory of Ecocriticism. The representations of nature in the poetry of Αntonis 
Fostieris which belongs to the Generation of the Seventies are explored and used extensively. In 
his poetic speech, Antonis For the purpose of the project, the focus was on the design of a lesson 
plan (focus text) from the poem “Home Forest” which is included in the collection “The D ‘n A of 
Death”(1987). The proposed curriculum adopts the goals of the Literature Teaching Curriculum 
in High School and is complemented by activities compatible with the teaching techniques of 
environmental education. Finally, the teaching proposal adopts M. Benton’s & G. Fox’s methodol-
ogy stages and is enriched with the use of visual-digital material (media literacy) that serves the 
teaching purpose. 

Keywords: Ecological Thought, Ecocritical, Antonis Fostieris, “Home Forest”, M. Benton & G. Fox.
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B. Πίνακες 

Πίνακας 1: «Η χλωρίδα και η πανίδα στα ποιήματα του Αντώνη Φωστιέρη (στοιχεία αποδελτίωσης)»

Ζώα Ξηράς Ενάλια Πτηνά Ερπετά Έντομα Φυσικά 
Φαινόμενα Φυτά

Τράγος 
Σκύλος
Λιοντάρι 

Αστερίας
Ιππόκαμπος

Φάλαινα

Γλάρος 
Πάπια 

Κοράκια

Κάμπια 
Σκουλήκι 
Μυρμήγκι

Αράχνη 
Κουνούπι 

Μύγα 

Γαλαξίες 
Αστραπές 

εποχές 
Ουράνιο τόξο 

Αγιόκλημα
Αγκινάρα
Αμπέλι

Ελέφαντας 
(ελέφας)

Ελάφι 
Λύκος 

Πρόβατο

Φαλαινάκι
Χταπόδι

Ψάρι

Κότες 
Κουκουβάγια

Φίδι 
Χελώνα

Κατσαρίδα 
Πεταλούδα
Νυχτερίδα 

Ουρανός 
Νύχτα 

Βολβοί
Δάφνη

Καταβολάδα
Κισσός

Κρεμμύδι

Άλογο 
Λαγός 
Λύγγας 
Λέαινα 

Γάτα (γατί)
Δορκάδα

Βόδι 
Αρκούδα
Ταύρος 

Αίλουρος 

Καρκίνος Άλμπρατρος 
Κοτσύφι

Σαράκι 
«Εφήμερα» 
«άγνωστο 
έντομο» 

Μανιτάρια
Μηλιά

Μπιζέλια
Παπαρούνα

Περικοκλάδες
Πόες

Τουλίπα
Υάκινθος
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Γ. Φύλλα Εργασίας
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Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο σύγχρονο 
δημοκρατικό σχολείο. Η συμβολή της διττής αυτής 
συνεργασίας στην ανάπτυξη του γραμματισμού  
των νηπίων

Χρυσάνθη Μηλίτση
Νηπιαγωγός, MΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
cmilitsi@gmail.com

Περίληψη

Ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια στην ανάπτυξη του γραμματισμού του παιδιού είναι εξέ χου-
σας σημασίας, διότι οι γονείς είναι οι πρώτοι παιδαγωγοί του παιδιού τους. Για τον λόγο αυτό κρί νεται 
απαραίτητη για το σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Σκο πός 
της παρούσας εισήγησης είναι να καταδείξει την σπουδαιότητα της συμβολής της διττής αυτής συ-
νεργασίας στην ανάπτυξη του γραμματισμού του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για μία βι-
βλιογραφική επισκόπηση δείγμα της οποίας αποτέλεσαν άρθρα και βιβλία Ελλήνων ερευνητών ανα-
φορικά με τον γραμματισμό των νηπίων και τη συμβολή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας σε 
αυ τόν. Οι έρευνες συγκεντρώθηκαν από τρεις διαφορετικές πηγές και η ανάλυσή τους στηρίχθηκε στο  
μοντέλο των Whitehurst και Lonigan για την ερμηνεία του αναδυόμενου γραμματισμού. Τα αποτελέ-
σμα τα των μελετών έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελ-
λά δα, κατά κύριο λόγο, δεν συνεργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας, γραμματισμός.

Εισαγωγή

Η ανάπτυξη του γραμματισμού του ατόμου ξεκινάει από τη γέννησή του και αποτελεί ένα  
συνεχόμενο γεγονός. Κατά τα πρώτα έξι έτη της ανθρώπινης ζωής σχηματίζονται οι βα σι-
κές γνώσεις στον συγκεκριμένο τομέα (Αϊδίνης, 2012: 38· Puranik, Lonigan & Kim, 2011:  
470· van Kleeck & Schuele, 2010: 348· Neuman & Dickinson, 2003: 103· Παπούλια-
Τζελέπη, 2001: 99· Τάφα, 2001: 133· Whitehurst & Lonigan, 1998: 271· Teale & Sulzby, 
1986: 83). Ο γραμματισμός του νηπίου αναπτύσσεται μέσω εμπειριών που λαμβάνει στο 
οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του (Τάφα & Μανωλίτσης, 2009: 
411· Makin & Whitehead, 2004: 82· Saracho, 2002: 432). Η περίοδος κατά την οποία το 
παιδί μεταβαίνει από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον (όταν είναι, δηλαδή, 4 με 5 
ετών) θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ανάπτυξη του γραμματισμού του. Για το λόγο 
αυτό καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών τους, 
οι οποίοι είναι, άλλωστε, και οι πρώτοι παιδαγωγοί των παιδιών τους. Μία συνεργασία 
τέ τοιου είδους θα βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει πως η οικογένειά του θεωρεί πολύ  
σημαντικό το σχολείο, καθώς, επίσης, και τους ανθρώπους που το περιβάλλουν (Βελλο-
πού λου, Γκολφινοπούλου & Καμπεζά, 2013: 37· Γεωργίου, 2011: 203). Τα οφέλη που θα  
αποκομίσει το νήπιο από μία τέτοιου είδους συνεργασία είναι ποικίλα, καθώς το παιδί όχι  
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μόνο θα ενταχθεί ευκολότερα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και θα αναπτυχθεί ολόπλευ-
ρα (Birbili & Karagiorgou, 2010: 26· Lewis, Kim & Bey, 2011: 229), γεγονός που αποτε-
λεί και το στόχο του νηπιαγωγείου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπια-
γω γείο (2011). Τέλος, η ανάπτυξη του γραμματισμού του παιδιού κατά τη διάρκειά 
φοί τησής του στο νηπιαγωγείο συμβάλλει στην μετέπειτα επιτυχία του στο δημοτικό σχο-
λείο (Παπούλια-Τζελέπη, 2001: 108· Τάφα & Μανωλίτσης, 2009: 415).

Ορισμοί για τον γραμματισμό

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των ερευνητών για τον γραμματισμό 
στην προσχολική ηλικία. Πρόκειται για τον διεθνή όρο «literacy» και αναφέρεται στην ικα-
νότητα του ατόμου για επικοινωνία, τόσο λεκτική όσο και γραπτή (Γώτη & Ντίνας, 2010:  
158). Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος «γραμματισμός» εντοπίζεται και ως «αλφα βη-
τι σμός», «εγγραμματοσύνη» και «εγγραμματισμός» (Αϊδίνης & Κωστούλη, 2001: 10· Πα-
πού λια-Τζελέπη, 2001: 116).

Σύμφωνα με τον Baynham (2000) οι ποικίλοι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, 
από τους μελετητές, για τον γραμματισμό είναι αμφισβητήσιμοι, γεγονός που τονίζει την  
δυσκολία δημιουργίας ενός καθολικού ορισμού για την εν λόγω έννοια. Παρόλα αυτά, 
αρ  κετοί είναι εκείνοι που έχουν προσπαθήσει να ορίσουν τον «γραμματισμό». Η Μητσικο -
πούλου, για παράδειγμα, δηλώνει ότι γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να επι -
κοι νωνεί με ποικίλους τρόπους χρησιμοποιώντας τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό  
λόγο προκειμένου να ανταποκριθεί στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και κοι-
νωνικές περιστάσεις (Μητσικοπούλου, 2001: 210). Στο ίδιο πνεύμα και άλλοι ερευνητές, 
όπως ο Hoggart, (1992) και ο Ματσαγγούρας (2006), ισχυρίζονται ότι ο γραμματισμός 
εί ναι η ικανότητα του ατόμου να αξιοποιεί τον λόγο του με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να 
αντα ποκριθεί στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση. Ο συγκεκριμένος ορισμός αντιμε-
τωπίζει την γλώσσα ως ένα δυναμικό, και όχι στατικό, σύστημα το οποίο προσαρμόζεται 
ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.

Η Hasan (2006) ορίζει τον γραμματισμό ως ένα κοινωνικό φαινόμενο αφού, κατά τα λε-
γόμενά της, ο γραμματισμός διαφοροποιείται από γενιά σε γενιά και από άτομο σε άτομο,  
καθώς πρόκειται για μια εξελισσόμενη διαδικασία. Ισχυρίζεται, ακόμη, ότι ο γραμματισμός  
είναι μια διαδικασία την οποία εξελίσσει το άτομο στηριζόμενο σε γεγονότα που λαμβάνουν  
χώρα στην καθημερινότητά του και στην εκπαιδευτική διαδικασία την οποία παρακολου-
θεί. 

Συμπερασματικά, πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, από τους ερευ-
νητές, για τον γραμματισμό. Κοινό γνώμονα όλων τους αποτελεί το γεγονός ότι ο γραμ-
ματισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας (Θεοδότου,  
2013: 63). Αξίζει να επισημανθεί ότι το άτομο έρχεται σε επαφή με τέτοια περιβάλλοντα 
ήδη πριν από την ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο, αναπτύσσοντας έτσι κάποιες από τις 
δεξιότητες του γραμματισμού, όπως την εξοικείωσή του με τον έντυπο λόγο, καθώς και την  
μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, σε πολύ πρώιμο, βέβαια, στάδιο (Αϊδίνης, 2012: 
137).
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Συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο σχολείο

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται συχνά λόγος για την συνεργασία σχολείου-οικογένειας, 
καθώς και για τα οφέλη που αυτή παρέχει στα παιδιά. Τι σημαίνει, όμως, συνεργασία σχο-
λείου-οικογένειας; Οι Epstein & Sheldon (2006) υποστηρίζουν πως συνεργασία είναι κάθε  
απλή εμπλοκή των γονέων, των εκπαιδευτικών και άλλων μελών της κοινότητας στην 
εκ παιδευτική διαδικασία με στόχο τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Epstein &  
Sheldon, 2006, όπ. αναφ. στο Nitecki, 2015: 198). Πρόκειται για μία παιδοκεντρική προ-
σέγγιση στην οποία οι οικογένειες και οι παιδαγωγοί συνεργάζονται και συντονίζονται προ - 
κειμένου να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά διαμέσου αναπτυξιακά κα τάλ-
ληλων κοινωνικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και ακαδημαϊκών δομών (Jeynes, 
2014: 86· Lines, Miller & Arthur-Stanley, 2011: 203).

Η διττή αυτή συνεργασία θεωρείται, από πληθώρα ερευνητών, ιδιαιτέρως σημαντική για  
την εκπαιδευτική διαδικασία και κρίνεται απαραίτητη (de Bruïne κ.ά., 2014: 413· Glueck & 
Reschly, 2014: 301). Σύμφωνα με μελέτες όσο νωρίτερα ξεκινάει ο παιδαγωγός να εμπλέ-
κει τις οικογένειες των μαθητών του στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο περισσότερα 
οφέλη θα αποκομίσουν τα παιδιά (Grammatikopoulos κ.ά., 2014: 142· Zygmunt-Fillwalk, 
2011: 91· Barnard, 2004: 58).

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας και γραμματισμός των νηπίων 

Ποικίλες είναι οι πρακτικές που μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεργατικά με την οικο-
γένεια είτε εντός είτε εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Μία συνηθισμένη πρακτική τέτοιου  
είδους για την έναρξη μίας συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγού και γονέων είναι η πραγ-
μα τοποίηση συγκεντρώσεων-συναντήσεων. Συνήθως οι συγκεντρώσεις-συναντήσεις με  
τους γονείς πραγματοποιούνται στην τάξη του νηπιαγωγείου και σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα προκειμένου οι κηδεμόνες να ενημερωθούν από τον εκπαιδευτικό για το πρό γραμ μα 
του σχολείου. Με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση-συζήτηση γίνεται κατανοητός για τους  
γονείς ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται εργασίες στο νηπιαγωγείο. Πέρα από την  ενη-
μέρωση για το σχολικό πρόγραμμα οι γονείς, στις συγκεντρώσεις-συζητήσεις, ενημερώ-
νονται και για άλλα θέματα, τη σπουδαιότητα των οποίων ενδείκνυται να αγνοούν ή να 
μην συνειδητοποιούν (Τάφα & Μανωλίτσης, 2009: 409).

Όπως υποδεικνύουν έρευνες ελάχιστες είναι οι φορές που γονείς και εκπαιδευτικοί 
συ νεργάζονται για την ανάπτυξη του γραμματισμού των νηπίων. Σπάνια γονείς και νηπια-
γωγοί σχεδιάζουν από κοινού διαφόρων τύπων δραστηριότητες γραμματισμού, συζητά νε 
για τις εργασίες γραμματισμού που υλοποιεί το νήπιο στο σπίτι, καθώς και για τους τρό-
πους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν το νήπιο να αναπτυχθεί στον συγκεκριμέ νο 
τομέα (Τάφα & Μανωλίτσης, 2009: 412). Εν κατακλείδι, προκειμένου οι συγκεντρώσεις-
συζητήσεις να γίνουν σωστά και τα αποτελέσματά τους να είναι ευεργετικά για τα παιδιά 
καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν επιμορφωθεί για αυτές (Hannon, Nutbrown, & Faw-
cett, 1997: 19· Nutbrown, Hannon, & Weinberger, 1991: 84· Tizard & Hughes, 1984: 218).

Τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού βιβλίου για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Τα νήπια, πριν ακόμη από την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, έχουν αναπτύξει κά-
ποιες από τις δεξιότητες του γραμματισμού, όπως την εξοικείωσή τους με τον έντυπο λόγο,  
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καθώς και την μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, σε πολύ πρώιμο, βέβαια, στάδιο 
(Αϊδίνης, 2012: 137). Η ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, και δη η εμπει-
ρία της από κοινού ανάγνωσης, συμβάλλει καθοριστικά στην πολύπλευρη ανάπτυξή τους,  
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, στον συναισθηματικό και στον γνωστικό 
τομέα (Bonnafé, 2017: 21).

Τόσο η επιλογή του βιβλίου όσο και ο χώρος διεξαγωγής της ανάγνωσης επηρεάζουν 
την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας. Το πως πρέπει να είναι ένα καλό παιδικό 
βιβλίο αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο ερώτημα, δύσκολο να απαντηθεί. Βέβαια, ένα παιδικό 
βιβλίο για να είναι ποιοτικό πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 
τις ικανότητες κατανόησης του παιδιού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Costantino, Dal 
Gobbo, Valentino-Merletti, Moretti και Pizzorno (2017), ένα βιβλίο για παιδιά θα πρέπει 
να επιλέγεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1)  Φυσικά χαρακτηριστικά του βιβλίου (Qualità fisiche di un libro): Ένα βιβλίο πρέπει να 
είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να είναι ασφαλές και ταυτοχρόνως εύχρηστο για το 
παιδί. Για παράδειγμα, τα πρώτα βιβλία του παιδιού θα πρέπει να είναι φτιαγμένα από 
μη τοξικά υλικά, να έχουν τετράγωνο σχήμα και διαστάσεις 10-12 εκατοστά. Οι σε λί  δες, 
οι οποίες είναι κατασκευασμένες κατά κύριο λόγο από χοντρό χαρτόνι, πρέπει να εί ναι 
δεμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να ευνοούν το εύκολο άνοιγμα του βιβλίου αλλά και  
τη δυνατότητα να μένει ανοιχτό.

2)  Ποιότητα της εικόνας (Qualità dell’immagine): Οι εικόνες θα πρέπει να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με το κείμενο του βιβλίου προκειμένου το παιδί να μπορεί να συσχετίσει 
αυτό που του διαβάζεται με αυτό που του δείχνουν οι μορφές. Στα μεγαλύτερα παιδιά 
οι εικόνες γίνονται σταδιακά πιο σύνθετες, διατηρώντας βέβαια πάντα την αρμονία με 
το λεκτικό κείμενο. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε μια διακοσμητική λειτουργία, 
αλλά να συμβάλλουν ενεργά στη δόμηση του νοήματος του βιβλίου.

3)  Ποιότητα του λόγου (Qualità del linguaggio): Για τα μικρά παιδιά η γλώσσα ενός κα -
λού βιβλίου θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ποιητικού λόγου και ρυθμό. Η ομοιο κα-
ταληξία διευκολύνει την απομνημόνευση, ευνοεί τη ροή της ανάγνωσης, ενθαρρύνει τη  
συμμετοχή του παιδιού.

4)  Ποιότητα της ιστορίας (Qualità de lla storia): Ποιοτικές θεωρούνται οι ιστορίες που 
εί ναι κατανοητές, έχουν «δυνατό» περιεχόμενο και αναφέρονται σε συναισθήματα που 
σχετίζονται άμεσα με το παιδί (ιστορίες φιλίας, αντιμετώπισης δυσκολιών, περιπέτειας 
κ.ά.). Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι το χιούμορ, η σαφήνεια και η εμφανής αλληλουχία 
αιτίου-αποτελέσματος.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιλέγονται βιβλία με κατάλληλο και ενδιαφέρον θέμα, 
αλ λά και με τη σωστή αναλογία κειμένου και εικόνων, ώστε το παιδί να είναι κάθε φορά σε  
θέση να παρακολουθήσει την ιστορία (Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου, 2010: 208). Ζω-
ντα νές και ενδιαφέρουσες εικόνες είναι καλό να συνοδεύουν το κείμενο - ένα κείμενο με 
λε ξιλόγιο απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα κατανοητό από τα παιδιά (Dennis & Horn, 2011: 
38). Ακόμη, τα καλογραμμένα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, με ευδιάκριτη πλοκή και δο μή 
(Κανατσούλη, 2002: 87) και εκείνα με θεματολογία σχετική με την καθημερινότητά τους,  
κινούν το ενδιαφέρον τους και εξασφαλίζουν την προσοχή τους, δίνοντας ευκαιρίες για 
συ ζήτηση (Lane & Wright, 2007: 671). Η Bonnafé (2017) αναφέρει πως τα μικρά παιδιά 
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προ τιμούν κείμενα από τα οποία αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση, συγκινούνται και με τα 
οποία ανακαλύπτουν νέες δομές της γλώσσας που τις χρησιμοποιούν γιατί τους άρεσαν.

Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές (Koralek, Dodge, & Dombro, 2005: 308· Doiron, 
1994: 617), εξίσου σημαντικά για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι τα βιβλία πληρο-
φοριών. Τα βιβλία πληροφοριών, ή αλλιώς βιβλία γνώσεων, γράφονται για να μεταφέ-
ρουν πληροφορίες για τον φυσικό κόσμο και την κοινωνία, παρουσιάζουν δεδομένα, πα-
ρατηρήσεις, περιγραφές, εξηγήσεις και έχουν μορφωτικό χαρακτήρα (Κανατσούλη, 2002:  
123). Τα παιδιά διαθέτουν μια έμφυτη περιέργεια για τον κόσμο που τα περιβάλλει. Με  
την ανάγνωση τέτοιων βιβλίων ικανοποιούν αυτή τους την περιέργεια βρίσκοντας απα-
ντή σεις στις διάφορες απορίες τους, ενώ παράλληλα καλούνται να χρησιμοποιήσουν την  
ήδη αποκτηθείσα γνώση τους για να κατανοήσουν νέες πληροφορίες και ιδέες. Βέβαια, 
εκτός από τη γνώση για τον κόσμο, τα πληροφοριακά κείμενα βοηθούν και στην ενίσχυση 
του ειδικού λεξιλογίου των παιδιών. Συχνά, οι ερωτήσεις που αναδύονται κατά την ανά-
γνωση ενός εικονογραφημένου βιβλίου μπορεί να οδηγήσουν τους ενήλικες να ανα τρέ-
ξουν σε βιβλία πληροφοριών. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για το παιδί προ σχο-
λικής ηλικίας να γνωρίσει την ύπαρξη βιβλίων, όπου βρίσκει κανείς απαντήσεις και τα οποία  
χρησιμοποιούν οι μεγαλύτεροι (Κανατσούλη, 2002: 121· Doiron, 1994: 619). 

Κατά τους Lane και Wright (2007), οι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να επιλέγουν βιβλία 
και με βάση τον προς επίτευξη εκπαιδευτικό στόχο που έχουν θέσει. Για παράδειγμα, τα 
παραμύθια προσφέρονται για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τα βιβλία πληροφοριών για 
την απόκτηση γνώσεων, ενώ τα βιβλία με παιχνίδια λέξεων ευνοούν τη φωνολογική επί-
γνω ση. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών.

Όσον αφορά στον χώρο, η περιοχή της ανάγνωσης, είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο, θα 
πρέ πει να είναι άνετη και μακριά από περισπασμούς. Τα βιβλία καλό είναι να τοποθετού-
νται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμα από τα παιδιά, ενώ συνίσταται να μην πε-
ριορίζονται στη βιβλιοθήκη ή στον χώρο ανάγνωσης, αλλά να είναι διαθέσιμα και σε άλλες  
περιοχές. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται τα βιβλία κατά καιρούς να ανανεώνονται ανά λο-
γα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ενώ τα οικεία και αγαπημένα τους βιβλία θα πρέπει 
να παραμένουν διαθέσιμα, όσες φορές και αν τα παιδιά ζητήσουν να τους διαβαστεί η 
ίδια ιστορία (Αϊδίνης, 2012: 107).

Ερευνητικά δεδομένα από το ελληνικό συγκείμενο αναφορικά με τον γραμματισμό 
των νηπίων 

Ο Μανωλίτσης (2016) παρουσίασε το τριγωνικό μοντέλο του αναδυόμενου γραμματι σμού. 
Αναλυτικότερα, σε αυτήν την προσέγγιση ο Μανωλίτσης παρουσιάζει και τεκμηριώνει τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις μορφές συμπεριφοράς που έχουν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και οι οποίες αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του αναδυόμενου γραμματισμού 
σε αυτή την ηλικία. 

Με τις αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας ασχολήθηκε η Δα-
νιη λίδου (2004), η οποία κατέδειξε την σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά  
προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης προς την γραφή και την ανά γνω-
ση ενέπλεκε τα παιδιά σε δραστηριότητες γραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο (μέσω αι-
νι γμάτων, ποιημάτων και εικόνων), ενισχύοντας έτσι το ενδιαφέρον και τα κίνητρά τους.  
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Στο τέλος του προγράμματος διαπιστώθηκε εμφανή βελτίωση σε δεξιότητες γραμματι σμού, 
όπως αναγνώριση φωνημάτων, γραμμάτων, λέξεων στον περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα, έχει  
τεκμηριωθεί η ουσιαστική σημασία της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας που εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο σε δεξιότητες του αναδυόμενου γραμματισμού 
(Μπάρ  μπας, 2007: 138).

Επιπλέον, μελετήθηκαν οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των νηπιαγωγών όσον 
αφορά τις δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού που πρέπει να αναπτυχθούν μέσω της  
προσχολικής εκπαίδευσης (Αντωνοπούλου, 2014: 99), καθώς και το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(προγράμματα σπουδών) στο οποίο στηρίζονται οι πρακτικές που εφαρμόζονται στις προ-
σχο λικές τάξεις (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2005: 106).

Τη σημασία του επιπέδου κατάκτησης της γλώσσας στην αναγνωστική ετοιμότητα των 
νη πίων κατέδειξαν πολλοί ερευνητές (Νεοφύτου-Φωτίου, 2003: 216· Χατζησαββίδης, 
1998: 78). Το επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης αποδείχθηκε σημαντικός παράγοντας για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης (Χαραλαμποπούλου, 2002: 408) αλλά 
και για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία (Ζακοπούλου, 
2001: 213). 

Τέλος, έχει ερευνηθεί η αναγνωστική επίδοση σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον 
γραμματισμού σε παιδιά Α΄ δημοτικού. Έχει αποδειχθεί ότι όταν σχολείο και οικογένεια 
συνεργάζονται τα παιδιά αποκτούν θετικότερη εικόνα για την μάθηση και συμμετέχουν 
περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παντελιάδου, Μπότσας, Σιδερίδης, 2000: 58). 
Όπως κατέδειξαν, ωστόσο, οι Τάφα & Μανωλίτσης (2009), σπάνια γονείς και νηπιαγωγοί 
σχεδιάζουν από κοινού διαφόρων τύπων δραστηριότητες γραμματισμού, συζητάνε για τις 
εργασίες γραμματισμού που υλοποιεί το νήπιο στο σπίτι, καθώς και για τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν το νήπιο να αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο τομέα. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον γραμματισμό στο νηπιαγωγείο, καθώς και στη συνεργα-
σία σχολείου-οικογένειας και στην συμβολή αυτής στην ανάπτυξη του γραμματισμού 
των νηπίων. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία αξιοποιήθηκαν 
άρ θρα και βιβλία Ελλήνων και ξένων ερευνητών αναφορικά με τον γραμματισμό των νη-
πίων και τη συμβολή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας σε αυτόν. Αναλυτικότερα, το 
εν λόγω άρθρο στοχεύει στο να καταδείξει την σπουδαιότητα της συμβολής της διττής 
αυτής συνεργασίας στην ανάπτυξη του γραμματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
Φάνηκε πως τα οφέλη που αποκτά το παιδί από τη συνεργασία της οικογένειάς του με 
την σχολική του τάξη είναι ποικίλα και ιδιαίτερα κομβικά για την ανάπτυξή του στον τομέα 
του γραμματισμού. Ωστόσο στην Ελλάδα ελάχιστα είναι τα παραδείγματα συνεργασίας 
σχολείου και οικογένειας σε αυτόν τον τομέα. Ερευνητικό κενό του συγκεκριμένου άρ-
θρου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για μετέπειτα έρευνα, αποτελεί το 
για τί οι νηπιαγωγοί και οι γονείς των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα δεν συ-
νερ γάζονται προκείμενου να βοηθήσουν τα παιδιά στην ανάπτυξή τους στον τομέα του 
γραμ ματισμού. 
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Abstract

The child’s family has an important role in child’s literacy development, because parents are the 
first educators of their kid. For this reason, it is necessary, in the modern democratic school, 
teachers and families to cooperate. The purpose of this paper is to show the importance of this 
cooperation for infant’s development in literacy. It is a bibliographic review with books and articles 
of Greek researchers as its sample. The books and articles refer to children’s literacy in preschool 
education and how school and family can cooperate. The research’s compiled from three differ-
ent sources and their analysis based in Whitehurst and Lonigan’s model for the interpretation of 
emerging literacy. The results showed that educators and parents of infants’ do not, usually, coop-
erate in Greece in order to help children’s development in literacy.

Keywords: School-family cooperation, literacy.
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Περίληψη

Υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής, υποστηρίζεται ότι τα υποκείμενα της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, ως φορείς συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτισμικών εμπειριών, διαμορφώνουν τις προϋ πο θέ-
σεις ανάπτυξης σαφών μορφών πολιτιστικής πολιτικής, ώστε να συντελούν στην ανάδειξη του σχο λείου 
ως δύναμης δημοκρατίας και απονομής της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η παρούσα εισήγηση εξε τάζει 
τα σχεδιαζόμενα και απρόβλεπτα εξαγόμενα που σχετίζονται με την ένταξη ενός μαθητή Ρομά σε  
Δημοτικό Σχολείο της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για μία περιγραφή γεγονότων, μη γενικεύ σι-
μη, που δεν αποβλέπει στην ερμηνεία καταστάσεων και συμπεριφορών. Ο μεθοδολογικός σχε δι α σμός 
ακολουθεί το παράδειγμα της μελέτης περίπτωσης. Στο πλαίσιο αυτού αναδεικνύεται η συμβο λή της  
εκπαίδευσης συνολικά και των συνισταμένων της ειδικότερα, για τη διαμόρφωση και τον μετασχημα-
τι σμό της κοινωνικής πραγματικότητας σε ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. 
Το αποτέλεσμα της έρευνας ανέτρεψε τα αρχικά δεδομένα, αφού η ένταξη του μαθητή επετεύχθη σε 
με γάλο βαθμό.

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθητές ρομά, ενταξιακή εκπαίδευση, στοχευμένη παιδαγωγική παρέμβαση, απο-
κλί νουσα συμπεριφορά.
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Εισαγωγή

Η σχέση των Ρομά με την εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως ιδιόμορφη και επισφαλής, κατά 
την Γιακουμάκη (2007), διότι καθορίζεται πολύπλευρα και πολυεπίπεδα. Έχει αναφερθεί 
από τους Wauters, Nouwen & Clycq (2015) ότι παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης των Ρομά μαθητών, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η χαμηλή 
τους επίδοση, η μη εγγραφή τους στο σχολείο, η άτακτη φοίτησή τους και η εγκατάλειψη 
της φοίτησής τους, καθώς επιδρούν αρνητικά η κοινωνικο-οικονομική θέση τους, ο ρα-
τσισμός και οι διακρίσεις που υφίστανται, οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος στην  
υπάρχουσα μορφή του και η πολιτισμική ασυνέπεια μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης και  
των παραδοσιακών στρατηγικών εκπαίδευσης των Ρομά. Επιπλέον παράγοντες που έχουν  
αναδειχθεί ως αυτοί που επηρεάζουν και καθορίζουν την αρνητική σχέση των Ρομά με το  
σχολείο είναι, σύμφωνα με τον Κωστούλη (2010), το εύρος της διδακτέας ύλης, η μητρική 
τους γλώσσα, δεδομένου ότι τα παιδιά Ρομά είναι δίγλωσσα και κατά τόπους (π.χ. στη 
Θρά κη) τρίγλωσσα, καθώς ο Χατζησαββίδης (1999) συμπληρώνει την απουσία της γονεϊ-
κής παρότρυνσης να προσαρμοστούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ενώ η Σιάνου (2014) 
προσθέτει τις συνθήκες διαβίωσής τους, την στέρηση βασικών αγαθών και την εθνικότητά 
τους. 

Συμβαίνει, βέβαια, όπως ο Χατζησαββίδης, (1999) επισημαίνει, οι εκπαιδευτικοί να 
αγνοούν ή ακόμα και να υποτιμούν πολλά στοιχεία του πολιτισμού τους, της γλώσσας και 
των ιδιαιτεροτήτων τους με συνέπεια να τους μεταχειρίζονται, στην καλύτερη περίπτωση, 
όπως όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Η κακή σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού 
προκαλεί συχνά τη σχολική αποτυχία. Σύμφωνα με τον Ζάχο (2007: 197-198) και τον Πα-
παδημητρακόπουλο (2013:87), η μετατόπιση της ευθύνης στην οικογένεια για την προ ε-
τοιμασία των παιδιών στο σχολείο, επίσης προκαλεί τον σχολικό αποκλεισμό πολλών Ρομά  
μαθητών των οποίων οι γονείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχο-
λείου, λόγω του χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου ή της πολύωρης εργασίας τους  
και των δυσκολιών διαβίωσής τους. Πολλές φορές, μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί δεν ασχο-
λού νται ιδιαίτερα με το θέμα της εκπαίδευσης των Ρομά, παρά επιλέγουν τους κοι νω νι-
κούς παράγοντες να τους μεταφράζουν σε βιολογικούς (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2009:  
101). Σε ορισμένα σχολεία, επιπλέον, παρατηρείται ότι οι διευθυντές, υπό την πίεση των  
γονέων από Έλληνες μαθητές, αρνούνται την εγγραφή Ρομά μαθητών ή τους δημιουρ-
γούν, παρανόμως, εμπόδια με το πρόσχημα ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εγγραφής. Ακόμη και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους Ρομά μαθη τές 
με διάθεση αποκλεισμού και διακρίσεων, όπως καταγράφεται από τον Ντούσα (1997: 141). 
Όπως οι Hauser-Cram, Sirin & Stipek, 2003 (813-814) δηλώνουν, η αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία διαιωνίζει την χαμηλή μορφωτική και κοινωνική κατάστασή τους και δημιουργεί 
έναν φαύλο κύκλο. Ο Ντούσας, (1997: 141), ωστόσο, διερωτάται, πώς θα μπορούσε, όμως, 
να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος με την επίγνωση ότι δεν μπορεί να λυθεί οριστικά ένα 
τέτοιο ζήτημα; Το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά έχει 
επικεντρωθεί σε μεγάλα προγράμματα που εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία και επίβλεψη 
του ΥΠΕΠΘ (Penderi, Petrogiannis & Tsioumis, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της παρούσας εργασίας γίνεται η προσπάθεια να κατα γρα-
φεί μία μελέτη περίπτωσης ενός δεκάχρονου Ρομά μαθητή με σύνθετες γνωστικές, συναι-
σθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που κλήθηκε να αλλάξει σχολικό περιβάλλον τον  
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Οκτώβριο του 2017. Εφαρμόστηκε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη 
συμ βολή πρωτίστως της εκπαιδευτικού της Τάξης Υποδοχής (ΖΕΠ), της δασκάλας της τά-
ξης του μαθητή, του συλλόγου διδασκόντων, του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής, 
του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, της Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ και τη διαρκή 
υποστήριξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σκοπός ήταν η πολύπλευρη δια-
παι δαγώγηση του μαθητή και η καλύτερη δυνατή κοινωνική ένταξή του στο νέο του σχο-
λείο. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Η κοινωνική ένταξη βάσει των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως  
μία πολύπλοκη προβληματική με πολυεπίπεδη δυναμική στον χώρο του σχολείου

Η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου που επιχειρεί να εφαρμόσει εκπαιδευτικές πρακτι-
κές, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας, 
συνδέεται άμεσα με πολλές παραμέτρους (Forlin, 2006: 269). Μεταξύ αυτών εντοπίζεται  
η στάση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και της τοπικής κοι-
νότητας απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα101, η διαπολιτισμική ετοιμότητα102 των εκπαι-
δευτικών της σχολικής μονάδας, το είδος και η ποιότητα της διαθέσιμης παιδαγωγικής 
υποστήριξης, η διαχειριστική ικανότητα του διευθυντή, εάν έχει επαναληφθεί προηγούμενη 
επαφή τους με αντίστοιχες περιπτώσεις μαθητών, εάν ο μαθητής έχει ήδη βιώσει τη διά-
κρι ση στον χώρο του σχολείου, και κυρίως η ευαισθητοποίηση, οι προσδοκίες και το αί - 
σθημα αποδοχής που διαμορφώνει το σχολικό κλίμα απέναντι στην διαφορετικότητα 
(Rumberger and Lim 2008; Wang and Eccles 2012). 

Ο Hausstätter, (2014) αναφέρει ότι είναι καλύτερο να θεωρηθεί ως μια ατελής και 
συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που καλείται μερικές φορές να εφαρμοστεί με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να προσαρμοστεί στην παρουσία ανυπέρβλητων φραγμών της γενικής εκπαί-
δευσης (Beco, 2017: 3). Είναι υπόθεση, δηλαδή, δοκιμασίας, λάθους και εξισορρόπη σης  
συγκρουόμενων συμφερόντων, όπως συμβαίνει ορισμένες φορές κατά τον Beco (2017: 
3). Ενώ το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφέρει σε όλα τα παιδιά ανε-
ξαιρέτως το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η αποφυγή των διακρίσεων 
δεν μπορεί να μετριαστεί στον χώρο του σχολείου (Beco, 2017: 3). 

Παρ’ όλα αυτά, όπως δηλώνουν οι Armstrong, Armstrong & Spandagou (2011: 36), 
η ένταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίθετο του ‘αποκλεισμού’ αλλά ούτε και το 
αντί στροφο. Πρόκειται για δύο αλληλένδετες διαδικασίες που αλληλεπιδρούν δυναμικά 
με ταξύ τους και συνεχώς δημιουργούν νέες συνθήκες και δυνατότητες (Qvortrupa & 
Qvortrup, 2017: 10; Armstrong, Cheryl Armstrong & Spandagou, 2011: 36). Υπό αυτούς 
τους όρους, η αναφορά στην ένταξη ως θεωρία και ως πρακτική δεν είναι τόσο απλή όσο  
 
 

101 Σύμφωνα με τη Γιακουμάκη (2006:11), ως ετερότητα νοείται «η οντότητα που είναι άλλη από την πολιτισμι
κά κυρίαρχη ομάδα, δηλ. άλλη από την ομάδα που σημασιοδοτεί την πολιτισμική ηγεμονία της πλειονότητας. 
Υπό αυτή την έννοια, μια ετερότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μειονότητα».

102 Σύμφωνα με τον Νικολάου, (2011) ως διαπολιτισμική ετοιμότητα ορίζεται η εν δυνάμει δυνατότητα του 
εκπαιδευτικού να διαχειριστεί κατάλληλη τη διαφορετικότητα μέσα στην τάξη του επιδιώκοντας την 
εφαρ μογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
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μπορεί να φαίνεται (Armstrong, Armstrong & Spandagou, 2011: 36). Συνακόλουθα, υιο-
θετείται ο παρακάτω ορισμός της ένταξης στο παρόν άρθρο, όπως αυτός διατυπώθηκε από 
τον Manchester (2012), και αναφέρει ότι ως ένταξη ορίζεται η συνεχής διαδικασία αύξη-
σης της παρουσίας, της συμμετοχής και των επιτευγμάτων όλων των μαθητών στο σχολείο 
(Qvortrupa & Qvortrup, 2017: 10). Υπόκειται, σε διαβαθμίσεις επίτευξης, προαπαι τεί την 
ευθυγράμμιση των απαιτήσεων με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να εφαρ μοστεί 
και αφορά όλους τους μαθητές ανεξαρτήτου πολιτισμικής ιδιαιτερότητας (Qvortrupa &  
Qvortrup, 2017: 10). Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με ένα περίπλοκο και ταυτόχρονα ευέ -
λικτο σύστημα που περιλαμβάνει τόσο διαδικασίες συνεκπαίδευσης και όσο και πρακτι-
κές αποκλεισμού, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στην κοινωνία (Qvortrupa & Qvortrup, 
2017: 10). 

Ο θεσμός του ΖΕΠ ως ο υπεύθυνος μετασχηματισμού των αρχών της κοινωνικής 
ένταξης σε πρακτικές της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας 

Στην αρχή της δεκαετίας του 1980, η Ελλάδα υιοθετεί την πολιτική των «Ζωνών της Εκ-
παιδευτικής Προτεραιότητας» (Ζ.Ε.Π.) με την ίδρυση συγκεκριμένων δομών διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης στην χώρα (Δαμανάκης, 1997α: 57-8). Έτσι, ιδρύονται οι Τάξεις Υποδο-
χής (Τ.Υ.) με σχετική υπουργική απόφαση που εκδίδεται το 1980 (ΦΕΚ 8182/Ζ/4139/ 
20-10-1980) (Δαμανάκης, 1997α: 57-8). Βάσει συγκεκριμένων σχετικών διατάξεων, η 
λει τουργία τους εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και διακρίνεται σε δύο  
κύκλους: το Τ.Υ. 1, για αρχάριους και το Τ.Υ. 2 για προχωρημένους (Νικολάου, 2011: 64-5).  
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση της ισότη-
τας των ευκαιριών και την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής δράσης εκεί που οι πολιτισμι-
κές και κοινωνικές συνθήκες παρακωλύουν τη σχολική επιτυχία (Alexandratos, Tsavala, 
& Alexandratou, 2015: 402). Ως εκ τούτου εισήχθη η έννοια της θετικής διάκρισης και 
θεσμοθετήθηκε η παιδαγωγική αντιμετώπιση του μαθητή με βάση των ειδικών μαθησια-
κών αναγκών του (Alexandratos, et al., 2015: 402). 

Ο Θεσμός των Ζ.Ε.Π στοχεύει, κατά έναν σιωπηρό τρόπο, στη δημιουργία μιας μορφής 
κοινωνικού κεφαλαίου για λογαριασμό της εκπαίδευσης με προοπτική την προώθηση μιας 
νέας μορφής συλλογικής ευθύνης που θα αφορά την εκπαίδευση όλων των παιδιών της 
σχολικής κοινότητας (Power, 1999: 543). O Blunkett (1999), μάλιστα, συμπληρώνει ότι  
προτάθηκε και για έναν επιπλέον λόγο, την ενίσχυση της συνεργασίας των γονέων με την  
σχολική κοινότητα. Διακρίνεται για το «δημοκρατικό δυναμικό» του και για τη κατοχύρωση 
των εκπαιδευτικών ως καλύτερα «εξουσιοδοτημένων» να «αναπτύξουν» μία ενταξιακή 
πολιτική στον χώρο της εκπαίδευσης (Blunkett 1999: 2) με προοπτική την πολιτική ανα-
νέωση της σχολικής μονάδας τους (Dickson, Halpin, Power, Telford & Whitty, 2001: 
169). Στην πραγματικότητα, αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με τον Yeatman (1994), τη δη-
μιουργία «μικρών πόλεων» ή και «μικρών διαλόγων». 

Η περίπτωση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών Ρομά στην ελληνική εκπαίδευση 
ως μία παραίτηση και μία πρόκληση για τον εκπαιδευτικό

Ο Γκότοβος (2013: 194) επισημαίνει πως ένας μαθητής ρομικής καταγωγής μέσω της επα-
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φής του με παιδαγωγούς και συνομηλίκους αναπτύσσει και εξελίσσει ένα σημαντικό μέρος  
της προσωπικότητας του, γνωρίζει από την αρχή το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 
σχηματίζει αντιλήψεις και στάσεις συμπεριφοράς απέναντι σε άλλους και αντιλαμβάνεται 
την ατομική και κοινωνική του ταυτότητα. Έτσι μαθαίνει να αποδέχεται και την πολιτισμική 
ετερότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η επικοινωνία με καθέναν από τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας όπως και η διαδικασία ένταξης του Ρομά μαθητή στο εν λόγω κοινωνικό πλαί-
σιο είναι μια πρόκληση της οποίας η κατάληξη επηρεάζει την ζωή του σχολείου συνο-
λικά (Dockett & Perry, 1999: 108). Οι κόσμοι της πραγματικότητας των παιδιών Ρομά, 
ο κόσμος εντός του σχολείου και ο κόσμος εκτός του σχολείου έρχονται σε σύγκρουση 
τοποθετώντας το παιδί στο μεταίχμιο (Νόβα-Καλτσούνη, 2000: 270). 

Σύμφωνα με τις αρχές τους, δεν προέχει η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
αλλά η δημιουργία οικογένειας και η εύρεση εργασίας (Χατζησαββίδης, 2007). Από μικρή 
ηλικία έχουν ως προτεραιότητά τους την οικονομική ενίσχυση του σπιτιού τους και όχι 
την τακτική φοίτηση στο σχολείο (Χατζησαββίδης, 2007). Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να 
ισχύει και το αντίστροφο, από την στιγμή που άλλες μελέτες φανερώνουν ότι κάποιοι 
Ρομά δεν τηρούν στάση απαξίωσης απέναντι στην εκπαίδευση (Χατζησαββίδης, 1996). 
Επι θυμούν να γίνουν μέλη της αλλά η μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων κάλυψης των 
μαθησιακών τους αναγκών αυξάνει τα ποσοστά αναλφαβητισμού τους όπως επίσης, η 
τήρηση χαμηλών προσδοκιών και απαιτήσεων από το σχολείο (Χατζησαββίδης, 1996). Το 
αποτέλεσμα είναι να αρκούνται στην κατάκτηση των απλών και βασικών γνώσεων που 
προ σφέρονται στα πρώτα σχολικά χρόνια, διότι ορισμένοι από αυτούς έχουν σχηματίσει 
την εντύπωση ότι το σχολείο μπορεί να μεταδώσει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες 
στο μαθητή μέχρι το σημείο της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής (Τσελίκη, 
2014: 33-44). Εφόσον ξεπεραστεί το σημείο αυτό, ό,τι ακολουθήσει μετά το εκτιμούν ως  
περιττό, λόγω της προσωπικής τους αδυναμίας να αναγνωρίσουν την αξία της εκ παί-
δευσης σε ένα άλλο επίπεδο (Τσελίκη, 2014: 33-44). Άλλωστε, η βασική εκπαίδευση των  
Ρομά απορρέει από την οικογένεια και την κοινότητά τους και όχι από το σχολείο (Νόβα- 
Καλτσούνη, 2004: 30). Αυτό επισημαίνει την σημασία της γονεϊκής εμπλοκής των Ρομά 
μα θητών για την επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μα θη-
τές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Καλογριά, 2015: 39-41). Η Λυδάκη (1998: 
280), βέβαια, διευκρινίζει ότι οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές έχουν την πεποίθηση πως τα 
παιδιά τους δεν μαθαίνουν ή ότι οι εκπαιδευτικοί δεν τα προσέχουν όσο παιδιά των άλ - 
λων.

Συμβαίνει, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί να αγνοούν ή ακόμα και να υποτιμούν πολλά 
στοι χεία του πολιτισμού τους, της γλώσσας και των ιδιαιτεροτήτων τους με συνέπεια να 
τους μεταχειρίζονται, στην καλύτερη περίπτωση, όπως όλους τους υπόλοιπους μαθητές. 
Η κακή σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού προκαλεί συχνά τη σχολική αποτυχία 
(Χα τζησαββίδης, 1999). Όπως επίσης, η μετατόπιση της ευθύνης στην οικογένεια για την  
προετοιμασία των παιδιών στο σχολείο, προκαλεί τον σχολικό αποκλεισμό πολλών Ρομά 
μαθητών των οποίων οι γονείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχο-
λείου, λόγω του χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου ή της πολύωρης εργασίας τους και  
των δυσκολιών διαβίωσής τους (Ζάχος, 2007: 197-198, Παπαδημητρακόπουλος, 2013: 
87). Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα της εκπαί δευ-
σης των Ρομά, παρά επιλέγουν τους κοινωνικούς παράγοντες να τους μεταφράζουν σε 
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βιολογικούς (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2009: 101). Σε ορισμένα σχολεία, μάλιστα, πα-
ρατηρείται οι διευθυντές, υπό την πίεση γονέων των Ελλήνων μαθητών, να αρνούνται την 
εγγραφή Ρομά μαθητών ή να τους δημιουργούν, παρανόμως, εμπόδια με το πρόσχημα 
ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής. Πώς θα μπορούσε, 
όμως, να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος με την επίγνωση ότι δεν μπορεί να λυθεί οριστικά 
ένα τέτοιο ζήτημα (Ντούσας, 1997: 141);

Μέθοδος

Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός αυτής της ποιοτικής έρευνας είναι να κατανοηθεί η διαδικασία κοινωνικής 
ένταξης ενός Ρομά μαθητή σε νέο σχολείο υποδοχής της ελληνικής περιφέρειας, ως κοι-
νω νικοπολιτισμική διαδικασία, που αφορά όλους τους εμπλεκόμενούς της. 

Τα σχετικά ερευνητικά υπο-ερωτήματα είναι:
Α.  Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ρομά μαθητή με τους συμμαθητές του στο σχολείο υποδοχής 

του κατά την πρώτη περίοδο προσαρμογής του;
Β.  Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ρομά μαθητή με τους συμμαθητές του στο σχολείο υποδοχής 

του μετά την πρώτη περίοδο της προσαρμογής του έως το τέλος της σχολικής χρονιάς;
Γ.  Πώς ανταποκρίθηκε ο Ρομά μαθητής στους στόχους βελτίωσης της μαθητικής του 

ετοιμότητας;
Δ.  Πώς ανταποκρίθηκαν άλλοι εμπλεκόμενοι στην προσπάθεια εκπαίδευσης και κοινω-

νικής διαπαιδαγώγησης του Ρομά μαθητή στο σχολείο υποδοχής του 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Η μελέτη περίπτωσης αυτή, είχε ως αντικείμενό της την καταγραφή και ανάλυση της δια-
δικασίας ένταξης ενός μαθητή Ρομά σε σχολείο της ελληνικής επαρχίας δεδομένου του 
πλαι σίου της και των παραγόντων που επιδρούσαν σε αυτήν. Στην έρευνα εφαρμόστηκε 
η συμ μετοχική παρατήρηση σε ένα φυσικό πλαίσιο, όπως είναι αυτό της αίθουσας διδα-
σκα λίας και έξω από αυτήν. Ο παρατηρητής ήταν ο βασικός υπεύθυνος εφαρμογής του 
προ γράμματος εκπαίδευσης και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης του Ρομά μαθητή, δηλαδή 
η εκπαιδευτικός του τμήματος Ζ.Ε.Π. 

Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων

Εν προκειμένω ως γραπτά τεκμήρια θεωρούνται το ημερολόγιο, που συμπλήρωνε η εκ παι-
δευτικός του ΖΕΠ με σκοπό την αναλυτική περιγραφή της σχολικής καθημερινότητας του 
μαθητή, τα φύλλα παρατήρησης του πλαισίου εκδήλωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς 
του Γ., φωτογραφικό υλικό και η καταγραφή των αυθόρμητων συζητήσεων από συμμε τέ-
χο ντες της εξεταζόμενης περίπτωσης, τον πατέρα του Ρομά μαθητή και του πατέρα ενός 
συμμαθητή του. 

Τρόπος ανάλυσης δεδομένων

Έγινε ανάλυση περιεχομένου των καταγραφών αυτών. Το περιεχόμενό τους χωρίζεται σε  
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τέσσερις άξονες, οι οποίοι είναι: Ο πρώτος μήνας προσαρμογής του Γ. στο νέο σχολείο υπο
δοχής του (3 έως και 30 Νοεμβρίου), Μετά τον πρώτο μήνα προσαρμογής του από το μήνα  
Δεκέμβριο (1 Γενάρη μέχρι και τις 20 του Γενάρη), Το Πισωγύρισμα (20 Γενάρη έως και τις 
20 Φλεβάρη) και Η επίδοση του Γ. μετά το πισωγύρισμα (20 Φλεβάρη έως και 20 Μαΐου).

Αποτελέσματα

Βάσει της αποδελτίωσης που έγινε στα γραπτά κείμενα του ημερολογίου, φαίνεται ότι οι  
σχέσεις του Ρομά μαθητή με τους συμμαθητές του στο σχολείο υποδοχής του, κατά την  
πρώτη περίοδο προσαρμογής του, περιορίζονται στην βλεμματική επαφή ή στην απο φυ-
γή αυτής εντός της αίθουσας διδασκαλίας και στο σχολικό προαύλιο. Σε ό,τι αφορά το 
διάλειμμα δεν φαίνεται ότι επιδιώκεται μία ουσιαστικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους,  
οπότε δεν διαπιστώνεται η σύναψη σχέσεων ανάμεσά τους. Ωστόσο, η επίμονη παρα-
κο λούθηση του Ρομά μαθητή στο προαύλιο του σχολείου από το σύνολο της μαθητικής 
κοι νότητας παρατηρείται ότι πυροδοτεί την εναντίωση του Ρομά μαθητή προς τους συμ-
μαθητές του καθώς και το αντίστροφο. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις με-
τα ξύ των οποίων περιλαμβάνονται όσες φορές σχολιάζεται η εμφάνιση των υπολοίπων 
μα θητών από τον Γ. ή η εικόνα του Γ. από τους άλλους μαθητές, κάποιο τυχαίο άγγιγμα 
στην προσευχή και το εξεταστικό και επίμονο βλέμμα από την μία ή την άλλη πλευρά. Δεν  
σημειώνονται διαλογικά μέρη μεταξύ τους τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο 
προαύλιο.

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα, που θεωρήθηκε περίοδος προσαρμογής, πα-
ρατηρείται η ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων από τον μαθητή, οπότε 
ση μειώνεται η διαφοροποίηση των σχέσεων του Ρομά μαθητή με τους συμμα-
θη τές του. Διατυπώνεται η ερώτηση «Θέλεις να παίξουμε μαζί;» εκ μέρους του Γ. προς  
υποψήφιους φίλους του με τους οποίους συνάπτει πλέον φιλικές σχέσεις εν ώρα διαλείμ-
ματος. Εμπεδώνει τη «Συγγνώμη» ως τρόπου επίλυσης των διαφωνιών του στον χώρο  
του σχολείου και επιλέγει να την εκφράζει, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Από την άλλη,  
καταγράφονται περιστατικά στα οποία λέει «Ευχαριστώ» ως ανταπόδοση σε ευγενικές 
χειρονομίες συμμαθητών του απέναντί του (π.χ. δώρο, συμμετοχή σε παιχνίδι, παρα χώ-
ρηση θέσης στην ουρά), όπως και η ερώτηση για το εάν «Μπορεί να βοηθήσει;» σε πε ρι-
πτώσεις που έκρινε ότι μπορεί να συμβάλει, για να φτάσει τη μπάλα συμμαθητών του, να  
μεταφέρει θρανία, να διοργανωθεί κάποια έκπληξη σε εκπαιδευτικό του σχολείου κ.ο.κ.  
Εμπεδώνει την πράξη του δώρου ως έναν ακόμη τρόπο εκδήλωσης φιλικών συναι σθη-
μά των ή επανασύνδεσης με μαθητές ή εκπαιδευτικούς του και επιλέγει να την κάνει προ-
σφέροντας χειροτεχνίες και κατασκευές του. Η κλωτσιά στον συμμαθητή του, το άγγιγμα 
και η οικειοποίηση προσωπικών αντικειμένων του άλλου από τον Γ. αποφεύγονται συ νει-
δητά και επισταμένα, από τη στιγμή που απευθύνει τον λόγο στην εκπαιδευτικό του για  
την επίλυση του προβλήματος ή καταφέρνει να ελέγξει τον εαυτό του και να διεκδικήσει 
την θέση του με επιχειρήματα («Θα σου άρεσε να σου είχα μιλήσει έτσι; Τι θα σκεφτόσουν 
να κάνεις τότε;»). Άλλες φορές πάλι απευθύνεται στον άμεσα εμπλεκόμενο και επιλέγει να 
του εξηγήσει χωρίς να παραβιάζει τα προσωπικά του όρια. Εμπεδώνει την αναγκαιότητα 
να διευκρινίζει τα αίτια εκδήλωσης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς του στους δέκτες 
αυ τής ακόμη κι εάν φτάνει σε σημείο να τον σπρώξει και να του μιλήσει απότομα. Από 



734 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

την άλλη επιζητά διευκρινήσεις και από αυτόν που θα του επιτεθεί, μιας και σημειώνονται 
τέτοια περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση κάνει διάλογο με την εκπαιδευτικό του και σχο-
λιά ζεται το γεγονός μεταξύ τους για την καλύτερη κοινωνική διαπαιδαγώγησή του. Επι-
πλέον, παρατηρείται η ταύτισή του με το κοινωνικά αποδεκτό παράδειγμα κοινωνικής 
συ μπεριφοράς ως προσωπική του επιδίωξη, αφού καταγράφονται στιγμές της καθη με ρι-
νό τητάς του, που ζητά την βοήθεια της εκπαιδευτικού του, για να ανταποκριθεί με κα λούς 
τρόπους συμπεριφοράς, ακόμα κι όταν κατηγορείται για κάτι χωρίς να υπάρχουν απο δει-
κτικά στοιχεία, προκειμένου να μην χάσει το δίκιο του. Έχουν, βέβαια, καταγραφεί και φο-
ρές κατά τις οποίες προτρέπει συμμαθητές του να δώσουν τα χέρια και να ζητήσουν συγ-
γνώμη ο ένας από τον άλλο, για να λυθεί μία παρεξήγηση ή υπενθυμίζει σε κάποιον να  
πει «Ευχαριστώ». Περιμένει στην ουρά του κυλικείου υπομονετικά. 

Σε ό,τι αφορά την τήρηση τυπικών κανόνων σχολικής συμπεριφοράς κατά την πρώτη 
περίοδο προσαρμογής του, καταγράφεται ότι δεν παρακολουθεί το μάθημα μέχρι την ώρα  
του διαλείμματος, επειδή βγαίνει από την τάξη μόνος του κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Δεν τηρεί την διαδοχή των διδακτικών αντικειμένων, όπως ορίζονται από το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, αφού ζητά να παίξει μπάσκετ στο προαύλιο ακόμα κι εάν δεν είναι ώρα γυ-
μναστικής. Δεν λύνει τις ασκήσεις για το σπίτι. Αρνείται να συμμετέχει στην καθαριότητα 
του θρανίου του στο τέλος μιας χειροτεχνίας ή λίγο πριν το σχόλασμα. Δείχνει ανυπακοή 
στις οδηγίες της εκπαιδευτικού του εντός και εκτός αίθουσας διδασκαλίας, ως ένας ενή-
λικας σε σώμα παιδιού, όπως και σε κάθε άλλο εφημέριο εκπαιδευτικό του προαυλίου. 
Δια ταράσσει την μαθητική συνοχή της τάξης, όταν γίνεται μάθημα, αφού προτιμά να κά  νει 
τον «κλόουν». Δεν τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής, όπως είναι το πλύσιμο των χε ριών,  
όταν αυτό επιβάλλεται.

Σχετικά με την καταγραφή της μαθητικής του ετοιμότητας, κατά την πρώτη περίοδο 
προ  σαρμογής του, φαίνεται ότι δεν έχει αναπτυχθεί η αναγνωστική του ικανότητα σε επί-
πεδο συλλαβής. Δεν ξέρει να μετρά μετά την πρώτη εκατοντάδα και δεν μπορεί να εφαρ -
μόσει βασικές προμαθηματικές έννοιες σε καθημερινά παραδείγματα, όπως είναι το «με-
γαλύτερο-μικρότερο», το «βαρύ-ελαφρύ», το «δεξιά-αριστερά». Προσπαθεί ανεπιτυχώς να  
λύσει προσθέσεις και αφαιρέσεις μονοψήφιων, διψήφιων χωρίς κρατούμενο όπως και 
προ βλήματα με μία πράξη. Η αναγκαιότητα εμπλουτισμού του λεξιλογίου του για την 
ανά πτυξη του προφορικού και γραπτού περιγραφικού του λόγου είναι εμφανής, αφού 
πε ριορίζεται σε στερεότυπες εκφράσεις που επαναλαμβάνονται συνεχώς ασχέτως των 
ερω τήσεων που του γίνονται για την εξωτερίκευση σκέψεων και προβληματισμών του. 
Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνεται ότι είναι σε θέση να συμμετέχει στο μάθημα των εικαστικών 
πα ρουσιάζοντας, ωστόσο, περιθώρια ανάπτυξης της λεπτής και αδρής κινητικότητάς του.

Λίγο αργότερα, όμως, και εφόσον έχει παρέλθει ο πρώτος μήνας προσαρμογής του, 
φαί νεται να αλλάζει η σχέση του με τους τυπικούς κανόνες σχολικής συμπεριφοράς, αφού 
πα ρακολουθεί σταδιακά και προοδευτικά ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμά του, με την 
σειρά που ορίζεται. Επιδεικνύει μεγάλη συνέπεια στην μεταφορά της σχολικής του τσάντας 
από και προς το σχολείο. Καθαρίζει ανελλιπώς το θρανίο του λίγο πριν το σχόλασμα ή μετά 
από κάθε χειροτεχνία. Έχει εμπεδώσει, πλέον, την διαδικασία παρασκευής του πρωινού 
του, ως μέρους της καθημερινής του ρουτίνας για την εκμάθηση βασικών ικανοτήτων και  
δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες υγιεινής. Έχει 
ανα γνωρίσει ως αναγκαία την έγκριση της εκπαιδευτικού του, πριν προβεί σε κάποια 
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ενέρ γειά του εντός και εκτός αίθουσας διδασκαλίας. Παράλληλα, έχει ενδυναμωθεί η 
δυ να τότητα αναχαίτισης αυτόβουλων πράξεων του Γ., από την εκπαιδευτικό του ΖΕΠ, 
εφόσον οι πράξεις αυτές διαπιστώνεται ότι παρακωλύουν την διδακτική διαδικασία ή 
παραβιάζουν τα όρια ελευθερίας του συμμαθητή του εντός και εκτός αίθουσας, με ή χω-
ρίς την χορήγηση κάποιου εξωτερικού κινήτρου. Σημαντικός βαθμός αναχαίτισης ση μειώ-
νεται ακόμα και στην εκδήλωση εναντιωματικής συμπεριφοράς του προς άλλον μαθητή 
ή εκπαιδευτικό εντός και εκτός αίθουσας διδασκαλίας με ή χωρίς την χορήγηση εξωτερι-
κού κινήτρου. Κατανοεί, δηλαδή, ότι η υπακοή στις οδηγίες της εκπαιδευτικού του ή στις  
οδηγίες άλλων εκπαιδευτικών γίνεται στο πλαίσιο καθοδήγησής του με σκοπό την καλύ-
τερη συμμετοχή του σε διδακτικές και σχολικές δραστηριότητες ή για την αποκα τά σταση 
των φιλικών του σχέσεων με μαθητές της τάξης του και μη. Αποδεσμεύεται από την λαν-
θασμένη εντύπωση ότι ελέγχεται προκειμένου να υποταχθεί σε κάποιον που επιθυμεί να 
γίνει το αφεντικό του, όπως πολλές φορές έλεγε και αντιδρούσε εξαιτίας αυτού («Θες να 
γίνεις το αφεντικό μου; Γιατί πρέπει να κάνω ό,τι λες!»).

Στη συνέχεια, διαφοροποιείται η μαθητική του ετοιμότητα, αφού εμπεδώνει την ανα-
γνω στική του ικανότητα σε βαθμό που μπορεί να διαβάσει τους μύθους του Αισώπου, τους 
Άθλους του Ηρακλή και διάφορες παραβολές. Εμπεδώνει τις προμαθηματικές έννοιες στο  
σύνολό τους και τις εφαρμόζει σε καθημερινά παραδείγματα. Μετρά πέραν της πρώτης 
χιλιάδας, κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις μονοψήφιων, διψήφιων με μονοψήφιους αριθ-
μούς και μεταξύ διψήφιων χωρίς κρατούμενο καθώς επίσης βελτιώνεται στην επίλυση 
προ βλημάτων με μία πράξη. Χρησιμοποιεί περισσότερα ρήματα και ουσιαστικά ενώ δεν 
πα ραλείπει αντωνυμίες, επιρρήματα, προθετικά σύνολα και δευτερεύουσες προτάσεις για 
την σύνταξη επαυξημένων προτάσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο λεξιλογικός του πλούτος αυ-
ξάνεται, οπότε αναπτύσσεται ο προφορικός και γραπτός περιγραφικός του λόγος. Επι-
πλέον, αναγνωρίζει το σημείο της πόλης του στον πολιτικό χάρτη της Ελλάδος, πα ρα κο-
λουθεί βίντεο με θέμα την τοπική ιστορία ως πρώτη επαφή του με το εν λόγω δι δα κτικό 
αντικείμενο και κάνει πειράματα Φυσικής. Η λεπτή και αδρή του κινητικότητα βελ τιώ-
νονται αισθητά με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάλληλη διαχείριση της κόλλας στις 
επιμέρους κατασκευές.  

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισημανθεί ότι στις προαναφερθείσες επιδόσεις του μα-
θητή από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι το τέλος της πεντάμηνης παρακολούθησής 
της εξέλιξής του παραμένει περιθώριο βελτίωσης και δεν παραλείπεται η εκδήλωση πι-
σω γυρισμάτων, ύστερα από ατυχή περιστατικά στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Συζήτηση/συμπεράσματα

Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει και θέτει ο Καριοφύλλας (2016) είναι εάν και κατά πόσο  
το σχολείο έχει την ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εκπαιδευτικών αλλαγών 
ή καινοτομιών, ανεξάρτητα από εκείνες που δίνονται από την κεντρική εκπαιδευτική διοί-
κηση; Μπορεί το σχολείο από φορέας εφαρμογής αποφάσεων να μετασχηματιστεί σε φο-
ρέα διαμόρφωσης προγραμμάτων, ενεργειών και διαδικασιών που θα καταθέτονται από 
τον ίδιο τον σχολικό οργανισμό (Καριοφύλλας, 2016); Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο 
(1999, 2010), η απάντηση είναι θετική και για τα δύο ερωτήματα, από τη στιγμή που το 
σχολείο ανήκει στο πλαίσιο ανάπτυξης και διαμόρφωσης μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής 
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πολιτικής με μια σχετική αυτονομία, η οποία προσφέρεται στην σχολική μονάδα, λόγω του  
ότι προσδιορίζεται από χαρακτηριστικά που συγκροτούν το ιδιαίτερο προφίλ της, όπως 
είναι οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, η πολυπολιτισμική σύνθεση 
του μαθητικού πληθυσμού, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η ενδοσχολι κή 
επιμόρφωση κ.α. Οι εν λόγω περιπτώσεις είναι αναγκαίο να διαχειρίζονται με ένα πνεύ-
μα νεωτερικότητας και διάθεσης για καινοτομία που θα αντιστοιχεί στο βασικό όραμα  
της σχολικής μονάδας (Καριοφύλλας, 2016). Δεν είναι αρκετό να μαθαίνουμε να είμα στε 
«ευαίσθητοι» απέναντι στη διαφορετικότητα του Ρομά μαθητή και της κουλτούρας του.  
Εί ναι εξίσου απαραίτητο να εξασκηθούμε στην κοινωνική αλλαγή και στην μετασχηματι-
στι κή πράξη (Georgiadis & Zisimos, 2012: 53-54). 

Η εκπαίδευση του Γ. σε ένα δημόσιο σχολείο της ελληνικής επαρχίας ανέδειξε ως βα-
σική σκοποθεσία της πραγματευόμενης παρέμβασης την καλλιέργεια της κοινωνικής συ-
νο χής μεταξύ Ρομά και μη Ρομά εμπλεκομένων. Επισημάνθηκε η ανάπτυξη των απαι τού-
μενων κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών αξιών ως αναγκαιότητα κεφαλαιώδης ση μασίας  
τόσο για τον ίδιο τον μαθητή όσο και για τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους στην τάξη  
του, στο σχολείο του και στη βαθμίδα του από εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και διοι-
κη τικής απόψεως. Αν και παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα στις σχέσεις του Γ. με 
πολ λούς από τους συμμαθητές του, τα δεδομένα αυτά ανατράπηκαν. Επετεύχθη σε με-
γάλο βαθμό η ένταξη του μαθητή και η ανάπτυξη σχέσεων αλληλοαποδοχής και συμ-
φι λίωσης. Διαπιστώθηκε μεγάλη βελτίωση της τήρησης τυπικών κανόνων σχολικής του 
συ  μπεριφοράς και προόδευσε στην μαθησιακή και την γνωστική του ετοιμότητα και επί-
δοση. Σε αυτά συνετέλεσαν η εκμάθηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή βασικών κανόνων 
συμπεριφοράς για την προσέγγιση και σύναψη σχέσεων σεβόμενοι τα όρια του συμμαθητή, 
η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στο διάλογο ως τρόπου επίλυσης ανακυπτόμενων 
διαπροσωπικών διαφορών, η συνέπειά του σε κανόνες μαθητικής συμπεριφοράς και τυ-
πι κών σχολικών κανόνων, η αποδοχή της ιεραρχικής δόμησης του σχολείου από τον ίδιο  
και η αναγνώριση της θέσης του απέναντι στον εκπαιδευτικό ως του υπεύθυνου διαπαι-
δαγώγησής, η ανάπτυξη της μαθητικής του ετοιμότητας σε επιμέρους γνωστικά αντικεί με-
να, η διεύρυνση των γνωστικών ενδιαφερόντων του, η καλλιέργεια της υπομονής, της αυ-
τοσυγκράτησης και της ανθεκτικότητας για την εκδήλωση κοινωνικά αποδεκτών τρό πων  
συμπεριφοράς και η ισότιμη συμμετοχή του στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης. Αντι-
μετωπίστηκε επιτυχώς η στάση ορισμένων εμπλεκόμενων οι οποίοι, αντιστάθηκαν απέ να-
ντι στην περιγραφόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση κοινωνικής/σχολικής ένταξης του Ρομά  
μαθητή με αποτέλεσμα να μην την στηρίξουν στο βαθμό που θα έπρεπε.

Δεν αποκλείεται το επιχείρημα όσων μάχονται για την κοινωνική ένταξη σε αντιπαραβο-
λή με τα επιχειρήματα όσων την αντιμάχονται να είναι εξίσου θεαματικά και αποφασιστι-
κά. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται, τελικά, ότι οι υποστηρικτές της κοινωνικής ένταξης καλού-
νται στην πράξη να αναλάβουν το έργο της δια-φιλίωσης και όχι της συμφιλίωσης με την 
αντίθετη πλευρά, εφόσον υπάρχουν διαφωνούντες. Slee & Weiner, 2010 Η πρόθεση «διά» 
επισημαίνει την κινητικότητα που καλούνται να αναπτύξουν μεταξύ των διαφορετικών 
τρό πων διαχείρισης της ετερότητας. Αυτό προϋποθέτει μία διαρκεί πολιτισμική, πολιτική, 
οι κονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική, παιδαγωγική, διδακτική και ηθική επαγρύπνηση για 
την κατάλληλη επεξεργασία τους. Η λογική, δηλαδή, που αντιμετωπίζει τις επεμβάσεις απο-
δόμησης με έναν διερευνητικό τρόπο μπορεί να προκαλέσει κάποια ριζοσπαστική σκέψη 
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για εναλλακτικές πρακτικές και να διασφαλίσει πολλαπλασιαστές της που θα συντελέσουν 
στην αναγέννησης της, όταν κριθεί απαραίτητο, και στην ακατάπαυστη διεκδίκηση του δι-
καιώματος να σκεφτόμαστε και εμείς διαφορετικά από κάποιους άλλους, μακριά από πα-
ραισθήσεις και ψευδαισθήσεις ή προσπάθειες μείωσης της αντίθετης γνώμης. Παρ’ όλα  
αυτά, το παρόν άρθρο αποβλέπει στην διατήρηση της πολύπλοκης ελπίδας ότι και οι 
«Άλ λοι» θα αντιμετωπίσουν την διαδικασία της κοινωνικής ένταξης μαθητών όπως του Γ.  
ως μία διαδικασία που αναβαθμίζει και προωθεί την ανασυγκρότηση της κανονικής εκπαί-
δευσης και εκείνων που εργάζονται μέσα σε αυτήν (Slee & Weiner, 2010). Οι συγκεκρι-
μένοι «Άλλοι» ήδη το ελπίζουν.
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Abstract

In the light of Critical Pedagogy, it is argued that the subjects of the educational process, as carri-
ers of specific socio-cultural experiences, form the conditions for the development of clear forms 
of cultural policy to contribute to the school’s emergence as a force for democracy and the admin-
istration of social justice. This paper examines the planned and unpredictable outputs associated 
with the inclusion of a Roma pupil in a Primary School in the Greek region. It is a description of 
events, not generalizable, that is not intended to interpret situations and behaviors. The method-
ological design follows the example of the case study. In this context, the contribution of education 
as a whole and its constituents in particular to shaping and transforming social reality in issues 
of social exclusion and marginalization is highlighted. Initial data appeared to be reversed, as stu-
dent integration was largely achieved.

Keywords: Roma students, inclusive education, targeted pedagogical intervention.
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Περίληψη

Με τη μεθοδολογία της Έρευνας Δράσης και τα ερευνητικά εργαλεία που δίνει η πρακτική της Προφο-
ρι κής Ιστορίας οι μαθητές της Ε΄ και Στ́  τάξης του 30ού Δημοτικού Σχολείου Βόλου οργάνωσαν 
έρευνα το διάστημα 12/2018-06/2019 για τη συλλογή υλικού –μαρτυριών και τεκμηρίων– στην προ-
σπάθεια ανασύστασης της «εικόνας» της γειτονιάς του σχολείου τη δεκαετία του 1950. Η δράση αφο-
ρούσε στην ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών και με τη δημιουργία Ομάδας Προφορικής Ιστορίας 
(ΟΠΙ Μα) για την «αφήγηση» μιας κοινωνικής ιστορίας της γειτονιάς τους, μιας ιστορίας «από τα 
κάτω» όπου όλες οι φωνές μετρούν και ακούγονται το ίδιο. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ο 
τρόπος διεξαγωγής της Έρευνας Δράσης, η συμμετοχή των μαθητών-ερευνητών στην προσέγγιση του 
γνωστικού-μαθησιακού αντικειμένου της Ιστορίας με τρόπο δημιουργικό και τα όποια συμπεράσματα 
προέκυψαν από την συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα-Δράση, Προφορική Ιστορία, Δημοκρατία.

Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 21ου παρατηρεί -
ται στην ιστορική έρευνα στροφή των ερευνητών προς τη μελέτη της ιστορίας των απλών, 
καθημερινών ανθρώπων, προς την καταγραφή της ιστορίας «από τα κάτω» (Sharpe, 1991: 
25-42)103. Με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον της έρευνας ουσιαστικά δίνει «χώρο» και 
χρόνο στο να ακουστεί, να καταγραφεί η δράση των πρόσωπων, των κοινωνικών ομάδων  
μέσα από την κατάθεση του βιώματος και τις αφηγήσεις των μνημονικών καταγραφών τους  
 
 

103 Ενδεικτικά και στα: Noiriel, G. (2005). Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; Αθήνα: Gutenberg, Passerini, L. (1998). 
Σπαράγματα του 20ου αι. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, Αθήνα: Νεφέλη. Φουρναράκη, Ε., Dosse, F. 
(1993). Η Ιστορία σε ψίχουλα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
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(Ίγγερς, 1999: 129-192). Αξιοποιώντας την προφορική μαρτυρία, σε συνδυασμό πάντα και  
με άλλες περισσότερο οικείες πηγές άντλησης υλικού για την ιστορική τεκμηρίωση –έρευ-
να σε αρχεία, τον τύπο, φωτογραφίες κλπ.– είναι δυνατόν να ανασυσταθεί μια περισ σό-
τερο πλήρης εικόνα για το ιστορικό παρελθόν (Burke, 1991: 1-23). 

Η διαπίστωση από μαθητές και εκπαιδευτικούς του γεγονότος ότι η σύγχρονη ιστο ρία 
του τόπου, της γειτονιάς, των ανθρώπων του οικείου κοινωνικού περιβάλλοντος, τους 
εί ναι μάλλον άγνωστη, προκαλεί συχνά ένα αίσθημα αμηχανίας και σοβαρό προβληματι-
σμό. Διερευνάται έτσι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε η σχολική κοινότητα, αξιοποιώ-
ντας τα όποια εργαλεία της δίνονται από τις κοινωνικές επιστήμες, να προσεγγίσει, να 
ανασυνθέσει και κυρίως να επικοινωνήσει εκ νέου όλες τις πληροφορίες, τα στοιχεία και 
τις γνώσεις που θα συλλεχθούν στην κοινότητα από την οποία προήλθαν. Η αξιοποίηση 
των πρακτικών της Προφορικής Ιστορίας (Π.Ι) αποτελεί μια δυναμική δυνατότητα. Κάθε 
τέ τοια προσπάθεια δύναται να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, όταν σχεδιάζεται και 
ορ γανώνεται στο πλαίσιο μια Έρευνας Δράση (ΕΔ), μεθοδολογία που επιτρέπει τον σαφή 
σχε διασμό, την επισκόπηση της υλοποίησης, τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση των 
πρα κτικών που εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Όπως περιγράφουν οι Carr 
και Kemmis (1986), η ΕΔ είναι μιας μορφής αναστοχαστική έρευνα η οποία σχεδιάζεται 
και υλοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσα στην τάξη ή το χώρο του 
σχολείου από εκπαιδευτικούς, μαθητές και παράγοντες του σχολείου) με σκοπό την προ-
αγωγή γνώσεων και δεξιοτήτων, τη βελτίωση κοινωνικών ή εκπαιδευτικών πρακτικών, 
αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση τόσο των πρακτικών όσο και του πλαισίου μέσα στο 
οποίο πραγματοποιούνται. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Ο όρος ΈρευναΔράση  αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου Action Re-
search, ο οποίος περιγράφει την ερευνητική μέθοδο που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό, 
λει τουργώντας κι ως ερευνητής, να «παράγει» θεωρία μέσω της πράξης, της διεξαγωγής 
ερευ νητικών προγραμμάτων στον οικείο γι αυτόν χώρο του σχολείου, προκειμένου να 
αντι μετωπίσει «προβλήματα»-ζητήματα που απασχολούν τον ίδιο και την τάξη του, το 
σχο λείο του, την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. Αφορά, συνεπώς, σε μια δυναμική ερευ-
νη τική διαδικασία εφόσον περιλαμβάνει ταυτόχρονα κι άμεσες παρεμβάσεις (Solvason,  
2018). Έτσι ξεκινώντας από μια αρχικά προβληματική κατάσταση, μια πρακτική μη απο-
τελεσματική ή ακόμη από μια κατάσταση που ενώ λειτουργεί αποτελεσματικά δεν αξιο-
ποιεί το σύνολο του δυναμικού της σχολικής κοινότητας, γίνεται ο σχεδιασμός της εκπαι-
δευ τικής δράσης-παρέμβασης. Ακολουθεί η υλοποίηση της δράσης. Με την παρατήρηση 
κατά τη διεξαγωγή της δράσης και των αποτελεσμάτων της καθίσταται δυνατός και ο 
ανα-στοχασμός πάνω στη διαδικασία της υλοποίησης της δράσης και των αλλαγών που 
δη μιούργησε. Στη φάση του ανα-στοχασμού, της περιγραφής όσων λειτούργησαν κι όσων 
όχι, της επαναδιατύπωσης των στόχων και του σχεδιασμού των όποιων νέων δράσεων, 
ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της έρευνας-δράσης, καθώς τις περισσότερες φορές 
ακο λουθεί δεύτερος κύκλος με τα ίδια ακριβώς στάδια –σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση, 
ανα-στοχασμός. Ο δεύτερος κύκλος αξιοποιεί τα αποτελέσματα του ανα-στοχασμού του 
πρώτου κύκλου διαπραγματευόμενος νέα, επιπλέον από τα προηγούμενα, δεδομένα (Da-
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vis, 2018). Όπως την αναπαριστά η Mc Niff (1999) η έρευνα-δράση είναι μια διαρκώς 
εξε λισσόμενη σπείρα, όπου κάθε νέος κύκλος δίνει τη θέση του σε ένα επόμενο, διευρυ-
μένο.

Ένα project που διεξάγεται με τη μεθοδολογία της ΕΔ κι αφορά την ιστορίας της γει-
τονιάς αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία- δυνατότητα να γίνουν οι μαθητές ερευνητές και  
ουσιαστικά να συμμετέχουν. Με τη χρήση των εργαλείων της επιστήμης της ΠΙ οι μαθητές 
«οικοδομούν» μια προσωπική σχέση με το παρελθόν και αντιλαμβάνονται τη συνέχεια της 
ζωή τους στην κοινότητά (Walbert, 2007). Και παρόλο που τα προγράμματα ΠΙ απαιτούν 
σημαντικό κομμάτι από το διδακτικό χρόνο, επιτρέπουν στους μαθητές να συζητήσουν 
θέματα όπως οι χρονικές περίοδοι στην ιστορία, το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 
πλαί σιο που λειτουργεί ως «φόντο» –τόσο κατά τη στιγμή που ιστορεί η αφήγηση όσο και  
κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας– αλλά και να διεξάγουν συνεντεύξεις καλλιερ-
γώ ντας δεξιότητες του προφορικού λόγου, την ενσυναίσθηση, την αντίληψη της περί στα-
σης της συνέντευξης (Δάλκος, 2007). Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να  
κατανοήσουν το παρελθόν σε πρώτο πρόσωπο και να αποκτήσουν μια σαφή αίσθηση της 
υποκειμενικότητας στη θεώρηση των γεγονότων καθώς ξετυλίγεται η κάθε αφήγηση. 
Όταν οι μαθητές συνομιλούν με μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα στην κοινότητά τους για το  
παρελθόν, η ιστορία παύει να είναι ανώνυμη ακολουθία σημαινόντων ονομάτων και ημε -
ρο μηνιών και περιγράφεται ως αποτέλεσμα των πράξεων ανθρώπων, προσώπων σαν αυ  - 
τούς τους ίδιους (Κατσαρού, 2010). Η απόδοση φωνής σε πρόσωπα και κοινωνι κές ομάδες 
ξεχασμένα από την επίσημη ιστορία θεωρείται σημαντικό εργαλείο για τον εκ δημο κρα τι-
σμό της ιστορίας που δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα ηγεμονικά αφη γή ματα  
της κυρίαρχης δημόσιας μνήμης. Η οικοδόμηση συνδέσεων μεταξύ μαθητών και αφη γη - 
τών στην κοινότητά οδηγεί σε μια διαφορετική κατανόηση της ιστορίας ενισχύοντας ταυ-
τόχρονα τους δεσμούς μεταξύ των γενεών στις κοινότητες (Αγγελόπουλος, 2001: 69-74).

Εξ ορισμού η ΕΔ είναι ανοικτή στη χρήση ερευνητικών εργαλείων όπως οι συνε ντεύ-
ξεις, η έρευνα της βιβλιογραφίας, των αρχείων, η συλλογή φωτογραφιών κι άλλων τεκ-
μηρίων στο πεδίο, η παραγωγή ποικίλων κειμένων –απομαγνητοφωνήσεων, ημερολο γίων,  
περιλήψεων, περιγραφικών κειμένων, ερωτηματολογίων– και η ανάλυσης των κειμένων. 
Προβλέπει, τέλος, τη δημιουργία παρουσιάσεων-εκθέσεων, των στοιχείων που συλλέ χθη-
καν (Davis, 2018). Ενθαρρύνει, συνεπώς, τη χρήση μιας σειράς ερευνητικών πρακτικών  
που χρησιμοποιεί και η ΠΙ, επιτρέποντας έτσι τη σύμπραξη των μεθόδων κατά τη διεξαγω-
γή ερευνητικών project.

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη διεξαγωγή ενός προγράμματος (project) ΠΙ, με θεμα-
τική την ιστορία της γειτονιάς τη δεκαετία του 1950 και μεθοδολογία τη μεθοδολογία της 
ΕΔ. Η συζήτηση κι ο σχεδιασμός της πρότασης παρέμβασης ξεκίνησε με αφορμή τη δια-
πίστωση ότι οι μαθητές στην ηλικία των 11-12 χρόνων –οι μαθητές που φοιτούσαν στην 
Ε΄ και Στ΄ τάξη– λίγα γνώριζαν για την ιστορία της γειτονιάς του σχολείου τους τα χρό νια  
μετά τον πόλεμο. Η συγκεκριμένη θεματική εντάχθηκε σε μια ευρύτερη έρευνα-δι δα κτο-
ρική διατριβή η οποία μελετά τη δεκαετία του 1950 στην πόλη του Βόλου, θεματική για την  
οποία η ερευνήτρια προσέγγισε και το 30ο Δημοτικό. Στην πορεία και μετά από συ ζήτηση 
με το διευθυντή –ο οποίος ανέλαβε και τον ρόλο του Διευκολυντή της ΕΔ– θεω ρή θηκε  
ότι θα ήταν ωφέλιμο για τους μαθητές να μετέχουν σε ένα σχετικό project καθώς βρί-
σκονταν στην κατάλληλη ηλικία που επέτρεπε την κατανόηση εννοιών όπως αυτές του  
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ιστορικού χρόνου και χώρου, της μεταβολής και αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα τους δί νονταν  
η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνωστικές, μαθησιακές κι άλλες δεξιότητες που έχουν ήδη  
αποκτήσει, κατά τα προηγούμενα σχολικά τους χρόνια, στο βαθμό που ο κα θέ νας μπο-
ρού σε, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Επιπλέον το γεγονός ότι οι μαθητές αυτών των  
τάξεων δεν κατάγονταν όλοι από την Ελλάδα και δεν βίωναν όλοι τις ίδιες οικο νο μικο-κοι-
νωνικές συνθήκες συνέτεινε στην απόφαση να εργαστούν με την ορισμένη μεθο δο λο γία  
και πλάνο για να γνωρίσουν τη γειτονιά κατοικίας τους και την ιστορία της στο πρό σφατο 
παρελθόν.
 
 
Μέθοδος 

Το πρόγραμμα (project) ΠΙ με θεματική την ιστορία της γειτονιάς αφορούσε ουσιαστικά  
στη συλλογή υλικού και την προσπάθεια ανασύστασης της «εικόνας» της γειτονιάς τη δε-
καε τία του 1950 –της γειτονιάς του Ορφανοτροφείου της πόλης, με το ιδιαίτερο «χρώμα» 
και την πυκνή ιστορία– αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη λήξη του Εμφυλίου, 
«την εποχή που ο παππούς και η γιαγιά ήταν παιδιά». Επιλέγοντας τη μεθοδολογία της ΕΔ 
και με τα εργαλεία της ΠΙ η όλη δράση ξεκίνησε από τη δημιουργία της ομάδας, η οποία 
αποτελείτο από 25 μαθητές ηλικίας 11-12 χρόνων, των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 30ου 
Δημ. Σχολείου Βόλου, την ερευνήτρια και το διευθυντή του σχολείου104. Κέντρο αναφο-
ράς το σχολείο, σταθερό σημείο και γέφυρα από το χθες ως το σήμερα. 

Το μοντέλο της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός στη συγκεκριμένη δράση, εί- 
ναι αυτό του J. Elliott. (Elliot, 1991: 69-89). Αφορά ένα λεπτομερές σχέδιο με αλλεπάλλη -
λες φάσεις το οποίο δίνει έμφαση στη συνεχή εμβάθυνση μέσω της κατανόησης της πρα-
κτι κής. Η δυναμική της δράσης ωστόσο επιτρέπει, προβλέπει και περιγράφει, και μιας μορ - 
  φής ρευστότητα ανάμεσα στις φάσεις. Και αυτό, όπως και όλα τα μοντέλα ΕΔ, παρου σιά-
ζεται ως μια διαρκής διαδικασία αλλεπάλληλων φάσεων ή κύκλων, που στοχεύουν στη  
συνεχή προσέγγιση του στόχου που έχει τεθεί. Κάθε φάση ουσιαστικά αποτελεί επανα-
σχε διασμό της προηγούμενης με βάση τον κριτικό στοχασμό όλων όσων συμμετέχουν στη  
δράση: ερευνητή, μαθητών, σχολικής κοινότητας (γονείς των μαθητών), Διευκολυντή, Κρι - 
 τικού φίλου. Για να μπορέσουν βέβαια να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τόσο ο ερευ- 
 νητής και η ομάδα των μαθητών όσο κι ο Διευκολυντής και ο Κριτικός φίλος, είναι απα-
ραί τητη μια ουσιαστική, αμφίδρομη και συμμετρική επικοινωνία όλων στο πλαίσιο των 
φά σεων της έρευνας. Σε αυτή την ανάγκη-αίτημα ο ίδιος ο χαρακτήρας, οι ιδιότητες της 
με θόδου αποτέλεσαν παράγοντα κλειδί. 

Η συμμετοχική διάσταση της ΕΔ υποστηρίζει την ουσιαστική μάθηση. Η επικοινωνία, 
η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας δημιουργούν το πλαίσιο για  
την ανάπτυξη ενός ανοιχτού προβληματισμού, ο οποίος πολλαπλασιάζει και διευρύνει το  
 

104 Υπεύθυνη διεξαγωγής του προγράμματος ήταν η εκπαιδευτικός και ιστορικός, Υπ. Διδάκτωρ του Τμή μα τος  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελένη Μπαρμπουδάκη, η οποία είχε και τη συ νο-
λική ευθύνη της οργάνωσης της παρέμβασης και της έρευνας. Από την πλευρά του σχολείου υπεύθυ νος  
και, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο ρόλο του Διευκολυντή της έρευνας, ήταν ο εκπαιδευτικός, κοινωνικός 
αν θρωπολόγος και διευθυντής του σχολείου, Πασχάλης Δήμου, ενώ το ρόλο του Κριτικού Φίλου,  
σύμ φωνα και με την οργάνωση της ΕΔ, είχε ο Κωστής Σιπητάνος, Υπ. Διδάκτωρ Φιλοσοφικών και Κοι νω-
νι κών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης την συγκεκριμένη περίοδο.
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στοχασμό ανάγοντας την έρευνα σε μια κοινωνική διαδικασία. Το γεγονός ότι η μέθοδος 
εστιάζει στη μάθηση, δηλαδή στην απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 
καθώς και στην ποιοτική βελτίωση των προηγούμενων, επιτρέπει τη χρήση της σε project 
(Αγγελόπουλος, 2001: 69-74) όπως αυτό που περιγράφεται το οποίο με την ολοκλήρωσή 
του αναμένονταν να έχει ένα «ορατό», άμεσο αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες στην ΕΔ 
και για την ευρύτερη κοινότητα. 

Κατά το σχεδιασμό της έρευνας εξετάστηκαν ζητήματα τεχνικά που σχετίζονταν με τον 
ορισμό της διάρκειας της έρευνα, παράμετρος που εξαρτιόταν τόσο από το ερευνητικό 
ερώτημα, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σύνθετο όσο και από τα άτομα που  
επρόκειτο να συμμετάσχουν (Elliott, 1991). Επιπλέον έπρεπε να επιλεγούν οι επιμέρους 
μέ θοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιούνταν, παράμετρος που έπρεπε να λαμβάνει 
υπό  ψη το κατά πόσον οι μέθοδοι και οι τεχνικές που προτείνονταν μπορούσαν να εφαρ-
μο στούν από τους μαθητές και ήταν κατάλληλες να προσφέρουν τα απαραίτητα για την 
έρευνα στοιχεία. Στη φάση αυτή ζητήθηκε από τους μαθητές να καταθέσουν οι ίδιοι τις 
όποιες γνώσεις και δεξιότητες κατείχαν –ηχογράφηση, φωτογραφία, σχέδιο– ώστε να λει-
τουργήσουν ως μέντορες για τους άλλους. Επιπλέον προγραμματίστηκαν από την ερευ- 
 νήτρια εισηγήσεις που απευθύνονταν στους μαθητές με θεματική τεχνικές και μεθό δους 
της ΠΙ.

Από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας η ημιδομημένη 
συνέντευξη ήταν από τα πλέον σημαντικά. Συζητήθηκε και δημιουργήθηκε ένας Οδηγός 
Συνέντευξης, ο οποίος αποτελούνταν από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων. Με  
τη βοήθειά του οι μαθητές θα είχαν κατά τις συνεντεύξεις εντός της τάξης, αλλά και σε  
αυτές που έγιναν στα σπίτια των πληροφορητών, έναν οδηγό για τα θέματα που είχαν 
συ ζητήσει και ήταν ήταν σημαντικό να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Ο συ γκε-
κριμένος τύπος συνέντευξης επιλέχτηκε καθώς παρουσιάζει ευελιξία τόσο ως προς την 
τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, όσο και ως 
προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι105, 
τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερω-
τή σεων ή θεμάτων για συζήτηση (Ίσαρη, 2015:96-114) . 

Με δεδομένο τις θεωρητικές παραδοχές και τις ερευνητικές πρακτικές που παρου σιά-
στηκαν για την οργάνωση της έρευνας-δράσης περιγράφηκαν οι εξής φάσεις όπως φαί-
νονται και αναλύονται στον Πίνακα 1.

105 Ένας εκ των πληροφορητών, ο κ. Γιάννης, έδωσε εκπληκτικά στοιχεία για την χωροταξία της γειτονιάς, ενώ 
μία πληροφορήτρια, η κ. Ερμιόνη, επικεντρώθηκε κυρίως στις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια και στη 
μετάβαση των εργαζομένων από την ευρύτερη περιοχή σε αυτά. Σε κάθε μια από τις δυο περιπτώσεως οι 
μαθητές διαφοροποίησαν το περιεχόμενο των ερωτήσεων που υπέβαλαν «ξεφεύγοντας» από τη γραμμή 
του οδηγού. 
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Πίνακας 1: «Φάσειςστάδια της ΈρευναςΔράσης»

Στάδια της έρευνας-
δράσης

Αντιστοίχηση των σταδίων της έρευνας-δράσης με δράσεις  
και περιεχόμενα του προγράμματος/project Π.Ι

Παρατήρηση 
Συλλογή στοιχείων  
για το ζήτημα

Η ερευνήτρια, οι μαθητές κι ο διευκολυντής, αντάλλαξαν απόψεις για το πρό βλη-
μα-ζήτημα το οποίο τέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας, την ιστορία της γειτονιάς. 
Περιγράφηκε η ομάδα, οργανώθηκαν σε σταθερή βάση συναντήσεις. Τηρήθηκε 
ημε ρολόγιο συναντήσεων και αναλυτικό ημερολόγιο για κάθε συνάντηση. Οργα-
νώθηκαν παρουσιάσεις από την ερευνήτρια και μαθητές που μετείχαν στο πρό-
γραμμα, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών για την τεκμηρίωση 
των παρατηρήσεων –πόσοι μαθητές ήξεραν κάτι και τι, σε ποια έκταση, ποιες ήταν 
οι πηγές των πληροφοριών τους– και γίνονταν αναλυτικές περιγραφές  από τους 
μαθητές σχετικά με τα όσα γνώριζαν για την ιστορία της γειτονιάς τους

 Σχεδιασμός Προτάθηκαν οι δράσεις και τα μέσα με τα οποία η ομάδα θα περιέγραφε και θα 
υλο ποιούσε την παρέμβαση της σχετικά με το πρόβλημα-ερευνητικό αντικείμενο. 
Σχε διάστηκαν και περιγράφηκαν με σαφή τρόπο τα εργαλεία διεξαγωγής της 
έρευ νας –ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων, εργαλεία καταγραφής των πληρο φο-
ρητών, τρόποι συλλογής των τεκμηρίων– και σχεδιάστηκαν επιμέρους δράσεις για 
την υλοποίηση των στόχων – επιπλέον συναντήσεις της ομάδας εκτός ωρολογίου 
προγράμματος, συναντήσεις με πληροφορητές εντός του σχολείου, αλλά και σε 
συ νεντεύξεις στα σπίτια των πληροφορητών, έρευνα στο πεδίο, με επίσκεψη σε  
σημεία της γειτονιάς τα οποία περιγράφουν ακόμη και σήμερα κομμάτια της ιστο-
ρίας της, όπως κτίρια και δρόμους. Σε αυτή τη φάση συζητήθηκε επίσης και ο 
τρόπος με τον οποίο θα γινόταν και η αξιολόγηση του.  

  Δράση Υλοποιήθηκαν με τη συνέργια όλων των μελών της ομάδας και την υψηλή καθο-
δή γηση του διευκολυντή –για θέματα που αφορούσαν τις διαδικασίες της έρευνας 
δράσης και την ευθύνη του σχολείου– τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στα 
όρια της γειτονιάς οι επιμέρους δράσεις που είχαν σχεδιαστεί. Ιδιαίτερα στο πλαί-
σιο της γειτονιάς ήταν εξαιρετικά σημαντική η συνέργια-συνεργασία όλων των  
παραγόντων του σχολείου για την εξεύρεση των πληροφορητών και την προετοι-
μασία της παρουσίας τους στο σχολείο για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. 
Επιπλέον όσων είχαν σχεδιαστεί προτάθηκε και έγινε δεχτή από την ομάδα η 
προ  ετοιμασία και υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή στο Πρώτο Μαθητικό Συ-
νέ δριο Προφορικής Ιστορίας.

Αξιολόγηση
Αναστοχασμός  

Η ομάδα των μαθητών, η ερευνήτρια, πληροφορητές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο  
στην παροχή στοιχείων, ο διευκολυντής και ο κριτικός φίλος συζήτησαν τα όποια  
αποτελέσματα της δράσης. Αναστοχάστηκαν σε ομαδικές και επιμέρους συνα ντή-
σεις τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί και εξέτασαν το κατά πόσο αυτά απα-
ντούσαν στα ερωτήματα που αρχικά είχαν τεθεί, περιγράφοντας κατά ένα τρό πο 
τη γειτονιά του σχολείου. Εξετάστηκε επίσης ο βαθμός ενεργοποίησης και συμ με-
τοχής των μελών της ομάδας και ο βαθμός συνεργασίας.

ΤροποποίησηΚίνηση  
σε νέες κατευθύνσεις

Με βάση την αξιολόγηση-αναστοχασμό της έρευνας εξετάστηκε το πώς θα ήταν 
δυνατόν να υλοποιηθούν στόχοι που δεν υλοποιήθηκαν, ενώ τέθηκε ως νέος στό-
χος, η προετοιμασία της συμμετοχής της ομάδας στο συνέδριο καθώς είχε γίνει 
δε κτή η πρόταση εισήγησης της ομάδας. Τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν πε-
ρι γράφηκαν εκ νέου με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ώστε η έρευνα να  
συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα/επόμενο σχολικό έτος, καλύπτοντας αδυ να -
μίες ή δυσλειτουργίες κατευθυνόμενη προς νέες «διαδρομές» που δεν είχαν περι -
γραφεί νωρίτερα.
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Αποτελέσματα

Η αρχική διαπίστωση ότι οι μαθητές δε γνώριζαν πολλά για την ιστορία της γειτονιά απο-
τέλεσε την αφορμή για την οργάνωση της ΕΔ. Οι επιμέρους παρεμβάσεις στόχευαν στην  
ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στην έρευνα, με τη μεθοδολογία της ΠΙ και στην «αφή-
γη ση» από μέρους τους της ιστορίας της γειτονιάς. Η μεθοδική εργασία και η συνέπεια 
τους συνέτεινε στο να καταγραφούν συγκεκριμένα αποτέλεσμα σε αυτό το διάστημα. 

Πιο συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2018 –οπότε κι έγιναν οι πρώτες επαφές για  
την οργάνωση της παρέμβασης– αλλά ουσιαστικά από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 
του 2019, έγιναν 19 συναντήσεις των παραγόντων της ΕΔ στους χώρους του σχολείου 
και έξω από αυτό, επτά συνεντεύξεις –τρεις εντός της τάξης και τέσσερις στα σπίτια των  
πληροφορητών– μία επιτόπια έρευνα για τη φωτογράφιση σημείων που είχαν υποδεί ξει  
οι πληροφορητές και για τη συγκέντρωση στοιχείων και την εύρεση πιθανών πληρο φο-
ρη τών. Επιπλέον η ομάδα συμμετείχε με video που ετοίμασαν οι ίδιοι οι μαθητές στο 1ο 
Μα θητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας στην Αθήνα το Μάιο του ίδιου χρόνου106 – επι- 
 μέ ρους δράση που δεν είχε εξαρχής προγραμματιστεί και επιτεύχθηκε κυρίως με την υπερ- 
 προσπάθεια των μαθητών.

Εικόνα 1: «Το video της ομάδας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Π.Ι.»

 

Αρχικά συμφωνήθηκε και τηρήθηκε ημερολόγιο για κάθε συνάντηση και τα περιεχόμενα 
της συστηματικά καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη φόρμα (εικόνα 2), ενώ παράλληλα 
κα τα γράφονταν κι ο προγραμματισμός της επόμενης. Καταρτίστηκε οδηγός συνέντευξης 
(ει κό να 3) με θεματικές που συζήτησαν οι μαθητές και προέκριναν προκειμένου να προ χω-
ρή σουν στις συνεντεύξεις με τους πληροφορητές. Οι ερωτήσεις που έθεσαν αφορούσαν 
τις μνήμες τις σχετικές με την οικογένεια και τα παιδικά χρόνια, τη γειτονιά γύρω από το  
σχολείο, τη φοίτηση σε αυτό τις σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον και την παιδική εργασία. 
Αφορούσαν επίσης στα σπίτια, την καθημερινή ζωή και τη γειτονιά, τη διαδρομή για το σχο-
λείο ή τη δουλειά, τα παιδικά παιχνίδια, τα επαγγέλματα που ασκούσαν οι άνθρωποι στη 
γειτονιά, κάποια εργαστήρια ή καταστήματα. Επιπλέον τις μετακινήσεις των ανθρώπων και  
των εμπορευμάτων, τα μέσα μεταφοράς. Οι πληροφορητές ανέδειξαν σημεία της γειτονιάς  
 
106  https://www.youtube.com/watch?v=vM_eRzFYe1g&feature=emb_logo 
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που τότε είχαν άλλες χρήσεις και κάποια που έμειναν ίδια. Θυμήθηκαν την καθημερινότη-
τα και πτυχές της ζωής όπως η διασκέδαση, η ενδυμασία η μόδα, η μαγειρική. Τι συνήθιζαν 
να αγοράζουν οι άνθρωποι και τι έφτιαχναν μόνοι τους, τι συνήθιζαν αυτοί στο δικό τους 
σπίτι.

Εικόνα 2: «Ενδεικτική σελίδα από το ημερολόγιο»

Εικόνα 3: «Σελίδα του οδηγού συνέντευξης»
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Απώτερος σκοπός της ομάδας ήταν η δημιουργία ενός τρισδιάστατου χάρτη της γειτο νιάς 
(εικόνα 4) –μεταφορικά και κυριολεκτικά– όπου κάθε μαρτυρία, κάθε αφήγηση θα απο - 
 δ ί δονταν με ένα τρισδιάστατο σημείο, θα έδινε ζωή σε ό,τι σήμερα εμφανίζονταν αλ λαγμέ - 
νο, διαφορετικό, οικοδομημένο, ξεχασμένο ή ετοιμόρροπο. 

Εικόνα 4: «Προσχέδιο του 3d χάρτη. Η διαδρομή δοκιμάστηκε από την ομάδα των μαθητών  
κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας»

Επίσης στα σχέδια της ομάδας ήταν να δημιουργηθεί μια έκθεση στο σχολείο με τις συ-
νεντεύξεις, το ηχητικό και άλλο υλικό που θα συγκεντρώνονταν, «τοποθετημένη» πάντα 
πά νω στο χάρτη της γειτονιάς, αλλά και η παρουσίαση αυτού του υλικού στους ίδιους τους 
πληροφορητές και στην κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς/ υπεύθυνους της 
ΕΔ, απώτερος σκοπός ήταν επίσης η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του project,  
της συζήτησης των ιδεών, των αποτελεσμάτων, ώστε μέσα από την ακαδημαϊκή συζήτηση 
να αξιοποιήσουν δεδομένα για τη διδακτική πράξη.

Εικόνα 5: «Παρουσίαση μαθητών σχετική  
με κτίρια στα οποία λειτουργούσαν  
εργοστάσια τη δεκαετία του ’50»

Εικόνα 6: «Πληροφορητές στην τάξη, 
Χρυσόστομος Μόγλης και Βασιλική Μόγλη»
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Εικόνα 7: «Πληροφορητές στην τάξη,  
Γιάννης Κονταξής»

Εικόνα 8: «Η γειτονιά του σχολείου τη δεκαετία 
του ’50»

 

Εικόνα 9: «Πληροφορητές στην τάξη,  
Ερμιόνη ΑβραμίδουΓιακουμή»

Εικόνα 10: «Πληροφορητές στην τάξη,  
Χρυσάνθη Κυρίτση»

 

Εικόνα 11: «Ομαδική εργασία, Τα επαγγέλματα 
της γειτονιάς»

Εικόνα 12: «Αναστοχασμός στην τάξη»
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Συζήτηση/Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω αναφέρονται στα 
ευρήματα της έρευνας των μαθητών για τη γειτονιά τους και σχετίζονται με στοιχεία και  
πλη ροφορίες για την εικόνα της και τις συνθήκες που επικρατούσαν, περιγράφοντας ου-
σια στικά την κοινωνική ιστορία της τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Ο τρόπος εργασίας με τη μεθοδολογία της ΕΔ αλλά και τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που συνέλλεξαν επέτρεψαν στους μαθητές να περάσουν από το ρόλο του «καταναλωτή»  
της ιστορικής γνώσης στο ρόλο του ερευνητή. Προσέγγισαν την κοινότητα για τη δημι ουρ - 
γία συνδέσεων μεταξύ της μάθησης και της πραγματικότητας όπως τη βίωσαν οι πρωτα-
γω νιστές της και κατανόησαν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, την καθημερινότητα, 
και όσα εν μέρει συντέλεσαν στην εικόνα που η γειτονιά τους έχει στον παρόντα χρόνο, 
θεω ρώντας με έναν διαφορετικό τρόπο και την έννοια του χρόνου στην αντίθεση του «πα  
ρελθόντος/ παρόντος» (Σμυρναίος, 2008: 113). 

Η εργασία με τις αφηγήσεις των πληροφορητών, εντός δηλαδή του πλαισίου της ιστο-
ρικής μνήμης, βοήθησε τους μαθητές να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει μία ερμηνεία. Από 
τη θεώρηση των γεγονότων σε άσπρο-μαύρο και την αναζήτηση της σωστής απάντη ση, οι 
μαθητές πέρασαν στην κατανόηση του ότι η ιστορία «είναι φτιαγμένη» από ατομι κά βιώ - 
ματα, επιλογές των δρώντων προσώπων, καθένα από τα οποία επιλέγει –στο μέτρο του 
δυ νατού– να «αναγνώσει» με το προσωπικό του τρόπο τις συνθήκες και τις κοινωνικές 
πε ριστάσεις. Κατανόησαν ότι δεν υπάρχει μία Ιστορία (Σμυρναίος, 2013: 125-146). Στις 
συ  ναντήσεις με τους πληροφορητές το παρελθόν αποκτούσε, κατά μία έννοια, φωνή, ενώ  
οι ίδιοι μπορούσαν να θέσουν ερωτήσεις, να ζητήσουν διευκρινήσεις, να συγκρίνουν, ακόμη 
και να αμφισβητήσουν, αντί να δουν τον ερωτώμενο ως φορέα αποδεικτικών στοι χείων που 
θα τους έλεγε «τι πραγματικά συνέβη». Η προσέγγιση αυτή θεμελίωσε την κριτική στάση  
απέναντι στα εισερχόμενα της έρευνα και ταυτόχρονα την δεκτικότητα στις διαφορετικές 
αντιλήψεις και εμπειρίες. 

Η μαρτυρία, το υλικό κατάλοιπο, που προέρχεται από το σπουδαίο πρόσωπο ηχεί, μετρά 
ως περισσότερο δυνατό επιχείρημα, όταν οι ιστορικές ερμηνείες είναι βασισμένες μόνο 
στο αρχειακό υλικό και τις βιβλιογραφικές αναφορές (Ρεπούση, 2010:19). Η έρευνα και η 
συνεργασία με τους αφηγητές επέτρεψαν και συνηγόρησαν στην αποδόμηση του τρόπου 
αυτού ως μοναδικού τρόπου ερμηνείας στην Ιστορία. Επιπλέον η όλη διαδικασία που 
εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των νεαρών ερευνητών τους βοήθησε να κατανοήσουν 
έννοιες/ερευνητικά εργαλεία της ιστορικής επιστήμης όπως η μνήμη, η κοινωνική μνήμη, η 
δημόσια ιστορία, ο εκδημοκρατισμός των ιστορικών πηγών. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
έρευνας και της συλλογής των στοιχείων οι μαθητές, καταγράφοντας τις μαρτυρίες των 
προσώπων ουσιαστικά διαπίστωσαν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που συνεργούν 
στη δημιουργία της κοινωνικής μνήμης και παρατήρησαν την συνάφεια της ιστορίας με 
τη ζωή τους καθώς η ιστορική μνήμη είναι μέρος και συμμετέχει στη διαμόρφωση του 
παρόντος (Abrams, 2014:114-118).

Η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, στην προκειμένη περίπτωση της ιστορίας,  
με τη μεθοδολογία της ΕΔ αποτελεί και για τον εκπαιδευτικό μιας μορφής υπέρβαση κα-
θώς τον απομακρύνει από την μονότονη μηχανιστική επανάληψη συγκεκριμένων δια δι-
κασιών. Του επιτρέπει αντίθετα να κάνει συνειδητές επιλογές, να αποδίδει-εκχωρεί. στους 
μαθητές του χώρο για πρωτοβουλίες, για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή, και  
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ως μια ενεργητική προσέγγιση της δημοκρατίας μέσα στη γενική τάξη. Οι μαθητές καλού-
νται να πάρουν αποφάσεις, να επιλέξουν απέναντι σε πολλές εκδοχές και να τοποθετηθούν 
σε ζητήματα που τίθενται κι αυτό αποτελεί προσέγγιση που η κλασσική διδασκαλία δεν 
περιγράφει.

Στο συγκεκριμένο project, τέλος, η συνεργασία των μαθητών της ερευνήτριας-εκπαι-
δευτικού και του σχολείου, μέσω του διευθυντή-Διευκολυντή της έρευνας, ανέδειξε το  
ρόλο της σχολικής μονάδας στη διενέργεια της ΕΔ. Ξεπερνώντας το ρόλο του δημόσιου 
φο ρέα παροχής της γνώσης, λειτούργησε ως δομικό κύτταρο της κοινότητας στην κα-
τεύ θυνση της διατήρησης της ατομικής και συλλογικής μνήμης, της ταυτότητας και του 
χα ρακτήρα της, συλλέγοντας και δίνοντας κύρος στις μαρτυρίες των ατόμων που την 
απαρτίζουν. Η πρόθεση δημιουργίας μια διαρκούς έκθεσης με το σύνολο των τεκμηρίων 
θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα εξωστρέφειας και ταυτόχρονα «δεσίματος» της κοινότητας, 
των νέων με τους παππούδες τους.
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Abstract

The need of involving students in teaching process is constant in education. A researching pro-
gramme in history, been organized from a PhD student of University of Thessaly –in the frame 
of social history of the city of Volos at ’50- found fervent collaborators/researchers among the 
students of 5th and 6th grade of the 30th Elementary School of Volos and the school’s headmas-
ter. Working with the methodology of Action Research and the tools provided by Oral History, the 
research was held between 12-2018 and 06-2019 in the attempt of collecting information- nar-
rations and material evidence- to “rebuild the image” of the school’s neighborhood in the 1950s. 
This text describes the way Action Research was conducted and discusses the way in which Action 
Research and Oral History create space for more Democracy in the school.

Keywords: Action-Research, Oral History, Democracy. 
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Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αφορά στην παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ιδιω τι-
κής παιδείας, γενικού κλάδου ή ειδικότητας, για τον βαθμό αυτονομίας τους και το κατά πόσο αυ τός 
επηρεάζεται από τον παρεμβατικό ρόλο των γονέων των μαθητών τους. Έγινε διερεύνηση των εν νοιών 
της «αυτονομίας», «αυτονομίας του εκπαιδευτικού» και «αυτονομίας του διδακτικού έργου» και του  
τρόπου με τον οποίο η εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος των μαθητών πιθανώς επη ρεά ζει 
τον βαθμό αυτονομίας του εκπαιδευτικού. Υιοθετείται η ποιοτική προσέγγιση μεθοδολογίας μέσω 
ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι εκπαιδευτικοί και ακο λου-
θήθηκε η θεματική ανάλυση των δεδομένων σε θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Από τα 
απο τε λέσματα της έρευνας προέκυψε μία ποικιλία περιοριστικών παραγόντων για την αυτονομία των 
εκπαι δευτικών και του διδακτικού τους έργου ενώ απαριθμήθηκαν μερικοί από τους τομείς εμπλοκής  
των κηδεμόνων των μαθητών. Καταγράφηκε, επίσης, η επιθυμία των εκπαιδευτικών για απεμπλοκή των  
κηδεμόνων των μαθητών από την αξιολόγησή τους. Τέλος, προτείνονται κάποιες αλλαγές που απαι-
τού νται για τη βελτίωση της θέσης του εκπαιδευτικού στο ευρύτερο πλαίσιο του διδακτικού έργου της  
ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Εισαγωγή

Το σχολείο γενικά θεωρείται ότι αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας. Άτομα με δια-
φορά στην καταγωγή και στο χρώμα δέρματος, αλλόγλωσσα και αλλόθρησκα, άτομα από 
υψηλά κοινωνικά στρώματα αλλά και από μεσαία ή χαμηλά, καθημερινά αλληλεπιδρούν 
στις σχολικές αίθουσες (Μανούσου, 2017). Οι Ευρωπαϊκές χώρες εκχωρούν όλο και πε ρισ -
σότερη αυτονομία στους εκπαιδευτικούς τους (Ευρυδίκη, 2008), ενώ στο ελληνικό εκ παι-
δε υτικό σύστημα κάτι τέτοιο δεν υφίσταται λόγω του συγκεντρωτικού και συντηρητικού 
χαρακτήρα της παιδείας στα σχολεία (Πασιαρδής, 2004). Οι γονείς έχουν την τάση να  
επεμ βαίνουν στη ζωή των παιδιών τους ως μαθητές και κατ’ επέκταση στα αμιγώς μα θη-
σιακά ζητήματα, τα οποία άπτονται των εκπαιδευτικών (Comer & Haynes, 1991). Κά ποιες 
φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ωστόσο, πολλές φορές, αποτέλεσμα αυτής της επέμ βασης  
είναι η μείωση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού στο διδακτικό του έργο (Hawes & 
Plourde, 2005). Οι γονείς θέλουν να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην εκ παί-
δευ ση των παιδιών τους ακόμα και μέσα στην τάξη υποβαθμίζοντας τον ρόλο του εκπαι-
δευ τικού, τον οποίο οι ίδιοι πληρώνουν στην ιδιωτική εκπαίδευση (Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 
1996).
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Τα συμπεράσματα της παρούσας ποιοτικής έρευνας εξήχθησαν αποκλειστικά από τις 
προ σωπικές απόψεις των προαναφερθέντων προσώπων και λόγω του μικρού αριθμού του  
δείγματος, η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι περιορισμένη.

Αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου και ιδιωτική εκπαίδευση 

Η έννοια της αυτονομίας

Όπως επισημαίνει και ο Wolff (1970) η αυτονομία ενέχει δύο συνιστώσες, την αντίληψη 
και τη συμπεριφορά. Όταν οι πεποιθήσεις και τα πιστεύω του ατόμου έχουν διαμορφωθεί 
βάσει πνεύματος ελευθερίας, αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στη συμπεριφορά του καθώς 
θα ενεργεί ανάλογα.

Ο Raz (1986) αναγνωρίζει στην έννοια της αυτονομίας την πολιτική ελευθερία και την 
προσωπική αξία της ηθικής της, με αποτέλεσμα την ατομική ευημερία και την τεράστια 
αξία της ατομικής βούλησης (Marshall, 1994). Εν συνεχεία, το προσωπικό συμφέρον δια-
φέ ρει από την προσωπική ευεξία, η οποία επιτυγχάνεται με τον καθορισμό υψηλής σκο - 
πο θεσίας του ανθρώπου που του χαρίζει ευημερία (Bellamy, 1988). 

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου

Ως εκπαιδευτικό έργο ορίζεται το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού στα πλαίσια ενός σχο-
λικού συγκροτήματος με το αποτέλεσμα αυτού να διαφαίνεται στη λειτουργία του σχο-
λείου (Παπακωνσταντίνου, 1993). Ο εκπαιδευτικός έχει παράλληλα τον ρόλο του ατόμου  
που εμψυχώνει τον μαθητή να σκέφτεται, να δρα και να αλληλεπιδρά μαζί του ενώ πα-
ράλ ληλα, εκείνος αποτελεί τον ενεργό δέκτης του διδακτικού έργου (Νομικού, 2006). Η 
εκπαιδευτική κοινότητα αποδέχεται τον ορισμό του Holec (1981) που αναφέρεται στο δι-
καίωμα της λήψης αποφάσεων και ελευθερίας στις προτιμήσεις του εκπαιδευτικού σχετικά 
με τον τρόπο υλοποίησης του διδακτικού του έργου και της εφαρμογής εποπτικών μέσων 
με την ενεργό συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων εντός της αίθουσας. Η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου αποτελείται από ένα συνονθύλευμα των προγραμμάτων σπου-
δών, της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολικού χώρου, τη συμμετοχή στο σύλλογο γο-
νέων και κηδεμόνων κι της μεθοδολογίας αυτού (Benson, 2001). 

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού στο διδακτικό έργο

Κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με το εργασιακό του περιβάλλον έχει διαφορετική αντίληψη 
της αυτονομίας διότι την ασκεί και στον αντίστοιχο βαθμό που του επιτρέπεται (Little,  
1990). Η αυτονομία του εκπαιδευτικού βασίζεται στην ανεξαρτητοποίησή του σε συνδυα-
σμό με την απομόνωση και τη μοναχικότητά του από τους συναδέλφους του και τα διοι-
κη τικά μέλη του σχολείου (Hargreaves, 1994). 

Ο ορισμός της Short (1994) μιλάει για την ελευθερία του εκπαιδευτικού εντός των  
ορίων του σχολικού χώρου και πιο συγκεκριμένα της τάξης διδασκαλίας σε θέματα ορ-
γάνωσης, διαχείρισης και χρήσης των εποπτικών υλικών του μαθήματος. Η εξειδικευ μέ νη 
γνώ ση στον τομέα του διαμορφώνει αναπόφευκτα και το κύρος του. 

Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω αποτελεί και η αναγνώριση της αξίας του εκπαι-
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δευ τικού από τους υπόλοιπους συναδέλφους και τη διεύθυνση του σχολείου που ερ γά-
ζεται ούτως ώστε να δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις και σε ευρύτερα σχολικά ζητή-
μα τα (Pearson & Moomaw, 2005). 

Σύμφωνα με τον Maslach (1993, σ. 20), η έξαρση συσσωρευμένων συναισθημάτων 
οδη γεί με μαθηματική ακρίβεια στην ψυχολογική εξάντληση, με άμεσο αντίκτυπο στο νευ-
ρολογικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Ο Bandura (1997) υπογραμμίζει ότι οι  
στό χοι, οι στρατηγικές και τα κίνητρα που υπερνικούν τις δυσκολίες έρχονται ως απόρροια 
της μαθησιακής εξέλιξης και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του.

Η ιδιωτική και η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα

Στη χώρα μας το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται αναλόγως από το εκάστοτε κυ-
βερνητικό σχήμα και αρμόδιο σε εκπαιδευτικά θέματα είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ.) με κυρίαρχο χαρακτηριστικό της να είναι η πυραμοειδής 
και ιεραρχημένη διάρθρωση της δομής του (Κόντης κ.ά., 2007: 1388). Ο χαρακτήρας της 
ελληνικής εκπαίδευσης είναι γραμμικός και συγκεντρωτικός.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε ιδιωτική και δημόσια με ραγδαία ανάπτυξη της πρώτης 
συ γκριτικά με τη δεύτερη. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στη χώρα μας υπάγονται κι αυτά στο  
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ) όπως και η δημόσια εκπαίδευ-
σ η. Ο έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα έγκειται αναφορικά με το διδακτικό προσωπικό, τις 
κτι ριακές εγκαταστάσεις και τον αριθμό τάξεων, τμημάτων και των μαθητών αυτών (Ευ-
ρωπαϊκή επιτροπή, 2008). Επίσης, διδάσκονται τα ίδια ελληνόγλωσσα μαθήματα με με-
γαλύτερη έμφαση στα ξενόγλωσσα και στις παρεχόμενες δραστηριότητες.

Εμπλοκή γονέων στην εκπαίδευση ιδιωτικού τομέα
Παράγοντες εμπλοκής γονέων στην εκπαίδευση ιδιωτικού τομέα

Τα πρωταρχικά στοιχεία που ενστερνίζεται ένα παιδί είναι ο σεβασμός και η κατανόηση. Οι 
μετα-αναλύσεις των ερευνών για τις στρατηγικές για υψηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις 
οδηγούν στην εξέταση τριών τύπων γονεϊκής βοήθειας. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται στον  
τρόπο διαπαιδαγώγησης των γονέων στα παιδιά τους μέσω των εξωσχολικών επιμορ φω-
τικών προγραμμάτων που ακολουθούν (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, εκπαι-
δευτικά βιβλία). Ο δεύτερος τύπος είναι η συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχο- 
λείου ή μέσω του εθελοντισμού και της επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό και 
τέ λος, ο τρίτος τύπος είναι ο σχεδιασμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των παιδιών 
βά σει των φιλοδοξιών και προσδοκιών αυτών για τους απογόνους τους (Hill & Tyson, 
2009). 

Όσο περισσότερο μορφωμένοι είναι οι γονείς τόσο μεγαλώνει και η επιθυμία τους για 
την ενίσχυση του κοινωνικού τους κεφαλαίου μέσω των τέκνων τους και διπλασιάζεται η  
συμμετοχική τους δράση στο σπίτι σχετικά με την σχολική προετοιμασία (Hill & Tyson, 
2009). Στον αντίποδα, βρίσκονται οι γονείς που προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικοοι-
κο νομικά στρώματα και οι μειονότητες (Reynolds, 1992). 
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Μέθοδος 

Ο σκοπός της έρευνας

Η παρούσα εργασία έχει ως κυρίαρχο στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτι-
κών ιδιωτικού τομέα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον βαθμό αυτονομίας 
που έχουν στο διδακτικό τους έργο και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς των μαθη-
τών τους στη διαμόρφωση αυτού. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής:

1)  Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του  
ιδιωτικού τομέα για τον βαθμό αυτονομίας του διδακτικού έργου.

2)  Η καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης για τον ρόλο των γονέων στη διαμόρφωση του πλαισίου αυτονομίας του διδα κτι-
κού έργου.

Η αναγκαιότητα της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας καταδεικνύεται από τη βιβλιο-
γρα φική ανασκόπηση. Κατόπιν της εξαγωγής των συμπερασμάτων από το δείγμα των 
συμ μετεχόντων, η έρευνα αναμένεται να συμβάλλει στο να ακουστεί η «φωνή» των εκ παι-
δευτικών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για τη διεκδίκηση του μέγιστου βαθμού αυτονομίας 
τους στο διδακτικό τους έργο και την επίτευξη μιας αρμονικής συνεργατικής δράσης με 
τους γονείς με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους μαθητές. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας καταγράφονται ως εξής:

1)  Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση του ιδιωτι-
κού τομέα αναφορικά με τον βαθμό αυτονομίας που έχουν στο διδακτικό τους έργο;

2)  Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης για  
τον ρόλο των γονέων στη διαμόρφωση του πλαισίου της αυτονομίας του διδακτι κού 
τους έργου;

Η μέθοδος της έρευνας και οι περιορισμοί της

Σύμφωνα με την Παρασκευοπούλου-Κόλλια (2008) η ποιοτική μέθοδος αποτελεί τον 
πλη  ρέστερο τρόπο να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν πληροφορίες και δεδομένα 
που αφορούν την καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων σε μία έρευνα αν και υπάρχουν 
πολ λές εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.

Οι περιορισμοί μίας ποιοτικής έρευνας έγκεινται στα παρακάτω στοιχεία (Braun & Clarke, 
2006· Lincon & Guba, 1985 όπ. αναφ. στο Σαραφίδου, 2011: 84-87 & στο Τσιώλης, 2014:  
380-382· Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 124-126):
1)  Η έρευνα θα πρέπει να διακατέχεται από αξιοπιστία (credibility) του δείγματος.
2)  Η δυνατότητα γενίκευσής της (transferability).
3)  Εν προκειμένω, χρειάστηκε διευκρίνιση ορισμένων ερωτήσεων στους συνεντευξια ζό-

μενους. Αυτό αποτελεί τη φερεγγυότητα (dependability) της ποιοτικής έρευνας. 
4)  Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε έρευνας και από άλλους ερευνητές 

(confirmability). 
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Οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν κατόπιν τήρησης αυστηρών προ-
διαγραφών ούτως ώστε να πληρούν τα αναγκαία χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε της συ-
νέ ντευξης, η αναλυτική ενημέρωσή τους για τον σκοπό της έρευνας και τα στοιχεία της 
ερευνήτριας τόσο προφορικά όσο και γραπτά υπογράφοντας έντυπο συναίνεσης.

Συγκεκριμένα, στην ποιοτική αυτή έρευνα συμμετείχαν συνολικά 20 άτομα. Οι συμ με-
τέχοντες είναι όλοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα. Οι 
14 εξ αυτών είναι εκπαιδευτικοί (ΠΕ70) κατέχοντες δική τους τάξη (Σ…-ΕΚΠ/Τ) ενώ οι 
υπόλοιποι έξι (6) είναι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων όπως λ.χ. θεατρικής αγωγής, φυσικής 
αγωγής, αγγλικών, γερμανικών (Σ….-ΕΚΠ/ΕΙΔ). Στο σύνολό τους είναι κάτοικοι αστικών 
περιοχών του νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Αχαΐας.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα απάντησαν σε πρώ-
το στάδιο σε ερωτήσεις αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ερώτηση για τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση 
γενικά, τα δώδεκα (12) από τα συνολικά είκοσι (20) άτομα έχουν που δουλεύουν από ένα 
(1) έως και έξι (6) χρόνια με τα περισσότερα να εργάζονται τέσσερα (4) έτη. Σημειώνεται 
ότι τα εννιά (9) άτομα είναι εκπαιδευτικοί με δική τους τάξη (ΠΕ70) και οι εναπομείναντες 
τρεις (3) είναι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων όπως φυσικής αγωγής και ξένων γλωσσών. Οι 
άλλοι τέσσερις (4) ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί απάντησαν πως δουλεύουν από επτά (7) 
έως και εννιά (9) χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι Πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70) και ο ένας (1) είναι εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών. Τέ λος, 
οι υπόλοιποι τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί ασκούν το επάγγελμά τους από δέκα (10) έως  
και είκοσι (20) χρόνια με ισοδυναμία μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και ειδικότητας.

Στη δεύτερη δημογραφική ερώτηση για το πόσα έτη εργάζονται στην παρούσα σχολική 
μονάδα στην οποία και διεξήχθη η συνέντευξη, οι τέσσερις εκπαιδευτικοί προσελήφθη-
σαν το προηγούμενο διδακτικό έτος δηλαδή βρίσκονται εκεί έναν χρόνο (οι τρεις είναι εκ-
παιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένας εκπαιδευτικός είναι ειδικότητας), οι τρεις  
δουλεύουν από δύο χρόνια (στο σύνολο τους είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκ παί-
δευσης), οι άλλοι δύο εργάζονται τρία χρόνια (ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευ σης). Παρακάτω, από ένας εκπαιδευτικός εργάζεται στο ίδιο σχολείο τέσσερα έτη 
(εκ παι δευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), πέντε έτη (εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκ-
παί δευσης), επτά έτη (εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), οχτώ έτη (εκ παι δευ τικός 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), 15 έτη (εκπαιδευτικός ξένης γλώσσας). Ιδιαίτερη έμ φα ση  
δίνεται στο γεγονός ότι μόνο τέσσερις εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδι-
κό  τητας από τους ερωτηθέντες παραμένουν στο ίδιο σχολείο για έξι έτη και δύο εκπαι-
δευ τικοί για εννιά έτη εργασίας.   

Στην τρίτη και τελευταία ερώτηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών για τη διε ρεύ-
νη ση της επιλογής ή όχι του συγκεκριμένου σχολείου από τους εκπαιδευτικούς Πρωτο-
βάθ μιας ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι απαντήσεις που ελήφθησαν ήταν οι ακόλουθες: 

Θετικά αποκρίθηκαν οι δεκαέξι (16) ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί και αρνητικά απάντησαν 
οι τέσσερις εξ αυτών. Αναλυτικότερα, έντεκα είναι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευ σης και πέντε οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι επέλεξαν το συγκεκριμένο σχο-
λείο για να εργαστούν ενώ παράλληλα δεν ήταν επιλογή των τριών εκπαιδευτικών Πρω-
το βάθμιας παιδείας και του ενός εκπαιδευτικού ειδικότητας.
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Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος της ημι-δομημένης συ νέ-
ντευξης, με ορισμένες ερωτήσεις και με διατύπωση νέων σχετικών του θέματος που προ- 
έ κυπταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Οι ερωτήσεις ήταν εστιασμένες στη διε ρεύ νηση 
των απόψεων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν με βάση τα ερευνητικά ερω τή μα τα για  
τον βαθμό αυτονομίας του διδακτικού τους έργου και τον ρόλο των γονέων στη δια μόρ-
φωση του πλαισίου αυτού. 

Το περιεχόμενο των ερωτήσεων της συνέντευξης έχει προκύψει από τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση του υπό διερεύνηση θέματος και είναι ελεγμένο τόσο από την ερευνήτρια 
όσο και από την επιβλέπουσα καθηγήτρια.

Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων

Με τη διεκπεραίωση όλων των συνεντεύξεων, της μαγνητοφώνησης και της απο-μαγνη-
το φώνησή τους, υλοποιήθηκε η οργάνωση και η εξαγωγή θεματικών κατηγοριών και υπο - 
κατηγοριών με την απαραίτητη επεξεργασία των πρωτογενών αυτών δεδομένων προ κει-
μένου να δομηθούν βάσει των ερωτημάτων και του σκοπού της ποιοτικής αυτής έρευ νας 
χωρίς τη χρήση κάποιου λογισμικού (Hahn, 2008). Προτιμήθηκε η μέθοδος «ανά λυσης 
πε ριεχομένου» και με την τεχνική της μικροανάλυσης δηλαδή η «γραμμή προς γραμμή» 
ανά λυση του περιεχομένου των ερωτήσεων των συνεντεύξεων (Strauss & Corbin, 1996). 

Προέκυψε έτσι η αρχική ομαδοποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων του οδηγού 
συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ευρεία ομάδα αφορά τις γενικές αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης σχετικά με τον όρο «αυτονομία» και 
την αυτονομία στο διδακτικό έργο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν στον χώρο 
που εργάζονται σήμερα και η δεύτερη στον ρόλο των γονέων στον βαθμό αυτονομίας των 
εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η ύπαρξη των ομάδων αυτών ήταν ιδιαίτερα 
βοηθητική στην ταξινόμηση του πρωτογενούς υλικού και στην ανάδειξη των σχέσεων ακό-
μα κι αν δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες πλευρές της πραγματικότητας (Silverman,  
2000).

Η μέθοδος κωδικοποίησης, η οποία επιλέχτηκε από την ερευνήτρια είναι η Θεματική 
ομαδοποίηση των ερωτήσεων στις συνεντεύξεις (Richards, 2005). 

Παρακάτω ακολουθεί ο σχολιασμός των καταγραφέντων δεδομένων έχοντας την 
ανα γκαία τεκμηρίωση από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. 

Αποτελέσματα

Αναλυτικότερα ως πρώτη Θεματική Κατηγορία (1η ΘΚ) είναι «Τα κριτήρια επιλογής του  
δημόσιου τομέα έναντι του ιδιωτικού». Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί στο πρώτο 
(1ο) ερευνητικό ερώτημα. Από τις απαντήσεις τους προέκυψαν οι εξής έξι (6) Θεματικές 
Υποκατηγορίες (ΘΥΠΚ): Η ελευθερία της διδασκαλίας, η λιγότερη πίεση και το  
ευέλικτο ωράριο εργασίας (1η ΘΥΠΚ). Η επαγγελματική ανέλιξη (2η ΘΥΠΚ). Η επαγ-
γελματική μονιμότητα (3η ΘΥΠΚ). Η αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον 
στο δημόσιο (4η ΘΥΠΚ) και ο τόπος διορισμού (5η ΘΥΠΚ). Ως έκτη (6η) Θεματική Υπο-
κατηγορία (ΘΥΠΚ) αναγράφεται η μισθολογική ισοδυναμία του δημόσιου με τον 
ιδιω τικό τομέα.
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Η δεύτερη Θεματική Κατηγορία (2η ΘΚ) είναι «Η έννοια της αυτονομίας γενικά», η 
οποία απαντά στο 1ο ερευνητικό ερώτημα. Εν προκειμένω, οι Θεματικές Υποκατηγορίες 
(ΘΥΠΚ) είναι τρεις (3): Η ελευθερία επιλογών, αποφάσεων, δράσεων χωρίς πε-
ριο ρισμούς και ελέγχους (1η ΘΥΠΚ), ως χαρακτηριστικό ανεξαρτησίας (2η ΘΥΠΚ) 
και τέλος, της αποδίδουν το χαρακτηριστικό της δεξιότητας της παιδικής ηλικίας με 
έναρ ξη αυτής από πολύ μικρή ηλικία.

Η τρίτη Θεματική Κατηγορία (3η ΘΚ) είναι «Η αυτονομία στο διδακτικό έργο των 
εκ παιδευτικών». Άπτεται του 1ου ερευνητικού ερωτήματος. Διακρίνονται οχτώ (8) Θε-
ματικές Υποκατηγορίες που είναι οι κάτωθι: Η ευελιξία του διδακτικού υλικού (1η 
ΘΥΠΚ), η πλήρης γνώση του αντικειμένου εργασίας (2η ΘΥΠΚ) και η ελευθερία 
δράσεων (3η ΘΥΠΚ). Η τέταρτη Θεματική Υποκατηγορία (4η ΘΥΠΚ) είναι οι κρατικοί 
παράγοντες. Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών-συναδέλφων (5η ΘΥΠΚ). Η έκτη Θεμα-
τι κή Υποκατηγορία (6η ΘΥΠΚ) έχει να κάνει με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αυτονομία του εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση και ο βαθμός αίσθησης 
αυτονομίας τους (7η ΘΥΠΚ). Τέλος, στην όγδοη Θεματική Υποκατηγορία (8η ΘΥΠΚ) ανή-
κει ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού ως παράγοντας στην αυτονομία του. 

Στην τέταρτη Θεματική Κατηγορία (4η ΘΚ) εντάσσεται «Ο ρόλος του οικογενειακού 
και του σχολικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
παιδιού και η εμπλοκή των γονέων στα μαθησιακά ζητήματα», η οποία ανταποκρί-
νεται στο 2ο ερευνητικό ερώτημα. Η πρώτη Θεματική Υποκατηγορία (1η ΘΥΠΚ) είναι οι 
παράγοντες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς των μαθητών στο ιδιωτικό σχολείο. 
Ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στα μαθησιακά ζητήματα και η ποιότητα της 
σχέσης με τον εκπαιδευτικό στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι η δεύτερη Θεματική 
Υποκατηγορία (2η ΘΥΠΚ). Τρίτη και τελευταία Θεματική Υποκατηγορία (3η ΘΥΠΚ) είναι τα 
συναισθήματα των εκπαιδευτικών για την εμπλοκή των γονέων στο διδακτικό 
τους έργο.

Στην τελευταία Θεματική Κατηγορία της έρευνας (5η ΘΚ) βρίσκονται «Τα δικαιώματα 
και οι επιθυμίες του εκπαιδευτικού ιδιωτικού τομέα» και εντάσσονται στο 2ο ερευ-
νητικό ερώτημα. Οι Θεματικές Υποκατηγορίες (ΘΥΠΚ) είναι οι εξής: Η θέσπιση των  
ορίων των εκπαιδευτικών (1η ΘΥΠΚ) και η διατύπωση των επιθυμιών των εκπαι-
δευ τικών (2η ΘΥΠΚ).

Συζήτηση/συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερω τη-
θέντων εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει τον «αυτόνομο» άνθρωπο ως «κυρίαρχο του εαυτού 
του», όπως είχε αναφέρει και ο Wolff (1970). 

Στα συμπεράσματα που προκύπτουν για το διδακτικό του έργο, οι επαγγελματίες εκ παι-
δευτικοί θέλουν να είναι αρωγοί στη δημιουργία της ολόπλευρης προσωπικότητας των 
μα θητών τους σε συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον ανεξαρτήτως ετών προ ϋ πη- 
ρεσίας. Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι έχουν αυτονομία στο δι- 
  δακτικό τους έργο στην ιδιωτική εκπαίδευση εφόσον διαθέτουν και πολυετή εμπει ρία ενώ  
οι υπόλοιποι ότι απολαμβάνουν οριακά την αυτονομία τους καθότι έχουν την λι γότερη 
προϋπηρεσία. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ερευνητικά δεδομένα από προηγούμενες επι-



760 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

στημονικές μελέτες όπου κάθε εκπαιδευτικός έχει διαφορετική αντίληψη της αυτονομίας 
διότι την ασκεί και στον αντίστοιχο βαθμό που του επιτρέπεται (Little, 1990) καθώς και το  
γεγονός ότι κάθε επαγγελματίας δεν αποζητά και τον ίδιο βαθμό άσκησης της αυτονομίας 
του (Hughes, 1975).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για την ευελιξία του διδακτικού υλικού, την 
ευκαιρία για αυτενέργεια των ίδιων και στην επιλογή μεθόδων επιβράβευσης ή ποινής 
της συμπεριφοράς των μαθητών τους, προσαρμοσμένα στη δυναμική της εκάστοτε τάξης 
και τις ανάγκες των μαθητών του τμήματος.

Ορισμένοι, φυσικά, υποστηρίζουν ότι η αυτονομία του εκπαιδευτικού και η αυτονομία 
του διδακτικού έργου είναι έννοιες που ταυτίζονται για το καλό των μαθητών. Σε αυτό 
συμ βάλλει, όπως τονίζουν, το κράτος με τις αλλαγές στους ισχύοντες νόμους, η διοίκηση 
του σχολείου και το υποστηρικτικό συνεργατικό επαγγελματικό περιβάλλον και η ποιότη-
τα της σχέσης με τους γονείς. Σχετικά με τον δεύτερο παράγοντα, ο Latendresse (2005) 
μίλησε για ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών οι γονείς των οποίων είχαν εκδηλώσει τις 
επι θυμίες και τις επιδιώξεις τους για όσο το δυνατόν άνοδο στην εκπαιδευτική τους πο-
ρεία.

Αναφορικά με τη σχέση που έχουν με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στη σχολική 
μονάδα που εργάζονται, η πλειοψηφία αυτών με λίγα έτη εργασίας διατείνεται ότι η καλή  
σχέση επηρεάζει την αυτονομία του καθενός τους στο σημείο, βέβαια, που κι οι ίδιοι επι-
τρέ πουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Η ομαλή συνεργασία φέρνει καλύτερα αποτελέσματα στο 
δι δακτικό έργο, αναφέρουν κάποιοι ενώ άλλοι που έχουν τα περισσότερα χρόνια στις 
σχο λικές αίθουσες διαφωνούν καθώς δεν τα θεωρούν αλληλένδετα έχοντας (Pearson & 
Moomaw, 2005). Δυστυχώς, για μερικούς, η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των μαθητών 
δεν επαφίεται αμιγώς στις ιδιότητες τους.

Ο Bandura (1997) καταδεικνύοντας τους παράγοντες της αυτό-αποτελεσματικότητας 
του εκπαιδευτικού, σημείωσε και τον ρόλο του χαρακτήρα του. Σαφώς, η οικογένεια είναι  
αυτή που χρειάζεται να βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών  
τους ώστε να υπάρχει σύμπνοια και αντιστοιχία των απόψεων τους, γεγονός που εκλαμ-
βά νεται από τους μαθητές και τα αποτελέσματα αυτής είναι άκρως θετικά σε επίδοση 
αλ  λά και στην εν γένει συμπεριφορά των γονέων (Stevenson & Baker, 1987).

Συμπερασματικά, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της έρευνας αυτής καταλήγουν πως ένα 
μό νο ποσοστό των γονέων που έχουν επιλέξει την ιδιωτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους,  
το έκαναν για να έχουν το πρόσχημα να μπορούν να επεμβαίνουν στα μαθησιακά ζητήματα 
λόγω της καταβολής των διδάκτρων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν προϋπηρεσία από ένα 
(1) έως έξι (6) έτη δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία με τη λιγότερη εμπειρία σε αντίθεση με  
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας διατυπώνουν την άποψη ότι η πα ρεμ-
βατική στάση των γονέων γίνεται υποσυνείδητα ή μερικώς εσκεμμένα με διακρι τι κό τητα 
μέσω των μαθητών. Κάποιοι από τους λόγους που οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί δη λώ-
νουν ικανοποιημένοι από τη συχνότητα των συναντήσεων τους με τους γονείς και την τυ πι-
κότητα της σχέσης μαζί τους και τονίζονται τα λίγα έτη προϋπηρεσίας τους. Είναι γεγονός  
ότι η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους κρίνεται ως 
θετικής συνέπειας για αυτά (Driessen et al, 2005 & Latendresse, 2005), αρκεί αυτή να 
εί ναι οριοθετημένη.
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Τον προβληματισμό του εκφράζει ένα μέρος των εκπαιδευτικών της έρευνας με την  
ελάσσονα προϋπηρεσία σχετικά με το κατά πόσο η αξιολόγησή τους στην ιδιωτική βαθμί-
δα εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο ανεργίας στο μέλλον, εξαρτάται από την άποψη των 
γο νέων για αυτούς προς τους προϊσταμένους τους. Η λύση σε αυτούς στο φλέγον ζήτημα 
έρχεται με τη θέσπιση των ορίων των εκπαιδευτικών προς τους γονείς από τα πρώτα 
στά δια της γνωριμίας τους, γεγονός που έχει καταγραφεί και σε προηγούμενη έρευνα 
(Maslach, 1993). 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας ως προσπάθεια 
για την ενίσχυση της αυτονομίας τους, επιζητούν περισσότερη ελευθερία στις διδακτικές 
τους μεθόδους με ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος από μεριάς του αντίστοιχου 
Υπουρ γείου. Επιπλέον, επιδιώκουν αύξηση του χρόνου για συζητήσεις ευρέως περιε χό με-
νου με τους μαθητές τους σε θέματα που άπτονται της καθημερινής τους ζωής και εκτός  
σχολικού περιβάλλοντος. Μολονότι, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι είναι αυτό-
νο μοι στην εργασία τους, μερικώς ή πλήρως και ανεξαρτήτως χρόνων εργασίας, διατυπώ-
νουν την ανάγκη για επίδειξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στο πρόσωπό τους τόσο από τους  
ιθύνοντες του ιδιωτικού σχολείου όσο και από τους γονείς, εύρημα το οποίο συμφωνεί 
με αντίστοιχα αποτελέσματα των ερευνών του Καψάλη (2006, 2009) για έκβαση θετικών 
αποτελεσμάτων στη μαθητική ζωή των παιδιών όταν επιτυγχάνεται η αρμονία των σχέ-
σεων των γονέων με το σχολικό περιβάλλον.

Τέλος, ξεχωριστή αναφορά θα πρέπει να γίνει στη μεταβλητή των «ετών προϋπηρε-
σίας». Όπως καταδεικνύεται από τα ευρήματα της ποιοτικής αυτής έρευνας, παρατηρείται 
πως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση από ένα (1) έως έξι 
(6) χρόνια είναι και εκείνοι που αισθάνονται λιγότερο αυτόνομοι τόσο ως επαγγελματίες 
όσο και στην άσκηση του διδακτικού τους έργου. Επιπλέον, θεωρούν πως η ποιότητα της 
σχέ σης μεταξύ συναδέλφων, ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού-επαγγελματία, η άποψη 
των γονέων των μαθητών τους και η διεύθυνση του σχολείου είναι οι βασικότεροι από τους  
παράγοντες που περιορίζουν την αυτονομία τους. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η επιθυμία 
τους για μεγαλύτερη ελευθερία στην εργασία τους. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς της  
έρευνας με προϋπηρεσία από επτά (7) έως εννιά (9) έτη, αυτοί βιώνουν την επιθυμητή 
ελευ θερία στον εργασιακό τους χώρο αν και ορισμένοι θα ήθελαν και παραπάνω. Τέλος, 
οι εκπαιδευτικοί της έρευνας με πολυετή εμπειρία (από δέκα (10) έως είκοσι (20) χρόνια) 
αν και σε αριθμό είναι μόνο τέσσερις (4) μιλάνε ξεκάθαρα για τη βίωση του απόλυτου 
βαθ μού αυτονομίας τους. Επομένως, τα έτη προϋπηρεσίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
αί σθηση αλλά και στη διεκδίκηση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού- επαγγελματία εν 
προ κειμένω.

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας έγκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι προ έρ-
χονται από το περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα και τη 
χρή ση ενός ερευνητικού εργαλείου, ήτοι της ημι-δομημένης συνέντευξης. Σε μελλοντικές 
έρευνες επέκτασης της μελέτης αυτού του θέματος προτείνονται (α) η χρήση και άλλων 
ερευνητικών εργαλείων όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου 
ή και η επιτόπια παρατήρηση σε ιδιωτικά σχολεία, (β) η συμμετοχή περισσότερων εκπαι-
δευ τικών ιδιωτικής εκπαίδευσης και (γ) η χρήση μιας άλλης μεθόδου όπως θα μπορούσε 
να είναι μια μελέτη περίπτωσης. 
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Abstract

This study presents primary school teachers’ opinions in the private education sector about their 
degree of teaching autonomy and whether their autonomy is influenced by the intervening role 
of their pupils’ parents. In this context, the theoretical part of the study presents the concepts of 
“autonomy”, “teacher autonomy” and “autonomy of the teaching work” as well as the teachers’ 
beliefs of private primary education and the ways with which they are influenced by the involve-
ment of the students’ family environment. The research employs the qualitative paradigm and 
the research tool used is semi-structured interviews. The results of the research reveal a variety 
of limiting factors to the autonomy of teachers and their teaching practice, while some of the 
areas of involvement of the parents/guardians are enumerated. The teachers’ desire for parents’ 
disengagement from their evaluation is also recorded. In general, autonomy has been proved to 
be inextricably linked to the attitude or personality of the teacher and its effects are present in a 
variety of ways. Finally, suggestions are made to improve the position of the teacher within the 
wider context of private education.

Keywords: Autonomy, teacher autonomy, teaching autonomy, parental involvement, teachers’ 
wills, private primary education.
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Περίληψη

Το σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, δεν πρέπει να περιορίζει τις δραστηριότητές του μέσα στο εσω-
τε ρικό του περιβάλλον, αλλά να επεκτείνει την ενεργό συμμετοχή του και στον κοινωνικό περίγυρο, 
ιδιαίτερα με την οικογένεια, προκειμένου να προετοιμάσει τα παιδιά για τη ζωή. Ανάμεσα στις διάφορες 
δράσεις του σχολείου θα πρέπει να είναι η βοήθεια στην οικογένεια, ώστε αυτή να δημιουργήσει ένα 
οικογενειακό περιβάλλον που να διευκολύνει τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο. Ως εκ τούτου η 
«εκπαίδευση» των γονέων αποτελεί μια αναγκαιότητα και η δημιουργία «Σχολής Γονέων» σε κάθε 
σχο λικό συγκρότημα θεωρείται αναγκαία με βασικό σκοπό την εκπαίδευση στη γονεϊκότητα. Η Σχολή 
Γο νέων του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό γονέων και  
με τον τρόπο αυτό να ενδυναμώσει τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας, με γνώμονα τη γενική πρόο-
δ  ο, αγωγή και ανάπτυξη του μαθητή.

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολείο-γονείς, συνεργασία, Σχολή Γονέων.

Εισαγωγή 
Στις μέρες μας το σχολείο, ως ένας κοινωνικός οργανισμός, θα πρέπει, πέρα από τη βασι-
κή του αποστολή για μάθηση, να αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα για τη δημιουργία 
και διατήρηση καλών σχέσεων και αγαστής συνεργασίας με κοινωνικές ομάδες, αλλά και 
για τη συμβολή του στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής στην οποία λειτουργεί. Στο 
πλαί σιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, με 
σκο πό την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στον τομέα της αγωγής των μαθητών. 
Οι καλές σχέσεις με τις οικογένειες των μαθητών φαίνεται να αποτελούν καθοριστικές 
συνιστώσες της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει μια σχολική μονάδα.

Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται διάφορες πρακτικές καλών σχέσεων σχο-
λείου και οικογένειας με σκοπό την ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του  
παιδιού (Συμεού, 2003). Ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις, συγκαταλέγεται και η βοήθεια 
του σχολείου στην οικογένεια με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος 
για την ανατροφή του παιδιού στο σπίτι αλλά και την εκπαίδευσή του στο σχολείο (Ep-
stein 1992, 1995).

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν γονείς που δεν ικανοποιούνται με τις γνώσεις τους για την 
αγωγή των παιδιών ή δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, έχο-
ντας πρακτικές και συναισθηματικές ελλείψεις. Σε τέτοιου είδους προβλήματα έρχεται να 
απαντήσει η εκπαίδευση γονέων, θεσμός αρκετά παλιός που στις μέρες μας υλοποιείται 
από διαφόρους φορείς που φιλοξενούν τις «Σχολές Γονέων».
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι:
1. να εξετάσει την εκπαίδευση γονέων στην Ελλάδα και στον κόσμο, κάνοντας μια σύντο-

μη ιστορική αναδρομή στις Σχολές Γονέων, τον σκοπό και τη σημασία τους
2.  να επισημάνει την αναγκαιότητα λειτουργίας Σχολής Γονέων μέσα στη σχολική μονά-

δα
3.  να παρουσιάσει την περίπτωση του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης στο οποίο λειτουργεί 

Σχο λή Γονέων την τελευταία πενταετία

Ιστορικό πλαίσιο

Από την αρχή του πολιτισμού οι γονείς «εκπαιδεύονται» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για 
να αποδεχθούν κάποιες αρχές για την ανατροφή των παιδιών. Σε κάθε ιστορική περίοδο 
συναντάμε απόψεις για τα παιδιά και πώς οι γονείς μπορούν να τα πειθαρχήσουν και να 
τα προετοιμάσουν ώστε να γίνουν καλοί πολίτες στην κοινωνία την οποία ζούνε ( Kagan, 
Powell, Weissbound and Zigler, 1987).

Η εκπαίδευση γονέων, ως ξεχωριστό πεδίο μελέτης, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1910 στην  
Αμερική, όπου νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και άλλοι λειτουργοί ψυ χικής  
υγείας παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε διαφορετικούς πληθυσμούς γονέων (Campell 
and Palm, 2004). Τη δεκαετία του 1930 χιλιάδες ενήλικοι συμμετείχαν σε ομάδες γονέων 
και παρουσιάστηκαν πολλά ερευνητικά δεδομένα για το πεδίο (Fine & Henry, 1989).

Στην Ευρώπη, το ίδιο διάστημα, οι πρώτες ομάδες γονέων που συναντάμε είναι στη 
Βιέννη και διοργανώνονται από τον Alfred Adler. Ουσιαστικά, η εκπαίδευση γονέων ακο-
λουθεί τις εκάστοτε κοινωνικές τάσεις και διαμορφώνεται από τις απόψεις για τη φύση  
και την ανατροφή του παιδιού. Η ραγδαία εξάπλωση της εκπαίδευσης των γονέων έλαβε  
χώρα από τη δεκαετία του 60 και μετά. Οι κοινωνικές συνθήκες που έστρεψαν το έντονο 
ενδιαφέρον στους γονείς ήταν: 1. οι γονείς είχαν σταδιακά θεωρηθεί ως η πιο σημαντική 
επι ρ ροή στην ανάπτυξη των παιδιών, 2. θεωρήθηκε ότι το σχολείο δεν ήταν τόσο αποτε -
λε σματικό στο να αλλάξει τα παιδιά, 3. οι οικογένειες διακατέχονταν από μεγαλύτερο 
κοι νω νικό άγχος, 4. υπήρχαν στοιχεία ότι πολλοί γονείς δεν ήταν αποτελεσματικοί, 5. η 
νέα επι στημονική γνώση για την ανατροφή των παιδιών ήταν διαθέσιμη (Fine and Henry, 
1989).

Οι Σχολές Γονέων ξεκίνησαν στην Ελλάδα το 1962 με πρωτοβουλία της ψυχολόγου 
Μαρίας Χουρδάκη που εισάγει τον θεσμό από τη Γαλλία με σχετική διάλεξη στην αίθουσα 
της ΧΕΝ, η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη της πρώτης Σχολής Γονέων. Οι εγγραφές, 
ξεπερνώντας τις προσδοκίες, φτάνουν τις 300 στον αριθμό (Χουρδάκη, 2000). Ο όρος 
«Σχολές Γονέων» αποτελεί μετάφραση του γαλλικού “ Ecole de parents”. 

To 1964 ιδρύεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων, ως μορφωτικό σωματείο  
το οποίο αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γο-
νέων (Federation Internationale pour l’ Education des Parents F.I.E.P.) που είχε ιδρυθεί  
την ίδια χρονιά. Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία Σχολών Γονέων 
σε όλη την Ελλάδα. 

Στο τέλος της δεκαετίας του ’90 αρχίζει η λειτουργία Σχολών Γονέων σε συνεργασία 
με διαφόρους φορείς, με δήμους, με συλλόγους γονέων και με σχολεία, κυρίως ιδιωτικά 
όλων των βαθμίδων.
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Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι : α) η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, β) η προ-
στασία της ψυχικής υγείας των γονιών και των υπολοίπων μελών της οικογένειας, δια μέ-
σου της επιστήμης της Ψυχολογίας ( Χουρδάκη, 2000). Η θεματολογία επιλέγεται ανάλογα  
με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των γονέων της κάθε ομάδας (Παππά, 2006).

Η σημασία της λειτουργίας σχολής γονέων στο σχολείο

Το σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, δεν πρέπει να περιορίζει τις δραστηριότητές του μέσα  
στο εσωτερικό του περιβάλλον, αλλά να επεκτείνει την ενεργό συμμετοχή του και στον  
κοινωνικό περίγυρο, ιδιαίτερα στην οικογένεια, προκειμένου να προετοιμάσει τα παιδιά για  
τη ζωή (Fullam, 2005). Στη σχετική διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και με δεδομένο ότι  
είναι ανοικτό το ίδιο το σχολείο και το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα προς τις οικογέ-
ν ειες των μαθητών προτείνονται διάφορες πρακτικές σχέσεων σχολείου και οικογένειας 
(Συ μεού, 2003).

Ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις ξεχωριστή θέση κατέχει η πρόταση του Epstein 
(1992, 1995), ένα από τα βασικά σημεία της οποίας είναι ηή έμπρακτη βοήθεια του σχο-
λείου στην οικογένεια, ώστε αυτή να δημιουργήσει ένα οικογενειακό περιβάλλον που να 
διευ κολύνει τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο.

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στη ελληνική σχολική πραγματικότητα, παρα τη-
ρού με ότι ο Ζάχαρης (1985), ανάμεσα στις ενέργειες της σχολικής διεύθυνσης οι οποίες 
μπο ρούν να ενδυναμώσουν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, τονίζει τη σημασία της 
οργάνωσης σχολικών συγκεντρώσεων των γονέων για την ανάπτυξη σε αυτούς θεμάτων 
που έχουν άμεση σχέση με τη γενική αγωγή των παιδιών τους και με τη δυνατότητα της  
δικής τους συμβολής για την καλύτερη επίτευξη της αποστολής και των γενικών επιδιώ-
ξεων του σχολείου.

Ορισμοί στην εκπαίδευση των γονέων έχουν δοθεί πολλοί, αλλά ίσως ο παρακάτω διτ-
τός ορισμός είναι ο πιο χαρακτηριστικός: «είναι μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευ- 
 ρά των γονέων να αποκτήσουν μια κατανοητική στάση προς τα παιδιά τους ως αναπτυσ-
σόμενες προσωπικότητες και είναι μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά των ορ-
γανισμών και των φορέων που υπηρετούν τα παιδιά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των  
γονέων για τη νέα γνώση της ζωής των παιδιών, προς όφελος του παιδιού στο σπίτι αλλά  
και στο σχολείο και την κοινότητα» (Whipple, G. M., 1929).

Για να είναι επιτυχημένο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων/οικογενειών θα πρέπει 
οι γονείς να ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των παιδιών τους και να είναι πρόθυμοι 
να συμμετέχουν σε ενέργειες για την βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας. Τα 
κίνητρα που ωθούν τους γονείς να συμμετέχουν σε Σχολές Γονέων που λαμβάνουν χώρα 
σε σχολικά πλαίσια είναι τα εξής (Παππά, 2006):
1. Η διάθεσή τους να εμπλακούν στη σχολική πραγματικότητα
2. Η επιθυμία τους για την πρόοδο του παιδιού
3. Το ενδιαφέρον τους για τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και εκτός σχολείου
4. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η άσκηση γονεϊκών δεξιοτήτων
5. Η υποστήριξη που θα λάβουν από τον εισηγητή και από άλλους γονείς
6. Η επιθυμία τους να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους γονείς που έχουν  

παιδιά στο σχολείο.
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Για τη σχέση σχολείου οικογένειας έχουν προταθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα (Γεωρ-
γίου, 2009), ανάμεσα στα οποία ενδιαφέρον παρουσιάζει το σφαιρικό ή μοντέλο των επι - 
 καλυπτόμενων σφαιρών. Το μοντέλο αυτό διατυπώθηκε από τη Joyce Epstein και θεωρεί  
το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα τρεις σφαίρες που βρίσκονται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οι σφαίρες αυτές είτε πλησιάζουν η μια την άλλη είτε απο-
μακρύνονται, ανάλογα με τις δυνάμεις που ασκούν πάνω τους διάφοροι παράγοντες (ηλι-
κία παιδιού, στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών, στάση ευρύτερης κοινότητας). Το σφαιρι-
κό μοντέλο αναγνωρίζει ότι η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα πραγματοποιούν 
διάφορες δραστηριότητες ξεχωριστά, για τις οποίες αν συνεργαστούν θα μπορούν να πα - 
ράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τα παιδιά. (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2007).

Σύμφωνα με έρευνα της Beth Simon σε 1000 γυμνάσια και 11.000 γονείς, η γονεϊκή 
εμπλοκή συμβάλλει αποτελεσματικά στη σχολική επιτυχία (Simon, 2004). Η ανάλυση δε-
δο μένων που συνέλεξε φανερώνει ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στην πολιτική του σχολείου 
και στη συμμετοχή των γονέων. Για παράδειγμα, στα σχολεία που παρείχαν πληροφόρηση 
σχετικά με το πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μελετήσουν, πε-
ρισσότεροι γονείς βοηθούσαν στα μαθήματα.

Εφόσον δοθεί στους γονείς η κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη, οι περισσότε ροι 
γονείς και επιθυμούν και καθίστανται ικανοί να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να εί ναι 
αποτελεσματικοί (Δοδοντσάκης, 2001).

Μέχρι πρόσφατα η συνεργασία σχολείου και οικογένειας περιοριζόταν μόνο στις προ-
καθορισμένες συναντήσεις για τη βαθμολογία και σε περιπτώσεις προβλημάτων συμπε-
ρι φοράς του παιδιού.. Η γονεϊκή μέριμνα αφορά στη βοήθεια σε όλες τις οικογένειες να 
επι τύχουν τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη μάθηση. Το μοντέλο της 
Epstein προτείνει την οργάνωση μηνιαίων προγραμμάτων για την καλύτερη ενημέρωση-
εκπαίδευση των γονέων (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2007) σε ειδικά θέματα, ανάλογα με την ηλι - 
κία των παιδιών. Στην ελληνική πραγματικότητα αυτός ο τύπος γονεϊκής εμπλοκής επι-
τυγ χάνεται με την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολών Γονέων μέσα στα σχολικά συ γκρο-
τήματα.

 
Η σχολή γονέων του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Το 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας με τους  
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών,ν, οργανώνει «Σχολή Γονέων» με πρωτοβουλία της 
Διευθύντριας του σχολείου. Σκοπός της «Σχολής» είναι η στήριξη των γονέων ώστε να 
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός 
διαμορφώνεται στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση απογευματινές ομιλίες-συζητήσεις 
με ειδικούς επιστήμονες που στόχο έχουν την προαγωγή των γνώσεων των γονέων σχε-
τικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών τους που 
βρί σκονται στο κρίσιμο στάδιο της εφηβικής ηλικίας. Η δράση αυτή διοργανώνεται σε συ-
νεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄  
Αθήνας, το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Α΄ Αθήνας (Κ.Ε.Σ.Υ),  
αλλά και άλλους φορείς όπως το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ηλιούπολης και γει το νι-
κών Δήμων, το ΚΕΘΕΕΑ, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον Ερυθρό Σταυρό, ψυ-
χολόγους, ιατρούς, διατροφολόγους κλπ.
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Οι ομιλίες περιλαμβάνουν θεματικές όπως προβλήματα συμπεριφοράς εφήβων, σχέ -
σεις γονέων-εφήβων, μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, συνεργασία σχολείου-οι-
κογένειας, άγχος εξετάσεων και βαθμολογίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, υιοθέτηση 
καλών διατροφικών συνηθειών, εξαρτήσεις, ιατρικά θέματα κλπ. Στο τέλος του σχολικού 
έτους δίνεται επίσης η ευκαιρία στους γονείς, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, να εκ-
φρά σουν το ενδιαφέρον τους για ένα θέμα συζήτησης το οποίο δεν έχει καλυφθεί. 

Η Σχολή Γονέων του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα 
με γάλο αριθμό γονέων και με τον τρόπο αυτό να πετύχει :
•	 Τη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
•	 Την ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα στη σχολική κοινότητα
•	 Την εμπλοκή εκπαιδευτικών στις συναντήσεις και την αλληλεπίδραση με τους γονείς
•	 Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
•	 Τη συμμετοχή γονέων και από γειτονικά σχολεία
•	 Την προβολή του σχολείου
•	 Την αποδοχή από την κοινωνία

Συζήτηση/συμπεράσματα

Είναι χρόνια τώρα που έχει αναγνωριστεί από πολλούς παιδαγωγούς και γονείς η σημ-
ασία που έχει για την αγωγή των παιδιών η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. 
Βασικός λόγος για τη συνεργασία αυτή είναι το γεγονός ότι οι οικογένειες των μαθητών 
είναι το τμήμα του κοινωνικού συνόλου της περιοχής που βρίσκεται στη στενότερη συ-
νάρτηση με το σχολείο. Συνεπώς, οι καλές σχέσεις με τις οικογένειες των μαθητών φαί-
νεται να αποτελούν καθοριστικές συνιστώσες της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει 
μια σχολική μονάδα. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η σχολική διεύθυνση θα μπορέσει να δη μι-
ουρ γήσει πλαίσιο αγαστής συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων των μαθη-
τών. Στη σχετική βιβλιογραφία και με δεδομένο ότι είναι «ανοικτό» το ίδιο το σχολείο και 
το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα προς τις οικογένειες των μαθητών προτείνονται διά-
φο ρες πρακτικές σχέσεων σχολείου και γονέων των μαθητών (Συμεού, 2003). Ανάμεσα 
στις πρακτικές αυτές ξεχωρίζει η μέριμνα του σχολείου για την εκπαίδευση των γονέων 
στην γονεϊκότητα που είναι και ο βασικός σκοπός των Σχολών Γονέων.

Συνεπώς, η δημιουργία Σχολής Γονέων σε κάθε σχολική μονάδα θα συμβάλει στην εν-
δυ νάμωση των σχέσεων σχολείου και οικογένειας και θα δημιουργήσει στους γονείς την  
αίσθηση ότι το σχολείο μεριμνά γι’ αυτούς και τους υποστηρίζει στις δυσκολίες που αντι-
με τωπίζουν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Οι γονείς που συμμετέχουν στη Σχολή Γονέων του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης υποδέ-
χτη καν τον θεσμό με ενθουσιασμό και δηλώνουν ότι οι γνώσεις που αποκτούν τους 
βοη θούν να εγκαθιδρύσουν κανόνες καλύτερης επικοινωνίας στην οικογένεια. Επιπλέον, 
δη λώ νουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επάρκεια στον γονεϊκό τους ρόλο και εκδη λώ-
νουν ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δράσεις της Σχολής. Τέλος, στην πορεία των συ να-
ντήσεων της ομάδας, οι γονείς στρέφονται στον εαυτό τους, αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι  
μόνο εάν επιφέρουν αλλαγές οι ίδιοι, θα μπορέσουν να επηρεάσουν τα παιδιά τους και το  
γενικότερο κλίμα της οικογένειας.
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Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η εκπαίδευση των γονέων μπορεί να κάνει τη διαφορά, 
ελ πίζουμε ότι η δημιουργία Σχολής Γονέων σε κάθε σχολική μονάδα θα συμβάλει στην 
εν δυ νάμωση των σχέσεων σχολείου και οικογένειας και θα ωφελήσει τους γονείς, με 
γνώ μονα πάντα τη γενική πρόοδο, αγωγή και ανάπτυξη των μαθητών.
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Abstract

The school, as a social institution, should not restrict its activities within its inner environment, 
but expand its active participation in the social surroundings as well, especially with the family, 
in order toin order to prepare the children for life. Among the different actions of the school, the 
assistance to the family is necessary so that they create a family environment that facilitates the 
child’s attendance at school. As a result, the parental education is a necessity and the creation of 
a “Parents’ School” in a every school is considered to be is considered to be of major importance. 
The “Parents’ School” of the 3rd High School of Ilioupolis has managed to attract a large number of 
parents and in this way to foster parental skills and enforce the relationship between the school 
and the family, aiming at the general progress, education and development of the students.

Keywords: School-parents, cooperation, School for parents.
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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί έναν όρο που απασχολεί ολοένα και περισ-
σό τερο σε διεθνές επίπεδο τους οργανισμούς γενικά αλλά και την κοινή γνώμη. Το ενδιαφέρον αυτό  
πηγάζει αφενός από μια νέα στρατηγική που υιοθετούν οι οργανισμοί διεθνώς, η οποία επιτάσσει την  
εξισορρόπηση του ρόλου τους ανάμεσα στην κερδοφορία και την ενεργό συνεισφορά στο περιβάλλον, 
φυ σικό και κοινωνικό, στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται και αφετέρου από έναν περισσότερο 
συνειδητοποιημένο και απαιτητικό πολίτη. Ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει το δικό του μεγάλο μερίδιο 
στη συλλογική ευθύνη με στόχο την κατοχύρωση της προόδου και της κοινωνικής συνοχής. Εκπαι δεύ-
ο ντας τους νέους πάνω σε τομείς που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, θα καταφέρουμε να χτίσουμε 
προ σωπικότητες με ανθρωποκεντρική κουλτούρα.

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολείο-κοινωνία, κοινωνική ευθύνη

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια οι αυξανόμενες πιέσεις των καταναλωτών ώθησαν τις επιχειρήσεις να  
εφαρμόσουν έναν νέο και πρωτοποριακό τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών τους. Έναν 
νέο τρόπο που ξεπερνά τα όρια της δωρεάς και της φιλανθρωπίας του παρελθόντος και 
περιλαμβάνει την καθολική ευθύνη για το περιβάλλον, την εφαρμογή καλύτερων και πιο  
αποτελεσματικών εργασιακών πρακτικών, την υπεύθυνη φροντίδα και προάσπιση των το-
πικών κοινοτήτων καθώς και την αναγνώριση πως η επιτυχία τους δεν εξαρτάται μόνο από 
την τιμή ή την ποιότητα των προϊόντων τους αλλά και από το πώς συνολικά αλληλεπι δρούν 
και επηρεάζουν τους εργαζόμενους, την κοινότητα και γενικά τα ενδιαφερόμενα μέρη κα-
θώς επίσης και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση, έγινε  
γνωστή ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.). Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η έννοια 
της Ε.Κ.Ε πηγάζει από πολύ παλιά και κατά το πέρας των χρόνων μετονομάστηκε στον ση - 
μερινό όρο.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μια έννοια που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις αλ -
λά αφορά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων τα οποία έχουν ως υποχρέω-
ση να μεταβιβάζουν και να γαλουχούν τους νέους με αξίες, πιστεύω αλλά και την έννοια 
της ηθικής. Επομένως, η έννοια της κοινωνικής ευθύνης στον χώρο της εκπαίδευσης βα - 
 σίζεται στη δυναμική σχέση σχολείου-κοινωνίας και αποτελεί τη συστηματική και εθελο -
ντι κή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες με κοινωνική, περιβαλλοντική και πο-
λι τι στική διάσταση.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι:
1.  να εξετάσει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να προσδιορίσει τον 

ορι σμό της
2.  να επισημάνει την έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης του σχολείου
3.  να παρουσιάσει δράσεις και ενέργειες της σχολικής μονάδας με τις οποίες οι μαθητές 

εκ παιδεύονται στον ρόλο του κοινωνικά υπεύθυνου πολίτη.

Εννοιολογικός προσδιορισμός της Ε.Κ.Ε.

Παρά το γεγονός πως ο όρος είναι σύγχρονος, για παράδειγμα, Mueller (2009), Smith 
(2003), Carroll (1991), σύμφωνα με τον Davis (1973) η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν 
είναι μια νέα ιδέα αλλά έχει συζητηθεί στη βιβλιογραφία για περισσότερο από έναν αιώνα. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον 19ο αιώνα, όπου έγινε η μετάβαση από τη γεωργική πε ρίο-
δο στη βιομηχανική περίοδο, εξελίχθηκαν στην Ευρώπη καθώς και στην Αμερική διάφο ρα  
κοινωνικά μοντέλα, στο πλαίσιο των οποίων οι επιχειρήσεις-οργανισμοί εξέφραζαν και 
δια τύπωναν με διάφορους τρόπους την κοινωνική τους υπευθυνότητα. Αυτό γινόταν είτε  
με την προσφορά κατοικίας και τροφής στους εργαζόμενους, είτε φροντίζοντας για αυτούς  
και τις οικογένειες τους (Mueller, 2009). 

Στις ημέρες μας, το νόημα καθώς και το περιεχόμενό της Ε.Κ.Ε είναι περίπλοκο (Okoye, 
2007) και της έχουν αποδώσει πολλά και διαφορετικά νοήματα και ορισμούς. Παρακάτω, 
παρουσιάζονται οι τρεις (3) όροι που προσδιορίζουν την Ε.Κ.Ε και το νόημά της:
•	 Εταιρικός: Αφορά όλες τις επιχειρήσεις (για παράδειγμα εθνικές και πολυεθνικές)
•	 Κοινωνικός: Νοείται η κοινωνική πτυχή που καλείται να προστατεύσει το σύνολο των 

επιχειρήσεων, κατά την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση
•	 Ευθύνη: Αφορά στις βασικές λειτουργίες και σκοπούς που θα πρέπει να εκπληρώσουν 

οι επιχειρήσεις στην κοινωνία
Υπάρχουν πολλές και εκτενείς θεωρίες για το τί θα έπρεπε να σημαίνει Ε.Κ.Ε. Με δια-

φορά όμως, η πιο διαδεδομένη και αποδεκτή προσέγγιση της Ε.Κ.Ε είναι αυτή του Carroll 
(1999), σύμφωνα με τον οποίο η Ε.Κ.Ε έχει 4 πτυχές, την οικονομική, τη νομική, την ηθική 
και την φιλανθρωπική πτυχή. 

Πιο αναλυτικά, η οικονομική πτυχή αναφέρεται στην υποχρέωση της επιχείρησης για 
με γιστοποίηση των κερδών της. Η νομική πτυχή αναφέρεται στις νομικές υποχρεώσεις της  
επιχείρησης που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο. Η ηθική πτυχή περιλαμβάνει την υπευ-
θυνότητα της επιχείρησης προς δραστηριοποίηση σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα και  
κανόνες. Τέλος, η φιλανθρωπική πτυχή είναι οι ενέργειες αυτές που αποσκοπούν στην ικα- 
 νοποίηση των προσδοκιών της κοινωνίας και της σωστής διακυβέρνησης της επιχεί ρη σης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πράσινη Βίβλος, 2001) πήρε και ενσωμάτωσε πολλά στοιχεία 
από τον ορισμό του Carroll (έτος), και όρισε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως “την έννοια 
σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις  
επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη”.

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε έναν νέο ορισμό της Ε.Κ.Ε και την ορίζει ως  
την “ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία” (Πράσινη Βίβλος, 
2011). Προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι ο σεβασμός της ισχύου-
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σας νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για να 
ανταποκρίνονται πλήρως στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να  
καθιερώσουν διαδικασίες για την ένταξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντο λο-
γικών πτυχών και των πτυχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του  
καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και στη βασική στρατηγι-
κή τους σε στενή συνεργασία τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό:
•	 τη δημιουργία, στον μέγιστο βαθμό, κοινών αξιών για τους ιδιοκτήτες/μετόχους και 

για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία στο σύνολό της
•	 τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών συνεπειών 

τους.

Σήμερα μια εταιρεία, επιχείρηση ή οργανισμός που υιοθετεί δράσεις κοινωνικής ευ θύ νης:
•	 Δεσμεύεται απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος: Αναπτύσσει & εφαρμόζει 

προ γράμματα ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, κάνει ορθολογική χρή-
ση των φυσικών πόρων, εφαρμόζει προγράμματα και λαμβάνει δράσεις πρόληψης της 
ρύπανσης

•	 Ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, σέβεται τα δι-
καιώ ματα του καταναλωτή, διασφαλίζει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, συναλ λάσ-
σεται με διαφάνεια

•	 Αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, παρέχει κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, παρέχει εκπαίδευση στους εργαζόμενους, ίσες ευ-
καιρίες για απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη,

•	 Συμμετέχει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας στους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της απασχόλησης

Η κοινωνική ευθύνη στην εκπαίδευση

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μια έννοια που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις αλ λά 
αφορά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, ο ρόλος των οποίων δια μορ- 
φώνεται όχι μόνο ως προς τη μεταφορά και μετάδοση γνώσης αλλά και ως προς τη δια-
μόρ φωση υπεύθυνων πολιτών.

Στη σύγχρονη κοινωνία η έννοια της ευθύνης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο, είναι απόλυτα συνυφασμένη με την πρόοδο και τον πολιτισμό. Ο εκπαιδευτικός 
κό σμος έχει το δικό του μερίδιο στη συλλογική ευθύνη με στόχο την κατοχύρωση της 
προόδου και της κοινωνικής συνοχής. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
απαι τεί νέες δεξιότητες, καθώς και αλλαγές στις αξίες και τη συμπεριφορά. Τα κράτη μέλη  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ενσω-
μα τώσουν την Ε.Κ.Ε και την αειφόρο ανάπτυξη σε σχετικά προγράμματα σπουδών, μεταξύ 
άλλων σε δευτεροβάθμιο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο (ΕΕ, Πράσινη Βίβλος, 2011) 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι δεν είναι μια νέα ιδέα αλλά έχει συζητηθεί στη βι-
βλιογραφία και στο παρελθόν. Όμως τα τελευταία χρόνια η έννοια της Ε.Κ.Ε έχει έρθει και 
στον ακαδημαϊκό κλάδο όπως και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους (Dentchev, 2005) 
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Πολυάριθμα άρθρα έχουν γραφτεί για την εκπαίδευση της Ε.Κ.Ε στην Τριτοβάθμια Εκ -
παίδευση και έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά όπως το International Journal of  
Sustainability in Higher Education (IJSHE) και το Journal of Management Education 
και εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η Ε.Κ.Ε έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών 
στους ακαδημαϊκούς χώρους και πώς έχει ενσωματωθεί στον τρόπο λειτουργίας των πα-
νεπιστημίων (Alvarez and Rogers, 2006),

Πολλοί τομείς και κλάδοι πανεπιστημίων έχουν ενστερνιστεί αυτή την νέα φιλοσοφία. 
Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων κλάδων είναι η μηχανολογία, η πληροφορική, η αρχιτε-
κτονική και ο τουρισμός (Fien, 2002· Down, 2006· Wright, 2003).

Επίσης, σχολές σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να υλοποιούν κοινωνικές, υπεύθυνες 
πρω τοβουλίες με στόχο την εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών, στελεχών και εργα ζο-
μένων, οι οποίοι τελικά θα έρθουν αντιμέτωποι με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονο-
μικά συστήματα σε όλη τους τη σταδιοδρομία (Deale et. al., 2009· Stubbs & Schapper, 
2011).

Τέλος, αντικείμενο συζήτησης έχει γίνει το γεγονός αν πρέπει η Ε.Κ.Ε να διδάσκεται ως  
αυτόνομο μάθημα μέσα στο πρόγραμμα σπουδών ή αν θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο 
πρόγραμμα που θα υποστηρίζει από τη βάση την έννοια και το περιεχόμενο της Ε.Κ.Ε 
(Christensen et al., 2007· Rusinko, 2010).

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την εθελοντική εκπόνηση κάποιων και-
νοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων εκ μέρους εκπαιδευτικών και μα θη-
τών, όπως είναι για παράδειγμα τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

Τα προγράμματα αυτά καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και στόχο 
έχουν να φέρουν εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επαφή με νέους τρόπους διδασκαλίας και  
μάθησης που συνάδουν με τις νέες μεταβαλλόμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελμα-
τικές και άλλες συνθήκες της σύγχρονης εποχής σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο όπου απαι - 
τείται η εξοικείωση με νέες πρακτικές και δράσεις.

Βέβαια, για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί 
όπως εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένος αριθμός εθελοντών μα-
θη   τών ανά πρόγραμμα και παραμονή στο σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου. Όταν  
όμως τα προγράμματα αυτά ολοκληρώνονται, έχουν σημαντικά αποτελέσματα και τερά-
στια οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η κοινωνική ευθύνη των εκπαιδευτικών οργανισμών αποτελεί βασικό μοχλό της κοι νω-
νικής προόδου και της κοινωνικής συνοχής. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες πρέπει 
να είναι καινοτόμες και εξωστρεφείς, οι οποίες ταυτόχρονα επιδεικνύουν υπευθυνότητα 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο συνεισφέροντας στην εμπειρία του.

Εφαρμογή της κοινωνικής υπευθυνότητας στο σχολείο

Μια αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας σε ένα 
σχο λείο μπορεί να αφορά τέσσερις βασικούς άξονες δράσης: Χώρος Εργασίας, Εκπαιδευ-
τική Κοινότητα, Περιβάλλον και Κοινωνία, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτο βου-
λίες για καθέναν από αυτούς (Μπρίνια, 2008)

Εργασιακό Περιβάλλον: στον χώρο εργασίας μπορεί να εστιαστεί στην ανάπτυξη των 
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ανθρώπων εκ των έσω, δηλαδή στην καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Στο πλαίσιο 
αυτό, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου καθώς μέσα σε ένα κα-
τάλληλα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής καλείται να χειριστεί τον αν-
θρώ πινο παράγοντα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ως ηγέτης ο διευθυντής καλείται 
να δημιουργεί το κατάλληλο επικοινωνιακό κλίμα, να συνεργάζεται με το ανθρώπινο δυ - 
ναμικό του σχολείου του και να φροντίζει ώστε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φο ρείς,  
το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευ-
τι κούς σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά με την προώθηση ίσων ευ-
και ριών για όλους (Σαΐτης, 2008). Επίσης, κύριο μέλημα τόσο του διευθυντή όσο και των 
υπο λοίπων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα πρέπει να είναι η υγιεινή και ασφά λεια  
στους χώρους εργασίας. Για παράδειγμα, η καλή χρήση και συντήρηση του κτιρίου και η 
καθαριότητα όλων των χώρων είναι σημαντικοί παράγοντες για την υγεία και ασφάλεια 
όλου του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας.

Παρουσία στην Εκπαιδευτική Κοινότητα: η υπεύθυνη παρουσία στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα σηματοδοτείται από την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων κοινωνικού, περι-
βαλ  λοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα οποία συμμετέχουν όσο το δυνατόν πε-
ρισ σότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη δημιουργία 
προ στιθέμενης αξίας για την κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, βασικό καθήκον της σχολικής 
δι εύθυνσης είναι η δημιουργία και η διατήρηση δεσμών με εκπαιδευτικές μονάδες της ευ-
ρύτερης περιοχής του σχολείου, γιατί δεν είναι αρκετό να νιώθει ο διευθυντής μιας σχο-
λικής μονάδας ότι η μονάδα του «αποτελεί ένα κύτταρο του όλου οργανισμού που λέ γεται 
«εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας», ένα τμήμα του όλου χώρου της εκπαίδευσης. Πρέ πει 
αυτό να γίνει ιδιαίτερα αισθητό και στα άλλα σχολεία της περιοχής. Περισσότερο, ακό μα, 
πρέπει όλα τα σχολεία να αποδείξουν στο κοινωνικό σύνολο της περιοχής ότι απο τελούν 
τμήματα της προσπάθειας, μέλη του ίδιου ενιαίου οργανισμού, της εκπαίδευσης της χώ - 
ρας» (Ζάχαρης, 1985). Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας διαφόρων σχολικών μονάδων θεω- 
 ρείται βασικός παράγοντας τόσο για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ανάμεσα  
στους διδάσκοντες πάνω σε παιδαγωγικά και κοινωνικά θέματα όσο και για την οργάνωση 
κοινών σχολικών εκδηλώσεων, ημερίδων, φιλανθρωπικών δράσεων, σχολής γονέων κ.λπ. 
Εξάλλου, η συνεργασία των σχολείων στην οργάνωση δραστηριοτήτων που αφορούν στο 
κοινωνικό σύνολο της περιοχής, όχι μόνο θα συνδέουν τα σχολεία περισσότερο μεταξύ 
τους αλλά και θα παρουσιάζουν τον τομέα της εκπαίδευσης της περιοχής ως ένα ενιαίο 
και αδιάσπαστο δημιουργικό σύνολο (Σαΐτης, 2008)

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση: σε θέματα περιβάλλοντος, μπορεί να εφαρμοστεί μια πο-
λύ συγκεκριμένη πολιτική μέσα από προγράμματα ανακύκλωσης, δεντροφύτευσης, οικο  - 
λογικών μετακινήσεων με προτάσεις για την τοπική κοινωνία κλπ. Η συνεργασία με ορ γα-
νώσεις, τοπικούς φορείς και τον Δήμο μπορεί να βοηθήσει ώστε οι μαθητές να απο κτή σουν  
οικολογική συνείδηση και κοινωνική υπευθυνότητα. Η τοπική κοινωνία και το περιβάλ λον  
είναι άλλωστε πηγή μάθησης για τα παιδιά, ίσως η πιο σημαντική πηγή μετά τους εκπαι δευ-
τικούς, γι’ αυτό το σχολείο θα πρέπει να αναπτύσσει δραστηριότητες που θα συμβάλουν 
στην επίλυση τοπικών προβλημάτων. Η αναδάσωση μιας μικρής δασικής περιοχής, η «υιο-
θέτηση» και φροντίδα ενός πάρκου της γειτονιάς ,η συμβολή των μαθητών στην τήρηση 
καθαρού φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα είναι κάποιες προτάσεις οι οποίες μπορούν 
και πρέπει να εφαρμόζονται.
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Κοινωνική Δέσμευση: με συνέπεια στην κοινωνική συνεισφορά να υποστηριχθούν ευαί-
σθητες κοινωνικά ομάδες στην τοπική κοινωνία με την προώθηση δράσεων που εν δυ να-
μώνουν την παρουσία κοντά στους ανθρώπους. Μέσα από ποικίλες δράσεις του σχο λείου,  
όπως συλλογή αγαθών για την ενίσχυση συλλόγων και κοινωνικών δομών (ορφανοτρο-
φεία, κοινωνικές υπηρεσίες), δωρεά σχολικών ειδών σε άπορες οικογέ νειες, επισκέψεις σε  
ιδρύματα, διοργάνωση εκδηλώσεων για φιλανθρωπικό σκοπό σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων, οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας κλπ. οι μαθητές θα κα-
τα νοήσουν τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ευθύνης απέ - 
 ναντι στον συνάνθρωπο. Οι νέοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν ζητήματα που απα σχο- 
λούν την κοινωνία και να ευαισθητοποιούνται για να δράσουν και να συμβάλουν στην 
αντιμετώπισή τους. Η υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού στοχεύει στην ανάπτυξη 
της κουλτούρας της ενεργού πολιτειότητας και του εθελοντισμού στα παιδιά και στους 
νέους, καλλιεργώντας πηγαίες και βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής προσφοράς με 
βιω ματικές προσεγγίσεις. Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας στα σχολεία καθίστα-
ται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε, ο σχολικός 
ορ γανισμός είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας με την οποία συναναπτύσσεται και 
συ νεξελίσσεται και ασφαλώς υπάρχει για να εξυπηρετεί την ίδια την κοινωνία και τα μέλη 
της (Σαΐτης, 2008).

Συζήτηση/Συμπεράσματα 

Παρότι στις μέρες μας η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει ενσωματωθεί στη 
λειτουργία και στη δραστηριοποίηση πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών σε εθνικό αλ - 
λά και σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται ότι η έννοια της Ε.Κ.Ε δεν είναι νέα. Εν μέσω 
των πιέσεων, είτε από τους καταναλωτές είτε από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο που επι-
κρα τεί στην χώρα δραστηριοποίησης ενός οργανισμού, οι επιχειρήσεις κατανόησαν ότι ο 
λόγος ύπαρξής τους δεν αφορά μόνο την οικονομική τους βιωσιμότητα αλλά και την αλ- 
ληλεπίδραση που έχουν οι ενέργειές τους με το εξωτερικό περιβάλλον και την κοινωνία. 
Για τον λόγο αυτό υιοθέτησαν την έννοια της Ε.Κ.Ε στη λειτουργία τους. Μια έννοια με 
πολ λές πτυχές και διαστάσεις, όπως την οικονομική, τη νομική, την ηθική και τη φιλαν-
θρω πική διάσταση.

Το σχολείο έχει μια δυναμική σχέση με την κοινωνία καθώς αποτελεί ένα κοινωνικό υπο- 
  σύστημα, μια οργανωμένη κοινωνική ενότητα για την εκπλήρωση κοινωνικών ανα γκών. 
Πέρα από τις γνώσεις που καλείται να δώσει στους μαθητές, επιτελεί και την κοι  νω νική  
μάθηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς μεταβιβάζει τις αξίες και τους κα νόνες 
εκείνους που είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση και συνοχή του κοινωνικού δυ να μι κού 
(Γκό τοβος, 2000).

Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να «βλέπει» και να το «βλέπουν». Πρέπει να βλέπει το γε νι  - 
κό περιβάλλον του (κοινωνία, οικονομία, τεχνολογία, οικολογία κ.λπ.). Πρέπει να είναι ευ αί- 
σθητο σε θέματα ηθικής και κοινωνικής ευθύνης καθώς και προστασίας του φυσικού πε ρι-
βάλλοντος. Πρέπει να βλέπει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, την το πική  
κοινωνία (Μπρίνια, 2008)

Η έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης στον χώρο της εκπαίδευσης στηρίζεται στη σχέση 
αλ ληλεξάρτησης σχολείου και κοινωνίας. Αποτελεί τη συστηματική και εθελοντική εν σω-
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μάτωση δραστηριοτήτων με κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση με στό-
χο η καθημερινή λειτουργία του σχολείου να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με τις  
περισσότερο δυνατές θετικές επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, την τοπική κοινωνία, 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό η εμπέδωση των αρχών της Κοινωνικής Ευθύνης 
απαι τεί μια νέα κουλτούρα σκέψης και προσαρμογής σε ένα κοινωνικοοικονομικό περι-
βάλλον με νέα δεδομένα και απαιτήσεις. Η βασική προτεραιότητα του σύγχρονου σχο-
λείου θα πρέπει να αφορά κατά κύριο λόγο τον άνθρωπο, με έμφαση αφενός μεν στην 
εκπαίδευση και την ασφάλεια-υγιεινή στον χώρο εργασίας αλλά και την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η συνεργασία μεταξύ των «εσωτερικών» συνεργατών του σχο- 
 λείου (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές), όσο και η συνεργασία με «εξωτερικούς» συ - 
νερ  γάτες (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, άλλες εκπαιδευτικές μονάδες, κυβερνητικοί οργα-
νι σμοί, ιδρύματα κ.λπ.) είναι απαραίτητη τόσο για την υλοποίηση δράσεων και πρω το βου - 
λιών με κοινωνική συνείδηση όσο και για την ανάδειξη μιας κοινωνικότητας με αν θρώ-
πινη αλληλεγγύη.
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Abstract

In recent years, Social Responsibility has been a term that has increasingly concerned organi-
zations in general and public opinion as well. This interest stems, on the one hand, from a new 
strategy adopted by organizations internationally, which requires a balance of their role between 
profitability and active contribution to the environment, both natural and social, in which they 
operate and develop and, on the other hand, by a more conscious and demanding citizen. The edu-
cational world has its own large share of Social Responsibility with the aim of ensuring progress 
and social cohesion. By educating young people in areas that concern society, we will be able to 
build personalities with an anthropocentric culture. 

Keywords: school-society, social responsibility.
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση προγράμματος που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε σχο-
λεία Α/θμιας εκπαίδευσης μιας Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου στην Αττική με προϋποθέσεις: τη 
συ νεργασία διευθυντή, εκπαιδευτικών και γονέων κάθε σχολείου, την ανάπτυξη συναισθηματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές και τη θέσπιση ορίων και των κανόνων στους μαθητές τό σο  
στη σχολική κοινότητα όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος ήταν να  
συμβάλλει στη δημιουργία δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος και γενικότερα στη δημιουργία 
απο  τελεσματικού σχολείου. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος και παρου-
σιά ζονται ποιοτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας διάστασής του, εκείνης της θέσπισης ορίων  
και κανόνων στη σχολική ζωή, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα για περαιτέρω συστηματική εφαρ-
μο γή του προγράμματος και έρευνα των αποτελεσμάτων του.

Λέξεις-Κλειδιά: Όρια, κανόνες, δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σχολείο

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί ερευνητικά μια σημαντική αύξηση των προβλημά-
των που παρουσιάζονται σε παιδιά και εφήβους ακόμα και σε αναπτυγμένες χώρες (Χα-
τζηχρήστου, 2011. Achenbach, Rescorla, & Ivanova, 2005). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο  
ένας στους πέντε μαθητές εκδηλώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας (Zins, Weissberg, 
Wang, & Walberg, 2004) ενώ παρουσιάζονται προβλήματα σχολικού εκφοβισμού (Ol-
weus, 1993) σε όλες σχεδόν τις χώρες που ερευνήθηκε ο σχολικός εκφοβισμός.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω δυσκολίες πραγματοποιούνται παγκο-
σμίως εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο: α) το ενδιαφέρον στα χαρακτηριστικά 
εκείνα που καθιστούν τα σχολεία αποτελεσματικά και β) το όφελος όλων των μαθητών 
από την εκπαιδευτική διαδικασία με την προϋπόθεση ότι το σχολείο ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους (Rutter & Maughan, 2002). Τα σχολεία χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά, 
σύμφωνα με τους Rutter & Maughan (2002), όταν: α) το σχολικό κλίμα προάγει τη μάθη-
ση χωρίς βία και προβλήματα πειθαρχίας, β) οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών αφορούν 
στη μάθηση όλων των μαθητών, γ) δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων 
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των μαθητών και στη μεγαλύτερη διάρκεια της ενασχόλησής τους με τη σχολική μελέτη, 
δ) υπάρχουν σαφείς εκπαιδευτικοί στόχοι που διευκολύνουν την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και ε) διοικούνται από διευθυντές με ηγετικές και 
διοικητικές ικανότητες που δημιουργούν κίνητρα για μάθηση.

Μια άλλη σημαντική διάσταση του αποτελεσματικού σχολείου είναι η ψυχική ανθε κτι-
κότητα η οποία αναφέρεται στη διαδικασία της θετικής προσαρμογής των μαθητών παρά 
τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και παρά την έκθεση σε παράγοντες επικινδυνότητας 
(Wright & Μaster, 2005). Για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολικό πε-
ριβάλλον συμβάλλουν ως παράγοντες: α) η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων, β) ο  
καθορισμός σαφών και ξεκάθαρων ορίων, γ) η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, δ) η πα-
ροχή στήριξης και φροντίδας, ε) η ύπαρξη υψηλών προσδοκιών που εκφράζονται με σα-
φήνεια και στ) η παροχή ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής  
κοινότητας (Henderson & Milstein, 2008). Τη σημασία της λειτουργίας του σχολείου ως  
κοινότητας με έμφαση στις κοινωνικές σχέσεις των μελών, της φροντίδας των μελών 
με ταξύ τους, της ενεργού συμμετοχής τους σε δραστηριότητες και αποφάσεις της κοι νό-
τητας, της ποιοτικής επικοινωνίας και συναισθηματικής σχέσης εκπαιδευτικών και μα θη-
τών, επισημαίνει και η Χατζηχρήστου (2011 α, β). Επίσης, τη σημασία της λειτουργίας της  
σχολικής μονάδας ως Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης με όραμα και σαφείς σκοπούς 
επισημαίνουν οι (Hord, 2009. DuFour, 2007). Στην ευεξία της σχολικής κοινότητας δίνουν 
έμφαση οι Snyder & Loper (2002) η οποία διαμορφώνεται με τη θετική ψυχολογία που 
εστιάζει στην πρόληψη, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και στην ενδυνάμωση των ατό - 
μων και των συστημάτων που την περιβάλλουν ενώ οι θεωρίες της πολλαπλής και συναι-
σθηματικής νοημοσύνης αναγνωρίζουν τη σημασία όχι μόνον της γνωστικής αλλά της ολό- 
πλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου (Gardner, 1999. Goleman, 2011).

Προτεινόμενο πρόγραμμα για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα ενός αποτελεσματικού σχολείου και στην προσπάθειά 
μας να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση προτείναμε ένα πρόγραμμα που εφαρ μό-
στηκε σε σχολεία Α/-θμιας εκπαίδευσης μιας Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου στην πε-
ριοχή της Αττικής. Οδηγός στο πρόγραμμά μας αποτέλεσαν τα ερευνητικά δεδομένα από  
πολλές παρεμβάσεις και προγράμματα εστιασμένα στην πρόληψη προβλημάτων συμπερι -
φοράς και μάθησης. Ειδικότερα στα προγράμματα που εστίαζαν στην ανάπτυξη κοι νωνι-
κών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη προσωπικής ευθύνης, αυτο πειθαρ  - 
χίας, αυτοδιαχείρισης, εφαρμογής ορίων και κανόνων και συνεργασίας μεταξύ των εμπλε- 
  κομένων φορέων στη σχολική κοινότητα, με στόχους την αντιμετώπιση προβλημάτων μά-
θη σης, συμπεριφοράς και πειθαρχίας των μαθητών καθώς και βελτίωσης του χαρακτήρα,  
της ηθικής ανάπτυξης και των ακαδημαϊκών ικανοτήτων των μαθητών.

Ειδικότερα από την ανάλυση περισσοτέρων των οχτακοσίων ερευνών που αφορούσαν 
προβλήματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς μαθητών στα σχολεία καλύτερα αποτελέσματα 
αντιμετώπισής τους διαπιστώθηκαν στις περιπτώσεις που αξιοποιήθηκαν: α) εκπαίδευση 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, β) ολιστική παρέμβαση συμπεριφοράς και 
γ) τροποποίηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων (Gottfredson, 1997). 

Τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαίωσαν θετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση 



781Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

προβλημάτων πειθαρχίας και συμπεριφοράς μαθητών, στις περιπτώσεις που δίνεται μεγά-
λη έμφαση σε υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών (Hamre & 
Pianta, 2006) καθώς και σε σχέσεις που επιδιώκεται η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και 
δεν χρησιμοποιούνται επιβεβαιώσεις και τιμωρίες (Bear, 2005).

Επιπλέον τα προγράμματα Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης (Social Emotional  
Learning-SEL) επισήμαναν τη βελτίωση στις συμπεριφορές και στις ακαδημαϊκές επι δό-
σεις των μαθητών με προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην αυτοαντίληψη, στην αυτο δια-
χείριση, στην κοινωνική επίγνωση, στις δεξιότητες κοινωνικών σχέσεων και στην υπεύθυ - 
νη λήψη αποφάσεων (Zins et al., 2004).

Κάποιες άλλες έρευνες επισήμαναν την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με συνομήλικους 
(Buhs & Ladd, 2001. Rubin, Bukowski, & Parker, 2006) καθώς και την υποστηρικτική σχέ  - 
ση σχολείου-οικογένειας στην πρόληψη και τη βελτίωση των προβλημάτων συμπεριφο -
ράς (Haynes, Emmons, & Ben-Avie, 1997). Με άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι γονείς, 
αν και διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της συμπεριφοράς, συνήθως είναι  
απόμακροι και κυρίως εκείνοι που τα παιδιά τους παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφο-
ράς (Eccles & Harold, 1993. Friesen & Osher, 1996).

Έρευνες σε παιδιά τα οποία επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά σε νεαρή ηλικία  
επισημαίνουν ότι είναι δυνατόν να εκδηλώσουν παρόμοια συμπεριφορά όταν μεγαλώσουν 
ή ενηλικιωθούν με αυξημένη πιθανότητα (Loeber & Hay, 1997. Moffit, Capsi, Dickson, 
Silva, & Stanton, 1996). Έρευνες εστιασμένες σε συναισθήματα τονίζουν ότι παιδιά με 
επι θετική συμπεριφορά έχουν δυσκολία να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους και συνήθως  
εκδηλώνουν συναισθήματα ενοχής και εμπάθειας, δυο συναισθήματα τα οποία συνδέο-
νται με την αντικοινωνική συμπεριφορά (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006).

Το πρόγραμμά μας περιελάμβανε ένα συνδυασμό διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και  
δραστηριοτήτων με εξειδικευμένους στόχους και εφαρμόστηκε σε είκοσι σχολεία Α/-θμιας  
εκπαίδευσης, κυρίως δωδεκαθέσεων στην Περιφέρεια της Σχολικού Συμβούλου, στα οποία  
η συγγραφέας ήταν η Σχολική Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2015-
2016, 2016-2017 και 2017-2018. Ειδικότερα το πρόγραμμα περιελάμβανε:
1. Λειτουργία των σχολικών μονάδων ως Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης.
2. Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές.
3. Υποστήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης, συμπεριλαμβανομένης 

και της διαδικασίας διάγνωσης από ειδικούς με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

4. Έμφαση στη θέσπιση ορίων και κανόνων στη σχολική κοινότητα.
5. Συνεργασία και ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας με τους γονείς.
6. Διαρκή προσπάθεια για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης.
7. Ανάπτυξη ατομικής και συλλογικής ευθύνης καθώς και συλλογικής δράσης για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων στη σχολική κοινότητα.
Στη συνέχεια παραθέτουμε τις δραστηριότητες που αποτέλεσαν τον πυρήνα του προ-

γράμματός μας με έμφαση: στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη λει-
τουργία των σχολείων ως Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης με όραμα, στη συμβου-
λευ  τική για τη θέσπιση κανόνων και ορίων τόσο στο σχολείο όσο και στις οικογένειες των  
μαθητών και στην ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθη τών.  
Πρόκειται για ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων με σκοπό να διαχειριστούμε τη σχολική  
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πειθαρχία μέσω πρόληψης και στοχευμένων παρεμβάσεων με ανάπτυξη της αυτοπει θαρ-
χίας. Τον συνδυασμό των προσεγγίσεων για τη βελτίωση των προβλημάτων πειθαρχίας και  
συμπεριφοράς προτείνουν και οι Osher, Bear, Sprague, & Doyle, (2010).

1. Επιμορφωτικές δράσεις στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές με σκοπό την επι-
μόρ φωσή τους στη λειτουργία των σχολείων ως Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης 
(σκο ποί, χαρακτηριστικά, λειτουργία κλπ.).

2. Επιμορφωτικές δράσεις στα μέλη των σχολικών κοινοτήτων (εκπαιδευτικούς και διευ-
θυντές) για τη θέσπιση ορίων και κανόνων.

3. Επιμορφωτικές δράσεις στους γονείς για τη θέσπιση των ορίων και των κανόνων σε  
συνάφεια με τις πολιτικές της σχολικής κοινότητας και δραστηριοποίηση για την ανά-
πτυ ξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας με το σχολείο.

4. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και των προτάσεων του Προγράμματος Σπουδών 
της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής του Νέου Σχολείου (2011) για την ανάπτυξη συναι-
σθη ματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώ-
νης. Για τους μαθητές των τεσσάρων πρώτων τάξεων η εν λόγω δραστηριότητα πραγ-
ματοποιήθηκε και για τα τρία σχολικά έτη που αναφέραμε προηγουμένως ενώ για την 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη μόνον το σχολικό έτος 2015-2016 λόγω έλλειψης διδακτικών ωρών με  
την κατάργηση της Ευέλικτης Ζώνης.

5. Συστηματική συνεργασία με τους γονείς όλων των μαθητών αλλά κυρίως για τους μα-
θητές που παρουσίαζαν δυσκολίες στη μάθηση και στη συμπεριφορά ώστε όπου ήταν 
αναγκαίο να γίνουν διαγνώσεις σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα με σκοπό να δεχθούν 
υποστήριξη οι μαθητές και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στις δραστηριότητες που πραγ μα-
το ποιήθηκαν για τη θέσπιση και εφαρμογή των ορίων και των κανόνων στη σχολική ζωή,  
στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων με διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς ανα-
γνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο τους με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές και ψυχο-
λο γικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο και τη μεθοδολογία θέ-
σπι σης και εφαρμογής των ορίων και των κανόνων στη σχολική ζωή και στην οικογένεια.

Επισημαίνουμε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τα μέλη της σχολικής κοι-
νό τητας για την επιμόρφωση των γονέων στη μεθοδολογία θέσπισης των ορίων και των 
κα νόνων για να εφαρμοστούν τα όρια και οι κανόνες και στο οικογενειακό περιβάλλον με  
τον ίδιο τρόπο με το σχολείο και να αποφευχθούν οι αντιφάσεις στην αγωγή των μαθητών.

Η σημασία των ορίων και των κανόνων στην οικογένεια και στη σχολική ζωή

Τα όρια και οι κανόνες αποτελούν σημεία προσανατολισμού της συμπεριφοράς κάθε αν-
θρώπου. Το να θέτεις όρια σημαίνει, προσοχή και σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικό  -
τη τα. Η αναγκαιότητα της θέσπισής τους προκύπτει από τα θετικά αποτελέσματα στην προ - 
 σωπι κότητα του ανθρώπου με την εφαρμογή τους. 

Με τα όρια και τους κανόνες τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια, σταθερότητα και αξιο-
πιστία, αφού τους παρέχονται σταθερά σημεία αναφοράς που τα έχουν ανάγκη. Συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικής ευθύνης και  
της αυτονομίας τους. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι κεντρικές στη διαχείριση 



783Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

της πειθαρχίας και ειδικότερα της αυτοπειθαρχίας. Η αυτοπειθαρχία αφορά στην ανάπτυ-
ξη ενός εσωτερικού μηχανισμού ο οποίος ενεργοποιεί τα άτομα να ελέγξουν τους εαυτούς  
τους. Τα όρια και οι κανόνες είναι σημαντικοί για τη λειτουργία της οικογένειας και την  
αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης και γενικότερα του σχολείου, αφού πα ρέ-
χουν στους μαθητές μια αίσθηση του τι αναμένεται από τους γονείς, τους δασκάλους και  
το σχολείο.

Κατά την άποψή μας, έχουν προληπτικό χαρακτήρα, προσπαθούν να αποτρέψουν προ-
βλήματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς. Πολλές φορές οι μαθητές εμφανίζουν προβλή μα-
τα συμπεριφοράς επειδή δεν κατανοούν τι περιμένουν οι γονείς και οι δάσκαλοι από αυ-
τούς, γεγονός που επιβάλλει την αναγκαιότητα της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη  
θέσπιση ορίων και κανόνων που αφορούν στην οικογένεια και πρωτίστως στις καθορι-
σμέ νες λειτουργίες της σχολικής τάξης και γενικότερα της σχολικής ζωής.

Θεωρούμε ότι στην περίπτωση της σχολικής τάξης η ανάπτυξη της προσωπικής ευθύνης, 
της αυτοεκτίμησης, της αυτονομίας των μαθητών συμβάλλουν στο θετικό παιδαγωγικό 
κλίμα και οδηγούν στην αυτοπειθαρχία τους, όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως με 
βάση τα ερευνητικά δεδομένα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κλίματος 
στην τάξη. Η δημοκρατία προϋποθέτει την προσωπική ευθύνη, την αυτοεκτίμηση και την 
αυτοπειθαρχία σε κάθε ομάδα ή κοινότητα.

Στην αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη των ορίων και των κανόνων στα παιδιά προκαλεί 
δυσκολίες στη διαπαιδαγώγηση και στον προσανατολισμό τους. Ειδικότερα η έλλειψή 
τους έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά: να αισθάνονται ανασφάλεια, να συνάπτουν με δυσκο-
λία σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οποιαδήποτε ομάδας, να εμφανίζουν προ βλή ματα  
συμπεριφοράς, να αναπτύσσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, να παρου-
σιά ζουν αναποφασιστικότητα, περιορισμένη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, δυσκολία 
ανά ληψης υποχρεώσεων, προβλήματα στη συνεργασία και στην τήρηση των κανόνων και  
των υποσχέσεων, να αποφεύγουν νέα βιώματα και άγνωστες καταστάσεις, να απομο-
νώ νονται, να χαρακτηρίζονται αντικοινωνικά και να προσαρμόζονται παθητικά σε κάθε 
κα τά σταση.

Στην περίπτωση των σχολικών τάξεων είναι αναγκαία η θέσπιση ορίων και κανόνων 
εφό σον απαιτείται ένα περιβάλλον ασφαλές και υποστηρικτικό για την αποτελεσματική μά-
θηση των μαθητών, γεγονός που δεν μπορεί να επιτευχθεί σε ένα ‘αναστατωμένο’ πλαίσιο  
με στρες δασκάλων και μαθητών. 

Μεθοδολογία θέσπισης ορίων και κανόνων στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
προγράμματος

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματός μας υιοθετήσαμε τη θέσπιση ορίων και κανό-
νων όχι ως μια εξωτερική επιβολή και πειθαρχία αλλά ως μια διαδικασία για να εξασφα-
λί σουμε συνθήκες δημιουργικής ανάπτυξης. Εξάλλου προσεγγίσεις, όπως διαχωρι σμός  
συνομιλήκων με αντικοινωνική συμπεριφορά, αποδείχθηκαν ότι αυξάνουν την αντικοι νω-
νική συμπεριφορά (Dishion, Dodge, & Lansford, 2006) ενώ προσεγγίσεις με χρήση τι- 
  μωριών για την επίτευξη της πειθαρχίας έχουν συνδεθεί με αντικοινωνική συμπεριφορά 
(Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, & Gottfredson, N., 2005) και αυξανόμενο βαν-
δα λισμό (Dishion & Dodge, 2005) και ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι μαθητές τις 
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θεω ρούν άδικες. Παρόμοια, αποβολές μαθητών, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
επη ρεάζουν αρνητικά τους μαθητές με συναισθηματικά προβλήματα, με προβλήματα συ-
μπε ριφοράς, με φυλετικές διαφορές συνεισφέροντας στην εγκατάλειψη της φοίτησής τους  
στο σχολείο και στην απώλεια των ευκαιριών μάθησης (Osher, Morrison, & Bailey, 2003).

Λάβαμε υπόψη ότι κάθε σχολείο, κάθε μαθητής και κάθε κατάσταση είναι μοναδική κα-
θώς και ότι δεν υπάρχει απλή λύση σε προβλήματα πειθαρχίας. Η σχολική πειθαρχία είναι 
σύν θετο θέμα και περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη στο μαθητή της αυτοπειθαρχίας 
(Bear, 2005).

Ωστόσο δεν μετατρέψαμε ή δεν θα πρέπει να μετατρέπουμε τη διαδικασία της θέ σπισής  
τους σε αυτοσκοπό αλλά την χρησιμοποιήσαμε ή καλύτερα επιβάλλεται να την χρη σι μο-
ποιούμε ως μέσο ενδυνάμωσης της προσωπικής ευθύνης και αυτονομίας των παι διών.

Η θέσπιση των ορίων και των κανόνων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία γονέων και  
μαθητών και προκειμένου για το σχολείο δασκάλων και μαθητών, με επικοινωνία, συ ζήτη-
ση, κοινή αποδοχή και ορισμό των φυσικών και λογικών συνεπειών. Ιδιαίτερη βαρύ  τητα  
δόθηκε στη συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Οι κανόνες αφορούν στην προληπτι-
κή πλευρά της πειθαρχίας και κατά την άποψή μας είναι απαραίτητο να ελέγχονται ως  
προς την αξιοπιστία, τη διάρκεια εφαρμογής τους και να υπάρχει δυνατό τητα επανα προσ-
διο ρισμού και αναθεώρησής τους. Η εν λόγω αναγκαιότητα ήταν μια βασική προϋπόθεση 
κατά την εφαρμογή του προγράμματός μας.

Με βάση τα παραπάνω καταβλήθηκε προσπάθεια οι μαθητές να γνωρίσουν τι επι τρέ-
πονταν και τι δεν επιτρέπονταν τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια. Τα όρια και οι  
κανόνες ήταν σαφείς και ξεκάθαροι και σύμφωνοι με την ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτη -
ριστικά των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες του περιβάλλοντος που εφαρ-
μόστηκαν. 

Η θέσπιση των ορίων και των κανόνων δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζονται χωρίς πρό-
βλημα. Στην προσπάθειά μας για την αποτελεσματικότητά τους εφαρμόσαμε τις συνέ πειες  
των συμφωνημένων κανόνων και ορίων. Οι συνέπειες γενικότερα αναζητούν μια δημιουρ-
γική επίλυση του προβλήματος. Δεν περιέχουν απειλές, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και  
ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν στη βελτίωση της μη αποδεκτής τους συμπερι-
φοράς. Η γνώση των συνεπειών και κυρίως η συμμετοχή τους στη θέσπιση και των συνε -
πειών, αναθέτουν στα παιδιά την ευθύνη των πράξεών τους και τους δίνουν τη δυ να τό-
τητα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν.

Οι φυσικές και οι λογικές συνέπειες μπορούν να αποφορτίζουν τις καταστάσεις συ-
γκρού σεων. Προσανατολίζουν τα παιδιά ενώ συγχρόνως τους ορίζουν τα πλαίσια της 
ασφά λειάς τους. Οι κανόνες και τα όρια μπορούν να τηρηθούν μέσα από φυσικές και 
λογικές συνέπειες. Τα παιδιά μαθαίνουν από τις συνέπειες που θα υποστούν με μια μόνον 
προϋπόθεση ότι η θέσπισή τους έχει γίνει με κοινή αποδοχή και συνεργασία δασκάλου και 
μαθητών. Αναφέρουμε ενδεικτικές συνέπειες της μη αποδεκτής συμπεριφοράς τους που 
εφαρμόστηκαν όπως η αξιοποίηση της γωνιάς της σιωπής στην τάξη από τον μαθητή, η 
μη συμμετοχή στο διάλειμμα σε ένα ομαδικό παιχνίδι με τους φίλους του, κλπ.

Η όλη διαδικασία των συνεπειών αντιτίθεται στη χρήση τιμωριών και σε κάθε μορφή 
εξω τερικής πειθαρχίας ή επιβολή κανόνων και ορίων από το δάσκαλο ή τους γονείς χωρίς  
τη συμμετοχή των μαθητών. Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος εστιάσα-
με με βαρύτητα στην αυτοπειθαρχία. Η κοινή αποδοχή και η συνεργασία δημιουργούν τις  
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προϋποθέσεις για προσωπική ευθύνη και αυτοπειθαρχία, οι οποίες με τη σειρά τους δη-
μι ουργούν το παιδαγωγικό δημοκρατικό πλαίσιο στη λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα 
με τον Neil (1972) η πειθαρχία που επιβάλλεται με τη βία και την τιμωρία προξενεί φόβο 
και ο φόβος παράγει εχθρότητα ενώ η αυστηρή πειθαρχία είναι επιζήμια και βλάπτει την  
υγιή πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον οι τιμωρίες δηλώνουν κυριαρχία, απο-
σκο  πούν στην αποδυνάμωση της θέλησης των παιδιών, στην άσκηση πίεσης, φέρνουν 
βρα χυπρόθεσμο αποτέλεσμα αλλά τελικά επιτείνουν την αρνητική στάση (Neil, 1972).

Σχετικά με τη διαχείριση της παραβίασης των ορίων και των κανόνων ακολουθήσαμε την 
παρακάτω διαδικασία:
•	 Βήμα 1ο: Αναγνώριση και περιγραφή της μη αποδεκτής συμπεριφοράς
•	 Βήμα 2ο: Επεξεργασία λύσεων
•	 Βήμα 3ο: Εύρεση μιας λύσης-κλειδιού
•	 Βήμα 4ο: Αλλαγή των συμφωνημένων, όταν διαπιστώνεται ότι τα όρια και οι συνέπειες 

δεν ‘ανταποκρίνονται’ στις απαιτήσεις μας.
•	 Βήμα 5ο: Εφαρμογή των φυσικών και λογικών συνεπειών και αποφυγή των τιμωριών 

στις περιπτώσεις παραβίασης των συμφωνημένων.
•	 Βήμα 6ο: Ενημέρωση για την τήρηση των συμφωνιών, γεγονός που συμβάλλει στη 

συ νέχεια με τον ίδιο τρόπο. 

Σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονταν οι κανόνες και τα όρια υπήρχε προβληματισμός 
για το αν απαιτούνταν επαναπροσδιορισμός ή τροποποίηση σε συνεργασία με τους εμπλε-
κό μενους είτε γιατί ήταν πολύ αυστηροί οι κανόνες και αυστηρά τα όρια είτε γιατί ήταν 
ξε περασμένοι οι κανόνες και ξεπερασμένα τα όρια. 

Αποτελέσματα εφαρμογής του Προγράμματος στο επίπεδο της θέσπισης ορίων 
και κανόνων στη σχολική ζωή

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος της θέσπισης των ορίων και των κανόνων εί χα με  
σημαντικές παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρονται ως ποιοτικά χαρακτηριστικά της εφαρ-
μογής του προγράμματος. Οι παρατηρήσεις μας και γενικά όσα θα αναφέρουμε ως απο-
τε λέσματα προέρχονται: α) από τις καταγραφές της Σχολικής Συμβούλου στο πλαίσιο 
συ ζητήσεων είτε με καθένα εκπαιδευτικό είτε με το σύνολο των εκπαιδευτικών του κάθε  
σχο λείου είτε από το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην θέσπιση ορίων 
και κανόνων καθώς και από τις καταγραφές στο πλαίσιο της συνεργασίας της, των συ να-
ντή σεών της και των συζητήσεών της με τους γονείς των μαθητών, σε ατομικό ή ομαδικό 
επίπεδο και β) κυρίως από τις καταγραφές των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών ανά 
μα θητή και ανά τάξη στην προσπάθειά τους να θεσπίσουν τα όρια και τους κανόνες και 
να εντοπίσουν την εξέλιξη στη μάθηση και στη συμπεριφορά των μαθητών, τις τυχόν βελ-
τιώσεις, τα τυχόν προβλήματα ώστε αν απαιτούνταν να επαναπροσδιορίσουν ή να τρο-
πο ποιήσουν τα όρια και τους κανόνες και τις φυσικές και τις λογικές συνέπειες ανάλογα 
με την κάθε περίπτωση. 

Ειδικότερα: 
1.  Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 

επιμορφώσεις και στην εφαρμογή της μεθοδολογίας που προτείναμε σχετικά με τα όρια  
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και τους κανόνες. Όλοι περιγράφουν θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των 
ορίων και των κανόνων στη συμπεριφορά και στη μάθηση των μαθητών στις περι πτώ-
σεις βέβαια που τα όρια ήταν σαφή και οι κανόνες ξεκάθαροι. Έγιναν βέβαια και πολ-
λές συζητήσεις στο πλαίσιο ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε κάθε σχολική μονάδα με  
βάση συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών από την εφαρ-
μο γή των ορίων και των κανόνων, στις οποίες αντάλλασσαν εμπειρίες και πρακτικές 
κα τά τη διάρκεια των δίωρων επιμορφωτικών συναντήσεων που πραγματοποιούνταν 
ανά τάξη. 

2. Στις περιπτώσεις που είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε συστηματικά τη 
δια δικασία εφαρμογής της μεθοδολογίας της θέσπισης των ορίων και των κανόνων και 
κυ ρίως αφορούσε σχολικές τάξεις με αυξημένο αριθμό μαθητών, οι οποίοι παρουσίαζαν 
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά 
τό σο σε σχέση με την βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών όσο και με τη βελτίωση 
του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης αλλά και του μαθησιακού αποτελέσματος. Οι 
περιορισμοί που υπήρχαν αφορούσαν στη συστηματική παρακολούθηση της εν λόγω 
μεθοδολογίας στο σύνολο των σχολείων αυτής της Περιφέρειας λόγω του μεγάλου 
αριθμού σχολείων. 

3. Ειδικότερα με τη θέσπιση των ορίων και των κανόνων με τη μεθοδολογία που προ τεί-
ναμε, παρατηρήσαμε αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, μείωση  
μορφών επιθετικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, καλύτερα μαθησιακά αποτε λέ-
σ ματα αφού η θέσπισή τους συνέβαλε στη δημιουργία ενός υγιούς μαθησιακού πλαι-
σίου χωρίς εντάσεις και στρες.

4. Τα προβλήματα της συμπεριφοράς των μαθητών, συχνά, παρέπεμπαν σε έλλειψη κα-
νό νων και ορίων στη σχέση ανατροφής και διαπαιδαγώγησής τους. Από όσα κα τα-
γράψαμε στις περισσότερες περιπτώσεις παιδιών που παρουσίαζαν προβλήματα συ-
μπε ριφοράς υπήρχε έλλειψη ορίων και κανόνων στην οικογένεια.

5. Οι κανόνες και τα όρια όταν ήταν ασαφή και συγκεχυμένα δημιουργούσαν προβλήματα 
στο παιδαγωγικό κλίμα της τάξης.

6. Τα υπερβολικά όρια οδηγούσαν τα παιδιά σε αγώνες δύναμης και καταργούσαν κάθε 
όριο και κανόνα.

7. Η διαδικασία θέσπισης ορίων και κανόνων πραγματοποιούνταν με την έναρξη του 
σχο  λικού έτους, και παρείχε με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την καλή οργά-
νω ση του σχολικού περιβάλλοντος με την έναρξη των μαθημάτων. Η παρουσίαση των 
κα νόνων σε εμφανές σημείο της τάξης αποδείχθηκε επίσης αποτελεσματική.

8. Πολλοί γονείς, παιδαγωγοί και δάσκαλοι ενώ ήταν πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα 
εφαρμογής των κανόνων και των ορίων κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης αμφιτα-
λα ντεύονταν. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να είχε σχέση με τις προσωπικές εμπειρίες 
τους οι οποίες συχνά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη θέσπιση των ορίων και 
των κανόνων.

9. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η συμβολή των ορίων και των κανόνων στη βελτίωση των 
προ βλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, στην ανάπτυξη θετικού παιδαγωγικού κλί-
μα τος στην τάξη, κλπ. λειτούργησε σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κοινωνικών και 
συ ναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών 
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της σχολικής μονάδας με τη διάθεση να επιλύσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν 
με ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς.

10. Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν 
προβλήματα εφαρμογής των φυσικών και λογικών συνεπειών. Ειδικότερα στις περι-
πτώ σεις της συνεργασίας με τους μαθητές για τη θέσπισή τους και την κοινή αποδοχή 
των συνεπειών. Κατά την άποψή μας, η δυσκολία είχε σχέση και με την εμπειρία των 
εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν μαθησιακά πλαίσια στα οποία οι μαθητές να εργά ζο-
νται σε ομάδες.

11. Η συνεργασία με τους γονείς παρουσίασε προβλήματα και δυσκολίες σε ότι αφορούσε 
στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής στη θέσπιση των ορίων και των κανόνων στο 
οι κογενειακό περιβάλλον και σχολικό περιβάλλον, αν και καταβλήθηκαν επισταμένες 
προσπάθειες από την εκπαιδευτική κοινότητα προς την αντιμετώπισή τους. 

Συμπεράσματα

Αποτιμώντας τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας της θέσπισης των  
ορίων και των κανόνων στη σχολική ζωή σε συνδυασμό με την προσπάθεια ανάπτυξης 
συ ναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλε-
κομένων φορέων στη σχολική ζωή, μπορούμε να υποστηρίξουμε την αποτελε σμα τι κότητα 
των προτάσεών μας μόνον με ποιοτικές παρατηρήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα που 
υπήρξαν ενθαρρυντικά σε πρώτη εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε για την εφαρμογή των ορίων και κανόνων με την προτεινόμενη μεθοδολογία οι 
μαθητές συνεργάστηκαν αποτελεσματικότερα, βελτίωσαν τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
τους και συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός υγιούς παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη και στη  
σχολική κοινότητα.

Υπήρχαν όμως και περιορισμοί σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο  
περιελάμβανε ένα εκτεταμένο πλαίσιο εφαρμογής (αφού συμμετείχαν αρκετά σχολεία), 
για την συστηματική παρατήρηση των αποτελεσμάτων του και την καταγραφή τους. Επι-
πλέον η συνεργασία με τους γονείς παρουσίασε προβλήματα σχετικά με τον κοινό τρόπο 
θέσπισης των ορίων και των κανόνων στην οικογένεια και στο σχολείο. Παρόλα αυτά όμως 
δημιουργήθηκε μια κουλτούρα καλύτερης συνεργασίας όλων των φορέων της σχολικής 
κοι νότητας, γεγονός που διαπιστώθηκε σταδιακά, αναπτύχθηκε μια βαθύτερη γνώση και 
μια τεκμηριωμένη μεθοδολογία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της σχολικής κοι-
νό τητας με εμφανές το αποτέλεσμα της βελτίωσης των προβλημάτων συμπεριφοράς και 
μά θησης καθώς και του παιδαγωγικού κλίματος. Είναι όμως απαραίτητη και αναγκαία 
πε ραιτέρω συστηματική έρευνα και πραγματοποίηση επισταμένης μελέτης που θα πε ρι-
λαμβάνει εκτός των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ποσοτικές μετρήσεις ώστε να παρου-
σιάσουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.
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Abstract

The present study should be thought as a project which was designed and applied in the primary 
schools of a Advisor’s area to Attiki with the requirements: the collaboration of the school princi-
pal, the teachers and the parents of the students, the development of emotional and social student 
skills and the enactment of the boundaries and the rules to the students either the school com-
munity or the family, in order to create democratic school environment and effective school. The 
characteristics of the project are described in this study and the qualitative results of the project 
are presented only into the implementation of the borders and the rules. Finally, it is pointed out 
the necessity for furthermore research of the project’ results. 

Keywords: Boundaries, rules, democratic, effective, school.



Δια βίου εκπαίδευση και αγορά: αντιφάσεις  
και όρια για τις κοινωνικές ανάγκες του 21ου αιώνα
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Υποψήφιος διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
pskythiotis@uowm.gr

Περίληψη

Το πλέγμα σχέσεων εργασίας, οικονομίας και εκπαίδευσης είναι το βασικό δίκτυο σχέσεων, οι οποίες 
αλ ληλεπιδρώντας κατευθύνουν την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη μιας κοινωνίας. O σχεδιασμός της  
εκπαίδευσης εδράζεται στις νέες εξελίξεις, μεταβολές, ανάγκες και τάσεις της οικονομίας και της 
ερ γασίας. Στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής και ακολουθώντας το με-
θο δολογικό παράδειγμα της μαρξιστικής ανάλυσης των σχέσεων εκπαίδευσης-οικονομίας (αγοράς)-
ερ γασίας, η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει το εγγύς μέλλον και τα όρια της δια βίου εκ-
παί δευσης σχετικά με το σύγχρονο πλαίσιο των κοινωνικών αναγκών του 21ου αιώνα. Ανιχνεύονται 
μια σειρά αντιφάσεων: 1) η αυξημένη μόρφωση-εκπαίδευση που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας 
και 2) το νεοφιλελεύθερο οικονομικό πλαίσιο μετατρέπουν την δια βίου εκπαίδευση α) σε δια βίου  
επενδυτική ευκαιρία για το κεφάλαιο και β) σε αγωνία συνεχούς επί πληρωμή κατάρτισης και ερ γα-
σια κής ανασφάλειας για τον συλλογικό εκπαιδευόμενο-εργαζόμενο, κάτι που πόρρω απέχει από την 
απελευθερωτική φύση της μόρφωσης-παιδείας. 

Εισαγωγή

Το πλέγμα σχέσεων εργασίας, οικονομίας και εκπαίδευσης είναι το βασικό δίκτυο σχέ-
σεων οι οποίες αλληλεπιδρώντας κατευθύνουν την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη μιας 
κοι νωνίας (Γράβαρης, 1994. Μηλιός, 1984). 

Από την σκοπιά του σκοπού της παραγωγής, μια κοινωνία εκπαιδεύει τα νέα μέλη της  
ώστε αυτά να ενταχθούν στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας της και να γίνουν χρή σι μα  
για την οικονομία-παραγωγή, ενώ από την άλλη μεριά ο βαθμός ανάπτυξης και τα χαρα κτη-
ριστικά της οικονομίας-παραγωγής, καθορίζουν τον αναγκαίο καταμερισμό εργασίας με  
συνέπεια να καθορίζουν και το είδος, την μορφή, την διάρκεια και τα χαρακτηριστικά της 
εκπαίδευσης που πρέπει να παρέχεται στα νέα μέλη της κοινωνίας, ώστε να ενταχθούν 
αρμονικά σ’ αυτήν (Smith, 1999).  

Από την σκοπιά της διαδικασίας παραγωγής, οι σχέσεις αυτές καθορίζουν ποσοτικά και  
ποιοτικά τον πλούτο που μπορεί να παραχθεί μετρημένος σε προϊόντα και υπηρεσίες (Γρά-
βαρης, 1994), καθώς και το είδος του υποκειμένου της εργασίας που παράγει αυτόν τον  
πλούτο. Δηλαδή, η ποσότητα (μετρημένη σε χρόνια) και η ποιότητα, η κατεύθυνση, ο προ-
σανατολισμός της μόρφωσης-εκπαίδευσης που χρειάζεται κάποιος για να ενταχθεί στην  
παραγωγή και να γίνει χρήσιμος για την οικονομία αντανακλάται στην ίδια την προ σω πι-
κό τητά του ως εργαζομένου, ενώ σε καθαρή μορφή η βασική αντίθεση τίθεται ανάμεσα 
στην χειρωνακτική και την πνευματική εργασία (Βαζιούλιν, 2013). 
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Οι παραγωγικές σχέσεις, οι παραγωγικές δυνάμεις και η διαλεκτική τους δεν περιο ρί-
ζονται μόνο στην εργασία και συνεπώς στην οικονομία αλλά επεκτείνονται και στην εκ-
παί δευση αφού εκεί εδράζεται ο σχεδιασμός των προηγούμενων δύο. Αλλά και αντίθετα: 
ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης εδράζεται και στις νέες εξελίξεις και μεταβολές, τις νέες 
ανάγκες, τις νέες τάσεις της οικονομίας και της εργασίας (Μηλιός, 1984).

 Άρα, μπορούμε να πούμε πως η εκπαίδευση και η οικονομία (εργασία) βρίσκονται σε μία 
διαλεκτική σχέση που ιστορικά βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό (από τον έναν τρό - 
 πο παραγωγής στον άλλο και από το ένα στάδιο του ίδιου τρόπου παραγωγής στο άλ λο),  
ενώ διατηρείται ο ίδιος πυρήνας αμοιβαίας επιρροής, καθορισμού και, συνεπώς, σχεδια-
σμού του ενός από το άλλο: της οικονομίας (εργασίας) από την εκπαίδευση και της εκ-
παί δευσης από την οικονομία (εργασία).

Με την παραπάνω προβληματική ενταγμένη στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο της 
Κρι τικής Παιδαγωγικής (Φρέιρε, 2009. Γούναρη & Γρόλλιος, 2010) και χειραφετητικής-
απε  λευθερωτικής εκπαίδευσης (Sarup, 2006. Freire, 2011) και ακολουθώντας το μεθοδο - 
λογικό παράδειγμα της μαρξιστικής ανάλυσης των σχέσεων εκπαίδευσης-οικονομίας 
(αγοράς)-εργασίας (Μαρξ, 2012), στην παρούσα εργασία σκοπεύουμε να διερευνήσουμε 
το εγγύς μέλλον και τα όρια της δια βίου εκπαίδευσης σχετικά με το σύγχρονο πλαίσιο των  
κοινωνικών αναγκών του 21ου αιώνα.

Σχεδιασμός της εκπαίδευσης στη βάση της ελεύθερης αγοράς

Ιστορικά –αλλά σε πιο καθαρή μορφή το βλέπουμε στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής– 
προκύπτει ένα δίπολο για το οποίο απαιτείται ένας κυκλικός «σχεδιασμός». Στον έναν πό λο 
είναι η εκπαίδευση και στον άλλον η οικονομία-εργασία· ο ένας πόλος σχεδιάζεται με ση-
μείο αναφοράς τον άλλο, ο σχεδιασμός του ενός λαμβάνει υπόψη και ανατροφοδοτείται 
από τον σχεδιασμό του άλλου (Μηλιός, 1984). 

Τέθηκε παραπάνω σε εισαγωγικά η λέξη σχεδιασμός για τον εξής λόγο. Ενώ η εκπαί δευ-
ση είναι εξ ορισμού κάτι φυσικό να σχεδιάζεται, αφού αυτή αφορά ένα μακρόχρονο διά-
στημα απόκτησης γνώσεων (το οποίο αυξάνει όσο ιστορικά αυξάνουν οι συσσωρευμένες 
γνώσεις και οι τεχνολογικές δυνατότητες της κοινωνίας), εντούτοις στην οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς ο σχεδιασμός αποτελεί σχεδόν ανέφικτο όρο, αφού αυτή η οικονομία 
δεν είναι σχεδιοποιημένη, δεν λειτουργεί με βάση κάποιον σταθερό σχεδιασμό, αλλά με 
σκο πό την μεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο (Μαρξ, 
2012). 

Δεν ισχύει, βέβαια, η θέση πως δεν υπάρχει κάποιο είδους σχεδιασμού στην οικονομία  
της ελεύθερης αγοράς. Καταδεικνύεται, όμως, το γεγονός πως αυτός ο σχεδιασμός έχει 
υψη λά επίπεδα εγγενής αστάθειας και άρα πραγματοποιείται στον βαθμό που του επιτρέ - 
πει η εγγενής μεταβλητότητα και ρευστότητα της ελεύθερης αγοράς (Γράβαρης, 2017).  
Κλιμακώνοντας την ίδια προβληματική, γίνεται φανερό πως στον βαθμό που ο καπιτα λι-
στικός τρόπος παραγωγής στην αναζήτηση του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους λει τουρ-
γεί με ευκαιρίες κερδοφορίας και επενδύσεων, με συνεχείς μεταβολές, με οικονομικούς 
κύ κλους σε μακρές και σύντομες διάρκειες ανά χώρες και ανά κλάδους και με κρίσεις ει δι κά  
στη σύγχρονη ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων και του αιώνα που διανύουμε (Hob s-
bawm, 2010), ο σχεδιασμός καθίσταται όχι μόνο μη ακριβής, αλλά περιττός και μη θεμι-
τός. 
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Άρα, εφ’ όσον στην ελεύθερη αγορά τα κεφάλαια μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται 
στον χώρο (από τον έναν κλάδο στον άλλο, από μια χώρα στην άλλη κ.λπ.), αυτός ο διπλός 
σχεδιασμός (της εκπαίδευσης από την οικονομία και της οικονομίας από την εκπαίδευση) 
ποτέ ουσιαστικά δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμος, ώστε να υλοποιεί ένα μακρόπνοο 
σχέδιο ανάπτυξης σε αμετάβλητες συνθήκες. Αντιθέτως, το μέγιστο που μπορεί να πε τύ-
χει, εφ’ όσον η αστάθεια είναι εγγενές χαρακτηριστικό της κεφαλαιοκρατίας, είναι να δίνει  
σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή απλώς ένα δείγμα, μια κατεύθυνση για το μεσο πρό-
θε σμο μέλλον (Μηλιός, 1984). 

Επομένως, η εκπαίδευση στην ελεύθερη αγορά εκ των πραγμάτων σχεδιάζεται σε με-
σο πρόθεσμο ορίζοντα, ενώ συχνά αυτός ο σχεδιασμός αποτυγχάνει να υλοποιηθεί και να 
προσαρμοστεί στην οικονομία, λόγω του εμμενούς ευμετάβλητου χαρακτήρα της αγοράς  
(Γράβαρης & Παπαδάκης, 2005. Γράβαρης, 2017). Στην ουσία, η εκπαίδευση και η εκπαι-
δευ τική διαδικασία εφ’ όσον συνδέεται με την αγορά, ακολουθεί με κάποια διαφορά φάσης  
τις τάσεις και τις μεταβολές που επικρατούν στην τελευταία προσπαθώντας να συντονι-
στεί με αυτές· τάσεις και μεταβολές οι οποίες στη σύγχρονη εποχή συχνά έχουν αλλάξει 
όταν το υποκείμενο της εργασίας έχει ολοκληρώσει πια την εκπαίδευσή του και κληθεί να 
την χρησιμοποιήσει στην εργασία του. Διακρίνεται, δηλαδή, μια δομική αναντιστοιχία των 
ρυθ μών μεταβολής των τάσεων της οικονομίας σε σχέση με την απαιτούμενη εκπαίδευση 
του υποκειμένου της εργασίας, έτσι ώστε αυτό να καταστεί ικανό να ακολουθήσει αυτές 
τις τάσεις (Γράβαρης, 2017).

Δια βίου εκπαίδευση αντί σχεδιασμού: από τους θεσμούς στην ατομική ευθύνη 

Καταλήγουμε στο εξής φαινόμενο: η εκπαίδευση σχεδιάζεται ώστε να παράγει υποκείμενα 
της εργασίας για μια οικονομία-εργασία που εξ ορισμού δεν μπορεί να σχεδιαστεί. Επομέ -
νως, η εκπαίδευση χρειάζεται συνεχώς προσαρμογές και επαναπροσαρμογές στα νέα δε-
δομένα της μη σχεδιασμένης οικονομίας-εργασίας και αυτές οι προσαρμογές πρέπει να 
είναι γρήγορες, άμεσες, ευέλικτες και μη μακροχρόνιες (Γράβαρης, 2017). Αυτή είναι η δια 
βίου εκπαίδευση και οι λεγόμενες δεξιότητες τις οποίες παρέχει στον (μετ)εκπαιδευόμενο. 
Η δια βίου εκπαίδευση –εφ’ όσον καλύπτει τον εξ αρχής ελαττωματικό σχεδιασμό της εκ-
παίδευσης– καταλήγει να είναι η μη σχεδιασμένη, η μη συνεκτική, η αποσπασματική και  
«ευέλικτη» εκπαίδευση. Εφ’ όσον η αγορά είναι απρόβλεπτη, απρόβλεπτη είναι και η εκ-
παί δευση που της αντιστοιχεί. Καταλήγει, έτσι, ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης να είναι ο μη  
σχεδιασμός της: βασικός σκοπός της γίνεται η προσαρμοστικότητα κι η ευελιξία του υπο-
κ ειμένου της εργασίας σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η δια βίου εκπαίδευση πέρα από το να καθιστά προσαρμοσμένους και προσαρμόσι-
μους στα νέα δεδομένα τους εν δυνάμει ή εν ενεργεία εργαζομένους, επιτελεί κι άλλη μία 
λειτουργία στο παρόν σύστημα: εντάσσει τον τομέα της εκπαίδευσης ακόμα εντονότερα 
στην καπιταλιστική αγορά και διακηρρύσει πως ο εργαζόμενος πλέον αναλαμβάνει ατομικά 
την ευθύνη της μετεκπαίδευσης και της δια βίου εκπαίδευσής του. Μεταφέρεται σταδιακά 
και σταθερά, δηλαδή, η ευθύνη της εύρεσης εργασίας σε σχέση με την εκπαίδευση από το 
κράτος, από τους θεσμούς, στο άτομο (Γράβαρης & Παπαδάκης, 2005). 

Το άτομο, συνεπώς, όχι μόνο καλείται να πληρώνει την εκπαίδευσή του (το δικαίωμα και  
σε εργασία και σε εκπαίδευση-μόρφωση), αλλά καλείται να κάνει κι αυτό που, όπως ανα-
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φέρθηκε πιο πάνω, δεν μπορεί να κάνει ούτε το ίδιο το κράτος σε μακροπρόθεσμο ορί ζο ντα: 
να προβλέπει την πορεία της οικονομίας-αγοράς εργασίας και να σχεδιάζει την εκ παίδευσή 
του, ώστε να συντονιστεί με αυτήν. Ώστε να καταστήσει τον εαυτό του, την εργα τική  
του δύναμη, προϊόν προς ζήτηση (Μαρξ, 2012). Συνεπώς, στο τέλος η μη προνοητικότητα, 
η ανικανότητα πρόβλεψης και πρόγνωσης ή έστω η ατυχία, βαραίνει το ίδιο το άτομο, 
αφού ήταν δική του η ευθύνη της μη κατάλληλης εκπαίδευσης που επέλεξε (Γράβαρης, 
2017). 

Ακριβώς αυτός ο μη σχεδιασμός είναι και η καλύτερη διαφήμιση της χρηστικής αξίας 
της ιδιωτικοποιημένης δια βίου εκπαίδευσης: όταν το υποκείμενο ποτέ δεν ξέρει και ποτέ 
δεν μπορεί να προβλέψει ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν αύριο· όταν ποτέ δεν ξέρει αν 
υπάρχει ή όχι και ποια ακριβώς είναι η χρηστική αξία των δεξιοτήτων που καλείται ν’ απο-
κτή σει. Εντάσσεται, έτσι, και η εκπαίδευση ως εμπόρευμα στο νόμο της προσφοράς και 
της ζήτησης, με την τάση –λόγω του μη σχεδιασμού– να ζητούνται τα πάντα και συνεπώς 
να προσφέρονται τα πάντα. Έτσι, εισβάλλει η αγορά ολοκληρωτικά στην εκπαίδευση κα θι-
στώντας τις γνώσεις δεξιότητες-εμπορεύματα και τους εκπαιδευόμενους εν ενεργεία και  
εν δυνάμει πελάτες (Γράβαρης & Παπαδάκης, 2005).

Η χειραφετητική ουσία της εκπαίδευσης-μόρφωσης

Διαστρεβλώνεται, έτσι, η ίδια η χειραφετητική ουσία της εκπαίδευσης και μόρφωσης, ενώ 
η παρεχόμενη γνώση πραγμοποιείται (Sarup, 2006). Όταν η συνεκτική γενική παιδεία της 
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της βασικής έρευνας γίνεται αποκομμένες 
δεξιότητες εφαρμοσμένες στη ζήτηση του σήμερα και όταν αυτές οι δεξιότητες διαρκώς 
υπερκαθορίζονται και καλούνται να συντονιστούν με την ευμετάβλητη αγορά εργασίας, το  
άτομο καλείται να λειτουργήσει με μοναδικό σκοπό να βρει την ευκαιρία για να γίνει προϊόν  
ζήτησης. Ταυτόχρονα, το αποσπασμένο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει αφο -
μοιώσει δεν του επιτρέπει να αναπτυχθεί στο μέγιστο βαθμό, ώστε να φτάσει στο στάδιο  
να δια κρίνει δυνατότητες πέρα απ’ αυτό που τώρα υπάρχει, πέρα από την εμπειρικά δοσμέ-
νη πραγματικότητα που μεταβάλλεται δίχως σταθερό μοτίβο· δεν δύναται, δηλαδή, να δια-
κρί νει το διανυσματικό φάσμα κατευθύνσεων ανάπτυξης της παρούσας κοινωνίας στην  
προοπτική της μελλοντικής απελευθέρωσής της (Πατέλης, 2019). Δεν του επιτρέπει, δηλα-
δή, να δομήσει μια συνεκτική επιστημονική κριτική σκέψη μέσω της οποίας θα αναλύει  
ιστορικά, κριτικά και λογικά τα δεδομένα της κοινωνίας και τις δυνατότητες του μέλλοντος. 
Απλώς, παραμένει στο στάδιο της εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων που του έρχονται 
«απ’ έξω» και της εναλλαγής τους στις μεταβλητές συνθήκες. 

Η ουσία της εκπαίδευσης όμως σε σχέση με την εργασία δεν είναι αυτή. Ιστορικά, η εκ-
παίδευση διαρκώς έχει την τάση να απελευθερώνει τον εργαζόμενο από την χειρωνακτική 
κοπιαστική εργασία και να του αναθέτει καθήκοντα πνευματικής διανοητικής εργασίας 
που απαιτούν αυξημένες και δομημένες γνώσεις (Παυλίδης, 2012). Πρώτον, με το σώμα 
γνώσεων και τεχνολογικών επιτευγμάτων που εφαρμόζονται στην παραγωγή, η μηχανή 
αντι καθιστά βαθμιαία τον άνθρωπο στη χειρωνακτική εργασία απαλλάσσοντάς τον από 
αυ  τήν και δεύτερον, με τον χρόνο εκπαίδευσης που απαιτείται έτσι ώστε ο εργαζόμενος 
κά θε φορά να αποκτά νέου τύπου ικανότητες που σχετίζονται με την ολόπλευρή του μόρ-
φω ση, την κριτική σκέψη και την επιστήμη. 
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Συζήτηση/Συμπεράσματα

Όσο, λοιπόν, ιστορικά οι παραγωγικές δυνάμεις (μία εξ αυτών και η επιστήμη-τεχνολογία) 
αναπτύσσονται, τόσο υπάρχει η τάση ο χρόνος χειρωνακτικής εργασίας να γίνεται χρόνος 
εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσεων, τόσο υπάρχει η ανάγκη κοινωνικής «επένδυσης» 
(σε όρους ελεύθερης αγοράς) στην εκπαίδευση των νέων γενιών ώστε να παραχθούν υπο-
κείμενα πνευματικής και επιστημονικής εργασίας. Εδώ βρίσκεται και ένα όριο του καπι-
τα λιστικού τρόπου παραγωγής για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, αφού τα παραπάνω 
πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθούν με το καπιταλιστικό κέρδος, με την παραγωγή ακόμα 
μεγαλύτερης υπεραξίας μέσα και από την εκπαίδευση (Παυλίδης, 2008). 

Αντί η εκπαίδευση να οδηγεί στην δια βίου συγκροτημένη δημιουργική μόρφωση, αντί 
να απελευθερώνει τον άνθρωπο και την κοινωνία από την χειρωνακτική κατα ναγκα στι κή 
εργασία, αντί να κάνει τον άνθρωπο υποκείμενο καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, πολι τι-
σμού και επιστημονικής ενασχόλησης, στις νέες συνθήκες αυτή η τάση εργαλειοποιείται 
(Παυλίδης, 2008. Freire & Shor, 2011). Το αποτέλεσμα είναι η εκπαίδευση να προβάλλει 
ως εχθρική, αφού αυτή μετατρέπεται σε επένδυση με αβέβαιο αποτέλεσμα, σε αγχωτική 
απόκτηση αποσυνδεδεμένων μεταξύ τους δεξιοτήτων, σε μακρύ διάστημα ανεργίας πριν  
την ένταξη του ατόμου στην παραγωγή. Από τη μία, η εκπαίδευση του εν ενεργεία ερ γα-
ζομένου αποτελεί στοιχείο της αύξησης της σχετικής υπεραξίας στην παραγωγή, από την 
άλλη η εκπαίδευση του εν δυνάμει εργαζομένου αποτελεί επενδυτική ευκαιρία και κέρ δος  
για το δίκτυο της ιδιωτικής δια βίου εκπαίδευσης.   

Ακριβώς αυτό δίνει και την ένδειξη ενός συστήματος που βρίσκεται σε στασιμότητα 
και φθίνει, αφού δεν δύναται να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τε-
χνο λογίας, τις νέες δυνατότητες μόρφωσης και ανάπτυξης που υπάρχουν για τους εκπαι-
δευόμενους για την πρόοδο της κοινωνίας. Μετατρέποντάς τες σε εμπόρευμα, σε επέν-
δυ ση, σε αβεβαιότητα, προβάλλοντάς τες ως εχθρικές στον σύγχρονο εκπαιδευόμενο και 
εργαζόμενο, δείχνει παράλληλα και τα όρια που έχει η καπιταλιστική αγορά σε σχέση με 
την ολόπλευρη εκπαίδευση-μόρφωση που αντιστοιχεί στις νέες σύγχρονες ανάγκες των 
κοινωνιών του 21ου αιώνα.               
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Abstract

The interaction of employment relations, the economy and education is the principal network 
of relations which directs the reproduction and development of a society. Using the theoreti-
cal framework of Critical Education and Marxist analysis of relations between education, labor 
and the market, this presentation aims to investigate the limitations of lifelong education in the 
framework of the social needs of the 21ST century. A series of contradictions are traced such as the 
increased level of education required by the contemporary labor market and the neoliberal eco-
nomic framework transform lifelong education into a lifelong investment opportunity for capital-
ists and a distressing situation of perpetual indebtment and job insecurity for people in the work-
force. In conclusion, the unpredictably demanding labor market renders impossible the planning of 
lifelong education resulting in a private non-planning: its basic goal being adaptability-flexibility 
of the worker to any conditions whatsoever; which is a far cry from the values of an educational 
process in the service of the prospect of social emancipation.
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