


ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-2- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-3- 

 

 
 
 
 
 
 
 

11οο  ΥΥααννεελλλλιιννιιοο  ΕΕππιιςςττθθμμοοννιικκόό  ΧΧυυννζζδδρριιοο    
  

  
  

ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΝΝ ΩΩ ΝΝ ΛΛ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΛΛ   ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΕΕ ΛΛ ΟΟ ::     

ΜΜ ΛΛ ΑΑ   ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΣΣ ΘΘ   ΥΥ ΡΡ ΟΟ   ΔΔ ΛΛ ΑΑ ΡΡ  ΑΑ ΓΓ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΘΘ   
 
 

 
ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ  

TOMOΣ Α’ 

 

Eπιμζλεια ζκδοςθσ:  
Ξαλοκφρθ Βαςιλεία 

Ξουτςουδάκθ Αικατερίνθ 
Ξουτςουράκθ Χτυλιανι 
Υερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ 
Χπακαράκθ Ανδρονίκθ 

Χφακιανάκθ Άννα 

 
 

Θ  Α Κ Λ Ε Λ Ο  2 0 1 7  

ISBN (e-book Τόμοσ Α'): 978-618-82615-7-0 

ISBN (ebook Set) : 978-618-82615-6-3 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-4- 

 

 
 

 
 
 
Website: http://kritis.pde.sch.gr/societyandschool1/  
e-mail: societyandschool@gmail.com  

 https://goo.gl/STfxjW  
 

Ωπό τθ αιγίδα του Ωπουργείου Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 

υνδιοργάνωςθ:  

Υεριφζρεια Ξριτθσ  
Διμοσ Χερςονιςου 
Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου 

 

 

 

Eπιμζλεια ζκδοςθσ:  

Ξαλοκφρθ Βαςιλεία 
Ξουτςουδάκθ Αικατερίνθ 
Ξουτςουράκθ Χτυλιανι 
Υερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ 
Χπακαράκθ Ανδρονίκθ 
Χφακιανάκθ Άννα 
 

 

 

 

 

 

http://kritis.pde.sch.gr/societyandschool1/
mailto:societyandschool@gmail.com
https://goo.gl/STfxjW


1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-5- 

 

  

  

  

  

 

 

 

Απαγορεφεται αυςτθρά θ αναδθμοςίευςθ, μζρουσ ι όλου, των πρακτικϊν του 
Χυνεδρίου για περιουςιακό όφελοσ χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του δθμιουργοφ 
ςφμφωνα με τον Ρ. 2121/1993 όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του με τον 
Ρ. 4112/2013. 

Θ ζντυπθ ι θλεκτρονικι αναπαραγωγι των ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν του Χυνεδρίου 
επιτρζπεται μόνο για εκπαιδευτικι ι ερευνθτικι χριςθ. 
Θ χριςθ των τυχόν αποςπαςμάτων-αντιγράφων κα πρζπει οπωςδιποτε να 
περιλαμβάνουν τθν αρχικι ςελίδα κακϊσ και τθν παροφςα επιςιμανςθ περί 
πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

 

Θ τελικι ευκφνθ των περιεχομζνων των εργαςιϊν που δθμοςιεφονται ανικει ςτουσ ςυγγραφείσ 

τουσ. 
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ΟΟΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΛΛΚΚΘΘ  ΕΕΡΡΛΛΤΤΟΟΡΡΘΘ  

ΡΟΕΔΟΣ 
Τερηάκθσ Γεϊργιοσ, Υεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 
 

ΜΕΛΘ 
Αϊβαλιϊτθσ Βαςίλειοσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Οαςικίου 

Ανδρεαδάκθ Βαςιλεία, Υροϊςταμζνθ Ψμιματοσ Διοικθτικϊν Ωποκζςεων 

Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ, Διευκυντισ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου 

Γιγουρτάκθσ Νικόλαοσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου 
Ηερβάκθσ Στυλιανόσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων 

Καλοκφρθ Βαςιλεία, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καπετάνιου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κοντογιάννθσ Ευςτάκιοσ, Διευκυντισ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φεκφμνου 

Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κουτςουράκθ Στζλα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κριτςωτάκθσ Εμμανουιλ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ 
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 

Μακράκθσ Γεϊργιοσ, Υρόεδροσ Χυλλόγου Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου 
«Δομινικοσ Κεοτοκόπουλοσ» 

Μανουρά Ντιάνα, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μαςτοράκθσ Γιάννθσ, Διμαρχοσ Χερςονιςου 

Μεταξάκθ Λωάννα, Διευκφντρια 2ου Δθμοτικοφ Χχολείου Ο. Χερςονιςου 
Μθλιαράκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων 

Μουντράκθσ Ευκφμιοσ, Αντιδιμαρχοσ Ψουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ Διμου Χερςονιςου 

Μπαρμπεράκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Οαςικίου 
Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ 1ου Δθμοτικοφ Χχολείου Ο. Χερςονιςου 

Ραπαδάκθσ Σταφροσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ραρλαμάσ Κϊςτασ, Δθμοτικόσ Χφμβουλοσ Διμου Χερςονιςου 

Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ 
Υ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 

Ρεριςτζρθ Μζλπω, Διευκφντρια Ουκείου 

Ριταροκοίλθ Στζλλα, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ρουλλά Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

θγάκθσ Ηαχαρίασ, Υρόεδροσ ΕΟΠΕ Θρακλείου 

Σθμανδθράκθσ Ραναγιϊτθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και 
Απαςχόλθςθσ 

Σπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σφακιανάκθ Άννα, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ταξάκθσ Ανδρζασ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φεκφμνου 

Τηαγκαράκθσ Ελευκζριοσ, Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ 

Τςαντθράκθσ Κϊςτασ, Δθμοτικόσ Χφμβουλοσ Διμου Χερςονιςου 
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ΕΕΡΡΛΛΣΣΤΤΘΘΜΜΟΟΝΝΛΛΚΚΘΘ  ΕΕΡΡΛΛΤΤΟΟΡΡΘΘ  

Ανδρεάδου Χαρά, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ακαναςιάδθσ Κεοχάρθσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

Βαμβακίδθσ Δθμιτριοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Βαφζασ Νικόλαοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 

Γεροφκθ Μαργαρίτα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γρθγοράκθσ Λωάννθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γϊγουλοσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Δαλακοφρα Κατερίνα, Επίκουρθ Ξακθγιτρια Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 

Δαςκαλάκθσ Στυλιανόσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Δρακάκθ Μαρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ηαμπετάκθ Λιδα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Λωαννίδου Αικατερίνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καδιανάκθ Μαρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κακλαμάνθ Σταματίνα, Επίκουρθ Ξακθγιτρια Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 

Καλακάκθ Μαρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καλαϊτηάκθ Αργυροφλα, Επίκουρθ Ξακθγιτρια ΨΕΛ Ξριτθσ 

Καλογιαννάκθσ Μιχαιλ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 

Καλοκφρθ Βαςιλεία, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κανδεράκθ Μαριάννα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Ρόπθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κατςαροφ Ελζνθ, Επίκουρθ Ξακθγιτρια Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
Καψάςκθ Αγγελικι, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κολιοραδάκθσ Μιχάλθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κουτςελίνθ Μαίρθ, Ξακθγιτρια Υανεπιςτθμίου Ξφπρου 

Κουτςουράκθ Στζλα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κριτςωτάκθσ Εμμανουιλ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ 
Ξακοδιγθςθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 

Μακρι Διμθτρα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μαμάκθσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μαράκθ Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μαρτίνου Σωτθρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μπαγιάτθ Ειρινθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μπαδιεριτάκθ Μαρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Μπερκοφτθσ Αντϊνιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Μυλωνάκθσ Αντϊνιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ντοφλια Ακθνά, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Οικονομίδθσ Βαςίλειοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ραραςκευάσ Ραναγιϊτθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ραυλίδου Βαςιλικι, Επίκουρθ Ξακθγιτρια Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 

Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ 
Ξακοδιγθςθσ Υ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 

Ρλάτςκου Στζλλα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
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Ρουλλά Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αμουτςάκθ Λωάννα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σιμιτηι – Δζλλα Ελευκερία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Σιφακάκθσ Ρολυχρόνθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Στιβακτάκθσ Ευςτάκιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Στρατιδάκθσ Ηαχαρίασ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Στριλιγκάσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Τερηάκθσ Γεϊργιοσ, Υεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 
Τηωρτηάκθσ Λωάννθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ρολζμθ – Τοδοφλου Μίνα, Ψυχολόγοσ – Ψυχοκεραπεφτρια 
Τριπολιτάκθσ Κωνςταντίνοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 

Φραγκοφλθσ Λωςιφ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ ΑΧΥΑΛΨΕ Θρακλείου Ξριτθσ 
Χαλεπάκθ Μαρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χαραμισ Ραφλοσ, Αντιπρόεδροσ του ΛΕΥ 
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ΕΕΡΡΛΛΤΤΟΟΡΡΘΘ  ΚΚΛΛΤΤΩΩΝΝ  

Aγγελιδάκθ Μαρία, Διευκφντρια ΔΛΕΞ 

Αλεξανδροποφλου Αργυροφλα, Διευκφντρια Γυμναςίου 

Βαϊρινοφ Κωνςταντία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Βαςιλάκθ Αςπαςία, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Βενιανάκθ Αικατερίνθ, Αναπλθρϊτρια Υροϊςταμζνθ ΞΕ.Δ.Δ.Ω. Χανίων 

Βιδάκθσ Νικόλαοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ ΨΕΛ Ξριτθσ 

Βοηαΐτθσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γεροφκθ Μαργαρίτα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γκινοφδθ Ακθνά, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γρθγοράκθσ Λωάννθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Γϊγουλοσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Δρακάκθ Μαρία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Δροςουλάκθσ Κωνςταντίνοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ηζκασ Χριςτόδουλοσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Λωαννίδου Αικατερίνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καλογιαννάκθσ Μιχαιλ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
Καλοκφρθ Βαςιλεία, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κανδεράκθ Μαριάννα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καρζλα Γεωργία, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Ρόπθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Καψάςκθ Αγγελικι, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κολυμπάρθ Τάνια, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κοτςιμπόσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κουςκουρίδα Φραγκοφλα, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Χχολείου 
Κουτςουδάκθσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Λιάτςου Λαμπρινι, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μακρι Διμθτρα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μαλζτςκοσ Ακανάςιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μθτρογιαννοποφλου Αγγελικι, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μθτροποφλου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μπαγιάτθ Ειρινθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μπαντουράκθ Ευτυχία, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Μπερκοφτθσ Αντϊνιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ντοφλια Ακθνά, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Οικονομίδθσ Βαςίλειοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 

Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ραπαδάκθσ Σταμάτθσ, Διευκυντισ Ουκείου 
Ραπαντωνίου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ραρκενιάδθ Μαρία, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ραχι Πλγα, Υροϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Λονίων Ριςων 
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Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ 
Υ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ 
Ρλάτςκου Στζλλα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αμουτςάκθ Λωάννα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ζντηθ Αργυρϊ, Υροϊςταμζνθ Ρθπιαγωγείου 

ωιμπα Βαςιλικι, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Χχολείου 

Σαρίδου Χρυςάνκθ, Εκπαιδευτικόσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 

Σιακκισ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Σιςκόπουλοσ Ορζςτθσ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σκάρκοσ Χριςτοσ, Διευκυντισ Δθμοτικοφ Χχολείου 
Σκορδιαλόσ Εμμανουιλ, Εκπαιδευτικόσ ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια 
Σπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σπετςωτάκθ οδάνκθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Σταυροποφλου Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Στιβακτάκθσ Ευςτάκιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Τηιάκθ Δζςποινα, Υροϊςταμζνθ Ρθπιαγωγείου 

Τηοβλά Ειρινθ, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Χχολείου 

Τηωρτηάκθσ Λωάννθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Τριπολιτάκθσ Κωνςταντίνοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 
Τςαγκαράκθ Αργυρϊ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Τςαγλιϊτθσ Νεκτάριοσ, Ωποδιευκυντισ Δθμοτικοφ Χχολείου 

Τςαδιμασ Χριςτοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Φανουράκθ Ελευκερία, Ωπεφκυνθ 1ου ΕΞΦΕ Θρακλείου 

Φερεςίδθ Καλλιόπθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Φραγκοφλθσ Λωςιφ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ ΑΧΥΑΛΨΕ Θρακλείου Ξριτθσ 

Χατηθλίασ Χριςτοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χουλιάρα Ξανκι, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

  

ΣΣυυννττοοννιιςςμμόόσσ  ΕΕππιιττρροοππιισσ  ΚΚρριιττϊϊνν  
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κουτςουράκθ Στζλα, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Σφακιανάκθ Άννα, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
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ΓΓΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΛΛΑΑ  

Αλεξαντωνάκθ ία, 13ο-42ο Δθμ. Χχολείο Θρακλείου 

Αμαριωτάκθ Γωγϊ, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Αυγουςτάκθ Μαρία, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Βαβουρανάκθ Βίλμα, Γυμνάςιο Επιςκοπισ 

Βελεγράκθ Άννα, Δθμ. Χχολείο Γουρνϊν 

Βλαχάκθ Κατερίνα, Δθμ. Χχολείο Ξοκκίνθ Χάνι 

Γκιουλμιχάλθ Αριάδνθ, Εςπερινό ΓΕΟ Θρακλείου 

Δαςκαλάκθ Αικατερίνθ, 2ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Δερμιτηάκθ Μαρία, Δθμ. Χχολείο Ξοκκίνθ Χάνι 
Διαλεκτάκθ Ρελαγία, 28ο-57ο Δθμ. Χχολείο Θρακλείου 

Ευαγγζλου Στυλιανι, 54ο Δθμ. Χχολείο Θρακλείου 
Ηλατιλίδθσ Δθμιτρθσ, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Κακουδάκθσ Ραναγιϊτθσ, Δθμ. Χχολείο Ξοκκίνθ Χάνι 

Καλογιαννάκθ Κάλεια, Εςπερινό Γυμνάςιο Θρακλείου 

Καλοκφρθ Ελζνθ, Εςπερινό ΓΕΟ Θρακλείου 
Καμπουράκθ Μελίνα, Εςπερινό ΓΕΟ Θρακλείου 
Καραγιάννθ Αγγελικι, 2ο Δθμ. Χχολείο Παλίων 
Καραπαναγιϊτθ Μαρία, Δθμ. Χχολείο Ξοκκίνθ Χάνι 
Καρκαλζτςθ Φωτεινι, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Καρκανάκθ Ακαναςία, Γυμνάςιο Χερςονιςου 

Καςτελλιανοφ Ηαφείρα, Εςπερινό ΓΕΟ Θρακλείου 

Κοφτςθ Κατερίνα, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Κουτςογιαννάκθ Ακθνά, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Κωςτάκθ Μαρία, Γυμνάςιο Κραψανοφ 
Λουμπάκθ Μαρία, 52ο Δθμ. Χχολείο Θρακλείου 

Μαλιωτάκθ Δζςποινα, Γυμνάςιο Αγίασ Βαρβάρασ 

Μαρι Αρετι, 2ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Μαυρομανωλάκθ Ελζνθ, Εςπερινό Γυμνάςιο Θρακλείου 
Μουδατςάκθσ Δθμιτρθσ, Εςπερινό ΓΕΟ Θρακλείου 
Μουρτηίλα Τάνια, 13ο-42ο Δθμ. Χχολείο Θρακλείου 
Ραπαγεωργίου Σοφία, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Ραρκενιάδθ Μαρία, 1ο Δθμ. Χχολείο Παλίων 
Ριταροκοίλθ Μαρία, 1ο Γυμνάςιο Θρακλείου 
Ρλευράκθ Θλζκτρα, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Ρλουμάκθ Λιάνα, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Ρολίτθ Μάριον, ΓΕΟ Ξαςτελλίου 
αδαίοσ Λωάννθσ, 2ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

ογδάκθ Γεωργία, 13ο-42ο Δθμ. Χχολείο Θρακλείου 

Σαμιωτάκθ Δζςποινα, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Σκαμαντηοφρα Σπυριδοφλα, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Σπυριδοποφλου Δζςποινα, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Τηιϊτθ Μάγδα, Εςπερινό ΓΕΟ Θρακλείου 

Φραγκουλιδάκθσ Ευάγγελοσ, Γυμνάςιο Ξαςτελλίου 
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ΡΡρροοεεττοοιιμμααςςίίαα  ΥΥλλιικκοοφφ 

Καδι Ευαγγελία, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Μιχοποφλου Βαςιλικι, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 
Σουργιαδάκθ Ευαγγελία, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

Χανιωτάκθσ Γιάννθσ, 1ο Δθμ. Χχολείο Οιμζνα Χερςονιςου 

ΣΣυυννττοοννιιςςμμόόσσ  ΓΓρρααμμμμααττεείίαασσ  
Αποςτολίδου Τριανταφυλλιά, Διευκφντρια Δθμ. Χχολείου Ξοκκίνθ Χάνι 
Αςυνάνογλου Μαρία, Υροϊςτ. Εκπ/κϊν Κεμάτων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου 
Καλλιτςάκθσ Γιάννθσ, Διευκυντισ 2ου Δθμ. Χχολείου Παλίων 

Μεταξάκθ Λωάννα, Διευκφντρια 2ου Δθμ. Χχολείου Ο. Χερςονιςου 

Μπελιβανάκθσ Τθλζμαχοσ, Διευκυντισ 1ου Δθμ. Χχολείου Παλίων 

Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ 1ου Δθμ. Χχολείου Ο. Χερςονιςου 
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ΡΡΕΕΛΛΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ 

Σκοπόσ του Συνεδρίου ςελ. 18  

Θεματικοί Άξονεσ ςελ. 18  

ΧΑΛΕΤΛΣΜΟΛ  

Χαιρετιςμόσ του Υεριφερειάρχθ Ξριτθσ κ. Αρναουτάκθ Χταφρου ςελ. 20  

Χαιρετιςμόσ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κριτθσ και Ρροζδρου τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, κ. Τερηάκθ Γεωργίου 

ςελ. 22  

Χαιρετιςμόσ του Δθμάρχου Χερςονιςου κ. Παςτοράκθ Λωάννθ ςελ. 25  

ΡΟΣΚΕΚΛΘΜΕΝΟΛ ΟΜΛΛΘΤΕΣ  

Ρροσ ζνα ςχολείο περιςςότερο δθμοκρατικό. Αναηθτϊντασ εκπαιδευτικό 
προςανατολιςμό ςε μια εποχι ραγδαίων αλλαγϊν 

Ακαναςιάδθσ Χάρθσ 

ςελ. 27  

Αναλυτικά Ρρογράμματα, Εκπαιδευτικι πολιτικι και Διδακτικι πράξθ 
Λωαννίδου – Κουτςελίνθ Μαίρθ  

ςελ. 35  

Κι όμωσ, θ Τζχνθ κζτει τισ δικζσ τθσ προτεραιότθτεσ. Το δικαίωμα ενόσ 
πικροφ πράςινου πορτοκαλιοφ 
Ραΐηθs Εμμ Νίκοσ 

ςελ. 41  

Ρολίτθσ – Δθμοκρατία – Ρρόοδοσ (Εργαςτιριο) 
Ραΐηθs Εμμ Νίκοσ 

ςελ. 45  

Κίνθτρο και δράςθ ςτθ διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν 
Ραυλίδου Βαςιλικι   

ςελ. 46  

«Ροιότθτα ι ιςότθτα»: ζνα ανυπόςτατο δίλθμμα 
Χαραμισ Ραφλοσ 

ςελ. 54  

ΚΕΛΜΕΝΑ ΡΟΦΟΛΚΩΝ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ  

O Εκπαιδευτικόσ ωσ Φορζασ Αλλαγισ ςτθν Εποχι τθσ 
Μετανεωτερικότθτασ. To παράδειγμα τθσ αξιοποίθςθσ των τεχνϊν ςτθ 
διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ 
Αγγελιδάκθ Μαρία  

ςελ. 69  

Αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθ 
λειτουργία του ςυλλόγου διδαςκόντων 
Ακαναςιάδου Μαρία 

ςελ. 80  

Διαπροςωπικά ςχιματα και ρφκμιςθ ςυναιςκιματοσ του Διευκυντι: 
Σχζςεισ με το ςυναίςκθμα και τθν ικανοποίθςθ των υφιςταμζνων 
Ακαναςιάδου Μαρία, Διμου Ναυςικά 

ςελ. 88  
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Θ αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
Ακαναςιάδου Μαρία  

ςελ. 96  

Πψεισ τθσ Δθμοκρατίασ ςτο Εργαςτθριακό Σχολείο του John Dewey 
Αλεξάκθσ Δθμιτρθσ 

ςελ. 105  

Αναλυτικά Ρρογράμματα: Ρροςδοκίεσ και διαψεφςεισ. Θ περίπτωςθ των 
Αρχαίων Ελλθνικϊν 
Αμπελάσ Λωάννθσ – Ραναγιϊτθσ  

ςελ. 112  

Ο ρόλοσ του προςδιοριςμοφ των αναγκϊν και των κινιτρων των 
μακθτϊν τθσ Γαλλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ (FLE) ςτο πλαίςιο μιασ 
μακθτοκεντρικισ διδαςκαλίασ 
Αναςταςάκθ Μαρία 

ςελ. 121  

Ρρόγραμμα eSafety Label:  Ολιςτικι Ρροςζγγιςθ του Σχολείου για 
Αςφαλζςτερο Διαδίκτυο 

Ανδριγιαννάκθ Δζςποινα, Γκινοφδθ Ακθνά  

ςελ. 129  

Το Σχεςιοδυναμικό Μοντζλο Διδακτικισ Εργαςίασ ςτο Σχολείο μζςα από 
τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 
Αντωνιάδου Ραραςκευι 

ςελ. 137  

Θ Κακοποίθςθ του παιδιοφ. Γνϊςεισ, ςτάςεισ και πρακτικζσ των 
εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: Δεδομζνα από μια 
ςυγχρονικι μελζτθ ςτα ςχολεία του Νομοφ Θρακλείου Κριτθσ 
Αραβαντινοφ-Καρλάτου Α., Δαςκαλάκθ, Μ., Ευτυχίδθ, ., Α., 
Ρλουμάκθ, Κ., Σταυρουλάκθσ, Μ., Ραπαδακάκθ, Μ. 

ςελ. 146  

H αξιοποίθςθ των ςχολικϊν αρχείων ςτθν προςζγγιςθ τθσ κακθμερινισ 
ηωισ 
Βαςιλάκθ Αςπαςία  

ςελ. 155  

Θ ςυμβολι των εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Θρακλείου ςτθ 
διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν τουσ 
Βαςιλογιαννάκθ Α. Μαρία, Γιαννακοποφλου Αν. Βαςιλικι  

ςελ. 166  

Το Ραράλλθλο Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Hidden Curriculum) 
Βενζτθσ Σταμάτιοσ 

ςελ. 175  

Αντιλιψεισ Κακθγθτϊν Ραράλλθλθσ Στιριξθσ και Κακθγθτϊν Γενικισ 
Αγωγισ για τα εμπόδια ςτθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν 
Βενιανάκθ Αικατερίνθ, Ηερβάκθσ Στυλιανόσ 

ςελ. 183  

Στοιχεία, λειτουργίεσ και ςχζςεισ οικοςυςτθμάτων, αξιοποιϊντασ 
ςυνεργατικζσ μεκόδουσ και λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ 
Βιδάκθ Ειρινθ, Στουραΐτθσ Ευςτάκιοσ 

ςελ. 191  
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςεξουαλικισ αγωγισ για τθν προςχολικι και 
πρϊτθ ςχολικι θλικία - Ραίηω με το Φρίξο και μακαίνω για το ςϊμα μου 
και τισ ςχζςεισ 
Γεροφκθ Μαργαρίτα, Βιταλάκθ Ζλενα, Τριαματάκθ Ακθνά, Μαυράκθ 
Δζςποινα  

ςελ. 203  

Στάςεισ και αντιλιψεισ κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ: Θζςεισ των εκπαιδευτικϊν φυςικισ αγωγισ για ηθτιματα 
που ςχετίηονται με τθν επιμόρφωςι  τουσ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ 
από ςυναδζρφουσ άλλων ειδικοτιτων 
Γιαννακοποφλου Αν. Βαςιλικι, Βαςιλογιαννάκθ Α. Μαρία  

ςελ. 211  

Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε/με ςυνεργατικά περιβάλλοντα 
θλεκτρονικισ τάξθσ 
Γϊγουλοσ Γιϊργοσ  

ςελ. 220  

Διερεφνθςθ παραγόντων που επθρεάηουν τθ ςχολικι αποτυχία – 
Αντιλιψεισ & απόψεισ  Διευκυντϊν και Διευκυντριϊν Γυμναςίων τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
Γϊγουλοσ Γιϊργοσ, Μαράκθ Μαρία  

ςελ. 228  

Ενςωμάτωςθ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων ςτθ διδαςκαλία τθσ γαλλικισ 
γλϊςςασ με βιωματικό τρόπο 
Δαςκαλοποφλου Πλγα  

ςελ. 237  

Αξιοποίθςθ από εκπαιδευτικοφσ του υλικοφ τθσ ιςτοςελίδασ 
μακθματικϊν creativemathpathways.sch.gr: Το παράδειγμα 
εικονογραφθμζνου αρικμθτικοφ προβλιματοσ 
Δελθκανάκθ Νίκθ, Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Γαλανάκθσ Λωάννθσ, 
Τηαγκαράκθσ Ελευκζριοσ 

ςελ. 245  

Σχολείο και κοινωνία. Δράςεισ που μασ ενϊνουν. Θ περίπτωςθ του 3/κ 
δθμοτικοφ ςχολείου Μυρτιάσ 
Δερμιτηάκθσ Ν. Ευάγγελοσ  

ςελ. 256  

Πταν οι τζχνεσ υποςτθρίηουν τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία… 
Δρακάκθ Α. Μαρία  

ςελ. 264  

Θ Σπουδαιότθτα τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Γλϊςςασ τθσ Κριτθσ ςτα Σχολεία 
τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ του Νθςιοφ: μια Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 
Δρακοφλθ Ακαναςία, Ηωγραφιςτοφ Κατερίνα, Μαμιδάκθ Σοφία, 

Σταματάκθ Ερωφίλθ 

ςελ. 272  

Θ αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των 
εκπαιδευτικϊν Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ ςτον ςχεδιαςμό επιμορφωτικϊν 
προγραμμάτων από τον Σχολικό Σφμβουλο 
Ηαμπετάκθ Λιδα 

ςελ. 281  
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Απόψεισ, προβλθματιςμοί και προτάςεισ για το κεςμικό πλαίςιο που 
διζπει τθν πολιτιςμικι και καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα ςτο 
δευτεροβάκμιο ςχολείο 
Ηαχαράτου Aγγελικι 

ςελ. 290  

Κινθματογράφοσ και ςχολικι εκπαίδευςθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι 
Κεμελι Ευαγγελία 

ςελ. 301  

Διδακτικι πρόταςθ για πρόγραμμα Συναιςκθματικισ Αγωγισ των 
τάξεων Γ’, Δ’ και Ε’ Δθμοτικοφ 
Λατράκθ Ειρινθ, Κζφθσ Δθμιτριοσ, Μπερτςιά Βαςιλικι 

ςελ. 307  

Ραρεμβάςεισ πολιτιςμοφ από Διαςχολικά Δίκτυα Συνεργαςίασ με τον 
ςυντονιςμό του  Σχολικοφ Συμβοφλου παιδαγωγικισ ευκφνθσ 
Καλοκφρθ Βαςιλεία (Λιάνα) 

ςελ. 313  

Οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ και οι Βιωματικζσ Δράςεισ ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ ωσ Διαδικαςία Αμοιβαίασ Ανάπτυξθσ και Διαςφνδεςθσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ και τθσ Τοπικισ κοινωνίασ  
Τςαμπίκα Καράκιηα, Μεςςάρθσ Διονφςθσ 

ςελ. 321  

Θ μουςικι που ακοφν οι ζφθβοι/εσ ςτθν Ελλάδα και το μάκθμα τθσ 
Μουςικισ ςτο Γυμνάςιο: μια ςχζςθ υπό διαπραγμάτευςθ 
Καροφμπαλθ Ευγενία 

ςελ. 332  

Ρρόταςθ διδαςκαλίασ με δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ 
Καφτάκθ Ε. οδοφλα 

ςελ. 342  

Διδαςκαλία με τθ μζκοδο τθσ Ιςτοεξερεφνθςθσ (Webquest) 
Καφτάκθ Ε. οδοφλα 

ςελ. 350  

Το ςχολικό κλίμα ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
του ςχολείου και θ ςυμβολι του Σχολικοφ Συμβοφλου 
Καψάςκθ Αγγελικι 

ςελ. 361  

Ο όλοσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
Καταπολζμθςθ τθσ Ανεργίασ & ςτθν Ενίςχυςθ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ: 
Σφγκριςθ Συςτθμάτων ςτθ Ν.-Α. & Κεντρικι Ευρϊπθ  
Κεχρι Ηαχαροφλα, Ρράγια Ειρινθ 

ςελ. 370  

Ρρόγραμμα Συναιςκθματικισ Αγωγισ – Ρροάγοντασ τθν Ψυχικι 
Ανκεκτικότθτα των μακθτϊν 
Κοκκιάδθ Μαρία, Κρθτςωτάκθ Καλλιόπθ, ΚανταρτηόγλουΦϊτιοσ, 

Ηθςιάδου Ειρινθ 

ςελ. 379  

Θ επιμορφωτικι δράςθ: «Διευκφνω – Καινοτομϊ – Βελτιϊνω» για 
Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων  
Κολιοραδάκθσ Μιχαιλ 

ςελ. 389  
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Μθχανιςμοί πλαιςίωςθσ, πρακτικζσ και προοπτικι τθσ ςυμπεριλθπτικισ 
εκπαίδευςθσ: Θ περίπτωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ των ομά.  
Κολυμπάρθ Τάνια, Κτενίδου Δζςποινα  

ςελ. 398  

Ρρόταςθ Διδακτικοφ Σεναρίου για ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά 
ηθτιματα μζςω τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ 
Κονιτοποφλου Βαςιλικι Ειριν, Δερδελάκου Χαρίκλεια Νεφζλ 

ςελ. 406  

Erasmus Placement ςτο Σχολείο: θ ςθμαςία του και ο ρόλοσ του μζντορα 
Κουςκουρίδα Φραγκοφλα  

ςελ. 414  

Εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ: παράγοντεσ εμφάνιςθσ και ςυνζπειεσ του 
φαινομζνου. Ο αντίκτυποσ του φαινομζνου ςτο ςχολικό περιβάλλον. 
Κουςκουρίδα  Φραγκοφλα  

ςελ. 422  

Εξερευνϊντασ τα Μουςεία και τουσ χϊρουσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 
με τθ χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν: H εμπειρία από τθ Δράςθ Erasmus KA1 
του  5oυ Δθμοτικοφ Σχολείου Νζασ Αλικαρναςςοφ 
Κουςκουρίδα Φραγκοφλα, Μίηθσ Κοςμάσ, Γιαουρτά Μαρία, 

Μουτςάκθ Αγγζλα, Σοφιανίδου Σοφία 

ςελ. 432  

Θ επίδραςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτισ ςυμπεριφορζσ κινδφνου 
των μακθτϊν του νομοφ Θρακλείου Κριτθσ 
Κοφτρα Κλειϊ, Ραπανικολάου Σταυροφλα, Σεγιζτ Μαρία, Λυκοπάντθ 

Χριςτίνα 

ςελ. 442  

Οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ τθσ περιόδου 1917-1920 και τα Νζα 
Αναγνωςτικά 
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ 

ςελ. 448  
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ΣΣΚΚΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΛΛΟΟΥΥ  

Χκοπόσ του ςυνεδρίου ιταν να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ αντιςτοιχία των 
εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων του ςχολείου με τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και 
να διατυπϊςει προτάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ ςχολείου και κοινωνίασ, 
ζτςι ϊςτε το ςχολείο να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ατόμου για πολφπλευρθ 
προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

Χτο πλαίςιο αυτό επιδιϊχκθκε θ καταγραφι ερευνθτικϊν και κεωρθτικϊν 
προςεγγίςεων και πρακτικϊν προτάςεων, θ ανταλλαγι γόνιμων προβλθματιςμϊν και 
θ προϊκθςθ δθμιουργικοφ διαλόγου ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ και τθν επικυμθτι 
ςχζςθ ςχολείου-κοινωνίασ ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνικοοικονομικι 
πραγματικότθτα. 

ΚΚΕΕΜΜΑΑΤΤΛΛΚΚΟΟΛΛ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΕΕΣΣ  

1. O ρόλοσ και οι λειτουργίεσ του ςχολείου από το παρελκόν ςτο μζλλον 

2. Χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου και ανοικτοφ ςχολείου: από τθ κεωρία ςτθν 
πράξθ 

2.1 Εκπαιδευτικι πολιτικι ςτον 21ο αιϊνα 

 Αναλυτικά προγράμματα: Από τθ ρθτορικι τθσ ςτοχοκεςίασ ςτθ διδακτικι 
πράξθ 

 Σφγχρονεσ μεκοδολογικζσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ 
 Ανάπτυξθ αποκλίνουςασ ςκζψθσ 
 Συνεργατικά περιβάλλοντα μάκθςθσ 

2.2 Το ςχολείο ωσ κοινότθτα: Ταυτότθτεσ και ρόλοι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, 
εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, γονζων 

 Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ 
 Συνεργαςία του ςχολείου με τθν κοινότθτα 
 Ανάπτυξθ ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων 
 Ρρόλθψθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και υποεπίδοςθσ 
 Σεβαςμόσ και αξιοποίθςθ του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου των μακθτϊν και των 

οικογενειϊν τουσ 
 Θ ςυμβολι του ςχολείου ςτθν οριοκζτθςθ και ενδυνάμωςθ του γονεϊκοφ 

ρόλου 
 Σχολείο και πολιτιςμόσ 
 Διαρκισ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν 

2.3 Συμβουλευτικι ςτθν εκπαίδευςθ- ςχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ 
ςτο ςφγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Σι παραπάνω άξονεσ αφοροφν τόςο τθν υφιςτάμενθ όςο και τθν υπό διαμόρφωςθ 
ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ.  
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Χαιρετιςμόσ του Ρεριφερειάρχθ Κριτθσ 
κ. Αρναουτάκθ Σταφρου 

 

Αγαπθτζ Διμαρχε, 
Εκλεκτοί κακθγθτζσ, 
Αγαπθτοί εκπαιδευτικοί, 
Φίλεσ και φίλοι, 
 

Πια κοινωνία για να πάει μπροςτά, για να καταφζρει να διαμορφϊςει ςυνκικεσ 
προόδου και ανάπτυξθσ, οφείλει να μιλιςει ανοικτά και δθμιουργικά για τισ μεγάλεσ 
αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ αλλά και για τισ μεγάλεσ ανάγκεσ τθσ.  

Σφείλει να ανοίξει ζνα αμφίπλευρο διάλογο που κα ανατροφοδοτείται από όλα 
ανεξαιρζτωσ τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

Χτο πλαίςιο αυτό το ςθμερινό Χυνζδριο δεν αποτελεί απλά και μόνο μια 
ευκαιρία να τεκοφν ξανά ςτο δθμόςιο διάλογο τα εκπαιδευτικά ηθτιματα, αλλά μασ 
δίνει τθ δυνατότθτα, από κοινοφ να κζςουμε ςε διαπραγμάτευςθ τθ ςχζςθ του 
Χχολείου με τθν Ξοινωνία, όπωσ ακριβϊσ περιγράφεται και ςτον τίτλο τθσ ςθμερινισ 
διοργάνωςθσ. 

Για τθν Υεριφζρεια Ξριτθσ, οι φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων δεν 
είναι ζνασ ξεχωριςτόσ δθμόςιοσ φορζασ.  

Δεν περιοριηόμαςτε μόνο ςτθν τυπικι διαςφνδεςθ με τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα, όπωσ αυτι ορίηεται ςφιχτά από το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο. 

Για εμάσ, από τα Ρθπιαγωγεία μζχρι τα Ακαδθμαϊκά και Ερευνθτικά Λδρφματα, 
διεξάγεται μια τεράςτια προςπάκεια από τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, 
μια προςπάκεια που οφείλουμε να τθ ςτθρίξουμε και το κάνουμε ςε κακθμερινι 
βάςθ. 

Χτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ 
αλλά και για άλλουσ πυλϊνεσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ τθσ Ξριτθσ, τα 
ςχολεία αποτελοφν μεγάλεσ κερμοκοιτίδεσ, μζςα από τισ οποίεσ θ κοινωνία 
τροφοδοτείται από ανκρϊπουσ δθμοκρατικοφσ, από ανκρϊπουσ άξιουσ και ικανοφσ 
να προςφζρουν ςτο κοινωνικό ςφνολο, να εργαςτοφν για τθν ανάπτυξθ και τθν 
οικονομικι αναγζννθςθ του νθςιοφ μασ. 

Για τθν Υεριφζρεια ο ρόλοσ του ςχολείου ςυνδζεται αρμονικά με τθν 
αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ αυτι κεςμοκετικθκε με τθ λειτουργία των 
αιρετϊν περιφερειϊν.  

 

Φίλεσ και φίλοι, 

Ψο νζο ςχολείο ςυνδζεται με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ.  
Υρζπει να είναι το ςχολείο που ρόλο εκτόσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 

μακθτζσ οφείλουν να ζχουν οι γονείσ και βζβαια οι τοπικοί και αυτοδιοικθτικοί 
φορείσ.  

Πε τθν ευκαιρία του ςθμερινοφ 1ΣΩ Υανελλθνίου Χυνεδρίου, είμαι βζβαιοσ ότι 
μποροφμε να κζςουμε νζα κεμζλια, να επαναπροςδιορίςουμε τθ ςχζςθ του ςχολείου 
με τθν κοινωνία.  



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-21- 

 

Ρα ςυμβάλλουμε όλοι, ο κακζνασ απϋ τθν πλευρά του, ςτθν ανάπτυξθ μιασ νζασ 
ςχζςθσ μεταξφ των τοπικϊν μασ κοινωνιϊν και των ςχολείων μασ, μια ςχζςθ που κα 
ςυνοδευτεί από ουςιαςτικι μεταφορά πόρων και αρμοδιοτιτων από το κεντρικό 
κράτοσ προσ τθν Υεριφερειακι και Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

Από τθν πλευρά μασ ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ, κα ςυνεχίςουμε να ςτθρίηουμε 
τισ κτθριακζσ υποδομζσ των ςχολικϊν μονάδων, όλων των βακμίδων, είτε με τθν 
ζνταξθ ζργων για καταςκευι νζων, είτε με τθ χρθματοδότθςθ για τθ λειτουργικι τουσ 
αναβάκμιςθ.  

Ξαι βζβαια κα είμαςτε δίπλα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, διπλά ςε όλουσ εςάσ τουσ 
λειτουργοφσ τθσ εκπαίδευςθσ ενιςχφοντασ το ςθμαντικό ςασ ζργο, ζνα ζργο που δεν 
αφορά μόνο τισ ςχολικζσ αίκουςεσ, αλλά ολόκλθρθ τθν κοινωνία. 

Ξλείνοντασ, κζλω να ςυγχαρϊ ιδιαίτερα τθν Υεριφερειακι Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ και όλουσ τουσ ςυνδιοργανωτζσ του Χυνεδρίου με τθν ελπίδα ότι 
το πρϊτο αυτό Υανελλινιο Χυνζδριο κα ζχει ςυνζχεια τα επόμενα χρόνια. 

 

Χασ ευχαριςτϊ. 
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Χαιρετιςμόσ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Α/κμιασ & Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και Ρροζδρου τθσ Οργανωτικισ 

Επιτροπισ, κ. Τερηάκθ Γεωργίου 
 

Αγαπθτοί ςφνεδροι, ςυνάδελφοι, φίλοι, γονείσ και μακθτζσ. 
Ξαλωςορίςατε ςτο 1ο Υανελλινιο Χυνζδριο με κζμα «Ξοινωνία και ςχολείο: μια 

ςχζςθ υπό διαπραγμάτευςθ» που διοργανϊνεται από τθν Υεριφερειακι Διεφκυνςθ 
Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ ςε ςυνεργαςία με τθν 
Υεριφζρεια Ξριτθσ, το Διμο Χερςονιςου και τελεί υπό τθν αιγίδασ του Ωπουργείου 
Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων. 

 Χκοπόσ του Χυνεδρίου είναι να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ αντιςτοιχία των 
εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων του ςχολείου με τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και 
να διατυπϊςει προτάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ ςχολείου και κοινωνίασ, 
ζτςι ϊςτε το ςχολείο να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ατόμου για πολφπλευρθ 
προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

Πζςα ςε ζνα γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον που 
μεταβάλλεται με γοργοφσ ρυκμοφσ επθρεαηόμενο από ενδογενείσ μα και εξωγενείσ 
παράγοντεσ, εμείσ, όντεσ με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ, επικεντρωνόμαςτε, δίνουμε τθν προτεραιότθτα και τισ μάχεσ μασ ςτο 
χϊρο  τθσ εκπαίδευςθσ.  

Χτόχοσ μασ το Δθμοκρατικό - Δθμόςιο - Δωρεάν ςχολείο κάτι που τϊρα δεν 
υφίςταται, τουλάχιςτον ςτο βακμό που, φαντάηομαι, όλοι κα κζλαμε... 

Είναι κοινόσ τόποσ ότι θ εκπαίδευςθ είναι μια διαδικαςία κατεξοχιν κοινωνικι 
που δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί και να αποδϊςει καρποφσ ςε περιβάλλον 
ςτεγανό και ςτείρο. Αν απομονϊςουμε το ςχολείο από τθν κοινωνία, χάνεται κάκε 
ανκρωπιςτικόσ, παιδαγωγικόσ και κακοδθγθτικόσ του ρόλοσ.  

Θ ςχζςθ που διαπραγματευόμαςτε είναι θ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν 
κοινωνία, το άνοιγμα ςε αυτιν κακϊσ ςφμφωνα με τον Dewey “θ εκπαίδευςθ δεν 
είναι ζνα ςτάδιο προετοιμαςίασ για τθ ηωι αλλά είναι θ ίδια μια διαδικαςία ηωισ.” 
Αποτελεί μια κοινωνικι διάςταςθ τθσ ηωισ. 

Πε αυτό ωσ δεδομζνο προβλθματιηόμαςτε και διαπραγματευόμαςτε με τθν 
κοινωνία προςπακϊντασ να δθμιουργιςουμε μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ, αμφίδρομθ, 
αρραγι και ουςιαςτικι. Δεχόμαςτε και κζτουμε ερωτιματα, αναηθτοφμε απαντιςεισ, 
επιηθτοφμε τθ ςυνεργαςία.  Αξιοποιοφμε τισ ιδζεσ και ςεβόμαςτε τισ επικυμίεσ των 
μακθτϊν μασ. Ψουσ κεωροφμε ιςότιμουσ ςυνομιλθτζσ, ςυμμζτοχουσ ίδιων αγωνιϊν κι 
ελπίδων, αφοφ είναι αυτοί που εντζλει υφίςτανται τισ όποιεσ αςτοχίεσ μασ ι 
ευεργετοφνται από επιτυχείσ μεταρρυκμίςεισ. 

ζρουμε καλά ότι το ςχολείο που ζχουμε δοκιμάηεται ςκλθρά, ιδιαίτερα ςτθν 
παρατεταμζνθ περίοδο κρίςθσ που ποικιλοτρόπωσ βιϊνουμε, κακϊσ ς’ αυτό 
εκβάλλουν πολφ περιςςότερα και ςοβαρότερα προβλιματα απ’ οπουδιποτε αλλοφ. 
Αντιλαμβανόμαςτε ότι πρζπει να αλλάξει, ότι είναι μακριά από τισ ανάγκεσ τθσ 
κοινωνίασ. Χτζκεται όρκιο κυρίωσ χάρθ ςτισ άοκνεσ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν 
όλων των βακμίδων και των γονζων που ςτζργουν να βοθκιςουν πολφ ςυχνά, 
ςυμπαραςτάτεσ και αρωγοί ςτισ προςπάκειζσ μασ. 
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  Θ εκπαίδευςθ είναι μια κοινωνικι αναγκαιότθτα. Ψο παιδί χρειάηεται τθν 
εκπαίδευςθ για να προςαρμοςτεί και να εξελιχκεί μζςα ςτθν κοινωνία και θ κοινωνία 
χρειάηεται αυτζσ τισ γνϊςεισ για να εξαςφαλίςει τθ ςυνζχειά τθσ.  

Ωσ εκ τοφτου, βαςικό μασ μζλθμα αποτελεί, ο κεςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ να μθν 
αναπαράγει τισ κυρίαρχεσ κοινωνικοοικονομικζσ δομζσ «νομιμοποιϊντασ» και 
μονιμοποιϊντασ τθν κοινωνικι ανιςότθτα, αλλά να προςπακεί να αμβλφνει ι ακόμα 
και να εξαλείψει αδικίεσ, ςτρεβλϊςεισ και «κακϊσ κείμενα» δεκαετιϊν. 

  Χτόχοσ μασ να γίνει θ εκπαίδευςθ το εφαλτιριο για τθν  προςδοκϊμενθ 
ανάπτυξθ, όχι τόςο τθν οικονομικι - που και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ θ εκπαίδευςθ 
καλείται να αναλάβει ςθμαντικό ρόλο ςτθ βάςθ ενόσ μακρόπνοου κακολικοφ 
ςχεδιαςμοφ – όςο τθν πολφπλευρθ και ιςόρροπθ γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και 
κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν μασ που κα κεφαλαιοποιθκεί και κα διαχυκεί 
άμεςα μζςα ςτθν κοινωνία προσ όφελόσ τθσ.  

Ψο ςχολείο ανικει ςτθν κοινωνία και αποτελεί χϊρο ςυγκζντρωςθσ, διαλόγου, 
δθμιουργίασ αλλά και δοκιμαςίασ ιδεϊν, αξιϊν και πολιτιςμοφ. Ψο ςχολείο που 
ονειρευόμαςτε ρίχνει τα ψθλά κιγκλιδϊματα που το κάνουν να μοιάηει φυλακι 
απαγορεφοντασ ςτουσ ζξω να μπουν και ςτουσ μζςα να «αποδράςουν». Υϊσ να 
διδάξεισ αλλά και πϊσ να διδαχκείσ ελευκερία τριγυριςμζνοσ από κάγκελα; Ξι ζπειτα 
πϊσ να ςυλλογιςτείσ καλά, αφοφ όπωσ υποςτθρίηει ο Φιγασ, μόνο «όποιοσ ελεφκερα 
ςυλλογάται, ςυλλογάται καλά»; 

Πε το ουςιαςτικό και όχι το κατ’ επίφαςθ άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία, 
ο ςτόχοσ που επιτυγχάνεται είναι διπλόσ. Υρϊτον, θ παιδευτικι λειτουργία του 
διαχζεται ςτθν κοινωνία και δεφτερον το κοινωνικό πλαίςιο, οι δυςκολίεσ, τα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ζρχονται ςτο προςκινιο και το ςχολείο 
παίρνει κζςθ. Ξαι κα μνθμονεφςω ακόμθ μία φορά τον Dewey, τον μεγάλο αυτόν 
φιλόςοφο, ψυχολόγο και παιδαγωγό που επιςθμαίνει αυτιν ακριβϊσ τθν κοινωνικι 
διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ γράφοντασ:  

«Τταν το ςχολείο κα προετοιμάηει τα παιδιά μζςα ςε μια τόςο μικρι κοινότθτα, 
ςτα κακικοντα και τισ απαιτιςεισ τουσ ςαν μζλθ τθσ κοινωνίασ, εμφυςϊντασ τουσ το 
πνεφμα τθσ χρθςιμότθτασ, κι εφοδιάηοντάσ τα με τ’ απαραίτθτα για μια λυςιτελι 
αυτοδιεφκυνςθ, τότε κα ζχουμε ςτα ςίγουρα μια κοινωνία όμορφθ κι αρμονικι, όπου 
κα αξίηει ςτ’ αλικεια να ηεισ». 

Ξλείνοντασ, κα ικελα να αναφερκεί ότι διοργανϊνουμε αυτό το ςυνζδριο 
ςτθριηόμενοι  ςτο μεράκι των εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι αγαποφν τθ δουλειά τουσ και 
όςο περιςςότερο εμβακφνουν ςτο αντικείμενο τόςο περιςςότερα ερωτιματα τουσ 
γεννιοφνται. Υιςτεφω ότι ο γόνιμοσ διάλογοσ που κα αναπτυχκεί αυτό το τριιμερο κα 
γίνει θ αφορμι κάποιεσ απορίεσ να λυκοφν κι άλλεσ, καινοφριεσ να δθμιουργθκοφν, 
που κα δϊςουν και το ζναυςμα για τθ διοργάνωςθ επόμενων ςυνεδρίων. Ζχουμε 
ανάγκθ όλοι μασ από αυτζσ τισ ςυναντιςεισ που κεωρϊ ότι μασ ανανεϊνουν, μασ 
ανατροφοδοτοφν και ανακερμαίνουν τθν κζλθςι μασ για προςφορά και δθμιουργία. 

Ευχαριςτοφμε τθν οργανωτικι, τθν επιςτθμονικι, τθν επιτροπι κριτϊν και τουσ 
ςυναδζλφουσ που ςτελεχϊνουν τθ γραμματεία του ςυνεδρίου. Ευχαριςτοφμε τθν 
Υεριφζρεια Ξριτθσ, τθν Υεριφερειακι ενότθτα Θρακλείου και το Διμο Χερςονιςου 
για τθ βοικεια που μασ προςζφεραν. Ευχαριςτοφμε τουσ ςυναδζλφουσ οικοδεςπότεσ 
του ςχολείου που αγκάλιαςαν τθν ιδζα μασ,  τουσ ειςθγθτζσ , τισ ειςθγιτριεσ τουσ 
εμψυχωτζσ και τισ εμψυχϊτριεσ  που ιρκαν είτε από κοντά είτε από μακριά και 
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βζβαια όλουσ και όλεσ εςάσ που μασ τιμάτε με τθν παρουςία ςασ και  ςυμβάλλετε 
ζτςι  ςτθν επιτυχία του Χυνεδρίου μασ. 

Χασ ευχαριςτϊ πολφ. 
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Χαιρετιςμόσ του Δθμάρχου Χερςονιςου 
κ. Μαςτοράκθ Λωάννθ 

 
Ξυρίεσ και κφριοι,   

με τθν ιδιότθτα του Δθμάρχου Χερςονιςου, ςασ καλωςορίηω ςτο Οιμάνι 
Χερςονιςου, ςτουσ χϊρουσ του 1ου και 2ου Δθμοτικοφ Χχολείου Οιμζνοσ  
Χερςονιςου, για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του 1ου Υανελλινιου Χυνεδρίου με κζμα: 
«Κοινωνία και Σχολείο : Μια ςχζςθ υπό διαπραγμάτευςθ». 

Ψο Χυνζδριο ζχει πανελλινιο χαρακτιρα και προςεγγίηει ζνα πολφ ςθμαντικό 
ηιτθμα που ανικει ςτα κφρια ενδιαφζροντα του Διμου τθσ επικουρικότθτασ και τθσ 
εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν  προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των 
ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ  τοπικισ κοινωνίασ” 
          Σ ρόλοσ και θ δυναμικι του ςχολείου δεν περιορίηονται απλά ςτο εςωτερικό του 
αλλά ςυνδζονται άρρθκτα με το εξωτερικό περιβάλλον και τθν πολιτεία ενϊ οι ςτόχοι 
του ςχολείου δεν περιορίηονται μόνο ςτα άτομα ωσ μακθτζσ αλλά διευρφνονται ςε 
όλθ τθν κοινωνία και τισ ανάγκεσ τθσ. 
         Επιπλζον, είναι αντιλθπτό ότι θ δράςθ του ςχολείου δεν περιορίηεται είναι πλζον 
εξωςτρεφισ, ενϊ ανάμεςα ςτα κζματα που προςεγγίηουν οι μακθτζσ, ςφμφωνα με τα 
ςφγχρονα ςυςτιματα, είναι και κζματα που τουσ απαςχολοφν ωσ πολίτεσ, 
προετοιμάηοντασ τθν κοινωνικι τουσ δράςθ.  
        Ψο ςυνζδριο προςεγγίηει κριτικά το ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ενϊ 
ταυτόχρονα πραγματεφεται πολφ ςθμαντικά ηθτιματα και προτάςεισ, με ςκοπό τθ 
βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ του ςχολείου και κοινωνίασ, ζτςι ϊςτε το ςχολείο να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ατόμου για πολφπλευρθ προςωπικι και 
επαγγελματικι ανάπτυξθ. 
        Επιπροςκζτωσ, ςτο πλαίςιο του ςυνεδρίου, επιδιϊκεται θ καταγραφι 
ερευνθτικϊν και κεωρθτικϊν προςεγγίςεων και πρακτικϊν προτάςεων, θ ανταλλαγι 
γόνιμων προβλθματιςμϊν και θ προϊκθςθ δθμιουργικοφ διαλόγου ςχετικά με τθν 
υφιςτάμενθ και τθν επικυμθτι ςχζςθ ςχολείου-κοινωνίασ ςτθ διαρκϊσ 
μεταβαλλόμενθ κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα. 
        'Σλοι  μασ και βζβαια θ Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ - θ οποία φζρει μεγάλθ ευκφνθ 
 αναφορικά με τθ λειτουργία των ςχολείων τθσ κάκε περιφζρειασ - κζλουμε ζνα 
ςχολείο ανοικτό ςτθν κοινωνία. 'Ενα ςχολείο που να ανταποκρίνεται ςτισ διαρκϊσ 
μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των μακθτϊν, οι οποίεσ είναι - όπωσ όλοι γνωρίηουμε - 
άμεςα εξαρτθμζνεσ από τθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνικοικονομικι 
πραγματικότθτα. Από μόνθ τθσ, λοιπόν, θ γριγορθ εξζλιξθ και διαφοροποίθςθ 
επιβάλλει τθν ανακεϊρθςθ των ςυςχετιςμϊν των δφο αυτϊν κεςμϊν, τθσ κοινωνίασ 
και του ςχολείου. 
       Είμαςτε ςίγουροι ότι μζςα από αυτό το ςυνζδριο κα εξαχκοφν πολφ χριςιμα 
ςυμπεράςματα και κα γίνουν πολφ ςθμαντικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με το παραπάνω 
κζμα. 
      Κα ικελα να ευχαριςτιςω ξεχωριςτά όλουσ τουσ φορείσ που ςυνετζλεςαν ςτθ 
διοργάνωςθ και τθ διεξαγωγι του Χυνεδρίου και να ευχθκϊ καλι επιτυχία ςτισ 
εργαςίεσ του Χυνεδρίου και ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ! 
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Ρροσ ζνα ςχολείο περιςςότερο δθμοκρατικό. Αναηθτϊντασ 
εκπαιδευτικό προςανατολιςμό ςε μια εποχι ραγδαίων 

αλλαγϊν 

   
Ακαναςιάδθσ Χάρθσ  

Ιςτορικόσ τθσ Εκπαίδευςθσ 
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 

 
Ρϊσ μπορεί το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο να γίνει περιςςότερο δθμοκρατικό; Θ 

κρίςιμθ λζξθ ςε τοφτο το ερϊτθμα είναι το επίρρθμα περιςςότερο, εφόςον το 
ελλθνικό ςχολείο υπιρξε καταρχιν δθμοκρατικό ιδθ από τθ κεμελίωςι του. 
Υράγματι, όταν πριν από δφο ςχεδόν αιϊνεσ –κατά τθ δεκαετία του 1830– 
κεςπίςτθκαν οι τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, προβλεπόταν θ κακολικι φοίτθςθ 
αγοριϊν και κοριτςιϊν για τισ τζςςερισ τουλάχιςτον τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου. 
Ακολοφκωσ, υπιρξαν οριςμζνεσ κρίςιμεσ περίοδοι –όπωσ οι δεκαετίεσ του 1930 και 
του 1960– κατά τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικζσ προδιαγραφζσ, λογικζσ και πρακτικζσ 
εμβολιάςτθκαν με ιςχυρζσ δόςεισ δθμοκρατίασ. Αν κάτι, ςυνεπϊσ, παραμζνει 
ηθτοφμενο ςιμερα είναι θ εμβάκυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ δθμοκρατίασ εκεί όπου 
παραμζνει ιςχνι ι επίπλαςτθ και θ επζκταςι τθσ ς’ όςα πεδία διαμορφϊκθκαν από 
νεότερεσ ανάγκεσ. Ακοφγεται ίςωσ μικρό και εφκολο, μα τίποτε δεν είναι μικρό και 
εφκολο ςε μια εποχι πολλαπλισ κρίςθσ –οικονομικισ, μα επίςθσ πολιτικισ, 
κοινωνικισ και πολιτιςμικισ. 

Για να ορίςουμε το ςτόχο χρειάηεται να αποτιμιςουμε τθν κατάςταςθ των 
πραγμάτων. Ασ δοφμε, λοιπόν, που βριςκόμαςτε –ποιο βακμό εκδθμοκρατιςμοφ του 
εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ ζχουμε ιδθ επιτφχει. Τπωσ κάκε αποτίμθςθ, ζτςι και 
αυτι προχποκζτει κριτιρια, τα οποία δεν είναι βζβαια αυτονόθτα και ςυμφωνθμζνα, 
αλλά εκτιμϊ πωσ από καμία λίςτα δεν κα ζλειπαν τρία από αυτά, ίςωσ τα πιο 
ουςιϊδθ: θ πρόςβαςθ, θ διακυβζρνθςθ και το εγχειρίδια. 

 
Θ πρόςβαςθ 
Ωσ προσ τον βακμό πρόςβαςθσ, ωσ προσ τθν δυνατότθτα, δθλαδι, να φοιτοφν 

ςτο ςχολείο όλα τα παιδιά και οι νζοι, ανεξάρτθτα από καταγωγι, φφλο ι ταξικι 
κζςθ, τα πράγματα εξελίχκθκαν ςε αδρζσ γραμμζσ ωσ εξισ: Ξατά τον δζκατο ζνατο 
αιϊνα (και ςτο πρϊτο τρίτο του εικοςτοφ) θ φοίτθςθ ςτο δθμοτικό ςχολείο, παρότι 
νομοκετικά κατοχυρωμζνθ και επιβεβλθμζνθ, υπονομευόταν ποικιλότροπα από τισ 
οικονομικζσ δυςχζρειεσ, κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και πολιτιςμικζσ νόρμεσ. Ψο ποςοςτό 
των παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ που πράγματι φοιτοφςε ςτο δθμοτικό δεν ξεπερνοφςε 
το 60%· από αυτό, μόνο το 10% ςυνζχιηε ςτο «ελλθνικό» (τον πρϊτο κφκλο τθσ Πζςθσ 
Εκπαίδευςθσ), μόλισ 3% ςτο γυμνάςιο (το αντίςτοιχο του ςθμερινοφ λυκείου) και 
γφρω ςτο 1% ζφτανε ςτο πανεπιςτιμιο. Φυςικά θ διαρροι είχε φφλο, τάξθ και 
γεωγραφία: αυξανόταν όςο κινοφμαςταν από τθν Ακινα προσ τθν επαρχία, από τθν 
κορυφι τθσ κοινωνικισ πυραμίδασ προσ τθ βάςθ τθσ, από τα αγόρια προσ τα κορίτςια. 

                                                           

 Ομιλία ζηο 1ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης ΠΔΕ Κρήηης με γενικό ηίηλο «Κοινωνία και Στολείο: Μια 

ζτέζη σπό διαπραγμάηεσζη» (17.6.2016) - διαηηρείηαι ηο προθορικό ύθος. 
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Για τα κορίτςια, μάλιςτα, υπιρχαν και ξεκάκαρα κεςμικά εμπόδια, κακϊσ οι αρχικοί 
νόμοι δεν προζβλεπαν τθ φοίτθςι τουσ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ και ςτο πανεπιςτιμιο. 
Υαρ’ όλα αυτά, αργά αλλά ςτακερά, ςτο δθμοτικό ςχολείο, τα περιςςότερα από τα 
κοινωνικά εμπόδια και αρκετά από τα πολιτιςμικά, όςα δθλαδι αφοροφςαν τισ 
νοοτροπίεσ τθσ εποχισ, είχαν ιδθ αρκεί ωσ τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930. Θ 
βενιηελικι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 επικφρωςε τισ νζεσ πραγματικότθτεσ 
αφαιρϊντασ ςτο ςφνολό τουσ και τα κεςμικά εμπόδια. Ζκτοτε τα περιςςότερα αγόρια 
και κορίτςια (όςα τουλάχιςτον δεν είχαν τθν ατυχία να πζςουν πάνω ςτθν ταραγμζνθ 
δεκαετία του 1940) ολοκλιρωναν το εξαετζσ δθμοτικό, που ςθμαίνει πωσ γνϊριηαν τα 
ςτοιχειϊδθ: ανάγνωςθ, γραφι και τισ τζςςερισ πράξεισ τθσ αρικμθτικισ. 

Θ πρόοδοσ, βζβαια, δεν ιρκε απλϊσ επειδι είχε ςτο μεταξφ μεςολαβιςει ζνασ 
αιϊνασ από τθ ςυγκρότθςθ του ελλθνικοφ κράτουσ. Σι βενιηελικζσ νομοκετικζσ 
πρωτοβουλίεσ του 1929 όφειλαν πολλά ςτο παιδαγωγικό κίνθμα του εκπαιδευτικοφ 
δθμοτικιςμοφ και ςτο πρϊτο ςθμαντικό κφμα του ελλθνικοφ φεμινιςμοφ. Τφειλαν 
πολλά δθλαδι, ςε άνδρεσ ςαν τον Δθμιτρθ Γλθνό και ςε γυναίκεσ ςαν τθ Φόηα 
Λμβριϊτθ. Θ ειςαγωγι τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ ςτισ τζςςερισ πρϊτεσ τάξεισ του 
δθμοτικοφ αφαίρεςε τα πιο κρίςιμα πολιτιςμικά εμπόδια για τα παιδιά των εργατικϊν 
και αγροτικϊν ςτρωμάτων, ενϊ θ ςθμαντικι αφξθςθ του αρικμοφ των δαςκάλων και 
το χτίςιμο χιλιάδων ςχολείων ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930 προςζφεραν τισ 
υλικζσ προχποκζςεισ. Σ ζνασ αιϊνασ που μεςολάβθςε απ’ όταν ςυγκροτικθκε το 
ελλθνικό κράτοσ ωςότου γενικεφκθκε θ φοίτθςθ ςτο δθμοτικό μοιάηει μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα, μα δεν ιταν. Ενάντια ςτθ ςυνικθ μεμψιμοιρία μασ, τα εκπαιδευτικά 
μεγζκθ τθσ μικρισ Ελλάδασ πλθςίαηαν ιδθ από τα τζλθ του δεκάτου ενάτου αιϊνα 
περιςςότερο αυτά των χωρϊν τθσ κεντρικισ και δυτικισ Ευρϊπθσ παρά εκείνα των 
βαλκανικϊν κρατϊν που προζκυψαν από τθν αποδιάρκρωςθ τθσ Σκωμανικισ 
Αυτοκρατορίασ. 

Θ διεφρυνςθ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα πυροδοτθκεί τρεισ δεκαετίεσ 
αργότερα, το 1964, με τθν άλλθ μεγάλθ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ, τθν αςτικι 
μεταρρφκμιςθ ςτθν οποία πρωταγωνίςτθςε ο παιδαγωγόσ και φιλόςοφοσ Ευάγγελοσ 
Υαπανοφτςοσ. Θ γενίκευςθ τθσ πρόςβαςθσ, όπωσ και θ τεχνικι εκπαίδευςθ, θ οποία 
επίςθσ κεςμοκετικθκε τότε, προκρίκθκαν προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθν 
οικονομικι ανάπτυξθ. Εκ των πραγμάτων, ωςτόςο, απαντοφςαν και ςτισ μαηικζσ 
κινθτοποιιςεισ για μόρφωςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων γνϊριςαν μεγάλθ άνκθςθ ςτο 
πρϊτο μιςό τθσ δεκαετίασ του 1960. Άλλωςτε, το βάροσ εκείνων των κινθτοποιιςεων 
ςικωςαν κατά κφριο λόγο τα μζλθ μιασ αριςτερισ νεολαιίςτικθσ οργάνωςθσ που 
απζκτθςε διαςτάςεισ κρφλου ςτθ ςυλλογικι μασ μνιμθ. Ιταν οι Οαμπράκθδεσ, που 
πιραν το όνομά τουσ από τον δολοφονθκζντα βουλευτι τθσ ΕΔΑ Γρθγόρθ Οαμπράκθ, 
κφμα του διαβόθτου τότε παρακράτουσ. Βζβαια, ο κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ 
μεταρρφκμιςθσ του 1964, θ ςυμβολι δθλαδι του ςχολείου ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, δεν τεκμαίρεται από τθν ιςτορικι ζρευνα, ίςωσ διότι οι αλλαγζσ ζγιναν 
αργά και βαςανιςτικά, με πολλαπλζσ αναςτολζσ, και ολοκλθρϊκθκαν μόλισ το 1976, 
όταν πλζον οι πετρελαϊκζσ κρίςεισ τθσ δεκαετίασ του 1970 ανζκοψαν οριςτικά το 
κφμα τθσ μεταπολεμικισ οικονομικισ ανόδου. Θ γενίκευςθ όμωσ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ είχε ςτο μεταξφ αυτονομθκεί ωσ αίτθμα, υιοκετικθκε και προωκικθκε 
από τισ πρϊτεσ κυβερνιςεισ του Ανδρζα Υαπανδρζου και, ςε αδρζσ γραμμζσ, είχε 
κατακτθκεί ωσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1980.  
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Ζχουμε, λοιπόν, τελειϊςει οριςτικά με το ςτοίχθμα τθσ γενικευμζνθσ 
πρόςβαςθσ, τθν ςτοιχειϊδθ αυτι προχπόκεςθ ενόσ δθμοκρατικοφ ςχολείου; Τχι, 
οριςτικά. Ψο ζνα τζταρτο περίπου κάκε γενιάσ εγκαταλείπει το ςχολείο: ελάχιςτοι ςτο 
δθμοτικό, λιγοςτοί ςτο γυμνάςιο, περιςςότεροι ςτο λφκειο, ακόμα περιςςότεροι ςτθν 
τεχνικι εκπαίδευςθ. Ξαι, βζβαια, αυτό το 30% είναι ταξικά, ζμφυλα και πολιτιςμικά 
προςδιοριςμζνο. Τςο χαμθλότερα ςτθν κοινωνικι πυραμίδα βρίςκεται θ οικογζνεια 
του μακθτι, τόςο μεγαλφτερθ θ πικανότθτα τθσ πρόωρθσ εξόδου του από το ςχολείο. 
Τςο περνάμε από τα κορίτςια ςτα αγόρια τόςο αυξάνεται θ πρϊιμθ είςοδοσ ςτον 
κόςμο τθσ εργαςίασ –ιδιαίτερα ςε περιοχζσ όπωσ θ Ξριτθ, όπου ανκίηει θ βιομθχανία 
του τουριςμοφ. Ξαι βζβαια, οι πολιτιςμικά διαφορετικοί, όπωσ οι Φομά, οι 
μουςουλμάνοι τθσ Κράκθσ και οριςμζνεσ κατθγορίεσ μεταναςτϊν εμφανίηουν 
αυξθμζνα ποςοςτά διαρροισ (και υψθλά ποςοςτά ςχολικισ αποτυχίασ). Χυχνά όλα 
τοφτα ςυνυπάρχουν, ιδιαιτζρωσ θ πολιτιςμικι ετερότθτα πλζκεται αξεδιάλυτα με τθ 
δυςμενι ταξικι κζςθ, περιπλζκοντασ περιςςότερο ζνα ιδθ δυςεπίλυτο πρόβλθμα. Ψα 
αντιςτακμιςτικά προγράμματα που κατά καιροφσ δοκιμάςτθκαν (περιςςότερο ςε 
οριςμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, λιγότερο ςτα κακ’ θμάσ) προκειμζνου να περιοριςτεί θ 
διαρροι και θ ςχολικι αποτυχία των χαμζνων του ςυςτιματοσ δεν επιβεβαίωςαν 
πλιρωσ τισ φιλόδοξεσ ςτοχεφςεισ, μα οφτε αποδείχκθκαν λανκαςμζνα όπωσ 
βιάςτθκαν να τα χαρακτθρίςουν οι επικριτζσ τουσ. Για να ξεδιπλϊςουν όμωσ τισ 
δυνατότθτζσ τουσ προχποκζτουν πολιτικι βοφλθςθ, ςυνζπεια και ςυνζχεια, 
κοινωνικι και παιδαγωγικι ευαιςκθςία και οικονομικό κόςτοσ. Θ Ελλάδα του ςιμερα 
δεν επιτρζπει υπερβολικι αιςιοδοξία, εφόςον θ οικονομικι κρίςθ ζρχεται να 
προςτεκεί ςτισ πολιτικζσ αςυνζπειεσ και τισ πάγιεσ διαχειριςτικζσ ανεπάρκειεσ των 
μθχανιςμϊν του κράτουσ. Σι αγϊνεσ όμωσ για κοινωνικι δικαιοςφνθ αξίηουν διπλά 
όταν διεξάγονται ςε μθ ευνοϊκζσ ςυνκικεσ. Ξι ασ μθν ξεχνάμε πωσ όταν τζτοια 
ςτοιχιματα χάνονται (ι όταν δεν τίκενται καν) δεν ευκφνονται μόνο κάποιοι 
απρόςωποι μθχανιςμοί και κάποιεσ δυνάμεισ τθσ αγοράσ που μασ υπερβαίνουν. 
Ευκυνόμαςτε, επίςθσ, να μθν το παραβλζπουμε, κι όςοι –ωσ πολίτεσ– αφθνόμαςτε 
ςτθ γοθτεία του ρατςιςμοφ κι όςοι –ωσ εκπαιδευτικοί– βουλιάηουμε ςτθ ρακυμία τθσ 
κακθμερινότθτασ. Χε εποχζσ δφςκολεσ όπωσ θ ςθμερινι, θ «κουλ» αδιαφορία δεν 
είναι δυνατόν να κεωρείται ακόμθ «τρζντι», όπωσ ςυνζβαινε ςτισ δυο προθγοφμενεσ 
δεκαετίεσ τθσ επίπλαςτθσ ευμάρειασ. Θ αδιαφορία ςιμερα είναι ιςοδφναμθ με 
κυνιςμό και κοινωνικι αναλγθςία –και ωσ τζτοια πρζπει να ςτιγματίηεται. 

 
Θ διακυβζρνθςθ 
Ασ πάμε τϊρα ςτθ δεφτερθ διάςταςθ, ςτθν οποία τζκθκε ιςτορικά το αίτθμα τθσ 

δθμοκρατίασ, ςτθ διακυβζρνθςθ του ςχολείου. Υοιοσ αποφαςίηει για τον 
προςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ, για τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα, 
για το περιεχόμενο και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ; Θ απάντθςθ δόκθκε κι εδϊ απ’ 
όταν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα κεμελιϊκθκε, κατά τθ δεκαετία του 1830: αποφαςίηει 
το κράτοσ. Χε ολόκλθρο, ωςτόςο, τον δζκατο ζνατο αιϊνα, θ απουςία των υλικϊν 
προχποκζςεων του κρατικοφ ελζγχου, θ αδυναμία, δθλαδι, τθσ κεντρικισ εξουςίασ 
να διειςδφςει γριγορα και αποτελεςματικά ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ επζτρεψε ςτουσ 
δαςκάλουσ να ορίηουν κρίςιμεσ παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ –να επιλζγουν, για 
παράδειγμα, τα βιβλία που κα αξιοποιιςουν από μια μεγάλθ λίςτα εγκεκριμζνων. 
Αυτό δεν ςιμαινε ότι οι δάςκαλοι απζκλιναν ςθμαντικά από τισ ςτοχεφςεισ του 
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κράτουσ. Χτθν πραγματικότθτα λειτοφργθςαν όπωσ ακριβϊσ αυτό ικελε: Ωσ 
ιεροφάντεσ του ζκνουσ και ωσ θκικοί κακοδθγθτζσ τθσ νεολαίασ –ωσ διαμορφωτζσ 
του νζου Ζλλθνα και του θκικοφ πολίτθ. Ζςτω όμωσ και αυτι, θ ιδεολογικά 
επικακοριςμζνθ δυνατότθτα των δαςκάλων να ορίηουν ςτοιχειωδϊσ τθ δουλειά τουσ, 
μειϊνονταν ςταδιακά όςο αυξανόταν θ ιςχφσ τθσ κεντρικισ εξουςίασ. Ψα δφο μεγάλα 
εκςυγχρονιςτικά άλματα, το τρικουπικό και το βενιηελικό, ζκεςαν οριςτικό τζλοσ ςε 
αυτι τθ ςχετικι αυτονομία των εκπαιδευτικϊν. Ξατά τον εικοςτό αιϊνα πλζον, το 
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζγινε εξίςου ςυγκεντρωτικό με το γαλλικό και το 
γερμανικό, τα οποία άλλωςτε υπιρξαν ευκφσ εξαρχισ τα πρότυπά του. Χτο εξισ, ο 
εκάςτοτε υπουργόσ Υαιδείασ μποροφςε να ιςχυριςτεί πωσ ιταν ςε κζςθ να γνωρίηει 
κάκε ϊρα τθσ θμζρασ τι ακριβϊσ διδάςκονται οι μακθτζσ ςε κάκε ςχολείο τθσ χϊρασ. 
Αυτι θ ςυγκεντρωτικι δόμθςθ και διεφκυνςθ του ςχολείου δεν κα πρζπει να 
χαρακτθριςτεί ταυτοχρόνωσ και αντιδθμοκρατικι, όχι τουλάχιςτον εφόςον και ενόςω 
το κράτοσ εκφράηεται δια μιασ δθμοκρατικά εκλεγμζνθσ κυβζρνθςθσ. 

Είναι όμωσ αλικεια πωσ ςε κάποιεσ ιςτορικζσ περιόδουσ, ςε ολόκλθρθ για 
παράδειγμα τθν μετεμφυλιακι περίοδο, από το 1949 ϊσ το 1974, οι διαβόθτοι 
επικεωρθτζσ, οι εκπαιδευτικοί τοποτθρθτζσ του κράτουσ, ζμειναν ςτθ ςυλλογικι 
μνιμθ ωσ οι ιζρακεσ μιασ πανίςχυρθσ, αυταρχικισ και μιςαλλόδοξθσ εξουςίασ. 
Υράγματι, οι περιςςότεροι είχαν αποδειχκεί αντάξιοι τθσ κακισ τουσ φιμθσ. 
Ρωρίτερα, όμωσ, ςτθ διάρκεια του μεςοπολζμου, οι τότε επικεωρθτζσ ςυνειςζφεραν 
κετικά ςτθν εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν πραγμάτων, κακϊσ λειτοφργθςαν ωσ πιονζροι 
του εκπαιδευτικοφ δθμοτικιςμοφ, του μόνου ςθμαντικοφ παιδαγωγικοφ κινιματοσ 
που αναπτφχκθκε ποτζ ςε αυτι εδϊ τθ χϊρα. Χυνεπϊσ, ςε ζνα ςυγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα όπωσ το ελλθνικό, οι επιμζρουσ κεςμοί και λειτουργίεσ τείνουν 
να εκφράηουν τθ λογικι τθσ κεντρικισ εξουςίασ –άλλοτε για κακό, άλλοτε για καλό. 
Ζνα ςφγχρονο παράδειγμα: Θ ςθμερινι πολιτικι θγεςία απζτρεψε προςφάτωσ μία 
τοπικι πρωτοβουλία που αν γενικευόταν κα παρζδιδε ουςιαςτικά τθν κρθςκευτικι 
αγωγι των μακθτϊν ςτθν εκκλθςία. Πε τθν παρζμβαςι τθσ αυτι υπεραςπίςτθκε το 
κοςμικό ςχολείο, άρα ζδραςε υπζρ τθσ δθμοκρατικισ κουλτοφρασ. Ξι ζνα ςφγχρονο 
αντιπαράδειγμα: Πια δεκαετία περίπου νωρίτερα, θ τότε πολιτικι θγεςία ακφρωςε 
μια ςχολικι πρωτοβουλία με πολλαπλζσ διαπολιτιςμικζσ προεκτάςεισ –δεν επζτρεψε 
ςτο 132ο δθμοτικό ςχολείο Ακθνϊν να δοκιμάςει διδακτικζσ πρακτικζσ και αλλαγζσ 
του περιεχομζνου ςπουδϊν που ταίριαηαν ςτθν πολυεκνοτικι ςφνκεςθ του 
μακθτικοφ του πλθκυςμοφ. Υράττοντάσ το, παρεμπόδιςε τθν αποτελεςματικι ζνταξθ 
των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο και τθν ελλθνικι κοινωνία, 
λειτοφργθςε άρα ενάντια ςτο δθμοκρατικό πρόταγμα. 

Ρα ξαναγυρίςουμε για λίγο ςτουσ διαβόθτουσ επικεωρθτζσ: Ϊςτερα από τθν 
πτϊςθ τθσ δικτατορίασ των ςυνταγματαρχϊν, ςτθν ζκρθξθ του πολιτικοφ και 
κοινωνικοφ ριηοςπαςτιςμοφ που ονομάςτθκε Πεταπολίτευςθ, οι επικεωρθτζσ 
ςτιγματίςτθκαν, απαξιϊκθκαν και τελικά, ςτθ δεκαετία του 1980, αντικαταςτάκθκαν 
από τον διπλό κεςμό του διοικθτικοφ προϊςταμζνου και του παιδαγωγικοφ 
κακοδθγθτι. Επενδφκθκαν μεγάλεσ προςδοκίεσ τότε ςτο νεόκοπο κεςμό του 
ςχολικοφ ςυμβοφλου. Αυτόσ, διατείνονταν οι εμπνευςτζσ του, κα γείωνε τθ νζα 
παιδαγωγικι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ και κα πρωτοςτατοφςε ςτον εκδθμοκρατιςμό 
του ςχολείου. Υαράλλθλα, προβλζφκθκαν κεςμοί για τθν εκπροςϊπθςθ των 
δαςκάλων, των μακθτϊν, των γονζων και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Κεςμοί δθλαδι 
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που φιλοδοξοφςαν να ςυνδζςουν το ςχολείο με τθν κοινωνία. Τλα τοφτα όμωσ 
παρζμειναν ατροφικά και αναιμικά. Θ παράδοςθ του ςυγκεντρωτιςμοφ βάραινε και 
ςυνεχίηει να βαραίνει υπερβολικά ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα. Χτθν πράξθ, οι 
δάςκαλοι, οι διευκυντζσ των ςχολείων, ακόμα και οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ, για 
κάκε πρόβλθμα που ανακφπτει αναηθτοφν εναγωνίωσ μια εγκφκλιο που κα τουσ 
υποδεικνφει επακριβϊσ τί και πϊσ να το πράξουν, ϊςτε να είναι «καλυμμζνοι». Ξι οι 
υπθρεςίεσ του υπουργείου ανταποκρίνεται, παράγοντασ αδιάκοπα υπουργικζσ 
αποφάςεισ και ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ, ςυχνά αλλθλοςυγκρουόμενεσ, ςε μια 
ατζρμονθ προςπάκεια να ρυκμιςτεί κάκε λεπτομζρεια τθσ ςχολικισ ηωισ. Σι πάντεσ 
ςτο μθχανιςμό τθσ εκπαίδευςθσ μοιάηει να προτιμοφν τθν αςφάλεια του ελζγχου από 
τθν ευκφνθ τθσ ελευκερίασ. Θ δθμοκρατία απομζνει ζτςι ρθχι, κζλυφοσ με 
περιεχόμενο λειψό, ζνα κφμβαλο αλαλάηον κατάλλθλο μόνο για επετειακζσ 
ςυνακροίςεισ. Τμωσ θ ελευκερία και θ δθμοκρατία δεν είναι μόνο νομκετικζσ 
ρυκμίςεισ και κεςμικζσ δομζσ· είναι επίςθσ νοοτροπίεσ και πρακτικζσ. Σι νομοκετικζσ 
ρυκμίςεισ επιβεβαιϊνονται, διευρφνονται ι υπονομεφονται μζςα από τισ 
κακθμερινζσ μασ ςυμπεριφορζσ, από τισ δράςεισ και τισ αδράνειζσ μασ· κι οι κεςμικζσ 
δομζσ ςυνειςφζρουν ςτθ διεφρυνςθ τθσ δθμοκρατίασ όταν, εκτόσ από τθ διαχείριςθ 
των κακθμερινϊν υποκζςεων, παίρνουν πρωτοβουλίεσ (όπωσ θ διοργάνωςθ του 
περςινοφ *1916+ ςυνεδρίου και θ ζκδοςθ του παρόντοσ τόμου), οι οποίεσ 
προςφζρουν τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να αναςτοχαςτοφν πάνω ςτο 
παιδαγωγικό και κοινωνικό τουσ ρόλο. 

 
Τα εγχειρίδια 
Θ ςυγκεντρωτικι παράδοςθ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

παράδοςθ παραμζνει, βζβαια, ακόμθ κυρίαρχθ και αποτυπϊνεται, εκτόσ των άλλων, 
ςτισ κακθμερινζσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ πρακτικζσ των δαςκάλων. Ψθν ίδια 
εποχι που ο νομοκζτθσ ςχεδίαηε επί χάρτου τουσ ατελζςφορουσ τελικϊσ κεςμοφσ 
λαϊκισ ςυμμετοχισ, το Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο οδιγθςε τον παιδαγωγικό ζλεγχο ςτο 
αποκορφφωμά του. Αναφζρομαι ςτα ςχολικά βιβλία τθσ δεκαετίασ του 1980, τα 
οποία, παρότι εκςυγχρονιςμζνα από πλευράσ περιεχομζνου ςε ςχζςθ με τα 
παλαιότερα, ενςωμάτωναν τθν πιο κακοδθγοφμενθ διδακτικι που είχε επινοθκεί 
ποτζ. Αντιμετϊπιηαν τον δάςκαλο ωσ μαριονζτα, ο οποίοσ όφειλε να προςαρμόηει τισ 
κινιςεισ του ςτθ ςειρά των διδακτικϊν βθμάτων που υποδείκνυε το βιβλίο του 
μακθτι και ςτισ λεπτομερείσ οδθγίεσ χριςθσ που παρείχε το βιβλίο του δαςκάλου. 
Πε τα βιβλία αυτά, ο διαχωριςμόσ του ςχεδιαςμοφ από τθν εκτζλεςθ ζφταςε ςτο 
απόγειό τθσ και θ διδακτικι πράξθ ζτεινε να μετατραπεί ςε μια βαρετι γραμμι 
παραγωγισ. Πε μαρξιςτικοφσ όρουσ κα λζγαμε πωσ οι εκπαιδευτικοί αλλοτριϊκθκαν, 
απϊλεςαν δθλαδι παντελϊσ τον ζλεγχο τθσ δουλειάσ τουσ. Τταν οι ψυχολόγοι μιλάνε 
ςιμερα για το burnout των εκπαιδευτικϊν, για τθν απϊλεια δθλαδι του 
ενδιαφζροντοσ για τθ δουλειά τουσ, λζνε το ίδιο  πράγμα με άλλα λόγια: Ξανείσ δεν 
ενδιαφζρεται για κάτι ςτο οποίο δεν ςυνειςφζρει ουςιαςτικά. Χε αυτι τθν 
πνευματοκτόνα διαδικαςία εξαντλικθκαν (και) οι πρϊτεσ γενιζσ ςχολικϊν ςυμβοφλων 
επιτελϊντασ τον άχαρο ρόλο του επιςτάτθ. Για το λόγο αυτό, θ αφξθςθ τθσ 
αυτονομίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ςιμερα κρίςιμθσ ςθμαςίασ. Ζνα μζροσ των 
αποφάςεων για το ςχολείο πρζπει να λαμβάνεται ςε τοπικό επίπεδο. Από δαςκάλουσ, 
γονείσ και μακθτζσ (ανάλογα βζβαια με τθν θλικία τουσ), ϊςτε να προςαρμόηεται 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-32- 

 

αποτελεςματικότερα ςτισ ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν και ταυτόχρονα να 
αποκτά νόθμα θ εργαςία των εκπαιδευτικϊν και θ ςυμμετοχι των γονζων. 

Χρειάηεται, ωςτόςο, προςοχι και μετριοπάκεια, διότι υπάρχει ο κίνδυνοσ να 
κινθκοφμε από τον άκρατο φορντιςμό τθσ δεκαετίασ του 1980 ςτο αντίκετο άκρο ςτθν 
απόλυτθ ελευκερία του δαςκάλου να ορίηει όχι μόνο τθ διαδικαςία αλλά και το 
περιεχόμενο τθσ γνϊςθσ. Ξάτι τζτοιο φαντάηει ίςωσ επαναςτατικό και ελκυςτικό, 
αλλά εμπεριζχει τον κίνδυνο τθσ γενικευμζνθσ αποδιάρκρωςθσ και τθσ απϊλειασ 
προςανατολιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Πποροφμε πλζον με αςφάλεια να 
εγκαταλείψουμε τθν πρακτικι των αναλυτικϊν προγραμμάτων που λειτουργοφν ωσ 
κρεβάτι του Υροκροφςτθ, αλλά είναι κεμιτό και αναγκαίο να διαμορφϊνονται από 
τθν ςυντεταγμζνθ πολιτεία προγράμματα πλαίςια που υποδεικνφουν τουσ βαςικοφσ 
άξονεσ του περιεχομζνου τθσ γνϊςθσ. Πποροφμε, ςυνακόλουκα, να περάςουμε από 
το ζνα και μοναδικό ςχολικό εγχειρίδιο για κάκε μάκθμα ςε περιςςότερα (δφο, τρία ι 
τζςςερα) εγκεκριμζνα, ϊςτε να υποςτθρίηεται μια μερικϊσ διαφοροποιθμζνθ 
διδαςκαλία, ανάλογα με το πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ ςφνκεςθ του 
ςυγκεκριμζνου κάκε φορά μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Ψθν πρακτικι αυτι τθν είχαν 
δρομολογιςει οι παιδαγωγοί του μεςοπολζμου (ο Δθμιτρθσ Γλθνόσ και ο Αλζξανδροσ 
Δελμοφηοσ), αλλά τθν ανζκοψε ο δικτάτορασ Πεταξάσ, προκειμζνου να ελζγξει 
αποτελεςματικότερα το είδοσ τθσ γνϊςθσ, ιδιαιτζρωσ ςτα μακιματα με ιδεολογικό 
χαρακτιρα, ςτα μακιματα δθλαδι που εκτόσ από γνϊςεισ μεταδίδουν και αξίεσ. 
Ζκτοτε, πολλζσ φορζσ προτάκθκε, μα ουδζποτε δρομολογικθκε εκ νζου. 

Πποροφμε λοιπόν να φφγουμε από το ζνα και μοναδικό βιβλίο για κάκε 
μάκθμα, από το βιβλίο-ςυνταγι, μα δεν χρειάηεται να φτάςουμε ςε ρθξικζλευκεσ 
πρακτικζσ που επιηθτοφν τθν κατάργθςθ κάκε εγχειριδίου και τθν αντικατάςταςι του 
αποκλειςτικά από φακζλουσ με υλικά και εργαλεία για τθν καταςκευι διδακτικϊν 
ςεναρίων. Αναμφίβολα, οι μακθτζσ χρειάηεται ςιμερα, να ςυνδζονται με 
περιςςότερεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, οι δάςκαλοι να δοκιμάηουν πιο ςυνεργατικζσ 
πρακτικζσ και πιο «εποικοδομθςτικζσ» μεκόδουσ, αλλά όλα τοφτα διόλου δεν 
ςθμαίνουν πωσ το ςχολικό εγχειρίδιο μπορεί δίχωσ ςυνζπειεσ να εξοβελιςτεί από το 
κζντρο τθσ διδακτικισ πράξθσ. Ζνα ςυνεκτικό κόρπουσ γνϊςεων είναι εντελϊσ 
απαραίτθτο για να μπορζςει κάποιοσ ακόμα και να κζςει ζνα ενδιαφζρον ερϊτθμα. 
Αυτό το ξεχνάμε ςυχνά όταν δίνουμε ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ διαδικαςίασ· όταν 
προβάλλουμε ωσ νζο κζςφατο τθ φράςθ: «Ρα μακαίνουν *οι μακθτζσ+ πϊσ να 
μακαίνουν». Σι παιδαγωγοί του μεςοπολζμου, ςτουσ οποίουσ ακόμθ ομνφουμε, ο 
Δθμιτρθσ Γλθνόσ και ο Αλζξανδροσ Δελμοφηοσ, γνϊριηαν τον κίνδυνο αυτό. Για τοφτο, 
παρότι ιταν οι πρϊτοι που δοκίμαςαν το Χχολείο Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, διατιρθςαν 
ωσ άξονα τθσ κακθμερινισ διδαςκαλίασ τα ςχολικά βιβλία, αλλάηοντασ, βζβαια, το 
περιεχόμενο, τισ γνϊςεισ και τισ αξίεσ που περιείχαν κακϊσ και τθν παιδαγωγικι τουσ 
λογικι. 

Αν ζτςι είναι, τί είδουσ ςχολικά βιβλία χρειάηεται θ δικι μασ χϊρα, θ δικι μασ 
εποχι; Αναμφίβολα βιβλία ςυνοπτικά, που απαντοφν ςτο αίτθμα για λιγότερθ μα 
κατάλλθλα επιλεγμζνθ φλθ και αφινουν περικϊριο για ςυηθτιςεισ μζςα ςτθν 
αίκουςα, για επεκτάςεισ και κατά περίπτωςθ εςτιάςεισ. Βιβλία, επίςθσ, τα οποία ςτισ 
αναγκαίεσ γνϊςεισ του κάκε επιςτθμονικοφ πεδίου ενςωματϊνουν οργανικά 
ευαιςκθςίεσ κρίςιμεσ για τισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ, όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτθν 
διαφορετικότθτα και θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ. Ξαι, βζβαια, αναγκαίεσ δεξιότθτεσ 
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όπωσ θ χριςθ υπολογιςτϊν και γενικότερα ο ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ, κακϊσ γφρω 
από αυτό το ηιτθμα είναι πικανό να αναπτυχκοφν νζοι αποκλειςμοί και νζεσ μορφζσ 
ανιςότθτασ. Βιβλία επίςθσ, που αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν, 
παρζχοντασ πρόςκετο, πολυτροπικό υλικό, λογιςμικά ι ςενάρια, τα οποία παρωκοφν 
ςε επαφι με νζεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Αρκεί να μθ φεφγει από το μυαλό μασ πωσ θ 
πλθροφόρθςθ δεν είναι ςυνϊνυμο τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, είναι μία από τισ 
προχποκζςεισ τθσ –θ επιςτθμονικι γνϊςθ είναι το αποτζλεςμα του ςυςτθματικοφ 
ςτοχαςμοφ πάνω ςτισ πλθροφορίεσ, εφόςον οδθγεί ςε αποκάλυψθ αιτιακϊν ςχζςεων 
ανάμεςα ςε εκ πρϊτθσ όψεωσ άςχετα φαινόμενα. Χρειαηόμαςτε βιβλία που 
επιτρζπουν τθ διάδραςθ τόςο με τουσ μακθτζσ όςο και με τουσ δαςκάλουσ –είναι για 
παράδειγμα εφκολο ςιμερα κάκε ςχολικό εγχειρίδιο να ζχει τθ δικι του ςελίδα ςτο 
διαδίκτυο, όπου κα μποροφν να παρεμβαίνουν οι εκπαιδευτικοί (αλλά και οι μακθτζσ 
και οι γονείσ) προτείνοντασ διορκϊςεισ, ςυηθτϊντασ για δφςκολεσ ι ανεφάρμοςτεσ 
πτυχζσ του κλπ. Πε δυο λόγια: χρειαηόμαςτε ςφγχρονα, ζγκυρα, δθμοκρατικά βιβλία. 
Βιβλία που ςυνειςφζρουν ςτθ γερι ςυγκρότθςθ, ςυμβάλλοντασ ταυτόχρονα ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

 
Επιλογικά 
Ωσ εδϊ ξετφλιξα κάποιεσ ςκζψεισ, κεωρϊντασ δεδομζνο πωσ θ εποχι μασ ζχει 

ανάγκθ ζνα ςχολείο περιςςότερο δθμοκρατικό. Τμωσ αυτό, όςο και αν μοιάηει 
αυτονόθτο, διόλου δεν είναι. Υόςο ςυμβατι είναι, για παράδειγμα, θ δθμοκρατικι 
παιδεία με τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ; Αν θ Χίλικον 
Βάλεϊ δουλεφει με ομάδεσ εργαςίασ και «καταιγιςμό ιδεϊν», ςτα εργοςτάςια τθσ 
Ξίνασ διαιωνίηεται ο πιο ςκλθρόσ φορντιςμόσ. Ανάμεςα ςτθ δθμιουργικι ελίτ του 
καπιταλιςτικοφ κζντρου και ςτο αλλοτριωμζνο προλεταριάτο των αναδυόμενων 
οικονομιϊν, ποια είναι θ προοπτικι για τουσ δικοφσ μασ νζουσ; Για ποιο μζλλον τουσ 
προετοιμάηουμε; Αν προωρίηονται για φτθνι εργατικι δφναμθ ςτθν αυλι τθσ 
Ευρϊπθσ, θ δθμοκρατία φαντάηει άχρθςτθ πολυτζλεια. Σι εταίροι μασ, άλλωςτε, ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μασ υπενκυμίηουν διαρκϊσ πωσ ο χρεωμζνοσ, ο εξακλιωμζνοσ δεν 
αποφαςίηει. Εφαρμόηει τισ αποφάςεισ άλλων. 

Χε όλα αυτά, κα μποροφςε να αντιτείνει κάποιοσ πωσ ακριβϊσ επειδι το γενικό 
πλαίςιο δεν ευνοεί τθ δθμοκρατία, θ διατιρθςθ και διεφρυνςι τθσ εκεί όπου 
υπάρχουν ακόμθ περικϊρια ςυνιςτά πράξθ αντίςταςθσ. Σρκά. Πα δεν αρκεί. Πε 
κάποιο τρόπο κα πρζπει να ξαναδζςουμε τθν εκπαίδευςθ με τθ δθμοκρατία και τθν 
οικονομία. Ζνασ από τουσ δρόμουσ που είναι δυνατόν να χαραχκοφν είναι ίςωσ 
εκείνοσ που παρωκεί ςε μια ςυνεργατικι, αλλθλζγγυα οικονομία, μια οικονομία που 
κζτει διαφορετικά ερωτιματα και επινοεί νζεσ απαντιςεισ. Χε μια τζτοια κατεφκυνςθ 
θ αντίφαςθ δθμοκρατίασ και οικονομίασ αίρεται. Θ γερι γενικι ςυγκρότθςθ και θ 
δθμοκρατικι κουλτοφρα γίνονται προχπόκεςθ μιασ εναλλακτικισ οικονομίασ. Χε μια 
τζτοια κατεφκυνςθ ο ςθμερινόσ εκπαιδευτικόσ ζχει νόθμα να νοιάηεται για τθ 
μετάδοςθ ζγκυρων και χριςιμων γνϊςεων, ζχει νόθμα να ςτιγματίηει και να αποδομεί 
τον ρατςιςμό, να εξαλείφει τον εκφοβιςμό, να καλλιεργεί τθ ςυνεργαςία και τθν 
αλλθλεγγφθ· το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ ζχει νόθμα να φροντίηει για νζα 
ςχολικά βιβλία και υλικά· οι ςχολικοί ςφμβουλοι ζχει νόθμα να βρίςκονται δίπλα ςτο 
δάςκαλο: να υποβοθκοφν, να επιμορφϊνουν, να  υποςτθρίηουν. Σι γονείσ ζχει νόθμα 
να μετζχουν ςε περιςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που ηωντανεφουν το ςχολείο. 
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Ζχουν νόθμα όλα τοφτα, διότι, ξζχωρα από τθν ζδραςι τουσ ςτισ ουμανιςτικζσ 
αξίεσ, ςτθν παράδοςθ του Διαφωτιςμοφ και των κοινωνικϊν κινθμάτων, τζτοιου 
τφπου πρακτικζσ χαράςςουν ίςωσ μια κάποια διζξοδο ςε μια εποχι πολλαπλϊν 
αδιεξόδων.  

Αφινουν, ίςωσ, μια μικρι πικανότθτα οι ςθμερινοί μακθτζσ και αυριανοί 
πολίτεσ να ντρζπονται λιγότερο για μασ. 
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Αναλυτικά Ρρογράμματα, Εκπαιδευτικι πολιτικι και 
Διδακτικι πράξθ 

 
Ιωαννίδου –Κουτςελίνθ Μαίρθ 

Κακθγιτρια ςτο τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ  
Πανεπιςτιμιου Κφπρου 

 
 «Θ εκπαίδευςθ είναι μια επζνδυςθ 
ςτο μζλλον των πολιτϊν και των 
κοινωνιϊν. Στθν αυγι του 21ου αι., το 
δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά το δικαίωμα τθσ 
ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςφγχρονου 
κόςμου» 
*Εκπαίδευςθ για τον 21ο αι. – 
UNESCO] 

Ειςαγωγι 
 

Θ ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ είναι εξ οριςμοφ ςυμβατι. Τμωσ, λανκαςμζνεσ 
πολιτικζσ εντόσ και εκτόσ ςχολείου αποξζνωςαν το ςχολείο, τον εκπαιδευτικό και τον 
μακθτι από τθν ταυτότθτά τουσ και τθν εξ οριςμοφ ςχζςθ τουσ με τθν κοινωνία.  

Σι ςυνεχείσ μεταρρυκμίςεισ και θ ζμφαςθ ςτθν εξωτερικι πτυχι τθσ  
μεταρρφκμιςθσ είναι το βαςικό  χαρακτθριςτικό μιασ κακισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, 
θ οποία διαιωνίηει το πρόβλθμα. Πε τθν εξωτερικι πτυχι τθσ μεταρρφκμιςθσ 
αναφερόμαςτε ςτθ ςυνεχι ψιφιςθ Ρόμων και Ξανονιςμϊν, οι οποίοι είτε υπάρχουν 
και δεν εφαρμόηονται είτε δεν είναι ςε κζςθ να αλλάξουν τθν κουλτοφρα του 
ςχολείου και τισ προςωπικζσ κεωρίεσ των εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ κατά κανόνα δεν 
ςυνάδουν με τισ επιδιωκόμενεσ αλλαγζσ.     

Βαςικι επιδίωξθ ςχολείου και κοινωνίασ είναι θ ιςότθτα ευκαιριϊν και θ 
κοινωνικι δικαιοςφνθ. Τμωσ, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ωσ ιςότθτα ευκαιριϊν για 
εκπαίδευςθ με τθν ζννοια ότι όλοι ζχουν τθν ευκαιρία να φοιτιςουν πόρρω απζχει 
από τθν πραγματικι ζννοια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.   Αυτι θ ζννοια τθσ ιςότθτασ 
ταυτίηεται κατά κανόνα με κεςμοκετιςεισ για δωρεάν εκπαίδευςθ, υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ για όλουσ ανεξαρτιτωσ εκνικισ προζλευςθσ, φφλου, 
κοινωνικο-οικονομικοφ επιπζδου.  

Υρζπει, επομζνωσ, να τονιςτεί ότι άλλο – πολφ διαφορετικό- κζμα είναι θ 
κοινωνικι δικαιοςφνθ ωσ αποτζλεςμα εκπαίδευςθσ, από τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ ωσ δικαίωμα για εκπαίδευςθ. Θ κοινωνικι ςυνοχι κεμελιϊνεται ςε 
ςμίκρυνςθ διαφορϊν και προικοδότθςθ όλων για ποιότθτα ηωισ και όχι για ευκαιρίεσ, 
απλϊσ, φοίτθςθσ. Αυτό ςυνεπάγεται ευκαιρίεσ βελτίωςθσ του κάκε μακθτι ςε ςχζςθ 
με τον εαυτό του πρϊτα και με το ςφνολο ςτθ ςυνζχεια ςτθ βάςθ τθσ ανταπόκριςθσ 
τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ του μακθτι.  

Θ κζςθ αυτι κεμελιϊνεται  ςτθν ςτζρεα τεκμθριωμζνθ κεωρθτικι βάςθ ότι θ  
γνϊςθ είναι αποτζλεςμα τθσ ζφεςθσ του μανκάνοντα για προικοδότθςθ και 
ανάπτυξθ- βελτίωςθ του εαυτοφ (Habermas,1972)και ςτο ότι θ εκπαίδευςθ είναι το  
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μζςο βελτίωςθσ των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν και αντιςτάκμιςθσ τθσ προςωπικισ και 
κοινωνικισ μειονεξίασ (i.e., Freire, 1972; Grundy, 1987). 

Θ ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ ςιμερα 
 

Αναςκοπϊντασ ςιμερα τθν ετοιμότθτα των αποφοίτων να ενταχκοφν ςτθν 
κοινωνία  με απαιτιςεισ για μια ποιοτικι ηωι εντοπίηουμε πολλζσ αδυναμίεσ: 
Υερίπου 16% των νζων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ,  (λειτουργικι ανάγνωςθ, γραφι, αρικμθτικι), υςτεροφν ςε  νεϊτερεσ 
γνϊςεισ (ξζνεσ γλϊςςεσ, επιχειρθματικότθτα, διαπροςωπικζσ και πολιτικζσ 
δεξιότθτεσ, τεχνολογία-πλθροφορικι, κριτικι ςκζψθ), χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο 
χωρίσ να ςζβονται  δεοντολογικοφσ κανόνεσ επικοινωνίασ, με ελάχιςτο εξοπλιςμό ςε 
κζματα κοινωνικισ αρετισ ( θκικισ, πολιτικισ και τθν αξία τθσ αλλθλεγγφθσ).  

Θ εκπαίδευςθ φαίνεται ςτισ πλείςτεσ των περιπτϊςεων αλλαγισ να γίνεται 
κεραπαινίδα τθσ οικονομίασ,  με αντίκετα από τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα και 
αφξθςθ τθσ ανεργίασ και αναλγθςίασ. Ψο ςχολείο τείνει να είναι  αναγκαίο κακό μόνο 
για όςουσ επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτα πανεπιςτιμια με αποτζλεςμα τθν 
υποβάκμιςθ του status του δθμόςιου ςχολείου  και των λειτουργϊν του-
εκπαιδευτικϊν.  Θ αφξθςθ τθσ παραπαιδείασ, τθσ παραβατικότθτασ , τθσ κοινωνικισ 
αςυνζχειασ και του ατομοκεντριςμοφ είναι απότοκα μιασ υλοκεντρικισ και 
εργαλειακισ εκπαίδευςθσ θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν εξειδίκευςθ για 
μια μερίδα μακθτϊν και ςτθν παραγωγι «κουτϊν» ι και ανάλγθτων «ειδικϊν».  

Ψο ςχολείο αποτυγχάνει να υπθρετιςει τουσ ςτόχουσ τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ όταν δίνει ζμφαςθ ςε γνϊςεισ και όχι ςε 
παιδεία, όταν  το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μιλά οφτε τθ γλϊςςα των μακθτϊν οφτε 
τθσ κοινωνίασ, με αποτζλεςμα τθν ανιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και 
αποςφνδεςθ του ςχολείου και τθσ ςχολικισ εργαςίασ από τισ ευρφτερζσ τθσ 
διαςτάςεισ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ, μορφωτικζσ.  

Θ αφξθςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ ζχει ωσ κυριότερθ αιτία τθν ςχoλικι 
πακoλoγία, θ οποία οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τo ςχoλείo δεν είναι, ςιμερα, ςε κζςθ 
να αντιςτακμίηει τισ προςωπικζσ  και oικογενειακζσ-κοινωνικζσ αδυναμίεσ και 
πακογζνειεσ. 
 

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ 
 

Σ εκςυγχρονιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι μια πολφ απαιτθτικι πορεία με 
ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ, για τρεισ  κυρίωσ λόγουσ: Υρωτίςτωσ, γιατί ο εκςυγχρονιςμόσ 
κουβαλά  ζνα τεράςτιο φορτίο προςδοκιϊν, οι οποίεσ χρειάηονται χρόνο για να 
ικανοποιθκοφν. Τμωσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ αλλαγζσ δζχονται και ςυνάμα αςκοφν 
αρνθτικι κριτικι, όταν δεν βλζπουν άμεςα αποτελζςματα ι για λόγουσ προςωπικοφσ, 
αντιπολιτευτικοφσ και χρθςιμοκθρικοφσ. Δεφτερο, διότι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 
πολλζσ  παράμετροι οι οποίεσ δρουν δυναμικά και οι οποίεσ αν δεν ςυντονιςτοφν θ  
όλθ θ προςπάκεια καταρρζει: πχ. Αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά εγχειρίδια, 
επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, επιλογι και κατάρτιςθ επιμορφωτϊν, διδακτικι 
μεκοδολογία, αλλαγι κουλτοφρασ, ςυνεργαςία γονιϊν και ςυμπολιτευτικι διάκεςθ 
και πρακτικι.  
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Ψζλοσ, πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι 
πολφπλευρο κζμα με κοινωνικζσ, πολιτικζσ, φιλοςοφικζσ, πολιτιςτικζσ και 
οικονομικζσ διαςτάςεισ, οι οποίεσ δεν βρίςκονται πάντα ςε ςυναίνεςθ.   Επομζνωσ, 
όλεσ οι αλλαγζσ πρζπει να είναι κεωρθτικά και πρακτικά τεκμθριωμζνεσ και να 
αφοροφν όλουσ τουσ παράγοντεσ  που επθρεάηουν τθν εφαρμογι τουσ. 

Χε κάκε προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι θ κάκε 
μεταρρφκμιςθ ζχει δφο πλευρζσ, τθν εξωτερικι- κεςμικι και τθν εςωτερικι – 
ουςιαςτικι, θ οποία αγγίηει τθν εφαρμογι τθσ ςτθ ςχολικι μονάδα.  

Υαρά τθν τάςθ να πιςτεφουμε ότι εκςυγχρονιςμόσ ςθμαίνει περιςςότερθ 
τεχνολογία και κετικιςμό, αξίηει να τονίςουμε ότι ςιμερα  αναηθτοφνται, από τισ 
προθγμζνεσ τεχνολογικά κοινωνίεσ, μζςα υπζρβαςθσ των αδιεξόδων τθσ τεχνολογικά 
υλιςτικισ εποχισ μασ.  Αναφζρω, για παράδειγμα, ότι θ  Αμερικανικι Ακαδθμία 
Ψεχνϊν και Επιςτθμϊν (AAAS) ςε μια πολυςζλιδθ ζκκεςθ 
(www.humanitiescommission.org/_pdf/hss_report.pdf), με υπότιτλο «Σι 
ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ για ζνα λαμπρό, ανταγωνιςτικό κι αςφαλζσ 
ζκνοσ», καταλιγει: «ςτιβαρζσ και ολοκλθρωμζνεσ πολιτικζσ για τθ ςτιριξθ τθσ 
ζρευνασ και τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ 
χρειάηονται, επειγόντωσ, για να διαςφαλιςτοφν ςτο μζλλον θ οικονομικι, πολιτικι και 
διπλωματικι επιτυχία τθσ Αμερικισ».  

Τςο πιο δογματικόσ, τεχνοκρατικόσ και αλαηονικόσ  γίνεται ςτθν εποχι μασ ο 
πολιτιςμόσ τόςο περιςςότερο πρζπει να αξιοποιοφμε τισ μεγάλεσ αλικειεσ και αξίεσ  
των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, ωσ τθ ραχοκοκαλιά που κα ςυνζχει τθν ιςτορία τθσ 
ανκρωπότθτασ και κα εγγυάται τθν εξιςορρόπθςθ ενόσ μονοςιμαντου εργαλειακοφ 
πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ. 
 

Φιλοςοφία και Κουλτοφρα Ροιότθτασ 
   

Ψο ερϊτθμα, επομζνωσ, που προκφπτει είναι ποια είναι  τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα τθσ νζασ εποχισ, τα οποία κα αλλάξουν τθν κουλτοφρα του ςχολείου 
και κα καλλιεργιςουν ςτάςεισ και πρακτικζσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ;    

Ωσ προσ τθ Φιλοςοφία χρειαηόμαςτε διαφορετικό μοντζλο Υρογραμμάτων,  
Διαφορετικι Φιλοςοφία και Χχολικι κουλτοφρα. Υρζπει να περάςουμε από τουσ 
μακθτζσ καταναλωτζσ πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ - βιογραφίεσ (= ο κακζνασ ζχει 
τθν ιδιοπροςωπία του που χτίηεται ςτο ιςτορικό μάκθςισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ 
του) και ςτουσ δθμοκρατικοφσ πολίτεσ παραγωγοφσ ιδεϊν ςτα πλαίςια μιασ 
πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ. 

Υρζπει να γίνει κατανοθτό ότι θ Ανάπτυξθ Υρογραμμάτων δεν είναι τεχνικι που 
απλϊσ μακαίνεται, οφτε κακοριςμόσ ενοτιτων προσ διδαςκαλία. Είναι παιδαγωγικό 
κείμενο που ςτθρίηεται ςε υψθλι τεχνογνωςία, υγιζσ φιλοςοφικό-κοινωνιολογικό 
υπόβακρο και βακιά επιςτθμολογικι και επιςτθμονικι γνϊςθ. Ωσ τζτοιο είναι θ βάςθ 
και το κλειδί ανάπτυξθσ και του μακθτι αλλά και του εκπαιδευτικοφ και του 
εκπαιδευτικοφ ζργου (Koutselini, 2006).  Πζςα ςε αυτά τα πλαίςια εξυπακοφεται θ 
αποδζςμευςθ του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ από το ζνα και μοναδικό ςχολικό 
εγχειρίδιο που υπαγορεφει επανάλθψθ των ίδιων κεμάτων με διαδικαςίεσ ρουτίνασ  
που αναπόφευκτα καταλιγουν ςε ζναν εκπαιδευτικό που διδάςκει χωρίσ να 
ενδιαφζρεται αν ο μακθτισ μακαίνει.   
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Ωσ προσ το περιεχόμενο τα νζα αναλυτικά προγράμματα κα πρζπει να δίνουν 
ζμφαςθ ςτον αλφαβθτιςμό και ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν γνϊςεων, ςτάςεων και 
δεξιοτιτων  για μια δια βίου μάκθςθ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ του κάκε παιδιοφ ςε 
ςκεφτόμενο, ικανό να αυτοπραγματωκεί, πολίτθ: Βαςικόσ γλωςςικόσ, μακθματικόσ, 
επιςτθμονικόσ, περιβαλλοντικόσ, τεχνολογικόσ αλλά πρωτίςτωσ και ςε τελευταία 
ανάλυςθ πολιτικόσ αλφαβθτιςμόσ είναι θ βάςθ μιασ ευρφτερθσ γενικισ παιδείασ που 
καλφπτει γνωςιολογικζσ, κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ του κάκε 
προςϊπου. Θ ζμφαςθ ςτθ Γεvικι Υαιδεία καλλιεργεί δθμιoυργικι ςκζψθ, καινοτόμο 
πνεφμα και ςτιριγμα ςτον αυτοπροςδιοριςμό του κάκε πολίτθ.  

Επίςθσ, ο ςκοπόσ είναι να περάςουμε από τισ γνϊςεισ ςτθ Γνϊςθ, τθν ανάπτυξθ 
δθλαδι τρόπου ςκζψθσ, και λόγου αποδεικτικοφ, τεκμθριωμζνου, πειςτικοφ και 
δθμιουργικοφ. Ψο περιεχόμενο ζτςι των αναλυτικϊν προγραμμάτων κεμελιϊνεται 
ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων, πυρθνικϊν γνϊςεων και ςτάςεων με εγγενι ικανότθτα 
να παράγουν νζεσ γνϊςεισ, ενςυναίςκθςθ και ςυνεχι ανάπτυξθ ςτθν κοινωνία.  

Πζςα ςε αυτά τα πλαίςια το αναλυτικό πρόγραμμα προςβλζπει ςτθν ανάπτυξθ 
του Ευρωπαίου πολίτθ και τθσ ενεργοφ  πολιτότθτασ ςε πολυπολιτιςμικι και μθ 
αποκλειςμικι κοινωνία.  Υροαπαιτοφμενα είναι θ ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ και 
δράςθσ για περιβαλλοντικά κζματα,  για τθν ιςότθτα φφλων και φυλϊν, για το 
ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Υαράλλθλα και ςτα πλαίςια του εκνικοφ 
κράτουσ γίνεται επιλoγι πυριvα εκvικϊv και πoλιτιςτικϊv κεμάτωv, που εγγυϊνται 
ςυνζχιςθ του ιδιαίτερου πολιτιςμοφ και τθσ ιδιοπροςωπίασ και τθ ςυμβολι ςτον 
ευρφτερο παγκόςμιο πολιτιςμό και κουλτοφρα.  

Ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ  θ ζμφαςθ επικεντρϊνεται 
ςτισ επαγωγικζσ διαδικαςίεσ και ςτθ διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ/μάκθςθσ οφτωσ 
ϊςτε κανζνασ μακθτισ να μθν πθγαίνει χαμζνοσ: μζςα ςτθν ίδια τάξθ ςυλλειτουργοφν 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξθσ και επομζνωσ οι μακθτζσ εργάηονται ςϋ αυτό που 
ζχουν ανάγκθ.  Ξοντά ςε αυτά, θ Ζρευνα Δράςθσ κα δϊςει τθ διάγνωςθ του ςθμείου 
ανάπτυξθσ του μακθτι και τθν παρζμβαςθ για τθ βελτίωςθ και των δφο, 
εκπαιδευτικοφ και μακθτι. 

Ζτςι τα ςφγχρονα ΑΥ αναπτφςςονται με επίκεντρο δείκτεσ προςδοκϊμενθσ 
ανάπτυξθσ που γίνονται θ αφετθρία και το τζλοσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ- 
μάκθςθσ.  Σ προςδιοριςμόσ προςδοκϊμενων επιπζδων ανάπτυξθσ του μακθτι  
επιτρζπουν υψθλζσ προςδοκίεσ για κάκε μακθτι και διευκολφνουν τθ διαγνωςτικι 
αξιολόγθςθ και βελτίωςθ του μακθτι.    

Επομζνωσ, θ ανάπτυξθ προγραμμάτων ςε μικρο-επίπεδο γίνεται θ βάςθ τθσ 
παιδαγωγικισ αυτονομίασ του εκπαιδευτικοφ (Eisner, 1994, 2000). Ανάπτυξθ 
προγραμμάτων ςε μικρο-επίπεδο ςθμαίνει ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ με 
ςυλλογικζσ αποφάςεισ και ςυνεργατικότθτα και επαγωγικό τρόπο ανάπτυξθσ, από τισ 
ανάγκεσ των παιδιϊν ςτο επιςτθμονικό πρότυπο, κακϊσ και ανάπτυξθ ενοτιτων ςε 
επίπεδο τάξθσ, με βάςθ το επίπεδο ετοιμότθτασ του κάκε μακθτι.     

Ψι ςθμαίνει «ανάγκεσ των μακθτϊν»; Ψι ςθμαίνει αδφνατοσ μακθτισ, πζρα από 
το ότι ζχει χαμθλι επίδοςθ-βακμό;  Ξατά κανόνα οι αδφνατοι μακθτζσ είναι αυτοί 
που δεν ζχουν τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, για να μάκουν αυτό που ςε δεδομζνο 
χρόνο μασ ορίηει το ΑΥ να διδάξουμει. Υοιεσ είναι οι προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ για 
κάκε διδακτικι ενότθτα; Αν μποροφμε να τισ ορίςουμε, μποροφμε να τισ 
επαναφζρουμε ωσ ςκαλοπάτια για ανάπτυξθ των μακθτϊν.  
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Ψι γίνεται με τουσ μακθτζσ που ζχουν γοργότερο ρυκμό μάκθςθσ από τθν 
πλειοψθφία τθσ τάξθσ και δεν ζχουν ανάγκθ επαναδιδαςκαλίασ προαπαιτοφμενων 
γνϊςεων; Υϊσ διαφοροποιοφμε προσ τα πάνω τθ διδαςκαλία μασ, για να 
ικανοποιιςουμε τισ ανάγκεσ και αυτϊν των παιδιϊν; Υοια τζλοσ χαρακτθριςτικά 
πρζπει να ζχει θ ςφγχρονθ εποικοδομθτικι διδαςκαλία, για να ανταποκρικεί ςτθν 
επιςτθμονικι γνϊςθ που ζχουμε ςιμερα για το πϊσ μακαίνει ο μακθτισ ( Ξουτςελίνθ 
και Υυργιωτάκθσ, 2015);   

Θ ζρευνα επίςθσ και θ πρακτικι επιβεβαιϊνει ότι οι αδφνατοι μακθτζσ είναι 
αυτοί που δεν γνωρίηουν πϊσ να μάκουν, πϊσ να εργαςτοφν, πϊσ να ςυνδζςουν τθ 
μια γνϊςθ με τθν άλλθ, πϊσ να χρθςιμοποιιςουν τισ γνϊςεισ ςε νζο περιβάλλον, δεν 
ζχουν δθλαδι μετα-γνϊςθ. Θ ανάπτυξθ τθσ μεταγνϊςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ  
κεμελιϊνεται ςτθν ποιότθτα και όχι ςτθν ποςότθτα των ΑΥ και τθσ διδαςκαλίασ.  Δεν 
ζχει επομζνωσ ςθμαςία αν περιλάβω ςτο περιεχόμενο του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ 
10 ι 30 κείμενα, αλλά αν ο μακθτισ ζμακε πϊσ προςεγγίηουμε ζνα κείμενο, πϊσ 
ςχολιάηεται μια ιδζα, με ποια κριτιρια χαρακτθρίηω ζνα πρόςωπο, με ποια 
διαδικαςία επιςθμαίνω τα δεδομζνα μιασ άςκθςθσ και με ποιεσ διαδικαςίεσ 
αποφαςίηω πϊσ κα τθ λφςω, πϊσ ο επιςτιμονασ που όριςε τθν τριβι ι κακόριςε ποια 
είναι τα οξζα και οι βάςεισ ζφταςε ωσ εκεί.  
 

Εξιςορρόπθςθ του ετερόνομου εκςυγχρονιςμοφ κοινωνίασ και ςχολείου 
 

Χε εποχζσ ετερόνομου εκςυγχρονιςμοφ, όπου θ οικονομικι δραςτθριότθτα και ο 
οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ κεωροφνται το μζςο καταξίωςθσ των προςπακειϊν του 
ατόμου και των πολιτειϊν για ανάπτυξθ, τα αναλυτικά προγράμματα αναηθτοφν τθν 
ιςορροπία ( McNeil, 1985, ς. VIII), τθν εξιςορρόπθςθ των αντικζςεων, όπωσ ακριβϊσ 
τθν κακόριςε ο Αριςτοτζλθσ: "τo ηθτείv παvταχoφ τo χριςιμov ικιςτα αρμόττει τoισ 
μεγαλoψφχoισ και τoισ ελευκζρoισ" (Αριςτoτζλθ Υoλιτικά, βιβλίo 8, 1338b). Θ 
εκπαίδευςθ ςτον 21ο αι. καλείται να εξιςορροπιςει ςτο ΑΥ και να δϊςει ςτο μακθτι 
και ςτθν κοινωνία τισ τρεισ κατθγορίεσ των ςτόχων, όπωσ τισ ειςθγείται ο Αριςτοτζλθσ, 
τα Αναγκαία, τα Χριςιμα και τα Ξαλά. 

Αυτι θ προςπάκεια εξιςορρόπθςθσ ςτα αναλυτικά προγράμματα των 
αριςτοτελικϊν κατθγοριϊν μπορεί να εξαςφαλίςει το δια τθσ εκπαίδευςθσ δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςφγχρονου κόςμου και να ενδυναμϊςει πρόςωπα και 
περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ. Σ αγϊνασ για δφναμθ είναι και αγϊνασ οικοδόμθςθσ, 
χριςθσ και παραγωγισ γνϊςθσ. Θ κζςθ αυτι υπαγορεφει για τθν εκπαίδευςθ και τα 
ΑΥ μια φιλοςοφικι βάςθ θ οποία  αποκλείει τουσ αποκλειςμοφσ και τθ λογικι του 
είτε-είτε:  είτε οικονομικά /ανταγωνιςτικά, είτε ανκρωπιςτικά προγράμματα, είτε 
τεχνοκρατικά, είτε κοινωνικϊσ αναδομθτικά. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ςφγχρονοσ πολίτθσ 
πρζπει να ζχει τα προςόντα να ηιςει, να δθμιουργιςει και να εργαςτεί ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία- άρα να εκπαιδευτεί για να αποκτιςει και τισ δεξιότθτεσ που απαιτεί θ 
εντεινόμενα ανταγωνιςτικι αγορά εργαςίασ (Ψεχνολογικό ΑΥ). Αλλά κα πρζπει να 
αναπτυχκεί με τρόπο που να μπορεί μζςα από τθν παιδεία να ικανοποιιςει τισ 
προςωπικζσ ανάγκεσ και αναηθτιςεισ του, να αποκτιςει ενςυναίςκθςθ που κα τον 
οδθγιςει ςε προςωπικζσ επιλογζσ και αυτοπραγμάτωςθ- άρα ζχει ανάγκθ μια 
ανκρωπιςτικι παιδεία και ζνα ανκρωπιςτικό ΑΥ. Ψζλοσ κα πρζπει να ηιςει ςε μια 
κοινωνία που του παρζχει τθν αςφάλεια τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ειρθνικισ 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-40- 

 

ςυμβίωςθσ και διαβίωςθσ, άρα τα προγράμματα κα πρζπει να οργανωκοφν με βάςθ 
αρχζσ προσ επίλυςθ ουςιαςτικϊν ςφγχρονων κοινωνικϊν, τοπικϊν, ευρωπαϊκϊν και 
παγκόςμιων προβλθμάτων.   
 

Επιλογικά  
 

Τςο πιο πολφπλοκοσ γίνεται ο κόςμοσ μασ και οι όροι τθσ κοινωνικισ 
ςυνφπαρξθσ τόςο περιςςότερο ευζλικτοσ πρζπει να γίνεται ο ςχεδιαςμόσ και θ 
ανάπτυξθ αναλυτικϊν προγραμμάτων, για να μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ 
του ςφγχρονου προςϊπου και πολίτθ.   

Θ εκπαιδευτικι πολιτικι δεν μπορεί να αςκείται με βάςθ κομματικζσ ιδεολογίεσ 
και ιδεολθψίεσ. Χρειάηεται να κεμελιϊνεται ςε πραγματικζσ, από κοινοφ 
διαπιςτωμζνεσ και αποδεκτζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ ωσ ςυνφπαρξθσ προςϊπων ςε 
ςυνκικεσ κοινωνικισ ςυνοχισ και δικαιοςφνθσ, τθσ εκπαίδευςθσ ωσ ςυςτιματοσ και 
φιλοςοφίασ, που αντανακλά και κεραπεφει κοινωνικζσ αδυναμίεσ, μζςα από τθν 
αντιςτακμιςτικι τθσ λειτουργία, του ςχολείου ωσ ηωντανοφ οργανιςμοφ που 
αναπτφςςει μθχανιςμοφσ αντίςταςθσ και ιςορροπίασ, του μακθτι ωσ του πολίτθ που 
αναπτφςςεται για να διεκδικιςει εργαςία και ποιοτικι ηωι ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.      
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Κι όμωσ, θ Τζχνθ κζτει τισ δικζσ τθσ προτεραιότθτεσ –  
Το δικαίωμα ενόσ πικροφ πράςινου πορτοκαλιοφ 

 

Παΐηθs Εμμ Νίκοσ  
Μακθματικόσ -  Ερευνθτισ  

 
- Όλοι ξζρουν πωσ ζνα πορτοκάλι, είναι πορτοκαλί και γλυκό! 

- Ποια μπορεί να είναι ςτον κόςμο αυτό θ μοίρα 
  ενόσ μικροφ, πικροφ και πράςινου πορτοκαλιοφ; 

 

Ξυρίεσ και κφριοι, 

Δεν είναι τυχαίο ότι παιδαγωγικά ζχουμε ταυτίςει τθν «παιδικι ζκφραςθ και 
δθμιουργία» με τθν τζχνθ ςτο ςχολείο και τισ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ των 
παιδιϊν ςτθν τάξθ. Μςωσ ςτον παιδαγωγικό μασ προβλθματιςμό με τθν ταφτιςθ αυτι 
να υπογραμμίηονται  –υποςυνείδθτα- υπαρκτζσ τφψεισ για τθν υποτιμθμζνθ ςθμαςία 
– ι τθν ουςιαςτικι απουςία – των μακθμάτων τζχνθσ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. 

Μςωσ όμωσ – κι αυτό είναι ακόμα πιο ςθμαντικό – πάλι ζμμεςα, ι υποςυνείδθτα, 
να αποςυνδζουμε τθν παιδικι ζκφραςθ (δθλαδι τθ φυςικι τάςθ του ανκρϊπου –και 
ιδιαίτερα του νζου ανκρϊπου- για αυτό-ζκφραςθ, ανακοίνωςθ και επικοινωνία) και 
τθ δθμιουργία (δθλαδι τθν παραγωγι προςωπικοφ ζργου με αποδζκτθ τθν ομάδα) 
από τα μθ καλλιτεχνικά αντικείμενα που παρουςιάηονται και αναλφονται ςτθν τάξθ.  

Αυτι θ αποςφνδεςθ, μειϊνει τθν προςωπικι, αιςκθτικι και –τελικά- 
πολιτιςμικι αξία, όχι μόνο των περιεχομζνων, αλλά τθσ πρωτογενοφσ ουςίασ όλων 
των μακθμάτων που διδάςκονται ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, και μειϊνει τον 
ςυνταγματικά περιγραφόμενο ςτόχο «ουςιαςτικισ Υαιδείασ και Αγωγισ τθσ 
προςωπικότθτασ» ςτθν εκπαίδευςθ. 

Αν θ παιδικι ζκφραςθ και δθμιουργία δεν διεγείρεται, δεν διευκολφνεται και 
δεν βιϊνεται ςε όλα τα μακθςιακά περιβάλλοντα και τισ αντίςτοιχεσ πεικαρχίεσ τθσ 
κάκε τάξθσ (ςτθ Γλϊςςα, ςτα Πακθματικά, ςτισ Επιςτιμεσ, ςτθν Λςτορία, ςτθ 
Γεωγραφία), αλλά και ςε κάκε ζκφραςθ τθσ ςχολικισ ηωισ (ςτθν επικοινωνία μεταξφ 
των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ςτισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ κτθρίου), τότε το εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα δεν μπορεί ςτοιχειωδϊσ να ανταποκρικεί ςτουσ υψθλοφσ ςτόχουσ του 
ςυνταγματικοφ νομοκζτθ, αλλά και ςτισ ανάγκεσ τθσ ίδιασ τθσ κοινωνίασ για 
πρόοδο και ποιότθτα. 

Πε αυτι ακριβϊσ τθν ζννοια θ ειςιγθςθ αυτι δεν απευκφνεται ςτουσ 
Δαςκάλουσ Ψζχνθσ, οφτε ςτουσ δαςκάλουσ που αδυνατϊντασ να ανιχνεφςουν τθν 
αιςκθτικι και πολιτιςτικι διάςταςθ του ρόλου τουσ, αναγάγουν ςε παρα-ρόλο (ςε 
ρόλο παράλλθλο, ρόλο άλλοκι) τισ καλλιτεχνικζσ, περιςταςιακζσ δραςτθριότθτεσ με 
ομάδεσ μακθτϊν, αλλά αντίκετα απευκφνονται ςε κάκε δάςκαλο και δαςκάλα, από 
τθν προςχολικι εκπαίδευςθ μζχρι και τθν τριτοβάκμια, καλϊντασ τουσ μζςα από τισ 
πολφτροπεσ εμπειρίεσ τθσ τζχνθσ με τα παιδιά να αποδϊςουν υψθλι παιδαγωγικι 
αξία ςτθ  διζγερςθ αιςκιςεων και ςυναιςκθμάτων, ςτθν απορία, ςτθ ςυγκίνθςθ (με 
τθν κινθτικι διάςταςθ του όρου), ςτο προςωπικό βίωμα, ςτθ ςφνκεςθ των μερϊν 
αλλά και των διαφορετικϊν.  
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Βιϊνοντασ ςιμερα, μετά τα ςχολεία των μονολόγων τθσ προθγοφμενθσ γενιάσ, 
τα πολφβουα ςχολεία των λογικϊν, άμεςων, αβαςάνιςτων, τελικά εφκολων, 
απαντιςεων, που εμπλζκονται «ελλείψει χρόνου και θρεμίασ» ςτα «θκικά» δίπολα 
«καλό – κακό», «εφκολο – δφςκολο», «χριςιμο – άχρθςτο», «δικό μασ – ξζνο», 
«ςωςτό – λάκοσ», «άςπρο – μαφρο», ζχουμε όλοι τθν ανάγκθ να ανακαλφψουμε ξανά 
ςτθν εκπαίδευςθ τθν αξίασ τθσ ςτιγμιαίασ ςιωπισ (που εκφράηει και καταγράφει), τθσ 
αυτοςυγκζντρωςθσ (που απομονϊνει τουσ μεςολαβθτζσ που αλλοιϊνουν το 
μινυμα), τθσ προςοχισ ςτο λόγο του άλλου, του διπλανοφ.  

Θ κυριαρχία δίπολων απαντιςεων ςτο ςφγχρονο παιδαγωγικό προβλθματιςμό 
υποδθλϊνει ότι θ ποιότθτα και θ αξία του παιδαγωγικοφ πλαιςίου αναφοράσ ςτθ 
λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ & 
επικοινωνίασ ζχει υποτιμθκεί. Οίγουσ εμπνζει και ακόμα λιγότερουσ οδθγεί.  

Χτον αντίποδα τζτοιων εφκολων και με θκικι απλοφςτευςθ δίπολων βρίςκονται 
κεμελιϊδθ εκπαιδευτικά ερωτιματα για τθν πθγι και τθ μορφι τθσ ίδιασ τθσ 
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, αλλά και τθσ επιςτθμονικισ αναηιτθςθσ. 

 Θ τζχνθ –αλλά και θ επιςτιμθ- αναγνωρίηει τθν αξία του αυκόρμθτου, αλλά 
πακιάηεται και με τισ ςυμβάςεισ, τουσ κανόνεσ, τον ζλεγχο και τθ βάςανο τθσ 
δθμιουργίασ. Ξαταργεί τουσ κανόνεσ, δθμιουργεί νζουσ και τουσ καταργεί ξανά. Θ 
εκπαίδευςθ αντίκετα δεν μπορεί να χειριςτεί το αυκόρμθτο. Αναγάγει τον κανόνα 
ςε ςτόχο. Αντιςτζκεται ςτθν αντικατάςταςθ του παλαιοφ κανόνα και ςτθν ουςία 
υποτιμά τθν ίδια τθν φπαρξθ των κανόνων, αφοφ αδυνατεί να τουσ προςαρμόηει 
κοινωνικά και πολιτιςτικά. 

 Θ τζχνθ –αλλά και θ επιςτιμθ- απολαμβάνει τθν ποιότθτα ςτο διαφορετικό. 
Πιμείται ςτθν αρχι, αλλά επιηθτά το πρωτότυπο. Αναγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ 
λζξθσ μοναδικό. Θ εκπαίδευςθ αντίκετα απειλείται από το διαφορετικό και δεν 
αναγνωρίηει ςτα μζλθ τθσ αξίεσ μοναδικότθτασ, που να τθν ανανεϊνουν και να τθν 
εμπλουτίηουν. 

 Θ τζχνθ –αλλά και θ επιςτιμθ- ςε προκαλεί να διαβάςεισ –προςωπικά- κάτω από 
τισ γραμμζσ και τα ςφμβολα. Θ εκπαίδευςθ, ςτον αντίποδα, ζμμεςα ςου επιβάλλει 
να αναπαράγεισ τισ πλθροφορίεσ, τουσ κϊδικεσ, τα ςφμβολα και τισ αξιολογικζσ 
ιεραρχιςεισ άλλων. 

Χε μια τζτοια ανάλυςθ κωδίκων οι πλθροφορίεσ χάνουν τθν όποια 
«χρθςιμότθτα» τουσ και περνοφν ςε δεφτερο επίπεδο.  

Ψότε πια τα Πακθματικά, θ Γλϊςςα, οι Επιςτιμεσ, θ Γεωγραφία και θ Λςτορία 
ςτο ςχολείο δεν είναι παρά μακθςιακά αντικείμενα-εγκυκλοπαίδειεσ, που 
τροφοδοτοφν τα παιδιά πλθροφορίεσ-γνϊςεισ που για να γίνουν αντιλθπτά 
παραπζμπουν ςτα δίπολα. Ζτςι κι αλλιϊσ, τελειϊνοντασ ο προθγοφμενοσ αιϊνασ 
τελειϊςαμε και εμείσ με τθ μονόδρομθ, δαςκαλοκεντρικι και «μελλοντικά χριςιμθ» 
αποκθςαφριςθ γνϊςεων. 

Χιμερα όλο και περιςςότερο ςυνειδθτοποιοφμε τθν αξία των γνϊςεων και 
κυρίωσ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων, που αποκτοφμε με άλλουσ, διαφορετικοφσ και 
προςωπικά διαφοροποιθμζνουσ τρόπουσ. Σ λόγοσ που αυτά τα μακιματα υπάρχουν 
ςε όλα τα ςχολικά αναλυτικά προγράμματα του κόςμου, δεν είναι οι γνϊςεισ, αλλά οι 
δεξιότθτεσ (skills) και οι εςωτερικζσ προςωπικζσ ςτάςεισ (attitudes) που τελικά τισ 
εξελίςςουν ςε ικανότθτεσ (competences) που προικίηουν τισ αξίεσ, τθν ίδια τθν 
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προςωπικότθτα του ανκρϊπου.  Ακόμα καλφτερα για τον παιδαγωγικό μασ 
προβλθματιςμό: τα μακιματα αποτελοφν πολφτιμεσ αγωγζσ μάκθςθσ και 
«εςωτερικζσ πεικαρχίεσ» (disciplines).  

Χθμαντικι πεικαρχία τα Πακθματικά: είναι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ να 
οδθγείσ με ςυλλογιςμό τθ ςκζψθ, να αναλφεισ και να δομείσ, να ψάχνεισ και να 
αξιοποιείσ εργαλεία.  

Είναι πεικαρχία το γλωςςικό μάκθμα: άλλοσ τρόποσ για να ςκζφτεςαι και να 
εκφράηεςαι, να επικοινωνείσ με λζξεισ, να αποκωδικοποιείσ ςφμβολα, να ςυνκζτεισ 
και να εκφράηεισ με ςαφινεια τθ ςκζψθ, το ςυναίςκθμα, τθν ιδζα, το δικό ςου, αλλά 
και το διαφορετικό.  
Είναι πεικαρχία θ Λςτορία: ο τρόποσ και o χάρτθσ για το απίκανο ταξίδι ςτο χρόνο. Ξαι 
θ Γεωγραφία είναι πεικαρχία.  
Ξαι θ Φυςικι Αγωγι 
Υεικαρχίεσ όλα αυτά. Αλλά πεικαρχίεσ ελεφκερεσ και προςωπικζσ. 

Εάν είναι ζτςι, τότε ωσ εςωτερικι πεικαρχία κα πρζπει να αντιλθφκοφμε και τα 
Εικαςτικά. Ξαι μάλιςτα πολφ ςθμαντικι. Πε αυτιν ωσ ςτόχο πρζπει να ςχεδιάηουμε. 
Επί αυτοφ του ςτόχου πρζπει να αναπτφςςεται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικϊν 
δράςεων. 

Είναι ςθμαντικι εςωτερικι πεικαρχία θ Πουςικι. Χθμαντικότατθ πεικαρχία ο 
Χορόσ και θ Ξίνθςθ, θ Φωτογραφία και το παιχνίδι με το φωσ.  
Ξαι προφανζςτατα το Κζατρο, δεν αποτελεί το μζςο για τθν εξωςτρζφεια τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά είναι μια πολυςιμαντθ και πολυςφνκετθ εςωτερικι 
πεικαρχία που τθν ζχει ανάγκθ ο πολίτθσ. Τχι ο εν δυνάμει καλλιτζχνθσ -με 
οποιαδιποτε μορφι του-, αυτόν ποτζ δεν τον γζννθςε θ εκπαίδευςθ, αλλά ο πολίτθσ, 
ωσ «ο εν δυνάμει φιλότεχνοσ» κοινωνικόσ άνκρωποσ. 

Από τθν εςωτερίκευςθ αυτϊν των κωδικοποιθμζνων και ςυμβατικϊν 
προςωπικϊν πεικαρχιϊν αναβλφηει θ αιςκθτικι απόλαυςθ. Για να μπορζςει κάποια 
ςτιγμι ο πολίτθσ να παρακολουκιςει, ςυμπάςχοντασ & ςυν-κινοφμενοσ, τθ δράςθ, το 
ςυμβάν, τθν κάκαρςθ. Για να μπορζςει ο ίδιοσ να απαντιςει, πλουςιότεροσ, τα δικά 
του διλιμματα.  

Αλλοφ πρζπει να αναηθτθκεί επομζνωσ θ γοθτεία και θ απόλαυςθ ςτθν 
εναςχόλθςθ με τθν τζχνθ. Υζρα και πάνω από τθν πλθροφορία τθν εφκολθ. Ξάτω, 
πάνω και πζρα από τισ γραμμζσ. 
Καλά κάνει θ τζχνθ και τα κρφβει όλα αυτά. 
Και καλά κα κάνουν οι δάςκαλοι να επικοινωνιςουν με αυτά τα κρυμμζνα.  
Να τα αγκαλιάςουν και να τα νοιϊςουν προςωπικά.  

Τχι για να τα διδάξουν ςτα παιδιά. Τχι για να αποκαλφψουν ςτα παιδιά εφκολεσ 
λφςεισ και «θκικά δίπολα», αλλά για να επικοινωνιςουν ςιγά-ςιγά οι πολίτεσ με 
αυτζσ τισ δικζσ τουσ «εςωτερικζσ πεικαρχίεσ».  

Χυνειδθτά, ι μθ, προσ τα εκεί οδεφουν τα πράγματα. 
 

- Αφοφ όμωσ ο δάςκαλοσ και θ δαςκάλα οφτε διδάχκθκαν, οφτε 
πρόκειται να διδάξουν ποτζ τθν ιςτορία, τα εργαλεία και τουσ 
κϊδικεσ τθσ τζχνθσ, τότε τι νόθμα ζχει θ επιμόρφωςι τουσ ςε 
διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ και θ παραγωγι ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ; 

 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-44- 

 

Ψο ερϊτθμα αυτό επιχείρθςε με τισ δράςεισ του να απαντιςει το Υρόγραμμα 
ΠΕΟΛΡΑ.  

Σι ιχοι, θ κίνθςθ, τα χρϊματα και τα ςχιματα, το φωσ πάνω ςτουσ όγκουσ, θ 
κίνθςθ τθσ εικόνασ, ο λόγοσ και ο ρόλοσ, αλλά και θ ελεφκερθ αφιγθςθ –από το 
δομθμζνο παραμφκι μζχρι τθν απλι εξιςτόρθςθ- ζχουν ςαφζςτατθ αιςκθτικι αξία και 
ςθμαςία. 

Αυτι θ αξία ανοίγει νζα –ςθμαντικά- παράκυρα ςτον ορίηοντα τθσ 
εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κάκε δαςκάλου και κάκε δαςκάλασ. Διευρφνει το 
διδακτικό του «ρεπερτόριο», τον αναπλάκει, τον ςτθρίηει ςτο δφςκολο ρόλο του 
παιδαγωγοφ, τον διαμορφϊνει από εκπαιδευτικό ςε «παρεμβαίνον πρόςωπο». Θ 
τζχνθ κζτει κατ’ εξοχιν και επιτακτικά προτεραιότθτεσ υψθλισ ευκρίνειασ και 
ποιότθτασ.  

Ψο ςϊμα, θ γνιςια ζκφραςθ αυτοφ του προςϊπου, θ αντίλθψθ του απίκανου, 
του εκτόσ κανόνων και ςυμβάςεων, θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτά του, θ 
«βάςανοσ» για τθν κατάκτθςθ τθσ προςωπικισ αιςκθτικισ ζκφραςθσ, θ αναηιτθςθ 
του απόλυτα ςθμαντικοφ και ιδιαίτερα μοναδικοφ, θ ανατρεπτικι πορεία του 
προφανοφσ, βιϊνεται από τθν τζχνθ.  

Ξαι θ εμπειρία αυτι, εμπειρία προςωπικι, μοναχικι, μθ αναγνωρίςιμθ και 
αμειβόμενθ ςτο παρόν, είναι απαραίτθτθ ςε εκείνον που επικυμεί να μετάςχει ςτθ 
διιγθςθ τθσ ιςτορίασ του κόςμου, τθσ επιςτιμθσ, τθσ γλϊςςασ, του παγκόςμιου 
πολιτιςμοφ. Πε τθ δικι του ανάγνωςθ, με απόλυτο ςεβαςμό ςτθ ςχετικότθτα τθσ 
παρζμβαςθσ. Πε απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ςτθν ομορφιά που το κάκε τι κρφβει μζςα 
του. Γιατί αυτι θ αίςκθςθ, αυτι θ εςωτερικι ςτάςθ, τον ςτθρίηει ςτο κακθμερινό του 
ζργο, τον δικαιϊνει ςτουσ ςυνοδοιπόρουσ του ςτθν τάξθ. Γιατί κάκε μορφι τζχνθσ τον 
ζμακε δια βίου να ανακαλφπτει «κρυμμζνα μυςτικά και ομορφιζσ» που κρφβονται για 
να μθν καταπνιγοφν από το εφιμερο.  

Ξι αυτό το ζχει ανάγκθ το ςχολείο μασ. Θ τεχνικι ςχολι και το πανεπιςτιμιο. 
Ψο ζχει ανάγκθ θ κοινωνία μασ. 
Θ ανίχνευςθ «αυτϊν των κρυμμζνων μυςτικϊν, αυτισ τθσ διακριτικισ 

ομορφιάσ» μπορεί να αποδειχκεί ο καλφτεροσ τρόποσ για να ςυνκζςουμε πιο 
ςφγχρονουσ και αποτελεςματικοφσ τρόπουσ εκπαιδευτικισ δράςθσ. Εκεί βρίςκεται θ 
ουςία τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ και επικοινωνίασ. 
 
Φίλοι και φίλεσ: 

Θ αυτο-ζκφραςθ, θ ςυναιςκθματικι και ψυχικι ανάπτυξθ, θ αποδοχι και θ 

απενοχοποίθςθ, θ αξία του αυκόρμθτου και του παιχνιδιοφ, ακόμα και ςτο πλαίςιο 

ενόσ απολφτωσ κλειςτοφ και ουςιαςτικά «αποχυμωμζνου» εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, είναι λζξεισ κλειδιά απολφτωσ ανιχνεφςιμεσ ςτο κεωρθτικό λόγο του 

Ρρογράμματοσ ΜΕΛΛΝΑ.  

- Νίκο, κα πεισ επιτζλουσ, ποια είναι ςτον κόςμο μασ θ 
μοίρα ενόσ μικροφ, πικροφ και πράςινου πορτοκαλιοφ; 

- Κάκε αγρότθσ τθν ξζρει: 
όλα τα πορτοκάλια ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ μικρισ ηωισ τουσ, 

είναι μικρά, πικρά και καταπράςινα. 
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Ρολίτθσ – Δθμοκρατία – Ρρόοδοσ 
(Εργαςτιριο) 

 
Παΐηθs Εμμ.  Νίκοσ  

Μακθματικόσ -  Ερευνθτισ  
 

Ψο βιωματικό αυτό εργαςτιριο για εκπαιδευτικοφσ και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 
επιχείρθςε να επικεντρωκεί ςτο πλαίςιο αναφοράσ μιασ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 
που αναπτφςςεται  ςε ζνα «δθμοκρατικό & ανκρϊπινο ςχολείο». Απζβλεπε ςτθν 
ανάπτυξθ δομθμζνων, πολφτεχνων και διαφοροποιθμζνων εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων με επιλεγμζνεσ πθγζσ αναφοράσ και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
που να διευκολφνουν τισ πολλαπλζσ προςωπικζσ αναγνϊςεισ που εμβακφνουν ςτο 
αξιακό βάροσ τριϊν ςθμαντικϊν και ιδιαίτερα κακοποιθμζνων εννοιϊν.  

Αξιοποιικθκαν και αναλφκθκαν ςθμαντικά όπωσ: ενοφάνουσ «Ψο δόγμα τθσ 
προόδου», Χοφοκλζουσ ΑΡΨΛΓΣΡΘ το ςτάςιμο «Υολλά τα δεινά», «Ωψίπολισ και 
άπολισ» απόςπαςμα από ςχετικι ομιλία του Ξορνιλιου Ξαςτοριάδθ) και «Υόλισ και τι 
φοβάται ο πολίτθσ». Ψζλοσ με αφορμι δφο αποςπάςματα του Christian Meier από το 
«Θ πολιτικι τζχνθ ςτθν ελλθνικι τραγωδία» ζγινε καταιγιςμόσ ιδεϊν ςτθν ολομζλεια 
τθσ ομάδασ, ενϊ κλείνοντασ επικεντρωκικαμε ςτα «Υαράδοξα τθσ δθμοκρατίασ» 
ςφμφωνα με τθ ςκζψθ του Noberto BOBBIO (1976). 

Για το ςυντονιςτι το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο και θ από καρδιάσ ςυμμετοχι 
των ςυναδζλφων αποτελοφν εμπειρία πρωτόγνωρθ. 
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Κίνθτρο και δράςθ ςτθ διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν 
 

Παυλίδου Βαςιλικι 
Επίκουρθ Κακθγιτρια, Σμιμα Φυςικισ, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 

pavlidou@physics.uoc.gr 
 
 

Περίλθψθ 
 
Στον ςφγχρονο υπερ-τεχνολογικό κόςμο, κα περίμενε κανείσ οι κετικζσ επιςτιμεσ να 
είναι προνομιοφχεσ ςτθ δυνατότθτά τουσ να εμπνεφςουν τουσ μακθτζσ να 
αςχολθκοφν ενεργά μ’αυτζσ. Θ εμπειρία όμωσ  αποδεικνφει ότι ο τρόποσ διδαςκαλίασ 
των φυςικϊν επιςτθμϊν ςυχνά αφινει τουσ μακθτζσ αςυγκίνθτουσ και αδιάφορουσ: 
δεν διαπιςτϊνουν τθ ςχζςθ τθσ φυςικισ του ςχολείου με τθ φυςικι των τεχνολογικϊν 
εφαρμογϊν, δεν φαντάηονται εφκολα τον εαυτό τουσ ωσ επαγγελματίεσ των κετικϊν 
επιςτθμϊν, ελάχιςτοι αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ ότι μποροφν να διαπρζψουν ςε 
κετικζσ ςπουδζσ. Θ ςφνδεςθ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με 
τθν ζρευνα και τθν καινοτομία ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ μποροφν να να κερδίςουν τουσ 
μακθτζσ, κακιςτϊντασ τουσ ίδιουσ οδθγοφσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 
1. Θ διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν ςτο τρζχον εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα 

Ττι οι κετικζσ επιςτιμεσ πρζπει να αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι του 
αναλυτκοφ προγράμματοσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ φαίνεται ςχεδόν 
αυτονόθτο, δεδομζνου ότι ηοφμε ςε ζναν κόςμο ο οποίοσ είναι ιδθ υπερ-
τεχνολογικόσ και ςυνεχίηει να εξελίςςεται προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ με αμείωτουσ 
ρυκμοφσ. Θ διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν είναι αυτονόθτθ, αν κζλουμε το 
ςχολείο να εκπαιδεφει όχι απλοφσ καταναλωτζσ και χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ, αλλα 
ςυνειδθτοφσ πολίτεσ με ικανότθτα κρίςθσ ςε κζματα τα οποία θ γενιά των γονιϊν μασ 
μεγαλϊνοντασ οφτε κα μποροφςε ποτζ να φανταςτεί πωσ κα απαςχολοφςαν ποτζ τθν 
ανκρωπότθτα: κλιματικι αλλαγι, ιδιωτικότθτα των τθλεπικοινωνιϊν και τθσ 
διαδικτυακισ παρουςίασ, ενεργειακι κρίςθ,  παρζμβαςθ ςτο φυτικό, ηωικό, και 
ανκρϊπινο γονιδίωμα. Ψο ςχολείο καλείται να εκπαιδεφςει ζναν αυριανό ψθφοφόρο 
ικανό να κρίνει και να αποφαςίςει για όλα αυτά τα κζματα, ικανό να ελζγξει πϊσ οι 
εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ χρθςιμοποιοφνται ςτο όνομά του. Ψο ςχολείο καλείται να 
προετοιμάςει ζναν αυριανό επιςτιμονα ικανό να παράγει λφςεισ για τα προβλιματα 
αυτά. Ψο ςχολείο καλείται να εκπαιδεφςει ζναν αυριανό πολιτικό ικανό να 
αποφαςίςει πόςο ςθμαντικι είναι θ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ 
ςε ςχζςθ με άλλεσ πιεςτικζσ ανάγκεσ του κράτουσ. Ψο ςχολείο καλείται να 
προετοιμάςει τον μθχανικό που κα επιδιορκϊςει το αεροπλάνο με το οποίο κα 
πετάξετε ςε λίγα χρόνια, τον χθμικό που κα ελζγξει τθν ποιότθτα του νεροφ που κα 
πίνετε, τον ογκολόγο που κα επιλζξει τθ χθμειοκεραπεία ςασ, τον επιδθμιολόγο που 
κα πρζπει να κζςει τθν επόμενθ κανατθφόρο επιδθμία όπωσ αυτι του Ebola υπό 
ζλεγχο.  

mailto:pavlidou@physics.uoc.gr
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Χτθν αποςτολι τουσ αυτι, οι δάςκαλοι των κετικϊν επιςτθμϊν κα περίμενε 
κανείσ πωσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα μοναδικό όπλο: τθν ικανότθτα τθσ επιςτιμθσ, 
τθσ τεχνολογίασ, και των εφαρμογϊν τουσ να εμπνεφςουν και να διεγείρουν τθ 
φανταςία και το ενδιαφζρων των μακθτϊν. Σ κεωρθτικόσ τθσ παιδαγωγικισ και 
ψυχολογίασ Albert Bandura, ςχολιάηοντασ1 με ςκωπτικι διάκεςθ τθν υπερβολικι 
μερικζσ φορζσ προςπάκεια να αναλυκοφν ψυχολογικά οι επαγγελματικζσ και 
εκπαιδευτικζσ επιλογζσ των νζων πζραν του προφανοφσ, αναφζρει “μερικζσ φορζσ τα 
πράγματα είναι απλά και θ απάντθςθ δεν είναι άλλθ πζραν τθσ οικονομικισ ανάγκθσ - 
δεν επιλζγει κανείσ να εργαςτεί ςε γραμμζσ ςυναρμολόγθςθσ ι ςε ανκρακωρυχείο 
οδθγθμζνοσ από άςβεςτο ενδιαφζρον για τα επαγγζλματα αυτά.”  

Αντίκετα, γνωρίηουμε καλά ότι οι κετικζσ επιςτιμεσ ζχουν τθν ικανότθτα να 
εμπνεφςουν τζτοιο άςβεςτο ενδιαφζρον που οδθγεί μακθτζσ προσ ςταδιοδρομίεσ 
ςτθν επιςτιμθ, τθν ζρευνα, και τθσ εφαρμογζσ, κι ασ είναι ο δρόμοσ ςτρωμζνοσ με 
δυςκολίεσ, οι προοπτικζσ αβζβαιεσ, και οι αποδοχζσ πενιχρζσ. Ψα ξζρετε τα παιδιά ςτα 
οποία αναφζρομαι – είναι οι μακθτζσ που ςασ κοιτάηουν με τθ φωτιά ςτα μάτια και 
ςασ λζνε: κζλω να γιατρζψω τον καρκίνο. Κελω να καταλάβω τισ μαφρεσ τρφπεσ. 
Κζλω να ςχεδιάςω διαςτθμόπλοια.  

Αν λοιπόν ςε μια μερίδα μακθτϊν μποροφν οι κετικζσ επιςτιμεσ να εμπνεφςουν 
τζτοιο ενδιαφζρον και τόςο πάκοσ, αποτελεί λογικι ςυνζπεια ότι είναι κατ’αρχιν 
δυνατόν οι κετικζσ επιςτιμεσ να εμπνεφςουν ςτο ςφνολο των μακθτϊν αρκετό 
ενδιαφζρον ϊςτε να αςχολθκοφν ενεργά με αυτζσ και να αποκτιςουν τα εφόδια που 
κα τουσ κάνουν ικανοφσ και ςυνειδθτοφσ πολίτεσ του καυμαςτοφ, υπερ-τεχνολογικοφ, 
καινοφριου κόςμου μασ.  

Ξαι όμωσ, όλοι οι δάςκαλοι των κετικϊν επιςτθμϊν, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 
εκπαίδευςθσ, γνωρίηουμε ότι θ πραγματικότθτα ςτθν τάξθ είναι διαφορετικι. Σ 
τυπικόσ μακθτισ αδιαφορεί για τισ κετικζσ επιςτιμεσ όπωσ διδάςκονται ςτο ςχολείο, 
ι και δυςαναςχετεί  με αυτζσ. Υολλζσ φορζσ θ διάκεςι του μοιάηει περιςςότερο 
μ’αυτιν του εργάτθ και του ανκρακωρφχου του Bandura, που είναι εκεί μόνον επειδι 
πρζπει. Ακόμθ και ο μακθτισ ο οποίοσ αριςτεφει ςυνικωσ δίνει βάροσ ςτθν 
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ και ςτθν εκμάκθςθ αλγορίκμων για τθν επίλυςθ 
αςκιςεων. Θ ςφνδεςθ τθσ Φυςικισ, των Πακθματικϊν, τθσ Χθμείασ, τθσ Βιολογίασ 
που διδάςκεται ςτο ςχολείο με τισ κακθμερινζσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ που ο 
αυριανόσ πολίτθσ κα χρθςιμοποιιςει και τα πολφ πραγματικά προβλιματα που 
άπτονται των κετικϊν επιςτθμϊν και για τα οποία κα κλθκεί να αποφαςίςει είναι από 
απειροελάχιςτθ ζωσ ανφπαρκτθ.  

Ψο πρόβλθμα δεν είναι αποκλειςτικότθτα του Ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ, αλλά αποτελεί παγκόςμια πακογζνεια τθσ προςζγγιςισ μασ ςτθ 
διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν. Αν ηθτοφςαμε από ζναν εξωγιινο να αξιολογιςει 
το ανκρϊπινο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ προσ το κομμάτι των κετικϊν επιςτθμϊν, κα 
μασ ζλεγε πωσ θ ανκρωπότθτα χρθςιμοποιεί το ςφνολο των νζων παιδιϊν ωσ ορυχείο, 
ςτο οποίο ελπίηει να ανακαλφψει και να «εξορφξει» εκείνα τα μυαλά που κα τθσ 
προςφζρουν τα αναμενόμενα κζρδθ. Κζλουμε το αεροπλάνο και το κακαρό νερό και 
τθ χθμειοκεραπεία και τα εμβόλια κατά των κανατθφόρων ιϊν, και ψάχουμε να 
βροφμε ποιοι νζοι ζχουν ταλζντο ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ για να τουσ εκπαιδεφςουμε 

                                                           
1
 βλ. Lent, Brown and Hackett Journal of Vocational Behavior 45 (1994): 79-122. 
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περεταίρω για να μασ τα προςφζρουν. Τμωσ δεν τουσ λζμε ότι κζλουμε αυτό. Τχι – 
τουσ δίνουμε μικρά κομμάτια μαςθμζνθσ γνϊςθσ, τουσ μακαίνουμε αλγορίκμουσ για 
να λφνουν αςκιςεισ με βάςθ τθ μαςθμζνθ αυτι γνϊςθ, και αξιολογοφμε ποιοί τα 
κατάφεραν καλφτερα ςτθν επίλυςθ τζτοιων αςκιςεων, για να τουσ προωκιςουμε 
μετά ςτο επόμενο κομμάτι του ςυςτιματοσ «εξόρυξθσ» - κάποιο πανεπιςτθμιακό 
τμιμα κετικϊν επιςτθμϊν, από το οποίο και πάλι με λίγο-πολφ τυχαίο τρόπο κάποιοι 
κάπωσ κάποτε κα βρουν το δρόμο τουσ προσ τα ενδιαφζροντα προβλιματα.  

Ξαι οι υπόλοιποι μακθτζσ; Αυτοί μζνουν με τθν εντφπωςθ πωσ οι κετικζσ 
επιςτιμεσ «δεν είναι γι’αυτοφσ». Αν αυτό δεν ςασ ανθςυχεί, ςασ ξανακυμίηω πωσ 
μιλάμε για τουσ αυριανοφσ ςυμπολίτεσ και ςυν-ψθφοφόρουσ μασ, αυτοφσ με τουσ 
οποίουσ κα ςυναποφαςίςουμε τα υπζρ και τα κατά των γενετικά τροποποιθμζνων 
προϊόντων, τα υπζρ και τα κατά των πυρθνικϊν εργοςταςίων, τα υπζρ και τα κατά του 
ελζγχου των τθλεπικοινωνιϊν.  

Αναγνωρίηοντασ λοιπόν πωσ το πρόβλθμα υπάρχει, τι βιματα κα μποροφςαμε 

να κάνουμε προσ τθ λφςθ του;  

2. Ρροσ ζνα καλφτερο πρότυπο 

Ψο πρϊτο βιμα πιςτεφω πωσ είναι θ επανεξζταςθ του ςτόχου τθσ διδαςκαλίασ 
των κετικϊν επιςτθμϊν ςτο ςχολείο.  

Ψι ζκκεςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ κζλουμε να ζχει πάρει ζνασ μακθτισ ο οποίοσ 
αποφοιτεί από τθν Ψρίτθ Ουκείου; Ψι πραγματικά κζλουμε να ξζρει; Είναι να λφνει μια 
εξίςωςθ πρϊτου βακμοφ; Ρα παίρνει μια παράγωγο; Ρα ξζρει να υπολογίηει το ρεφμα 
αν του δοκεί θ τάςθ και θ αντίςταςθ; Υοιο είναι το κριτιριο τθσ επιτυχίασ μασ; 

Ρομίηω πωσ τίποτε από τα παραπάνω δεν αποτελεί ικανοποιθτικι απάντθςθ. 
Τχι γιατί το να ξζρει κανείσ να λφνει μια εξίςωςθ πρϊτου βακμοφ, να παίρνει μια 
παράγωγο, ι να υπολογίηει το ρεφμα που διαρρζει ζνα κφκλωμα δεν είναι χριςιμεσ 
δεξιότθτεσ. Αλλά γιατί όλεσ οι δεξιότθτεσ κα πρζπει να αναπτφςςονται ωσ εργαλεία 
για να απαντθκοφν πρακτικζσ ερωτιςεισ για τισ οποίεσ ο μακθτισ κα ζχει αναπτφξει 
πραγματικι περιζργεια, παρά ωσ εργαλεία για να λυκοφν αςκιςεισ με βάςει τισ 
οποίεσ ο μακθτισ κα αξιολογθκεί για περεταίρω διαλογι ςτο πανακρϊπινο ορυχείο 
μυαλϊν.  

Υιο ςθμαντικό είναι να καταλάβει ο μακθτισ πότε και γιατί πρζπει να 
υπολογίςει τθν παράγωγο. Πετά κα μάκει πωσ να τθν υπολογίηει. Υιο ςθμαντικό είναι 
να καταλάβει ότι το ανκρϊπινο ςϊμα δεν ζχει άπειρθ θλεκτρικι αντίςταςθ, πωσ 
υπάρχει κανατθφόροσ ζνταςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για το ανκρϊπινο ςϊμα, και 
πωσ αν ςειςμόσ ι καταιγίδα ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν καταςτροφι πυλϊνων τθσ 
ΔΕΘ, τότε αγγίηοντασ εκείνα τα πεςμζνα καλϊδια μπορεί να ψθκεί – ι, πωσ θ Ευρϊπθ 
και οι Θνωμζνεσ πολιτείεσ βγάηουν διαφορετικι τάςθ από τθν πρίηα, και πωσ αν δεν 
ελζγξει αν οι μεταςχθματιςτζσ των θλεκτρικϊν του ςυςκευϊν δεν ζχουν 
καταςκευαςτεί να λειτουργοφν και ςτισ δφο τάςεισ, οι ςυςκευζσ του κα ψθκοφν αν τισ 
αγοράςει από τισ ΘΥΑ και τισ χρθςιμοποιιςει ςτθν Ευρϊπθ, και απλϊσ δεν κα 
δουλζψουν αν κάνει το αντίκετο.  

Γιατί ο μακθτισ να μελετιςει τθ δομι του βακτθρίου; Επειδι είναι ζνασ 
εξαιρετικά απλόσ οργανιςμόσ και είναι ζνα καλό πρϊτο βιμα ςτο να καταλάβουμε 
πωσ λειτουργοφν τα κφτταρα;  Ι επειδι τα βακτιρια είναι ο προαιϊνιοσ και 
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παντοτινόσ εχκρόσ, επειδι υπάρχει ζνασ μαινόμενοσ πόλεμοσ μεταξφ επιςτθμόνων 
που αναπτφςςουν καινοφρια αντιβιοτικά και βακτθρίων που αναπτφςςουν αντοχζσ 
ς’αυτά;  

Ζνα ανακεωρθμζνο πλαίςιο ςτόχων λοιπόν, ςυμβατό με το ιδεϊδεσ του κετικοφ 
και τεχνολογικοφ αλφαβθτιςμοφ για όλουσ, και τθσ δθμιουργίασ αρκετοφ 
ενκουςιαςμου ςε αρκετοφσ ϊςτε να οδθγιςει ςε περαιτζρω ςπουδζσ και 
ςταδιοδρομίεσ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ, κα μποροφςε να χτιτςεί γφρω από τζςςερισ 
βαςικζσ αρχζσ: 

 

1. Διδαςκαλία τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου: Υϊσ απαντοφν οι επιςτιμονεσ μια 
ερϊτθςθ; Διατυπϊνοντασ μια κεωρία, ςχεδιάηοντασ ζνα κατάλλθλο πείραμα που 
μπορεί να τθν ελζγξει, και επιβεβαιϊνοντασ ι ανακεωρϊντασ τθ κεωρία τουσ 
ανάλογα. Μςωσ το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο των κετικϊν επιςτθμϊν που καλοφμαςτε 
να διδάξουμε ςτο ςφνολο των μακθτϊν είναι ότι θ επιςτιμθ είναι δυναμικι, ότι 
οδθγείται από το πείραμα, και ότι οι επιςτιμονεσ είναι πρόκυμοι να . απορρίψουν 
μια κεωρία που τθν αντικροφουν τα πειράματα – ακόμθ κι αν είναι θ αγαπθμζνθ 
τουσ κεωρία. Ψο ζχουν πράξει ςτο παρελκόν, και κα το πράξουν ςτο μζλλον.  

2. Εξοικείωςθ των μακθτϊν με τρζχοντα επιςτθμονικά προβλιματα και ςφγχρονεσ 
εφαρμογζσ. Θ ηωντανι, τρζχουςα επιςτιμθ και τεχνολογία επεκτείνει τα όρια τθσ 
ανκρϊπινθσ γνϊςθσ και μεταμορφϊνει τθν κακθμερινι μασ ηωι. Θ γνωριμία με 
αυτιν είναι που γεννά ενκουςιαςμό ςτουσ μακθτζσ και κα ςπρϊξει κάποιουσ από 
αυτοφσ να ακολουκιςουν ςταδιοδρομίεσ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ. Χρειαηόμαςτε 
περιςςότερουσ γιατροφσ που επικυμοφν να κεραπεφςουν τον καρκίνο, και 
λιγότερουσ γιατροφσ που επιλζγουν το επάγγελμα γιατί ελπίηουν ςε καλζσ 
αποδοχζσ.  

3. Ευκαιρίεσ για όλουσ να αςχολθκοφν με ενδιαφζροντα επιςτθμονικά προβλιματα 
ςτθν πράξθ, ϊςτε να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ ότι οι κετικζσ επιςτιμεσ «είναι 
και γι’αυτοφσ», ακόμθ και αν δεν ζχουν το παραμικρό ενδιαφζρον να τισ 
ακολουκιςουν ωσ ςταδιοδρομία.  

4. Αναδόμθςθ του τρόπου εκμάκθςθσ δεξιοτιτων, ζτςι ϊςτε οι ερωτιςεισ που οι 
μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν, οι εφαρμογζσ δθλαδι κάκε δεξιότθτασ, να 
οδθγοφν τθ ςειρά εκμάκθςθσ, και όχι το αντίςτροφο. 

 

Ωπάρχει βζβαια μια πολφ λογικι κριτικι που μπορεί κανείσ να αςκιςει ςτο κατά 
πόςον μια τζτοια μετουςίωςθ του χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ ωσ προσ το κομμάτι 
των κετικϊν επιςτθμϊν από το «πϊσ» ςτο «γιατί» είναι πρακτικι: αν πραγματικά 
αφιερωκεί ζνα μεγάλο κομμάτι του χρόνου τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθ 
ςυηιτθςθ πρακτικϊν εφαρμογϊν των επιςτθμϊν, ςτθν αναηιτθςθ του πωσ ταιριάηει 
κάκε νζο κομμάτι γνϊςθσ ςτθ ςυνολικι εικόνα τθσ κακθμερινότθτασ και του 
πολιτιςμοφ μασ, τότε απομζνει χρόνοσ για τθ διδαςκαλία των πρακτικϊν δεξιοτιτων; 
Πιπωσ εν τζλει καταλιξουμε να μεταςχθματίςουμε ζνα μάκθμα που κα ζπρεπε να 
εξαςφαλίηει ςτοιχειϊδθ κετικό και τεχνολογικό αλφαβθτιςμό ςε ζνα είδοσ 
ψυχαγωγικοφ ντοκυμανταίρ; 

Σ προβλθματιςμόσ είναι κεμιτόσ, και αςφαλϊσ ςε οποιαδιποτε δράςθ 
αναμόρφωςθσ ενόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ είναι απαραίτθτο να εξςαφλαιςτεί θ 
ιςορροπία ανάμεςα ςτο «γιατί» και το «πωσ». Ωςτόςο είναι ςθμαντικό να  
κεωριςουμε το προβλθμα μζςα ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ ταχφτατα 
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μεταςχθματιηόμενθσ – εξαιτίασ τθσ εξελιςςόμενθσ τεχνολογίασ – εκπαιδευτικισ 
πραγματικότθτασ.  

Ψο πρϊτο ςτοιχείο που πρζπει να λάβουμε υπόψθ μάσ είναι ο μετεξελιςςόμενοσ 
τρόποσ πρόςλθψθσ και αφομοίωςθσ πλθροφορίασ από τθ νζα γενιά. Είτε  κεωροφμε 
τθν εξζλιξθ κετικι είτε αρνθτικι, θ τεχννολογία ζχει αλλάξει ριηικά τθν κακθμερινι 
μασ ςχζςθ με τθν πλθροφορία. Θ ποςότθτα πλθροφορίασ με τθν οποία 
βομβαρδιηόμαςτε κακθμερινά ζχει αυξθκεί κατακόρυφα, και θ ανάγκθ να 
διαχειριςτοφμε τον τεράςτιο όγκο αυτό πλθροφορίασ ο οποίοσ ςυναγωνίηεται για τθν 
προςοχι μασ ζχει καταςτιςει τθ ςχζςθ μασ με τθν πλθροφορία άκρωσ διαδραςτικι. 
«Χκανάρουμε» τίτλουσ ειδιςεων ςτθν ιςτοςελίδα που προτιμοφμε και κάνουμε 
«κλικ» μόνον ς’αυτζσ που μασ ενδιαφζρουν. Ψάχνουμε μια πλθροφορία που 
χρειαηόμαςτε ςτθ Wikipedia, και χρθςιμοποιοφμε τθ λειτουργιά του υπερκειμζνου και 
των ςυνδζςμων για να ανατρζξουμε ςε επιπλζον λιμματα που δίνουν ακριβϊσ εκείνα 
τα ψιγματα πλθροφορίασ που μασ λείπουν ϊςτε να ςχθματίςουμε ςυνολικι εικόνα.  

Θ πρακτικι αυτι, και θ παρατεταμζνθ, διαρκισ χριςθ τθσ, δεν είναι δυνατόν να 
αφιςει ανεπθρζαςτο τον τρόπο με τον οποίο μακαίνουμε ωσ μακθτζσ και ωσ 
φοιτθτζσ. Σλοζνα και περιςςότερο τα νζα παιδιά δεν ζχουν τθν υπομονι να αρχίςουν 
από το «μθδζν» και να χτίςουν αργά και μεκοδικά τθν κατανόθςθ μιασ κεωρίασ, τα 
απτά αποτελζςματα τθσ οποίασ δεν είναι ορατά εξ αρχισ. Από τθν άλλθ, ολοζνα και 
περιςςότερο τα νζα παιδιά είναι ικανότερα ςτο να αρχίςουν από μια ενδιαφζρουςα 
ερϊτθςθ, να «γκουγκλάρουν» τθν απάντθςθ, και να ςυνεχίςουν ψάχνοντασ ό,τι δεν 
καταλαβαίνουν ς’αυτιν, ανεβαίνοντασ ι κατεβαίνοντασ όςο χρειάηεται ςτο λαγοφμι 
τθσ γνϊςθσ, μζχρι να επιτφχουν το επικυμθτό αποτζλεςμα τθσ κατανόθςθσ ςτον 
ελάχιςτο δυνατό χρόνο, μακαίνοντασ ακριβϊσ τόςα όςα χρειάηονται για το 
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα – τίποτε περιςςότερο, και τίποτε λιγότερο.  

Θ διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν ςτο ςχολείο, από τθν άλλθ, βρίςκεται 
ακόμθ ςτον προγθοφμενο αιϊνα. Υροτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ 
ζχουν να κάνουν με τισ αποδεδιγμζνεσ αρχζσ τισ ενεργοφ μάκθςθσ, των επικυμθτϊν 
δυςκολιϊν για αφομοίωςθ πλθροφορίασ, τθσ ολοκλθρωμζνθσ ζνταξθσ πειραμάτων 
ςτθ διαδικαςία. Θ δομι όμωσ τθσ παρουςίαςθσ τθσ φλθσ – αρχίηοντασ από τισ βαςικζσ 
αρχζσ μιασ κεωρίασ και χτίηοντασ ςταδιακά ολοζνα και πιο ςφνκετθ γνϊςθ, 
βαςιηόμενοι είτε ςτθ «λογικι ςειρά» τθσ παρουςίαςθσ τθσ κεωρίασ είτε ςτθν 
«ιςτορικι αναδρομι» του πωσ χτίςτθκε θ κεωρία – παραμζνει αμετάβλθτθ. Εν τω 
μεταξφ, τα νζα παιδιά απομακρφνονται ολοζνα και περιςςότερο από το πρότυπο 
αυτό πρόςλθψθσ και επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ.  

Θ μετάβαςθ ςε ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ οδθγοφμενθσ από από μια ερϊτθςθ 
για το φυςικό κόςμο ι μια πρακτικι εφαρμογι, όπου θ φυςικι κεωρία κα «χτίηεται» 
με ζναν πολφ πιο χαοτικό τρόπο, χρθςιμοποιϊντασ όςουσ δομικοφσ λίκουσ 
χρειαηόμαςτε, όταν τουσ χρειαηόμαςτε, για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ι εφαρμογι, 
ακοφγεται εξαιρετικά αιρετικι. Είναι ςίγουρα τρομακτικι για μζνα, από τθν οπτικι 
γωνία του δαςκάλου. Κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω όμωσ ότι δεν είναι κακόλου 
τρομακτικι για τα παιδιά μασ. Αυτά ζτςι διαχειρίηονται τθν πλθροφορία και τθ γνϊςθ. 
Ψο κζμα είναι πϊσ να τα ακολουκιςουμε καιναα τα βοθκιςουμε, παρά να 
προςπακοφμε να τα πείςουμε ότι ο «καλόσ» τρόποσ εκμάκθςθσ είναι αυτόσ του 
περαςμζνου αιϊνα.  
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Ψο δεφτερο ςτοιχείο είναι θ ολοζνα μεγαλφτερθ διακεςιμότθτα εργαλείων 

εκμάκθςθσ ςτο διαδίκτυο: βιντεοπαρουςιάςεισ από χαριςματικοφσ δαςκάλουσ, μια 

ποικιλία παιδαγωγικϊν ςυγγραμμάτων διακζςιμων ελεφκερα , θ ίδια θ Wikipedia. Αν 

ο μακθτισ πειςτεί ότι πρζπει να μάκει να παραγωγίηει, δεν υπάρχει περίπτωςθ να 

μθν μπορζςει να βρει μια κατάλλθλθ πθγι πλθροφορίασ που κα του μάκει να 

παραγωγίηει. Από αυτιν τθν άποψθ, ο δάςκαλοσ κα ςυνεχίςει ολοζνα και 

περιςςότερο να “απελευκερϊνεται” από τθν αγωνία να βρει τον βζλτιςτο τρόπο να 

εξθγιςει ςτον μακθτι πϊσ να παραγωγίηει. Κα επωμίηεται όμωσ ολοζνα και 

περιςςότερο το δυςανάλογο βάροσ, αυτό για το οποίο δεν εκπαιδεφουμε τουσ 

δαςκάλουσ του άυριο, του να πείςει τον ζφθβο να κλείςει το facebook και να μάκει 

να παραγωγίηει. Ττι αυτό αξίηει το χρόνο του.  

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Θ ριηικι επανεξζταςθ λοιπόν του τρόπου διδαςκαλίασ των κετικϊν επιςτθμϊν 
δεν είναι επιλογι. Είναι αναγκαιότθτα, και κα μασ επιβλθκεί αργά ι γριγορα από τισ 
καταιγιςτικζσ αλλαγζσ ςτο παγκόςμιο διαδικτυακό τοπίο.  

Σ ρόλοσ του δαςκάλου ωσ «φροντιςτι» που μακαίνει αλγορικμικά δεξιότθτεσ 
ςτουσ μακθτζσ κα καταργθκεί ςτθν πράξθ. Κα υπάρχουν εξαιρεικοί διαδικτυακοί 
δάςκαλοι γι’αυτό, βιντεοςκοπθμζνοι, διαδραςτικοί, διαφορετικοί μεταξφ τουσ, 
διακζςιμοι να επαναλάβουν τθν ίδια φράςθ εκατό φορζσ αν χρειαςτεί, με δεκάδεσ 
προβλιματα και εφαρμογζσ για τον καταναλωτι πλθροφορίασ να εξαςκιςει τθ 
δεξιότθτα που απζκτθςε και να λάβει άμεςθ ανατροφοδότθςθ για τθν επίδοςι του.  

Σ ρόλοσ του δαςκάλου ωσ προνομιακοφ πόλου ζλξθσ τθσ προςοχισ του μακθτι 
κα καταργθκεί κι αυτόσ ςτθν πράξθ. Ιδθ οι μακθτζσ μασ και οι φοιτθτζσ μασ δεν 
μποροφν να μασ κάνουν υπομονι για τα 40 -45 λεπτά μιασ διδακτικισ ϊρασ αν δεν 
βροφμε ζναν τρόπο να γίνουμε διαςκεδαςτικοί, ενδιαφζροντεσ, διανοθτικά 
προκλθτικοί. Ψο πρόβλθμα κα γίνεται ολοζνα και εντονότερο. Πποροφμε να 
διαμαρτυρθκοφμε γι’αυτό, αναπολϊντασ τθν εποχι πριν το facebook, όταν το να 
ςυηθτιςεισ τθ ςυμπεριφορά ςϊματοσ μάηασ m ακουγόταν πραγματικά ςυναρπαςτικό 
ςτο ακροατιριο και τα παιδιά «μάκαιναν καλφτερα τότε». Ι, μποροφμε να 
αναγνωρίςουμε τθν πραγματικότθτα τθσ αλλαγισ του τρόπου επεξεργαςίασ 
πλθροφορίασ από τουσ νζουσ ανκρϊπουσ, και να εκμεταλλευτοφμε τθν προνομιακι 
μασ κζςθ ωσ επιλεμθτϊν ενόσ πραγματικά ςυναρπαςτικοφ κζματοσ – γιατί οι κετικζσ 
επιςτιμεσ είναι πραγματικά ςυναρπαςτικζσ, και  ςχετικζσ και άμεςα εφαρμόςιμεσ ςτα 
μεγαλφτερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο πολιτιςμόσ μασ. Πποροφμε να 
ςυναντιςουμε τα παιδιά μασ ςτθ μζςθ του δρόμου, γιατί ζχουμε το καλφτερο υλικό. 
Ψα κζματα που καλοφμαςτε να ςυηθτιςουμε είναι πραγματικά πιο ενδιαφζροντα από 
το selfie που ανάρτθςε χκεσ ο φίλοσ τουσ, αρκεί να αναγνωρίςουμε ότι υπάρχει 
πραγματικόσ ανταγωνιςμόσ μ’αυτό το selfie για τθν προςοχι του πελάτθ. Αν πείςουμε 
τον πελάτθ να μασ προςζξει, αν τον πείςουμε ότι αίηει να μάκει, κα μάκει. Γιατί ποτζ 
δεν είχε περιςςότερα εργαλεία που να κάνουν τθ μάκθςθ αποτελεςματικι.  

Αν κεωρείτε πωσ είμαι υπεραιςιόδοξθ, πωσ ό,τι και να κάνουμε κα ζχουμε 
πάντοτε μακθτζσ που κα δυςαναςχετοφν με τθ διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν 
και κα κεωροφν πωσ οι κετικζσ επιςτιμεσ «δεν είναι γι’αυτοφσ» επειδι οι κετικζσ 
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επιςτιμεσ είναι δφςκολεσ, κζλω να ςασ επιςθμάνω πωσ όλοι ανεξαιρζτωσ ζχουμε 
διαπρζψει ςε εξαιρετικά δφςκολα και απαιτθτικά κζματα, μόνον και μόνον επειδι το 
κινθτρό μασ να διαπρζψουμε ιταν εξαιρετικά μεγάλο, και κανείσ δεν μασ ενθμζρωςε 
ότι κα μποροφςε το αποτζλεςμα να είναι διαφορετικό. Πάκαμε να περπατάμε, να 
μιλάμε, να διαβάηουμε, και να γράφουμε, κι ασ ιταν δφςκολο. Δεν υποςτθρίηω πωσ 
τα αποτελζςματά μασ ςτθν διδαςκαλία των κετικϊν επιςτθμϊν μποροφν να είναι 
κεαματικά καλφτερα από ό,τι είναι ςιμερα επειδι πιςτεφω πωσ οι κετικζσ επιςτιμεσ 
είναι εφκολεσ. Ψο υποςτθρίηω επειδι πιςτεφω ότι όλοι οι μακθτζσ μποροφν να 
επιτφχουν εξαιρετικζσ επιδόςεισ κετικοφ αλφαβθτιςμοφ, παρά το ότι είναι δφςκολο. 
Επειδι πιςτεφω πωσ όλοι είμαςτε ικανοί να αφομοιϊςουμε δφςκολθ γνϊςθ, αρκεί να 
πειςτοφμε για τθν αναγκαιότθτα του να το κάνουμε.   

Αν από τθν άλλθ βρίςκετε τθν ιδζα ότι ο μακθτισ είναι ο πελάτθσ μασ 
προκλθτικι και προςβλθτικι, αν πιςτεφετε ότι είναι κακικον του μακθτι να βρει το 
ενδιαφζρον ς’αυτά που διδάςκει ο δάςκαλοσ, και όχι κακικον του δααςκάλου να του 
εξάψει το ενδιαφζρον, ςκεφτείτε το εξισ.  

Σλόκλθρθ θ ανκρωπότθτα, όλοι οι άνκρωποι που είναι ηωντανοί ςιμερα, και 
όλοι οι άνκρωπου ζηθςαν ποτζ, μοιραηόμαςτε αυτόν εδϊ τον όμορφο γαλάηιο 
πλανιτθ, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αςιμαντθ κουκκίδα ςε ζνα αχανζσ και 
εχκρικό ςφμπαν. Θ γνϊςθ είναι το μόνο εργαλείο που ζχουμε για να υπεραςπιςτοφμε 
τθν φπαρξι μασ και τον πολιτιςμό μασ απζναντι ςτα εχκρικά ςτοιχεία τθσ φφςθσ. Αν 
νομίηετε πωσ υπερβάλω, κάντε μια βόλτα ςτο Πουςείο Φυςικισ Λςτορίασ και ρωτιςτε 
τουσ δεινόςαυρουσ, που επζνδυςαν ςε μεγάλα δόντια και υγειινι διατροφι αντί για 
επιςτιμθ και τεχνολογία εκτροπισ μετεωριτϊν.  

Αν πάλι νομίηετε πωσ θ τεχνολογία μασ ζχει φζρει μόνον προβιματα, πωσ θ 
κλιματικι αλλαγι είναι αποτζλεςμα τθσ τεχνολογίασ μασ και τθσ απλθςτίασ μασ ωσ 
είδουσ να εκμεταλλευτοφμε χωρίσ μζτρο τισ φυςικζσ μασ πθγζσ, κα ςασ επιςθμάνω 
πωσ όλα τα ηωντανά είδθ ςτον πλανιτθ εκμεταλλεφονται τισ φυςικζσ τουσ πθγζσ 
χωρίσ μζτρο, μζχρι να αρχίςουν να πεκαίνουν μαηίκά και να αποκαταςτακεί θ 
ιςορροπία του οικολογικοφ ςυςτιματοσ – θ διαφορά μασ είναι ότι θ επιςτιμθ και θ 
τεχνολογία μασ επιτρζπουν να προβλζψουμε αυτιν τθν ατυχι κατάλθξθ, και να 
προςπακιςουμε να διορκϊςουμε τθν κατάςταςθ χωρίσ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 
ανκρωπότθτασ να χρειαςτεί να εκτοπιςτεί και να πεκάνει από τθν πείνα.  

Αν νομίηετε ότι είναι κακι ιδζα να ανακατευόμαςτε με το γονιδίωμα ηωντανϊν 
οργανιςμϊν και να κατανοοφμε ςε βάκοσ τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ηωισ, κα ςασ 
προςκαλοφςα, αν είχαμε ανακαλφψει τθ χρονομθχανι, να ηιςετε μερικά χρόνια ςτθν 
εποχι πριν τα αντιβιοτικά, και να δείτε πόςο διαςκεδαςτικζσ ιταν θ πανοφκλα, θ 
φυματίωςθ, θ πνευμονία – τθν εποχι πριν τα εμβόλια, και να απολαφςετε τισ χαρζσ 
του τζτανου, τθσ ευλογιάσ, και τθσ πολυομυελίτιδασ.  

Αν νομίηετε ότι είναι ςπατάλθ να ξοδεφουμε χριματα για βαςικι ζρευνα 
ψάχνοντασ τα βαρυτικά κφματα ι το ςωμάτιο του Higgs, κα ςασ κυμίςω ότι το ίδιο 
ζλεγαν κάποιοι όταν ο James Clerk Maxwell κι ο Michael Faraday, οι πατζρεσ τθσ 
θλεκτρομαγνθτικισ κεωρίασ, ζπαιηαν με φορτία και μαγνιτεσ, αντί να αςχολοφνται, 
όπωσ όλοι οι ςοβαροί εφαρμοςμζνοι επιςτιμονεσ τθσ εποχισ τουσ, με τθν 
ατμομθχανι και τθν τελειοποίθςθ τθσ γκαηόλαμπασ. Ξι όμωσ, αν απαγορεφςουμε τθ 
χριςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για μια εβδομάδα, ο πολιτιςμόσ μασ όπωσ τον ξζρουμε 
καταρρζει. Χκεφτείτε τθ ηωι ςασ χωρίσ φωσ, νερό, τθλζφωνο, υπολογιςτι, tablet, 
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ψυγείο, κλιματιςτικό, αςανςζρ, θλεκτρικι κουηίνα, ςουπερμάρκετ με ψυγείο, 
φορτθγά ψυγεία, οτιδιποτε θλεκτρικό ςτο αυτοκίνθτό ςασ. Θ βαςικι ζρευνα του 
Faraday και του Maxwell μεταμόρφωςε τον κόςμο μασ με τρόπουσ που δεν κα 
μποροφςαν οι ίδιοι ποτζ να τουσ φανταςτοφν.  

Ξι αν πάλι δεν νομίηετε τίποτε από τα παραπάνω, αν ςυμφωνείτε μαηί μου ότι θ 
γνϊςθ που παράγει θ περιζργειά μασ για τισ κετικζσ επιςτιμεσ είναι πράγματι το 
μοναδικό μασ όπλο ςτο αχανζσ και εχκρικό Χφμπαν, ςασ καλϊ να ςκεφτείτε τθ μικρι 
αχνι κουκκίδα που είναι θ Γθ μασ: τθν κουκκίδα αυτιν τθ μοιραηόμαςτε με τουσ 
μακθτζσ μασ, κα ςυναποφαςίηουμε γι’αυτιν μαηί τουσ, και κα τθν κλθροδοτιςουμε 
ς’αυτοφσ. Δεν αρκεί να μθν είμαςτε εμείσ εχκρικοί προσ τισ κετικζσ επιςτιμεσ – 
πρζπει να μθν είναι κι εκείνοι. Ξι αυτό είναι που καλοφμαςτε να τουσ διδάξουμε.  
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«Ροιότθτα ι ιςότθτα»: ζνα ανυπόςτατο δίλθμμα 
 

Χαραμισ Παφλοσ 
Αντιπρόεδροσ 

Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 
 
 

Χκοπόσ του ςυνεδρίου αυτοφ, που με περιςςι επιμζλεια οργάνωςε θ 
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ, 
είναι «… να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ αντιςτοιχία των εκπαιδευτικϊν 
αποτελεςμάτων του ςχολείου με τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και να διατυπϊςει 
προτάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ ςχολείου και κοινωνίασ». Είναι ςυνεπϊσ 
εμφανζσ πωσ τα κζματα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο πλαίςιό του, όπωσ και οι 
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πρόγραμμά του, βρίςκονται 
ςτον πυρινα του ςφγχρονου προβλθματιςμοφ για τθν εκπαίδευςι μασ και από αυτι 
τθν άποψθ αξίηουν κερμά ςυγχαρθτιρια ςε όςουσ ανζλαβαν αυτι τθν πρωτοβουλία. 

Θ ειςιγθςι μασ χρθςιμοποιεί ωσ αφορμι προβλθματιςμοφ το δίλθμμα 
‘ποιότθτα ι ιςότθτα’, που με τθν ερωτθματικι κυρίωσ εκδοχι του φαίνεται να 
διατρζχει τελευταία το δθμόςιο διάλογο για τθν εκπαίδευςθ τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο 
και ςτισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.. Εκκινεί με μια αναςκόπθςθ των εκπαιδευτικϊν 
πολιτικϊν που ακολουκοφνται διεκνϊσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίηεται ςυνικωσ το δίλθμμα αυτό και εκκζτει ςυνοπτικά τισ επιπτϊςεισ τουσ 
ςτα ςφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Ειδικότερα για τθν ελλθνικι περίπτωςθ, 
εςτιάηει ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 
και εξετάηει τισ ςυνζπειεσ των ακολουκοφμενων πολιτικϊν ςε δφο βαςικοφσ τομείσ, 
με δεδομζνθ τθν αλλθλεξάρτθςι τουσ: ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ αφενόσ, με 
επίκεντρο τθ γενικι εκπαίδευςθ, και αφετζρου ςτισ γενικότερεσ ςυνκικεσ ηωισ των 
παιδιϊν και των νζων. Χτθ ςυνζχεια ςταχυολογοφνται εναλλακτικά παραδείγματα 
εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν από το διεκνι χϊρο, ςτο πλαίςιο των οποίων επιχειρικθκε, 
με μικρι ι μεγαλφτερθ επιτυχία, θ κεμελίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσ ςτισ ζννοιεσ τθσ ιςότθτασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Ψζλοσ, 
διατυπϊνονται ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν τρζχουςα εκπαιδευτικι ςυγκυρία. 
 

Το ςχολείο τθσ κρίςθσ 
 

Θ επίδραςθ των νεοφιλελεφκερων αντιλιψεων διεκνϊσ, όπωσ άλλωςτε και ςτθν 
ελλθνικι κοινωνία, ζχει μακρά παράδοςθ και προφανϊσ οι επιπτϊςεισ τθσ δεν 
εξαντλοφνται ςτθν περίοδο τθσ τελευταίασ κρίςθσ. Επί δεκαετίεσ καταβλικθκαν 
ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ με ςτόχο να διαβρωκεί θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν προσ 
τθ δθμόςια εκπαίδευςθ και να μειωκοφν οι αντιςτάςεισ τουσ απζναντι ςτθν επιβολι 
νεοφιλελεφκερων μζτρων. Χε αυτι τθ διαδικαςία ςθμαντικι υπιρξε και θ ςυμβολι 
των περιςςότερων -και κατά τεκμιριο πιο ιςχυρϊν- μζςων μαηικισ επικοινωνίασ, 
ζντυπων και θλεκτρονικϊν. 

Σι κυρίαρχεσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ ςτθ ςφγχρονθ, «παγκοςμιοποιθμζνθ» 
κοινωνία, όταν κζτουν το δίλθμμα ποιότθτα ι ιςότθτα, απαντοφν ςυνικωσ δίνοντασ 
προτεραιότθτα ςτθν επιδίωξθ τθσ ποιότθτασ, τθν οποία ωςτόςο αντιλαμβάνονται με 
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ζνα πολφ περιοριςτικό τρόπο.  Επικεντρϊνουν ςε μια προβλθματικι εννοιολόγθςι 
τθσ, που βαςίηεται ςτθ χριςθ εργαλείων και πρακτικϊν όπωσ είναι τα ςτακμιςμζνα 
τεςτ, τα μετριςιμα αποτελζςματα, οι «δείκτεσ ποιότθτασ», τα πρότυπα (standards) 
και θ προτυποποίθςθ (standardization). Ψαυτόχρονα, προωκείται από τουσ ίδιουσ 
κφκλουσ θ αντίλθψθ ότι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, όπωσ και οι λοιπζσ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ, μπορεί να οργανωκεί και να ελεγχκεί βάςει των αρχϊν και μεκόδων του 
ςφγχρονου «μάνατημεντ»2 προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τα «βζλτιςτα εκπαιδευτικά 
προϊόντα». 

Χφμφωνα με τον Φιλανδό εκπαιδευτικό και ερευνθτι Pasi Sahlberg,3  ζχει 
επιςθμανκεί ςτον παγκόςμιο χϊρο μια κυρίαρχθ τάςθ επιβολισ των 
νεοφιλελεφκερων πρακτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ, το αποκαλοφμενο «Υαγκόςμιο Ξίνθμα 
για τθν Εκπαιδευτικι Πεταρρφκμιςθ» (Global Education Reform Movement ι GERM, 
που παραπζμπει ςτθν αγγλικι λζξθ germ και ςθμαίνει και το μικρόβιο που μολφνει 
τουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ). Τπωσ ςθμειϊνει ςχετικά ο Sahlberg,4 το κίνθμα 
αυτό από τθ δεκαετία του ’80 και εξισ εξελίχκθκε ςταδιακά και κακιερϊκθκε ωσ θ 
ορκοδοξία τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ ςε πολλά εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςε 
όλο τον κόςμο, όπωσ των ΘΥΑ, τθσ Αγγλίασ και τθσ Αυςτραλίασ. Χτθν υπθρεςία αυτοφ 
του κινιματοσ ζχουν τεκεί τόςο διεκνείσ οργανιςμοί και υπθρεςίεσ όςο και ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ.  Ξεντρικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ τάςθσ, που κατά τουσ κιαςϊτεσ τθσ 
ςυνδζονται άμεςα με τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου, κεωρεί ο Sahlberg: (α) 
τθν προτυποποίθςθ (standardization) τθσ εκπαίδευςθσ, (β) τθν εςτίαςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πράξθσ ςτα βαςικά διδακτικά αντικείμενα (γλϊςςα, μακθματικά και 
φυςικζσ επιςτιμεσ), (γ) τθν ζμφαςθ ςε ζρευνεσ που αναηθτοφν τρόπουσ χαμθλοφ 
ρίςκου για τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων, (δ) τθ χριςθ προτφπων 
επιχειρθςιακοφ μάνατημεντ ωσ βαςικοφ μζςου βελτίωςθσ των ςχολείων και (ε) τθν 
υιοκζτθςθ πολιτικϊν λογοδοςίασ των ςχολείων βάςει μακθτικϊν γραπτϊν 
δοκιμαςιϊν (τεςτ). Ειδικά ςε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο, θ «απόδοςθ» των 
παιδιϊν και των ςχολείων ςε ςτακμιςμζνα τεςτ ςυνδζεται ςτενά με τισ διαδικαςίεσ 
προαγωγισ, αξιολόγθςθσ, και τελικά με ζνα ςφςτθμα αμοιβϊν και ποινϊν των 
εκπαιδευτικϊν. 

Ψζτοιεσ πολιτικζσ ζχουν ιδθ επιφζρει ςοβαρζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ 
ςυρρίκνωςθ και υποβάκμιςθ των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, διατιρθςθ ι 
και περαιτζρω διεφρυνςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, του λειτουργικοφ 
αναλφαβθτιςμοφ και τθσ ςχολικισ «διαρροισ», ζνταςθ του αυταρχιςμοφ και του 
ςυγκεντρωτιςμοφ ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςχολείου, δραςτικό περιοριςμό 

                                                           
2 Εύναι χαρακτηριςτικό ότι ςτο μεταρρυθμιςτικό ςχϋδιο των ΗΠΑ, για παρϊδειγμα, γνωςτό ωσ 

«Στρατηγικό Σχϋδιο 2002-2007», ο τελευταύοσ από τουσ ϋξι ςτόχουσ που τϋθηκαν αναφϋρεται ςτην 
«εξαςφϊλιςη μϊνατζμεντ υψηλόσ ποιότητασ» και αφορϊ τόςο το επύπεδο τησ κεντρικόσ εξουςύασ 
(προαγωγό ςτρατηγικού μϊνατζμεντ των ανθρώπινων πόρων, χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ 
διακυβϋρνηςησ, εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτόματοσ υποτροφιών κ.τ.ό.) όςο και εκεύνο τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ (αξιοπούηςη των ςυνειςφορών τησ κοινότητασ, βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών 
προσ τουσ γονεύσ-πελϊτεσ κ.λπ.). Βλ., ςχετικϊ: United States Department of Education - Education 
Resource Information Center: U.S. Department of Education Strategic Plan, 2002-2007, Washington 
2011. 

3
 Πρόκειται για τον ςυγγραφϋα του βιβλύου «Φινλανδικϊ μαθόματα» (Finnish Lessons, 2011), 

(ελληνικό ϋκδοςη: Επύκεντρο, 2013) 
4
 Βλ., https://pasisahlberg.com/global-educational-reform-movement-is-here/ 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=United+States+Department+of+Education+Education+Resource+Information+Center&search-alias=books&field-author=United+States+Department+of+Education+Education+Resource+Information+Center&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=United+States+Department+of+Education+Education+Resource+Information+Center&search-alias=books&field-author=United+States+Department+of+Education+Education+Resource+Information+Center&sort=relevancerank
https://pasisahlberg.com/global-educational-reform-movement-is-here/
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τθσ πρωτοβουλίασ των εκπαιδευτικϊν και εγκλωβιςμό τουσ ςε μια επίςθμθ, ιεραρχικά 
διατεταγμζνθ παιδαγωγικι πρακτικι και, τζλοσ, επιδείνωςθ των όρων και ςυνκθκϊν 
εργαςίασ τουσ. Χε ςυνκικεσ ακραίασ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ αυτι που 
αντιμετωπίηει τα τελευταία χρόνια θ ελλθνικι κοινωνία, τα προβλιματα αυτά 
οξφνονται υπζρμετρα. 

Ψα μεταρρυκμιςτικά εγχειριματα που προωκικθκαν ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ ςτο γενικότερο πλαίςιο του νεοφιλελευκεριςμοφ ζχουν 
αςφαλϊσ εμφανείσ διαφορζσ μεταξφ τουσ, αλλά και ζνα ςθμαντικό κορμό 
ομοιοτιτων. Ωσ κοινά ςτοιχεία, που ςτον ζνα ι τον άλλο βακμό εντοπίηονται ςτα 
περιςςότερα από αυτά, κα μποροφςαμε να ςυγκαταλζξουμε τα εξισ:5 

• κακιζρωςθ γραπτϊν εξετάςεων (τεςτ) ςε εκνικι κλίμακα, 
• ςφγκριςθ και κατάταξθ των ςχολείων βάςει των επιδόςεων ςε αυτζσ τισ 

εξετάςεισ,   
• εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ςτουσ γονείσ να επιλζγουν ςχολείο για τα παιδιά 

τουσ ανεξάρτθτα από τον τόπο κατοικίασ τουσ (parental choice / γονεϊκι 
επιλογι),  

• κατανομι των πιςτϊςεων που διατίκενται ςε κάκε ςχολείο ανάλογα με τον 
αρικμό των μακθτϊν και μακθτριϊν που αυτό κατορκϊνει να προςελκφςει,  

• ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ μακθτϊν/μακθτριϊν (και αντίςτοιχα 
εκπαιδευτικϊν) προσ αναηιτθςθ του «καλοφ» ςχολείου και, ςυνεπϊσ, 

• κακιζρωςθ «ειςαγωγικϊν» εξετάςεων ι άλλων αντίςτοιχων διαδικαςιϊν 
επιλογισ μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα «καλά» ςχολεία, που ςυγκεντρϊνουν 
μεγάλο αρικμό προτιμιςεων, 

• ςφνδεςθ των μακθτικϊν επιδόςεων ςτα τεςτ με τθ λογοδοςία και τθ 
ςταδιοδρομία (βακμό και μιςκό) των εκπαιδευτικϊν,  

• ιςχυρζσ τάςεισ ιδιωτικοποίθςθσ, ιδίωσ μεταξφ όςων ςχολείων χαρακτθρίηονται 
«αποτυχθμζνα» (πρόκειται για κεςμοφσ όπωσ οι Ακαδθμίεσ-Academies ςτθν 
Αγγλία, τα Charter Schools ςτισ ΘΥΑ κ.λπ.) με το επιχείρθμα ότι ο δθμόςιοσ 
τομζασ αποδεικνφεται ανίκανοσ να τα λειτουργιςει, και  

• διαμόρφωςθ, ωσ τελικό αποτζλεςμα, ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με 
ςχολεία διαφορετικισ «ταχφτθτασ» και περαιτζρω ενίςχυςθ των μορφωτικϊν 
ανιςοτιτων. 

Εντοπίηοντασ τθν προςοχι μασ ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, παρατθροφμε ότι 
καλλιεργικθκε τα τελευταία χρόνια, και ιδίωσ με το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ, μια ζντονα 
αρνθτικι εικόνα για τθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ τθσ ςυςτιματοσ, που 
βαςίςτθκε ςτθ ςυςτθματικι προβολι αλλά και ςτθν υπερβολικι διόγκωςθ των 
πακογενειϊν που τθ χαρακτθρίηουν. Πία από αυτζσ αφορά τθν όντωσ μεγάλθ δαπάνθ 
ςτθν οποία υποβάλλεται θ μζςθ ελλθνικι οικογζνεια για να καλφψει τθ φοίτθςθ των 
παιδιϊν ςε κάκε λογισ ιδιωτικά φροντιςτιρια.6 Πία άλλθ, ίςωσ πιο ςθμαντικι, είναι θ 

                                                           
5
 Τα ςτοιχεύα αυτϊ προκύπτουν από τη ςύγκριςη των μεταρρυθμιςτικών προτύπων που 

εφαρμόςτηκαν ςτισ αρχϋσ του αιώνα μασ ςτισ ΗΠΑ (με προμετωπύδα το γνωςτό ςύνθημα No Child 
Left Behind) και ςτη Βρετανύα (με το αντύςτοιχο ςύνθημα Better Schools for All).  

6
 Βλ., π.χ., την ευρωπαώκόσ κλύμακασ ϋρευνα: NESSE & European Commission (επιμ. Bray, Mark): 

The Challenge of Shadow Education. Private tutoring and the implications for policy makers in the 
European Union, E.U., Brussels 2011. 
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αδυναμία του δθμόςιου ςχολείου να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τισ ποικίλεσ 
μορφζσ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ, από τθ χαμθλι επίδοςθ ωσ το λειτουργικό 
αναλφαβθτιςμό και τθ ςχολικι εγκατάλειψθ. Χχετικά προγράμματα που επιχειρικθκε 
κατά καιροφσ να εφαρμοςτοφν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ, όπωσ θ Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ και θ Ενιςχυτικι Διδαςκαλία, 
φάνθκε πωσ είχαν ςοβαρά μειονεκτιματα τόςο ςτο ςχεδιαςμό όςο και ςτθν 
εφαρμογι τουσ, ενϊ και θ χρθματοδότθςι τουσ ιταν ευκαιριακι και ανεπαρκισ. Ψα 
ίδια μειονεκτιματα χαρακτιριηαν ςε ακόμα μεγαλφτερο βακμό τα προγράμματα που 
απευκφνονταν ςτα παιδιά μεταναςτευτικισ καταγωγισ, ςτα παιδιά με ειδικζσ 
ανάγκεσ ι και αναπθρίεσ και ςτα παιδιά μετακινοφμενων ομάδων. Ψζλοσ, ςθμαντικι 
υςτζρθςθ παρατθρείται ςε ό,τι αφορά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ τεχνικισ – 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

Αςφαλϊσ, προβλιματα όπωσ τα παραπάνω, ςτο βακμό που δεν λαμβάνονται 
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, κλονίηουν τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν απζναντι 
ςτουσ κεςμοφσ. Ψαυτόχρονα όμωσ πολλοί από τουσ φορείσ κφρουσ και εξουςίασ –
ανάμεςά τουσ και τα περιςςότερα μζςα ενθμζρωςθσ- αςκοφν δριμεία κριτικι ςτθ 
δθμόςια εκπαίδευςθ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι οι 
υπάρχουςεσ πακογζνειεσ δεν οφείλονται ςτισ αςκοφμενεσ πολιτικζσ αλλά είναι 
ςφμφυτεσ με το δθμόςιο χαρακτιρα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, που αποτελεί 
και το πιο ςοβαρό εμπόδιο ςτθν πορεία τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ προσ τον 
εκςυγχρονιςμό. Θ τρζχουςα κρίςθ όμωσ ζχει δείξει επαρκϊσ ότι το κοινωνικό κράτοσ 
και οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ είναι περιςςότερο αναγκαίεσ ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ, ιδίωσ 
για τουσ πιο αδφναμουσ πολίτεσ. 

Θ δθμοςιοποίθςθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα των πινάκων κατάταξθσ του 
διεκνοφσ προγράμματοσ αξιολόγθςθσ PISA,  όπου θ Ελλάδα βρίςκεται ςτακερά ςε 
χαμθλι κζςθ ωσ προσ τισ επιδόςεισ των δεκαπεντάχρονων μακθτϊν, δίνει περιοδικά 
τθν αφορμι να ξεκινιςει μια ακόμα εκςτρατεία των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ για 
τθν αναποτελεςματικότθτα των δθμόςιων ςχολείων, για τθν οποία κατά κανόνα θ 
βαςικι ευκφνθ καταλογίηεται ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό των δθμόςιων ςχολείων. 
Χπάνια γίνεται λόγοσ για τουσ ανεπαρκείσ πόρουσ για τθν εκπαίδευςθ, για τα 
προβλθματικά ςχολικά προγράμματα και διδακτικά βιβλία, για τισ ςοβαρζσ ελλείψεισ 
ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι και τα ςοβαρά κενά των ςχολικϊν μονάδων ςε διδακτικό 
προςωπικό.   

Πε το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ θ κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ 
επιδεινϊκθκε δραματικά ςε όλεσ τισ βακμίδεσ.7 Ψο ελλθνικό δθμόςιο ςχολείο, 
εγκλωβιςμζνο ςτθν πολιτικι των μνθμονίων, εντάχκθκε ςε μια πορεία ςυνεχοφσ 
οικονομικισ αφαίμαξθσ, που ζχει κακθλϊςει τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν 
εκπαίδευςθ ςτθν τελευταία κζςθ ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ και οι προβλζψεισ για τα 
επόμενα ζτθ, ςφμφωνα με τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ τθσ τρόικασ και τουσ ςχεδιαςμοφσ 
των μνθμονίων, ιταν εξίςου δυςοίωνεσ (βλ. Υίνακα 1). Ψα ςχολεία δφςκολα μποροφν 
να διατθριςουν ακόμα και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ.  

 

                                                           
7
 Για τισ επιπτώςεισ τησ κρύςησ, βλ. ςχετικό μελϋτη μασ: Charamis, P. – Kotsifakis, Th.: “School and 

young people in Greece at times of crisis: repercussions of Memorandum policies”, Forum, vol. 57, n. 
2, 2015, pp. 135-146. 
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Πίνακασ 1. Θ εξζλιξθ των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα μετά το 2009. 

Το ποςοςτό του 2015 είναι το τότε προβλεπόμενο. 
 

Ζχουν ιδθ αναλθφκεί προςπάκειεσ για τθν αναςτροφι αυτισ τθσ πορείασ και 
τθν, ζςτω και μικρι, αφξθςθ των πόρων, με ορόςθμο τον προχπολογιςμό του 
επόμενου ζτουσ. 

Ψαυτόχρονα με τθν υιοκζτθςθ υφεςιακϊν πολιτικϊν ωσ απάντθςθ ςτθν κρίςθ, 
το ςχολείο άρχιςε να απογυμνϊνεται από δομζσ και υπθρεςίεσ που ςυνζβαλλαν 
ςθμαντικά ςτθν ποιότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν και κα μποροφςαν, με  τισ 
κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, να αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά για τθν αναβάκμιςι του 
αλλά και για τθ μείωςθ των μορφωτικϊν ανιςοτιτων.8 Ενδεικτικά παρακζτουμε τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: Ψα βαςικά προγράμματα υποςτιριξθσ των παιδιϊν με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ για μια μεγάλθ χρονικι περίοδο είτε δεν εφαρμόηονταν 
κακόλου είτε λειτουργοφςαν πλθμμελϊσ και για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Σι 
ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, που ιδρφκθκαν ςε πολλά ςχολεία με τθν αξιοποίθςθ 
κοινοτικϊν πόρων, ςταμάτθςαν να παρζχουν υπθρεςίεσ, εφόςον δεν υπιρχε πλζον το 
αναγκαίο υποςτθρικτικό προςωπικό. Θ κατάςταςθ ζγινε πιο προβλθματικι και για τα 
παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι αναπθρίεσ, κακϊσ ςτισ δυςκολίεσ 
μετακίνθςθσ προςτζκθκαν και αυξθμζνεσ ελλείψεισ ςε εξειδικευμζνο διδακτικό 
προςωπικό. Χτουσ τομείσ αυτοφσ ζχουν λθφκεί μζτρα τελευταία για ςχετικι βελτίωςθ 
τθσ κατάςταςθσ, αλλά οι ανάγκεσ είναι πολλζσ και οι δυνατότθτεσ περιοριςμζνεσ. 

Ψο ςχολείο τθσ κρίςθσ, επίςθσ, αποςτερείται το αναγκαίο οξυγόνο για τθ 
λειτουργία του, εξαιτίασ ςοβαρϊν προβλθμάτων που αφοροφν το εκπαιδευτικό 
προςωπικό. Χυγκεκριμζνα, ενϊ πολλοί εκπαιδευτικοί αφυπθρετοφν κάκε χρόνο, τα 
κενά που προζκυψαν τθν τελευταία περίοδο δεν ςυμπλθρϊνονται με μόνιμουσ 
διοριςμοφσ. Ελάχιςτα ζγιναν, επίςθσ, τα τελευταία χρόνια για τθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν και τθ ςυνεχι επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ, παρόλο που το διδακτικό 
προςωπικό, κυρίωσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, είναι ιδθ υπερβολικά 
γθραςμζνο και θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ απαραίτθτθ.  

Υαράλλθλα,  οι ςυνκικεσ εργαςίασ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και των 
άλλων εργαηομζνων ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ επιδεινϊκθκαν ςοβαρά τθν περίοδο τθσ 
κρίςθσ ςε ζνα εργαςιακό και κοινωνικό περιβάλλον που ζγινε κυριολεκτικά αφόρθτο, 
με τθ διαρκι ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν αυταρχιςμοφ και καταςτολισ. Ακραίο δείγμα 
αυτισ τθσ πολιτικισ, που δεν ζδειξε ςεβαςμό οφτε ςτο δικαίωμα των νζων ςτθ 
μόρφωςθ οφτε των εκπαιδευτικϊν ςτθν εργαςία, υπιρξε θ αναίτια κατάργθςθ διά 
νόμου πενιντα περίπου ειδικοτιτων τθσ Ψεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και θ 
υποχρεωτικι ζνταξθ ςτθ διαδικαςία τθσ «διακεςιμότθτασ», με τθν προοπτικι ακόμα 
                                                           
8
 Ό.π., ςελ. 138 κ.ε. 
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και τθσ οριςτικισ απόλυςθσ, 2.000 περίπου εκπαιδευτικϊν τον Αφγουςτο του 2013.9 
Ανάμεςα ςτισ ειδικότθτεσ που καταργικθκαν, με το επιχείρθμα ότι δεν είχαν ηιτθςθ, 
περιλαμβάνονταν και μερικζσ από τισ πλζον δθμοφιλείσ, όπωσ ιταν των 
νοςθλευτικϊν επαγγελμάτων και των γραφικϊν τεχνϊν.  

Αποκορφφωμα τθσ πολιτικισ «πυγμισ» υπιρξαν δφο ςθμαντικζσ νομοκετικζσ 
παρεμβάςεισ, που αξιοποιικθκαν κατά κόρο για τον ζλεγχο και τθ χειραγϊγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν που αντιδροφςαν ςτισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ. Πε τθ μία 
κακιερϊκθκε ζνα ακραίο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν που ςυνδεόταν 
ευκζωσ με τθ μιςκολογικι και τθ βακμολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν και 
μποροφςε να οδθγιςει εφκολα μζχρι και ςε απόλυςι τουσ.10 Πε τθ δεφτερθ 
ψθφίςτθκε νζο «πεικαρχικό δίκαιο»11 βάςει του οποίου οι εκπαιδευτικοί μποροφςαν 
να τίκενται ςε διακεςιμότθτα και να απολφονται ακόμα και για αςιμαντεσ αιτίεσ και 
χωρίσ να ζχουν προθγθκεί ανάλογεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ.  

Σι ρυκμίςεισ αυτζσ «πάγωςαν» πρόςφατα με ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 
τθσ κυβζρνθςθσ, ενϊ οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεκεί ςε διακεςιμότθτα επανιλκαν 
ςτθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊνοντασ εκ νζου τισ ειδικότθτεσ που είχαν καταργθκεί 
νωρίτερα. 

   Αξίηει να γίνει λόγοσ, ωςτόςο, και για κάποιεσ λιγότερο ορατζσ προβλθματικζσ 
καταςτάςεισ, που επθρεάηουν τόςο τθν ποιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ 
ζργου όςο και το βακμό πραγμάτωςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Ψο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα οργανϊνεται και λειτουργεί με τζτοιο τρόπο, που ςυχνά δείχνει να μθ 
ςζβεται τθ φφςθ, τισ ανάγκεσ και το ρυκμό ανάπτυξθσ των μακθτϊν. Ψο υπζρμετρα 
ανταγωνιςτικό ικοσ που ζχει κυριαρχιςει τα τελευταία χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ 
διεκνϊσ είναι ζνα από τα πλζον ενδεικτικά παραδείγματα. Ψο «Ρζο Οφκειο» και θ 
«Ψράπεηα Κεμάτων» κεςπίςτθκαν το 2013 ςτθ βάςθ αυτισ τθσ αντίλθψθσ.12 Ψο 
αποτζλεςμα ιταν μακθτζσ και εκπαιδευτικοί να ωκοφνται ςε ζνα εξοντωτικό  παιχνίδι 
ατομικισ επιτυχίασ και διάκριςθσ που επιτείνει το άγχοσ, υπονομεφει τθν αλλθλεγγφθ 
και τθ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο του ςχολείου και εφκολα οδθγεί ςε ματαιϊςεισ, 
απογοιτευςθ και τελικά εγκατάλειψθ τθσ προςπάκειασ. Ξαι ςτον τομζα αυτόν με 
επείγουςεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ οι ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ αποςφρκθκαν. 

Είναι ενδιαφζρον να παρατθριςει κανείσ ότι παράλλθλα με αυτζσ τισ εξελίξεισ 
κινικθκε και μια πρωτοβουλία του υπ. Υαιδείασ,  ςτισ αρχζσ τθσ τρζχουςασ δεκαετίασ, 
να δθμιουργιςει μια ξεχωριςτι κατθγορία ςχολείων «αριςτοφχων» ςε όλεσ τισ 
βακμίδεσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, μετονομάηοντασ τα πειραματικά ςχολεία ςε 
πειραματικά / πρότυπα και κακιερϊνοντασ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν εγγραφι ςε 
αυτά ιδθ ςτθ μετάβαςθ από το Δθμοτικό Χχολείο ςτο Γυμνάςιο. Θ πρακτικι αυτι, 
που κα ςυνοδευόταν από τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςχολείων αυτισ τθσ 
κατθγορίασ  και τθν επζκταςι τουσ ςε όλθ τθ χϊρα, ςυνάντθςε ιςχυρζσ αντιδράςεισ, 
κακϊσ κεωρικθκε ότι υπονομεφει βαςικζσ αρχζσ του δθμοκρατικοφ ςχολείου και 
οδθγεί ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. 
Αντίςτοιχθ ιταν, κατά τθν εκτίμθςι μασ, και θ προςπάκεια να δοκοφν περιςςότερθ 

                                                           
9
 Ν. 4172/2013. 

10
 Ν. 4024/2011, Ν. 4142/2013 και Ν. 3848/2010. 

11
 Ν. 4057/2012 και Ν. 4093/2012. 

12
 Ν.4186/2013. 
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αυτονομία και μεγαλφτερα περικϊρια πρωτοβουλίασ ςτα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια, 
που κατά κανόνα απευκφνονται ςτα πιο ευνοθμζνα κοινωνικά ςτρϊματα. 
Χυνδυάηοντασ κανείσ αυτζσ τισ δφο τάςεισ δφςκολα μπορεί να αποφφγει τθ ςκζψθ 
πωσ θ ποιοτικι υποβάκμιςθ τθσ μεγάλθσ πλειονότθτασ των ςχολείων τθσ  χϊρασ ςτισ 
ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ επρόκειτο να «αντιςτακμιςτεί» με ζνα παράλλθλο δίκτυο μικροφ 
αρικμοφ ςχολείων που κα απευκφνονταν ςε μια ολιγάρικμθ ελίτ, οικονομικι ι/και 
διανοθτικι, διαςφαλίηοντασ για λογαριαςμό τθσ εχζγγυα ποιότθτασ. Ξαι ςτον τομζα 
αυτόν με ςχετικζσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ επανιλκαν ςε ιςχφ οι προγενζςτερεσ 
ρυκμίςεισ και ταυτόχρονα περιορίςτθκε θ αυκαιρεςία των ιδιωτικϊν ςχολείων. 

 

Θ νεολαία τθσ κρίςθσ 
 

Εξίςου αρνθτικζσ, ωςτόςο, υπιρξαν και οι επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθ νζα γενιά 
ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα τθσ ηωισ γενικότερα και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 
Υαράλλθλα με τθ επιδείνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ οικογζνεια δυςκολευόταν 
ολοζνα και περιςςότερο να εξαςφαλίςει ακόμα και τα πιο ςτοιχειϊδθ μζςα για τθν 
επιβίωςθ των μελϊν τθσ κάτω από το βάροσ των αλλεπάλλθλων μνθμονιακϊν μζτρων 
και τθν αυξανόμενθ ανεργία. Τταν άρχιςαν να πυκνϊνουν τα δθμοςιεφματα που 
ζκαναν λόγο για υποςιτιηόμενα παιδιά και για ακραίεσ ςυνκικεσ φτϊχειασ και 
ςτζρθςθσ, ςτα τζλθ του 2011, δεν ιταν λίγοι εκείνοι που προτίμθςαν να 
υποβακμίςουν ι να αγνοιςουν το πρόβλθμα.13 

Ψο κζμα αυτό ςταδιακά άρχιςε να ςυηθτείται και ςτα αρμόδια κεςμικά όργανα. 
Ψο Φεβρουάριο του 2012 ςυγκλικθκε Ειδικι Χυνεδρία τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ 
Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων τθσ Βουλισ,14 ςτθν οποία ςυηθτικθκαν  τα κζματα τθσ 
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτισ ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ. Τπωσ 
ςθμειϊνεται ςτα Υρακτικά αυτισ τθσ Χυνεδρίασ, θ πολιτικι που επιβλικθκε αυτό το 
διάςτθμα ςτθν Ελλάδα «παραβιάηει τα δικαιϊματα του παιδιοφ, τθ Διεκνι Σφμβαςθ 
για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ *…+ κακϊσ και το Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων του 
Ραιδιοφ που ζχει να κάνει με το κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 
Δραματικι είναι θ επιςιμανςθ ότι «τουλάχιςτον δυόμιςι χιλιάδεσ παιδιά ςτθν Ακινα 
που βρίςκονται ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ υποςιτίηονται»15, ενϊ «θ ςτζρθςθ υλικϊν 
αγακϊν ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ είναι πικανό να επθρεάςει αρνθτικά τθν 
ανάπτυξι τουσ και τισ μελλοντικζσ τουσ ευκαιρίεσ».16  

                                                           
13

 Η τότε υπουργόσ Παιδεύασ, λόγου χϊρη, αντϋδραςε δηλώνοντασ ςτον τύπο ότι πρόκειται για 
ςυνόθεισ υπερβολϋσ και αμφιςβότηςε την ακρύβεια των ςχετικών δημοςιευμϊτων. Αλλϊ ακόμη και 
ϋνα χρόνο αργότερα, ςτισ αρχϋσ του 2013, γνωςτόσ αρθρογρϊφοσ ϋγκυρησ καθημερινόσ 
εφημερύδασ αντιμετώπιζε τη ςχετικό ειδηςεογραφύα ωσ ςκόπιμη προςπϊθεια για τη δημιουργύα 
εντυπώςεων από πολιτικούσ κύκλουσ: «Οι ‘λιποθυμίεσ ςτα ςχολεία’ είναι μόνο ένα μέςον ςτην 
προπαγάνδα τησ ςυγκίνηςησ την οποία χρηςιμοποιεί (με εξαιρετική επιτυχία, ελέω των ρηχών ΜΜΕ) 
το αντιμνημονιακό μέτωπο», ςημεύωνε. Βλ. ςχετικϊ το ϊρθρο του Πϊςχου Μανδραβϋλη ςτην εφημ. 
«Η Καθημερινή τησ Κυριακήσ», φύλλο τησ 10-3-2013, με τύτλο «Η προπαγϊνδα τησ ςυγκύνηςησ». 

14
 Βλ. ςχετικϊ, τα Πρακτικϊ τησ Ειδικόσ Συνεδρύασ τησ Διαρκούσ Επιτροπόσ Κοινωνικών 

Υποθϋςεων τησ Βουλόσ, ςτην οπούα ςυζητόθηκε διεξοδικϊ το θϋμα, με τύτλο: «Νϋα Φτώχεια και 
Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ. Πολιτικϋσ Καταπολϋμηςησ και Καθιϋρωςη ενόσ Ελϊχιςτου Εγγυημϋνου 
Ειςοδόματοσ» (15-2-12).  
15

 Ό.π., ςελ. 165. 
16

 Ό.π., ςελ. 32.  
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Αλλά και θ Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι τθσ UNICEF ςε μεταγενζςτερθ Ζκκεςθ που 
ςυνζταξε για τθν «Ξατάςταςθ των Υαιδιϊν ςτθν Ελλάδα» (2014)17 εξζφραςε τθν 
ζντονθ ανθςυχία τθσ για τθν επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ των παιδιϊν και των νζων 
ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ψονίςτθκε με ζμφαςθ18 ότι οι αςκοφμενεσ πολιτικζσ 
ςτθν Ελλάδα «όχι μόνο δεν λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τα δικαιϊματα του 
παιδιοφ, αλλά ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα παιδιά δεν τυγχάνουν ιδιαίτερθσ 
αντιμετϊπιςθσ ςε βαςικά ηθτιματα πολιτικισ», όπωσ, π.χ., ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
φορολογικισ πολιτικισ. Τπωσ ανζφεραν οι ςυντάκτεσ τθσ Ζκκεςθσ,19 θ υφιςτάμενθ 
οικονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςυνιςτά «ζςχατθ ευκαιρία» για τθν 
ανάλθψθ δράςθσ υπζρ των παιδιϊν, κακϊσ «τα ςτοιχεία του 2012 δείχνουν ραγδαία 
επιδείνωςθ ςχεδόν όλων των κοινωνικϊν δεικτϊν που ςχετίηονται με τα παιδιά και 
κυρίωσ αυτϊν τθσ ‘φτϊχειασ’ και τθσ ‘φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ’».  

 

 
 
Πίνακασ 2: Θ παιδικι φτϊχεια ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. το 2012. Θ Ελλάδα ζχει 

πλζον μετακινθκεί ςτισ πρϊτεσ κζςεισ του Ρίνακα. 
 

Θ Ζκκεςθ επιςθμαίνει πωσ, ςφμφωνα και με τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ αφξθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα (26,9% το 2012) 
είναι θ μεγαλφτερθ που καταγράφεται ςτθν Ευρϊπθ και ςθματοδοτεί μεγάλθ 
απομάκρυνςθ από το ςτόχο που είχε τεκεί, να μειωκεί ςτο 18% ωσ το τζλοσ τθσ 

                                                           
17

 Βλ.: https://www.unicef.gr/uploads/filemanager/PDF/2014/children-in-greece-2014.pdf 
18

 Ό.π., ςελ.  14. 
19

 Ό.π., ςελ. 15. 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-62- 

 

τρζχουςασ δεκαετίασ, όπωσ προβλεπόταν ςτο πλαίςιο τθσ Χτρατθγικισ «Ευρϊπθ 
2020».  

Σι δείκτεσ τθσ ανεργίασ, ειδικά για τουσ νζουσ, πιςτοποιοφν τθν φπαρξθ μιασ 
ακόμα πακογενοφσ κατάςταςθσ που απειλεί ςυκζμελα τθν ελλθνικι κοινωνία (βλ. 
Υίνακεσ 3 και 4). Θ προοπτικι τθσ ανεργίασ είναι αφ’ εαυτισ για τον νζο άνκρωπο 
πθγι άγχουσ και αγωνίασ για το μζλλον. Ψαυτόχρονα, μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά 
τθ ςχζςθ του με το ςχολείο και τθ γνϊςθ, αποδυναμϊνοντασ τα κίνθτρα για 
κατάκτθςθ υψθλϊν μορφωτικϊν ςτόχων με αποτζλεςμα χαμθλζσ επιδόςεισ, εφκολθ 
παραίτθςθ ι και τελικι εγκατάλειψθ τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ. Ψζλοσ, για τουσ νζουσ 
που δοκιμάηουν τα πρϊτα βιματα τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ θ ανεργία 
ακυρϊνει το μόχκο ετϊν ςτα κρανία, μετακζτει ςε μεγαλφτερθ θλικία το χρονικό 
ςθμείο τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ χειραφζτθςισ τουσ, τουσ εγκλωβίηει ςε 
ςχιματα παρατεταμζνθσ εξάρτθςθσ από τουσ γονείσ ι προνοιακζσ και φιλανκρωπικζσ 
δομζσ, τουσ υποχρεϊνει να μεταναςτεφςουν ςε άλλεσ χϊρεσ, περιορίηει αςφυκτικά 
τισ δυνατότθτζσ τουσ να ςυμβάλουν ενεργά ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι και τραυματίηει 
τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν αξιοπρζπειά τουσ. Φυςικά, και ςτθν περίπτωςθ τθσ 
ανεργίασ, θ ζνταςθ και οι επιπτϊςεισ τθσ γίνονται πιο αιςκθτζσ ςτουσ νζουσ που 
προζρχονται από τα πιο αδφναμα κοινωνικά ςτρϊματα, οι οποίοι δφςκολα μποροφν 
να αξιοποιιςουν εναλλακτικζσ λφςεισ. 

 

 
 
Πίνακασ 3: Φτϊχεια ι κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ςτισ θλικίεσ κάτω των 18 ετϊν 

ςτθν Ελλάδα (μπλε γραμμι) και ςτθν Ε.Ε. κατά μζςον όρο (κόκκινθ γραμμι). Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι, ενϊ ωσ το 2010 εμφανίηεται μια ςαφισ τάςθ ςφγκλιςθσ, ςτο 
διάςτθμα 2010-2012 θ διαφορά διευρφνεται εντυπωςιακά. 

 
Σι μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ ακραίασ πακογζνειασ για τθν ελλθνικι 

κοινωνία ενδζχεται να αποδειχτοφν ακόμα πιο επϊδυνεσ και καταςτροφικζσ, αλλά 
δεν ζχουν αποτελζςει ωσ ςιμερα, όςο γνωρίηουμε, αντικείμενο κάποιασ 
ςυςτθματικισ μελζτθσ. 
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Είναι προφανζσ ότι αυτζσ οι αρνθτικζσ εξελίξεισ ςυντελζςτθκαν κατά βάςθ ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο, εκτόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, ωσ επακολοφκθμα 
τθσ γενικότερθσ δυςπραγίασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Σι επιπτϊςεισ τουσ όμωσ 
εκδθλϊνονται κακθμερινά και ςτο χϊρο του ςχολείου. Ξακϊσ, μάλιςτα, τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα είναι ενιαία και αδιαίρετα, θ παραβίαςθ κάποιων από αυτά ζχει άμεςεσ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν πραγμάτωςθ και άλλων δικαιωμάτων και γενικότερα ςτθν 
ποιότθτα τθσ ηωισ των παιδιϊν και των νζων. Υαιδιά που υποςιτίηονται, για 
παράδειγμα, είναι τα ίδια που ςτεροφνται τθν απαραίτθτθ ιατρικι παρακολοφκθςθ ι 
αδυνατοφν να προμθκευτοφν τα απαραίτθτα ςχολικά είδθ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε 
βαςικοφσ πόρουσ γνϊςθσ και διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ τθσ μακθςιακισ τουσ πορείασ, 
και με αυτοφσ τουσ όρουσ δφςκολα μποροφν να αφοςιωκοφν ςτθν υπόκεςθ τθσ 
μάκθςθσ. Υαιδιά μεταναςτευτικισ καταγωγισ ι εγχϊριων μειονοτικϊν ομάδων που 
ςε ςυνκικεσ γενικευμζνθσ φτϊχειασ αδυνατοφν να εξαςφαλίςουν τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά εμβολιαςμϊν κακίςτανται εφκολα ςτόχοσ ακατάςχετθσ κινδυνολογίασ 
και ρατςιςτικϊν επικζςεων με ςτόχο τθν  ζξωςι τουσ από τα ςχολεία.  

 
 
 

 
Πίνακασ 4: Ο δείκτθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ κάτω των 25 ετϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

τα ζτθ 2012 και 2013. Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ με το μεγαλφτερο 
ποςοςτό. 

 
Σι δομζσ αλλθλεγγφθσ που ςυγκρότθςαν εκπαιδευτικοί, γονείσ και άλλοι 

ςυλλογικοί φορείσ και παράγοντεσ αποτελοφν ζνα άλλο ιδιαίτερα ςθμαντικό 
κεφάλαιο τθσ κρίςθσ και των ςυνεπειϊν τθσ. Πε τθ δράςθ τουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα, 
όπωσ και εδϊ ςτθν Ξριτθ, ζχουν καλφψει ςθμαντικά κενά που διαρκϊσ αφινει ζνα 
ελλειμματικό, υποβακμιςμζνο και υποχρθματοδοτοφμενο κοινωνικό κράτοσ, με 
ολοζνα και πιο υψθλό βακμό εμπορευματοποίθςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχει, 
παρά τισ αυτονόθτεσ οικονομικζσ και οργανωτικζσ δυςκολίεσ. 

Λδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει, τζλοσ, ςτο φαινόμενο που παρατθρείται 
τελευταία, τθσ ενίςχυςθσ του ακροδεξιοφ εξτρεμιςμοφ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, 
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επακολοφκθμα των γενικότερων κοινωνικϊν και οικονομικϊν εξελίξεων. Θ 
ςυμμετοχι, ιδίωσ, του νεοναηιςτικοφ μορφϊματοσ «Χρυςι Αυγι» ςτο Ελλθνικό 
Ξοινοβοφλιο από τισ εκλογζσ του 2012 και εξισ ευνόθςε τθν ανάπτυξθ τθσ δράςθσ τθσ 
ςε αρκετά ςχολεία με τθ δθμιουργία ομάδων κροφςθσ και τθν εκδιλωςθ βίαιων, 
ρατςιςτικϊν ςυμπεριφορϊν, κυρίωσ ςε βάροσ μεταναςτϊν, όπωσ διαπιςτϊνεται ςε 
ςχετικζσ επίςθμεσ εκκζςεισ.20 Σ χαρακτθριςμόσ τθσ «Χρυςισ Αυγισ» ωσ εγκλθματικισ 
οργάνωςθσ και θ παραπομπι των θγετικϊν μελϊν και πολλϊν βουλευτϊν τθσ ςε δίκθ 
μετά τθ δολοφονία του Υαφλου Φφςςα, το 2013 περιόριςε ςε ςθμαντικό βακμό τθν 
επιρροι τθσ ςτθ μακθτικι νεολαία, κίνδυνοι όμωσ εξακολουκοφν να υπάρχουν. 

 

 
 
Πίνακασ 5: Το ποςοςτό ανεργίασ των νζων από 15 ωσ 24 ετϊν ςτθν Ελλάδα 

(μπλε γραμμι) και ςτθν Ε.Ε. (κόκκινθ γραμμι) κατά τα ζτθ από το 2004 ωσ το 2013. 
Είναι εντυπωςιακι και εδϊ θ αφξθςθ που παρατθρείται ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 
2008-2013. 
 

Ενδιαφζρουςεσ διεκνείσ εμπειρίεσ και πρακτικζσ 
 

Απζναντι ςε αυτζσ τισ κυρίαρχεσ τάςεισ ζχουν επιςθμανκεί διεκνϊσ 
ενδιαφζρουςεσ -αν και όχι πάντοτε επαρκϊσ εναρμονιςμζνεσ με τισ ςφγχρονεσ 

                                                           
20

 Βλ.: Το φαινόμενο τησ ρατςιςτικήσ βίασ ςτην Ελλάδα και η αντιμετώπιςή του, Ειδικό Έκθεςη 
Συνόγορου του Πολύτη, Αθόνα 2013. Όπωσ αναφϋρεται ςχετικϊ (ςελ. 56) «Ο αριθμόσ των ςχετικών 
αναφορών ϋχει αυξηθεύ την τελευταύα διετύα», ενώ καταληκτικϊ τονύζεται (ςελ. 64): «για την 
ουςιαςτικό πρόληψη και αντιμετώπιςη τησ βύασ γενικότερα ςτο χώρο του ςχολεύου, που 
περιλαμβϊνει και τη ρατςιςτικό βύα, εύναι απαραύτητο να λαμβϊνονται πολυεπύπεδα μϋτρα», τα 
οπούα «πρϋπει να αφορούν τόςο την προώθηςη τησ δημοκρατύασ και τησ εκπαύδευςησ των 
μαθητών ςτα δικαιώματα, όςο και την ανϊπτυξη ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων που αυξϊνουν τη 
ςυνειδητότητα των μαθητών ςχετικϊ με τισ προκαλούμενεσ βλϊβεσ από τη χρόςη βύασ, βελτιώνουν 
τισ ςχϋςεισ μεταξύ τουσ και καθιερώνουν πρακτικϋσ για την ειρηνικό επύλυςη ςυγκρούςεων και τη 
ςυνύπαρξη των διαφορετικών.» 
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απαιτιςεισ- εναλλακτικζσ προτάςεισ, που απορρίπτουν τισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ 
και τισ κεωρθτικζσ παραδοχζσ από τισ οποίεσ εκκινοφν. Χτον πυρινα αυτϊν των 
προςεγγίςεων βρίςκεται το πρότυπο ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που 
αντιλαμβάνεται τθν ποιότθτα αναπόςπαςτα δεμζνθ με τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ και τθσ 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, και βαςίηεται ςτθ ςυλλογικι πρωτοβουλία τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ και ςτθ ςυμμετοχικι λειτουργία. Κα περιοριςτοφμε ςε ελάχιςτεσ 
επιςθμάνςεισ που αφοροφν δφο ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ διεκνϊσ, τθ Φιλανδία και τθν Ξοφβα. 

Σι ςθμαντικζσ επιδόςεισ τθσ Φιλανδίασ ςτισ τελευταίεσ διεκνείσ ςυγκριτικζσ 
μελζτεσ που αποτίμθςαν τθν αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων 
διάφορων χωρϊν (μελζτεσ PISA) ςτάκθκαν αφορμι για να επικεντρωκεί το 
ενδιαφζρον των ειδικϊν διεκνϊσ ςτο εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα. Ξάποια 
αξιοπρόςεκτα ςτοιχεία που το χαρακτθρίηουν επιςθμαίνουμε ςτθ ςυνζχεια:  

 Σι δαπάνεσ για τθν παιδεία που διακζτει ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ τθσ 
Φιλανδίασ κυμαίνονται πάνω από το μζςο όρο των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ ςε 
όλθ τθ διάρκεια των τελευταίων δφο δεκαετιϊν.  

 Πόλισ το 1%  των παιδιϊν αντίςτοιχθσ θλικίασ δεν παίρνουν απολυτιριο τθσ 
εννιάχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.  

 Θ ζνταξθ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςυνικεισ τάξεισ 
με όλα τα άλλα παιδιά υποςτθρίηεται κατάλλθλα από ειδικό προςωπικό και 
ειδικά προγράμματα και μζςα, ενϊ είναι ςυνθκιςμζνθ θ πρακτικι τθσ 
παρουςίασ βοθκοφ δαςκάλου ςτθν τάξθ για τθν υποςτιριξθ τθσ προςπάκειασ 
αυτϊν των παιδιϊν.  

 Αντίκετα με όςα κατά καιροφσ προβάλλονται, δεν υφίςταται ςτθ Φιλανδία 
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν οφτε, φυςικά, ςφνδεςθ των 
αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν με τα αποτελζςματα κάποιασ ατομικισ 
αξιολόγθςισ τουσ. Επίςθσ, δεν υφίςταται ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και 
αξιολογικισ κατάταξθσ των ςχολείων όπωσ ςυμβαίνει, λ.χ., ςτθ Βρετανία. 
Ωςτόςο, κάκε χρόνο ζνα δείγμα του μακθτικοφ πλθκυςμοφ υποβάλλεται ςε 
ειδικό τεςτ, με ςτόχο να διαπιςτωκεί ποιεσ αδυναμίεσ προζκυψαν κατά τθν 
εφαρμογι του προγράμματοσ του ςχολικοφ ζτουσ και να λθφκοφν τα 
αναγκαία διορκωτικά μζτρα.  

 Σι ίδιοι οι Φιλανδοί επιμζνουν ότι βάςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τουσ 
είναι θ ςωςτι ιςορροπία ανάμεςα ςτθν επιδίωξθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
και ςτθ διαςφάλιςθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν, όπωσ είναι θ ιςότθτα 
ευκαιριϊν, ο ςεβαςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ, θ διαςφάλιςθ τθσ ειρινθσ και 
τθσ ςυνεργαςίασ. 

Σ Pasi Sahlberg τονίηει για το βιβλίο του «Φινλανδικά Πακιματα»:21 «Αυτό το 
βιβλίο δεν προτείνει ότι ο ςκλθρότεροσ ανταγωνιςμόσ, τα περιςςότερα δεδομζνα, θ 
κατάργθςθ των ενϊςεων των εκπαιδευτικϊν, τα περιςςότερα ιδιωτικοποιθμζνα 
ςχολεία ι θ εφαρμογι παγκόςμιων εταιρικϊν μοντζλων διαχείριςθσ *…+ κα ιταν μια 
λφςθ για τθν κρίςθ – το αντίκετο. Το βαςικό μινυμα *…+ είναι ότι υπάρχει ζνασ άλλοσ 
τρόποσ για να βελτιϊςουμε τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Αυτόσ περιλαμβάνει τθ 
βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, τον περιοριςμό τθσ εξζταςθσ των μακθτϊν 

                                                           
21

 Sahlberg, P., ό.π., ς. 43-44. 
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ςτον ελάχιςτο αναγκαίο βακμό, τθν πρόταξθ τθσ υπευκυνότθτασ ζναντι τθσ 
λογοδοςίασ και τθν παράδοςθ τθσ θγεςίασ ςε επίπεδο ςχολείου και τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ ςε επαγγελματίεσ τθσ εκπαίδευςθσ.» Ψα αποτελζςματα αυτισ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτουσ δείκτεσ ποιότθτασ και ιςότθτασ αφινουν το 
αποτφπωμά τουσ ςτον παρακάτω ςυγκριτικό Υίνακα (Υίνακα 5):22 
 
 

 
Πίνακασ 5. Θ Φιλανδία κατατάςςεται ςε πολφ υψθλι κζςθ  τόςο ωσ προσ το δείκτθ 
τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ όςο και ωσ προσ το δείκτθ τθσ ποιότθτασ του 
εκπαιδευτικοφ τθσ ςυςτιματοσ. 
 

 Θ Ξοφβα αντίςτοιχα, από τθν άλλθ πλευρά του Ατλαντικοφ, παρά τθ δυςμενι 
οικονομικι τθσ κατάςταςθ, αλλά και ςε ζντονθ αντίκεςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ 
Ξαραϊβικισ και τθσ Οατινικισ Αμερικισ, παρουςιάηει ζνα εφρωςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα, που εντυπωςιάηει με τισ επιδόςεισ του τουσ εμπειρογνϊμονεσ διεκνϊσ. 
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία που παρακζτει θ ςχετικι μελζτθ τθσ Διεκνοφσ Ψράπεηασ,23 θ 
Ξοφβα διακζτει το καλφτερο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ Οατινικισ 
Αμερικισ και τθσ Ξαραϊβικισ. Υρόκειται για τθ μόνθ χϊρα αυτισ τθσ περιοχισ του 
κόςμου με τόςο υψθλοφσ ποιοτικοφσ δείκτεσ του εκπαιδευτικοφ τθσ ςυςτιματοσ, ενϊ 
ταυτόχρονα διαςφαλίηεται κακολικι ςχεδόν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθν 

                                                           
22

 Sahlberg, P., ό.π., ςελ. 100. 
23

 Πρόκειται για τη μελϋτη: Brown, B. – Javier, Luque, J. (2014): Great Teachers: How to Raise 
Student Learning in Latin America and the Caribbean, Washington, D.C., World Bank Group, 2014, 
που εςτιϊζει ςτα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα τησ ηπεύρου και τισ πιο ςημαντικϋσ προκλόςεισ που 
αντιμετωπύζουν. Βλ., 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/Great_Teachers-
How_to_Raise_Student_Learning-Barbara-Bruns-Advance%20Edition.pdf 
 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/Great_Teachers-How_to_Raise_Student_Learning-Barbara-Bruns-Advance%20Edition.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/Great_Teachers-How_to_Raise_Student_Learning-Barbara-Bruns-Advance%20Edition.pdf
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υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Θ Ζκκεςθ τθσ Διεκνοφσ Ψράπεηασ δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθ 
ςυηθτιςιμθ αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν δομϊν ςτθν ευρφτερθ αυτι 
περιοχι του κόςμου και τθ χαρακτθρίηει ωσ μείηον εμπόδιο ςτθν εκπαιδευτικι 
πρόοδο. Συςιαςτικά, όπωσ αναφζρεται ςτα πορίςματά τθσ, μόνο θ Ξοφβα διακζτει 
ζνα όντωσ αποτελεςματικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα κακϊσ και εκπαιδευτικοφσ υψθλισ 
ποιότθτασ (βλ. Υίνακα 6). Πε εκπαιδευτικοφσ όρουσ, θ Ξοφβα κα μποροφςε να 
ςυμπεριλθφκεί ανάμεςα ςτισ πιο αναπτυγμζνεσ εκπαιδευτικά χϊρεσ. Επίςθσ, παρά 
τθν οικονομικι δυςπραγία, διακζτει το υψθλότερο ποςοςτό δαπανϊν για τθν 
εκπαίδευςθ, που κινείται ςτακερά γφρω ςτο 13%.   

Επιλογικά 
 

Χυνοψίηοντασ, θ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα από τα τζλθ του 2009 και 
εξισ πιρε τθ μορφι εκτροπισ ςτα όρια τθσ Χυνταγματικισ νομιμότθτασ. Ωπό το 
πρόςχθμα τθσ αντιμετϊπιςθσ μιασ κατάςταςθσ «ζκτακτθσ ανάγκθσ» τζκθκαν «υπό 
αναςτολι» βαςικά δικαιϊματα των εργαηομζνων και θ Βουλι άρχιςε να λαμβάνει 
αποφάςεισ κατά παρζκκλιςθ των κεςπιςμζνων διαδικαςιϊν. Ακολοφκθςε 
καταιγιςμόσ μζτρων ςε βάροσ των εργαηομζνων, που δθμιοφργθςε κλίμα ζνταςθσ με 
αποτζλεςμα να ενιςχυκοφν ο αυταρχιςμόσ και θ καταςτολι. Σ δθμόςιοσ τομζασ –και 
αντίςτοιχα θ δθμόςια εκπαίδευςθ- δζχτθκε ςυνεχι πλιγματα με το επιχείρθμα τθσ 
κάλυψθσ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ και τθσ μείωςθσ των κρατικϊν δαπανϊν. 
Υαράλλθλα, θ νεολαία βρζκθκε ςε εξαιρετικά δυςμενι κζςθ ςε ό,τι αφορά τισ 
ςυνκικεσ ηωισ αλλά και τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ. 

Σ κόςμοσ τθσ εργαςίασ ςταδιακά επιχείρθςε να αναςυνταχκεί και να 
αντιπαρατεκεί ςε αυτι τθν καταςτροφικι πολιτικι διαςφαλίηοντασ τουλάχιςτον τουσ 
ςτοιχειϊδεισ όρουσ λειτουργίασ του κοινωνικοφ κράτουσ. Ψαυτόχρονα, αναπτφχκθκαν 
δομζσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των εργαηομζνων ςτθν εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν 
οικονομικι αλλά και θκικι υποςτιριξθ όςων εκπαιδευτικϊν κινοφνταν ςτα όρια τθσ 
φτϊχειασ -ιδίωσ εκείνων που περνοφςαν ςτθ διακεςιμότθτα ι απολφονταν-, όπωσ και 
των μακθτϊν και μακθτριϊν που ςυναντοφςαν μεγάλεσ οικονομικζσ δυςκολίεσ. Θ 
εξαςφάλιςθ των αναγκαίων προσ επιβίωςθ ςε παιδιά και οικογζνειεσ που 
υποςιτίηονταν ι θ εξαςφάλιςθ δωρεάν φροντιςτθριακϊν μακθμάτων ιταν κάποιεσ 
από τισ μορφζσ αυτισ τθσ  αλλθλεγγφθσ που μζχρι ςιμερα εκδθλϊνονται και 
αναπτφςςονται.  

Ψαυτόχρονα, θ πολιτικι αλλαγι που ςθμειϊκθκε τον Λανουάριο του 2015 
ςθματοδότθςε τθν ζναρξθ μιασ γενικευμζνθσ και πιο ςυςτθματικισ προςπάκειασ 
άμβλυνςθσ των ακραίων καταςτάςεων που είχε προκαλζςει ωσ τότε ο τρόποσ 
διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ. Θ γενικότερθ κατάςταςθ όμωσ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί μετά 
από τθν πολυετι εφαρμογι των αρνθτικϊν πολιτικϊν τθσ λιτότθτασ και των 
περικοπϊν, δεν είναι εφκολα ανατάξιμθ και για αρκετά χρόνια ακόμα, όπωσ φαίνεται, 
θ ελλθνικι εκπαίδευςθ κα προςπακεί να επιβιϊςει πορευόμενθ ανάμεςα ςε πολλά 
προβλιματα και δυςκολίεσ.  
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OO  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόόσσ  ωωσσ  ΦΦοορρζζαασσ  ΑΑλλλλααγγιισσ  ςςττθθνν  ΕΕπποοχχιι  ττθθσσ  

ΜΜεεττααννεεωωττεερριικκόόττθθτταασσ..  TToo  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττθθσσ  ααξξιιοοπποοίίθθςςθθσσ  ττωωνν  

ττεεχχννϊϊνν  ςςττθθ  δδιιδδααςςκκααλλίίαα  ττθθσσ  λλοογγοοττεεχχννίίαασσ  

 
Αγγελιδάκθ Μαρία  

Φιλόλογοσ – Ψυχολόγοσ, Μsc. Nεοελλθνικισ Φιλολογίασ 
 
 

Περίλθψθ 
 
Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηονται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ‒ φιλολόγων 
ςχετικά με το αίτθμα αλλαγισ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ ςτθν εποχι τθσ 
μετανεωτερικότθτασ. Στο πρϊτο μζροσ κα επιχειρθκεί θ προςζγγιςθ και θ κατανόθςθ 
του όρου «μετανεωτερικοτθτα». Θα διερευνθκοφν τα χαρακτθριςτικά που φζρει και 
οι αλλαγζσ ςτο κοινωνικό-πολιτιςτικό «γίγνεςκαι» με τισ οποίεσ ςυνδζεται. Στο 
δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ, καταγράφονται τα ευριματα από τθν ποιοτικι ζρευνα 
που διεξιχκθ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ «H Διδαςκαλία τθσ 
Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ με Εναλλακτικζσ Μεκόδουσ: Θ Συνομιλία 
των Τεχνϊν». Οι «φωνζσ» των εκπαιδευτικϊν, τα αποςπάςματα λόγου, αντλθμζνα 
από τισ ςυνεντεφξεισ, αναλφονται με βάςθ τθν ερμθνευτικι-φαινομενολογικι μζκοδο 
(Ι..Α), και είναι δθλωτικά τθσ ανάγκθσ ςτροφισ από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία ςτθ 
διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μορφζσ ωσ απάντθςθ ςτο αίτθμα των καιρϊν. 
 

Λζξεισ–Κλειδιά: Πετανεωτερικότθτα, Υαράδειγμα, Εκπαίδευςθ, Ξονςτρουκτιβιςμόσ, 
Ξριτικι Υαιδαγωγικι, Εναλλακτικι Πζκοδοσ. 

 
1.Ειςαγωγι 
 

Χτθν παροφςα εργαςία παρουςιάηονται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ‒ 
φιλολόγων ςχετικά με το αίτθμα αλλαγισ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ ςτθν εποχι 
τθσ μετανεωτερικότθτασ. Ψα ερευνθτικά ερωτιματα που εξετάηονται είναι: Αλλάηουν 
οι εκπαιδευτικοί; Θ διδακτικι πράξθ διαφοροποιείται ςτθ ςφγχρονθ εποχι; Υοιεσ 
μεταβλθτζσ κακορίηουν τθν αλλαγι; Ψα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τα 
αποςπάςματα λόγου, τισ «φωνζσ» των εκπαιδευτικϊν. Υρϊτον, γιατί φωνζσ 
προερχόμενεσ μζςα από τθ ςχολικι τάξθ πρζπει να ακουςτοφν και να μθν 
αποτελζςουν μόνο μζςο εκπόνθςθσ τθσ ζρευνασ και δεφτερο γιατί θ ανάδειξθ «των 
φωνϊν» και θ πολυφωνικι ςφνκεςθ αποτελεί βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ 
μετανεωτερικότθτασ. Χφμφωνα με τον κεωρθτικό τθσ μετανεωτερικότθτασ, Foucault, 
θ γνϊςθ καταςκευάηεται από κακθμερινζσ πρακτικζσ λόγου (Fοucault, 1987 [1969]) 
και ςφμφωνα με τον Lyotard, οι τοπικζσ αφθγιςεισ είναι ο λόγοσ που κεωρείται 
κατάλλθλοσ, επαρκισ και νομιμοποιεί τθν πολλαπλότθτα των οπτικϊν και των τρόπων 
ηωισ (Lyotard, 1993 [1987]). Υριν περάςουμε, όμωσ, ςτουσ «λόγουσ» των 
εκπαιδευτικϊν, κα επιχειρθκεί μια προςζγγιςθ του όρου «μετανεωτερικότθτα». 
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2. Κυρίωσ Μζροσ 
 
2.1. Ανιχνεφοντασ τθν ζννοια του μετανεωτερικοφ 

 
Σ οριςμόσ τθσ ζννοιασ «μετανεωτερικότθτα» είναι ζργο δυςχερζσ, κατά τον 

Jameson. «Ο όροσ δεν είναι απλά αμφιλεγόμενοσ αλλά είναι εςωτερικά τεταμζνοσ και 
αντιφατικόσ» (Jameson, 1999). Ωςτόςο, παρά τισ αντιφάςεισ και τισ αντιπαρακζςεισ, 
υπάρχουν κζματα ςτα οποία ςυγκλίνουν όλεσ οι απόψεισ, που επιχειροφν να 
περιγράψουν τι ςθμαίνει να ηει κανείσ ςτθν παροφςα κοινωνία. Χφμφωνα με τον 
Ward, oι κοινζσ παραδοχζσ αποτυπϊνονται ςτα παρακάτω ςθμεία: 

 Θ κοινωνία, ο πολιτιςμόσ και ο τρόποσ ηωισ ςιμερα διαφοροποιοφνται 
ςθμαντικά ςε ςχζςθ με 100, 50 ι ακόμα και 30 χρόνια πριν. 

 Σι προθγοφμενοι τρόποι ανάλυςθσ δεν είναι πια αποτελεςματικοί και είναι 
ανάγκθ να υπάρξουν νζοι τρόποι προςζγγιςθσ και νζο λεκτικό περιγραφισ του 
παρόντοσ. 

(Ward, 2003:6) 
 

Για να καταςτεί δυνατι θ περιγραφι τθσ νζασ κατάςταςθσ, όπωσ αυτι ζχει 
διαμορφωκεί ι διαμορφϊνεται κακθμερινά, αναγκαία είναι θ αντιδιαςτολι τθσ με τθ 
νεωτερικότθτα, τθν περίοδο που προθγικθκε και με τα κεωρθτικά ςχιματα τθσ 
οποίασ ςυνδιαλζγεται με μια ςχζςθ ςυνζχειασ, αςυνζχειασ ι ριξθσ. 

Θ περίοδοσ τθσ νεωτερικότθτασ ςυνδζεται ιςτορικά με το «παράδειγμα» του 
Διαφωτιςμοφ, τθ βιομθχανικι επανάςταςθ, τθν ανάδυςθ των εκνικϊν κρατϊν, τθν 
αςτικι δθμοκρατία. Είναι θ περίοδοσ των μεγάλων αφθγιςεων, τθσ πίςτθσ ςτον ορκό 
λόγο και ςτθ διαρκι, γραμμικι πρόοδο του ανκρϊπου. Θ περίοδοσ τθσ 
νεωτερικότθτασ ςυνδζεται με ζννοιεσ, όπωσ: κετικιςμόσ, αντικειμενικι αλικεια, 
ενιαίοσ εαυτόσ, ολότθτα, κανονικότθτα, ςυμμόρφωςθ, ςτακερότθτα, αιςιοδοξία 
(Φρυδάκθ, 2009, 2015· Αςθμάκθ‒Ξουςτουράκθσ‒Ξαμαριανόσ, 2011· Ψςάφοσ, 2014). 

Σι εξελίξεισ του 20οφ αιϊνα (παγκόςμιοι πόλεμοι, οικολογικι καταςτροφι, 
Σλοκαφτωμα, οικονομικι κρίςθ) οδιγθςαν ςτθ διάψευςθ των οραμάτων τθσ 
νεωτερικότθτασ περί γραμμικισ προόδου και ςτθν απονομιμοποίθςθ των μεγάλων 
αφθγιςεων, οδιγθςαν ςε μια νζα κουλτοφρα ςκζψθσ (Havrey, 1989· Ψςάφοσ, 2014). 
Ψα χαρακτθριςτικά λοιπόν τθσ μετανεωτερικότθτασ βρίςκονται ςε αντίςτιξθ με αυτά 
τθσ προθγοφμενθσ περιόδου ςτισ ζννοιεσ τθσ οποίασ αςκεί κριτικι: Θ περίοδοσ αυτι 
ςυνδζεται με ζννοιεσ όπωσ: κοινωνικόσ κονςτρουξιονιςμόσ, εςτίαςθ ςτισ  
μικροαφθγιςεισ, πολιτιςτικόσ ςχετικιςμόσ, υποκειμενικότθτα τθσ γνϊςθσ, αςάφεια, 
πολλαπλότθτα των ερμθνειϊν, μεταβαλλόμενθ ταυτότθτα, εναλλαγι, ευελιξία, 
αςυνζχεια, διαφορετικότθτα, αυτονομία. Σ όροσ, δθλαδι, μετανεωτερικό αναφζρεται 
ςε γενικζσ γραμμζσ ςε ζνα κίνθμα ςκζψθσ ι ςε μια προςζγγιςθ του κόςμου, που 
αμφιςβθτεί ι και απορρίπτει ολοκλθρωτικά όλα όςα κεωρικθκαν ωσ ςτακερά 
κεμζλια τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ ζωσ τα μζςα του 20οφ αιϊνα (Φρυδάκθ, 2015:77). 
Επεκτείνεται, δε, ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ και δράςθσ: τζχνεσ, 
αρχιτεκτονικι, πολιτικι, οικονομία, πολιτιςμόσ, λογοτεχνία. Θ αντιπαράκεςθ των 
εννοιϊν αποδίδεται ςχθματικά ωσ εξισ:  
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Νεωτερικότθτα Μετανεωτερικότθτα 

Κετικιςμόσ Ξοινωνικόσ κονςτρουξιονιςμόσ 

Πεγάλεσ αφθγιςεισ Εςτίαςθ ςτισ μικροαφθγιςεισ, ςτο τοπικό, ςτο 
περικωριακό 

Υολιτιςτικι Ξυριαρχία Υολιτιςτικόσ ςχετικιςμόσ 

Αντικειμενικότθτα γνϊςθσ  Θ γνϊςθ προςωπικι/ πολιτιςτικι καταςκευι 

Ποναδικι ερμθνεία Υολλαπλότθτα ερμθνειϊν /  

Χτακερι ταυτότθτα, ενιαίοσ εαυτόσ Πεταβαλλόμενθ ταυτότθτα 

Χτακερότθτα Αςτάκεια, εναλλαγι, ευελιξία 

Χυμμόρφωςθ  
Ενοποίθςθ 

Αντίςταςθ, αυτονομία 
Διαφορετικότθτα 

Χυνζχεια 
 
 

Αςυνζχεια 
 
(Havrey, 1989:42· Kahraman, 2015: 3993). 

 
2.2. Θ μετανεωτερικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ 

 
Ψοποκετϊντασ τθ διδαςκαλία ςτο κοινωνικό ςυγκείμενο, που μόλισ 

περιγράφθκε, ανακφπτει το ερϊτθμα ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα μεταςχθματιςμοφ 
τθσ διδακτικισ πράξθσ. Αν θ ερϊτθςθ: «Αλλάηουν οι εκπαιδευτικοί;» είχε τεκεί πριν 
από τριάντα χρόνια, ςτθ δεκαετία του 1990, θ απάντθςθ, κα ιταν: «Οι εκπαιδευτικοί 
δεν αλλάηουν, είναι αγκιςτρωμζνοι ςτισ παλιζσ μεκόδουσ, θ αλλαγι πονάει, οι 
εκπαιδευτικοί αντιςτζκονται ςτθν αλλαγι. Ειςζρχονται ςε ζνα κανάλι ςκζψθσ και 
δράςθσ και ενεργοφν ςφμφωνα με όςα είναι εξοικειωμζνοι» (Richardson, 1990). Χτο 
παρελκόν, όμωσ, υπιρχε αντιςτοιχία των δφο ςυςτθμάτων: το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 
φζροντασ τα χαρακτθριςτικά τθσ νεωτερικότθτασ, μετζφερε τα ιδανικά και τισ αξίεσ 
τθσ νεωτερικισ κοινωνίασ. 

Χιμερα, θ κρίςθ, που διζρχεται τo εκπαιδευτικό ςφςτθμα και καταγράφεται από 
πολλοφσ μελετθτζσ (Aviram, 1996· Ξοςςυβάκθ, 2003· Ξουτςελίνθ, 2013· Ψςάφοσ, 
2014· Φρυδάκθ, 2009) εδράηεται ςτθ διάςταςθ ανάμεςα ςτα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ και ςτον μεταβαλλόμενο κόςμο που το περιβάλλει. 
Ψο εκπαιδευτικό ςφςτθμα διζπεται από κανονιςτικι λογικι και ιεραρχικι δομι 
(Ξουτςελίνθ, 2013:59). Ψα αναλυτικά προγράμματα, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 
κετικιςτικό μοντζλο, βαςίηονται ςτθ ςυμπεριφοριςτικι κεωρία. Δίνουν 
προτεραιότθτα ςε προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ, οι οποίοι πρζπει να διδαχκοφν ςε μια 
αδιαφοροποίθτθ ομάδα ιδανικϊν μακθτϊν. Θ διδαςκαλία αποτελεί γραμμικι πορεία 
με ςυγκεκριμζνα, προδιαγεγραμμζνα βιματα. Θ γνϊςθ κεωρείται αντικειμενικι, 
εργαλειακι, και τα αποτελζςματα τθσ πρόςκτθςισ τθσ μετριςιμα. Ψο υποκείμενο 
είναι απόν ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ παραμερίηεται (Ψςάφοσ, 2014, Φρυδάκθ, 
2009). 

Ψα χαρακτθριςτικά αυτά του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που αντιςτοιχοφν ςτθ 
νεωτερικι εποχι βρίςκονται ςε διάςταςθ με τθν περιρρζουςα ατμόςφαιρα, «τθ 
μεταμοντζρνα κατάςταςθ» κατά το Lyotard (1993), ι «το κινοφμενο μωςαϊκό», κατά 
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τον Hargreaves (1994), που ωσ προςδιοριςτικό τθσ ςτοιχείο αναγνωρίηεται θ ςυνεχισ 
αλλαγι, θ ανατροπι, θ αςάφεια και θ αςτάκεια. Αναφερόμαςτε λοιπόν ςε 
ςφγκρουςθ‒ριξθ δφο «παραδειγμάτων». 

Ψο πλαίςιο, λοιπόν, ςτο οποίο τοποκετεί τθ διδαςκαλία του ο ςφγχρονοσ 
εκπαιδευτικόσ, χαρακτθρίηεται από αντινομίεσ και αντιφατικότθτα. Δυναμικό αίτθμα 
για αλλαγι, ανανζωςθ, μεταςχθματιςμό αςκείται από το ευρφτερο κοινωνικό 
πλαίςιο, ενϊ παράλλθλα ςυντθρθτικζσ δυνάμεισ, προερχόμενεσ από τθν κυρίαρχθ 
εκπαιδευτικι πολιτικι, προτάςςουν τθν παγίωςθ των παραδοςιακϊν ςχθμάτων. 
 

2.3. Αποτελζςματα εκπαιδευτικισ ζρευνασ  ‒  Ανάλυςθ  
 

Χε αυτό το μζροσ, θ ερϊτθςθ κα απαντθκεί από τα αποτελζςματα που 
ςυλλζχκθκαν από τθν ζρευνα πεδίου, που πραγματοποιικθκε ςε 19 ςχολεία του 
νομοφ Θρακλείου, κατά το εκπαιδευτικό ζτοσ 2014-2015. Χτθν ζρευνα ςυμμετείχαν 26 
φιλόλογοι. Σι εκπαιδευτικοί ςχεδίαςαν αυτόνομα ζνα μακθςιακό περιβάλλον, ςτο 
πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ λογοτεχνίασ, με τθν αξιοποίθςθ μιασ 
μορφισ τζχνθσ (κεάτρου ‒ κινθματογράφου – μουςικισ – εικαςτικϊν). Σ ξεχωριςτόσ 
και προςωπικόσ τρόποσ, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διαμεςολάβθςαν ςτθ 
μετατροπι του γνωςτικοφ αντικειμζνου ςε διδακτικό, κατζςτθ φανερόσ από τθ 
δθμιουργικότθτα, τθν πρωτοτυπία και τθν αυτονομία, ςτθν καταςκευι και ςτθν 
υλοποίθςθ των ςεναρίων εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. 
 

 
 

Χτον παραπάνω πίνακα, αντλθμζνο από το θμερολόγιο ζρευνασ, αναφζρονται 
ενδεικτικά: 1. Θ δραματοποίθςθ του κειμζνου Απομνθμονεφματα του Πακρυγιάννθ, 
με τθ μετατροπι τθσ τάξθσ ςε καφενείο, όπου οι παλιοί αγωνιςτζσ ςυηθτοφν τισ 
αναμνιςεισ τουσ, ςτο Ψεφζλι Αςτερουςίων. 2. Θ μετατροπι του κειμζνου, Υρϊτεσ 
ενκυμιςεισ τθσ Υθνελόπθσ Δζλτα, ςε ταινία, ςτο 6ο Γυμνάςιο. 3. Θ μετατροπι τθσ 
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τάξθσ ςε ορχιςτρα για τθ διδαςκαλία του ποιθτικοφ κειμζνου του Ρικθφόρου 
Βρεττάκου, Υικραμζνοσ Αναχωρθτισ, ςτισ Πελζςςεσ. 4. Θ δθμιουργία εικαςτικϊν 
ζργων, ωσ διδακτικό μζςο, για τθ διδαςκαλία του ποιθτικοφ κειμζνου του Σδυςςζα 
Ελφτθ, Θ τρελι ροδιά, ςτο 5ο Οφκειο. 

Ψα αποςπάςματα λόγου, αναςτοχαςμοφ των εκπαιδευτικϊν, αντλθμζνα από τισ 
ςυνεντεφξεισ, που ακολοφκθςαν των διδαςκαλιϊν, αναλφονται με βάςθ τθν 
ερμθνευτικι ‒ φαινομενολογικι μζκοδο (ΛΦΑ). Πελετάται ο τρόποσ με τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί νοθματοδοτοφν τθν εμπειρία τουσ και ςυγκαταςκευάηουν τθν 
επαγγελματικι τουσ ταυτότθτα, ςτθν απόφαςι τουσ να διαφοροποιθκοφν από το 
αναλυτικό πρόγραμμα (Smith, Flowers & Larkin,2009). 

Χτθ ςθμερινι ειςιγθςθ κα εξεταςτοφν δφο μεταβλθτζσ: ο εκπαιδευτικόσ και το 
κοινωνικό και διδακτικό ςυγκείμενο, ςτο οποίο τοποκετείται θ διδαςκαλία. 

 
2.4. Ο εκπαιδευτικόσ 
 

Θ απόφαςθ οργάνωςθσ μιασ διδαςκαλίασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
διαφοροποίθςθσ από το Αναλυτικό  Υρόγραμμα προσ κάποια εναλλακτικι μζκοδο, 
τθν αξιοποίθςθ, εν προκειμζνω, των τεχνϊν, προχποκζτει παιδαγωγικι και διδακτικι 
ετοιμότθτα, ερευνθτικι διάκεςθ, ενςυναίςκθςθ, κζλθςθ και πίςτθ ςτθν παιδαγωγικι 
αξία των διδακτικϊν επιλογϊν. 

Σι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τισ προχποκζςεισ τθσ 
εναλλακτικισ διδακτικισ δράςθσ παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ: α) υπάρχουν  
κάποιοι που εναποκζτουν το αναγκαίο ζρειςμα τθσ διαφοροποίθςθσ ςτο γνωςτικό 
υπόβακρο, β) υπάρχουν άλλοι που κεωροφν ότι θ προςωπικι εναςχόλθςθ και το 
ενδιαφζρον είναι αυτά που κακορίηουν τθν ικανότθτα πραγμάτωςθσ, και υπάρχει, 
τζλοσ, γ) θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν που δεν χαρακτθρίηεται από ειδικζσ γνϊςεισ και 
προπαιδεία οφτε τοποκετεί τισ τζχνεσ μζςα ςτο πεδίο τθσ προςωπικισ εναςχόλθςθσ, 
ωςτόςο κεωρεί τθν εναλλακτικι αυτι μζκοδο ωσ τθν πιο αποτελεςματικι για τθν 
κινθτοποίθςθ και τθν ενεργό εμπλοκι του μακθτι. 
α) Γνωςτικι επάρκεια: Θ αίςκθςθ τθσ εξοικείωςθσ με τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, 
αλλά και τα καλλιτεχνικά δρϊμενα αναδεικνφεται ςε ςθμαίνοντα παράγοντα για το 
κετικό αυτοςυναίςκθμα και τθν αυτοεικόνα του εκπαιδευτικοφ ωσ επαρκι. Θ 
εκπαιδευτικόσ Ω1, ζχοντασ ςπουδάςει ςτο τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ και 
ζχοντασ παρακολουκιςει μακιματα Λςτορίασ Ψζχνθσ, αιςκάνεται περιςςότερο 
επαρκισ και εξοικειωμζνθ με τα εικαςτικά ζργα, τα οποία επιλζγει για τθ διδαςκαλία 
τθσ. 

 

«Επειδι ζχω τελειϊςει και το Τμιμα Ιςτορίασ – Αρχαιολογίασ και ζκανα πολλά μακιματα 
ιςτορίασ τζχνθσ και προςωπικά… διαβάηοντασ βιβλία, παρακολουκϊντασ 
κινθματογράφο. Ειδικά με τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ… με τα ζργα ηωγραφικισ, 
αιςκάνκθκα ότι ιμουνα περιςςότερο εξοικειωμζνθ. Είχα παρακολουκιςει και το 
ςεμινάριο, με τθ μζκοδο του Perkins με τθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςα από τθν 
αιςκθτικι εμπειρία, το οποίο ιταν και αυτό βοθκθτικό». Υ 1 (Εικ) 
 

Ψο εγχείρθμα πειραματιςμοφ εντόσ ενόσ πλαιςίου που είναι γνωςτό και 
ταυτόχρονα αρεςτό φζρει ωσ αποτζλεςμα τθν προςωπικι δζςμευςθ και ταυτόχρονα 
τθ διάκεςθ επζνδυςθσ του χρόνου. Είναι περιςςότερο πικανόν να επενδυκεί χρόνοσ 
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και προςπάκεια ςε αυτό που ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ςθμαντικό και ταυτίηεται 
με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ παρά ςε μια δραςτθριότθτα που ζχει επιβλθκεί 
ζξωκεν. Θ εκπαιδευτικόσ Ω2 μεταφζρει το βίωμα τθσ εναςχόλθςθσ και τθσ επζνδυςθσ 
χρόνου, ςτθν προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ και τθσ αναςφάλειασ με τθν 
οποία ςυνδζεται ζνα τζτοιο καινοτόμο εγχείρθμα. 

 

«Θζλει λοιπόν πάρα πολφ χρόνο, πολλι υπομονι και το αποτζλεςμα καμιά φορά είναι και 
αβζβαιο. Δεν ξζρεισ τι επιτυχία κα ζχει αυτι θ ταινία. Ρόςο καλι κα γίνει… Θζλει λοιπόν 
πολλζσ γνϊςεισ, εμπειρία, πολλι υπομονι και πάρα πολφ χρόνο». Τ 2 (Κ) 

 

Σι ειδικζσ γνϊςεισ που απαιτεί το γφριςμα μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ 
οδθγοφν τθν εκπαιδευτικό ςτθν πεποίκθςθ ότι θ απουςία τζτοιου είδουσ γνϊςεων κα 
ςιμαινε και τθν αναςτολι τθσ δράςθσ ι τον περιοριςμό τθσ. Ψο επίπεδο του 
γνωςτικοφ υπόβακρου τθσ εκπαιδευτικοφ κακορίηει κατ’ αυτιν και τθν ποιότθτα τθσ 
δράςθσ. 
 

«Φυςικά, φυςικά και θ επιμόρφωςθ που ζχω κάνει ςε αυτό και οι γνϊςεισ που ζχω. Εάν 
δεν τα είχα αυτά, δεν ξζρω κατά πόςο κα ιμουν ζτοιμθ για κάτι τζτοιο». Τ2 (Κ) 
 

β) Διδακτικι επάρκεια: Επιπροςκζτωσ, θ εκπαίδευςθ και θ εξοικείωςθ με τθ διδακτικι 
μεκοδολογία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι του αντικειμζνου 
διδαςκαλίασ, ςτθ μζκοδο αλλά και ςτισ τεχνικζσ που κα ςυνοδεφςουν τθ διδακτικι 
πράξθ. Θ φπαρξθ μακθμάτων διδακτικισ ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ λειτουργεί 
ενιςχυτικά ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ του μακιματοσ. Σι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι είχαν τθν εμπειρία αυτι αποτιμοφν κετικά τισ γνϊςεισ που απεκόμιςαν και τισ 
καταγράφουν ωσ ενιςχυτικζσ για τθ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ μακιματοσ και 
αυτονόμθςθσ από το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα. Θ αναφορά ςτθν παρακολοφκθςθ 
των μακθμάτων τθσ διδακτικισ ωσ «τφχθ» είναι ενδεικτικό τθσ αξιολογικισ 
αποτίμθςθσ. 
 

«Θ διδακτικι άςκθςθ ιταν πάρα πολφ βοθκθτικι ,γιατί πιραμε και κατά κάποιο τρόπο το 
βάπτιςμα του πυρόσ. Μπικαμε, δθλαδι, ςε αίκουςα ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με 
μζντορα, ο οποίοσ μασ παρακολουκοφςε και διδάξαμε και το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 
Οπότε, ναι, είχα ακόμα και προπτυχιακά τθν ευκαιρία ςχεδιαςμοφ μακιματοσ. Είχα τθν 
τφχθ αυτι». Τ6 (Μ) 

 

γ) Θ ερευνθτικι διάκεςθ: Θ αξία τθσ γνωςτικισ και διδακτικισ επάρκειασ ςτον 
ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, αναγνωρίηεται μεν, 
αλλά δεν κεωρείται θ αναγκαία ςυνκικθ για τθν αποτελεςματικι ζνταξθ τθσ τζχνθσ 
ςε μια διδαςκαλία. Θ επιτυχία του εγχειριματοσ αποδίδεται ςτθ διάγνωςθ των 
απαιτιςεων που κζτει «θ ςχολικι τάξθ» . Θ εξερευνθτικι διάκεςθ του εκπαιδευτικοφ, 
θ δφναμθ τθσ ενςυναίςκθςθσ, θ κζλθςθ αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ των μακθτϊν. Θ 
ενεργόσ εμπλοκι των μακθτϊν και όχι θ γνωςτικι επάρκεια του εκπαιδευτικοφ 
αποτελεί το κλειδί που κα κακορίςει τθν επιτυχία τθσ δράςθσ. Σ εκπαιδευτικόσ Ω6, 
όντασ ο ίδιοσ μουςικόσ, κατακζτει: 
 

«Θα ικελα να πω ότι οριςμζνοι ςυνάδελφοι το φοβοφνται αυτό, γιατί πιςτεφουν ότι δεν 
κα ζχει επιτυχία. Νομίηω ότι οποιοςδιποτε, ακόμα κι αν δεν είναι μουςικόσ ι ακόμα κι αν 
δεν ζχει εμπειρία πάνω ςτο κζατρο ι ςε οποιαδιποτε άλλθ μορφι τζχνθσ, κα μποροφςε να 
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επιχειριςει κάτι τζτοιο και να αξιοποιιςει το υλικό που ζχει ςτθν τάξθ του. Ριςτεφω ότι κα 
ζχει επιτυχία». Υ6 (Κ) 

 

Θ ζλλειψθ ειδικϊν γνϊςεων ι προςωπικισ εναςχόλθςθσ με κάποια 
ςυγκεκριμζνθ τζχνθ, π.χ. κινθματογράφο ι κζατρο, δεν φαίνεται να αποτελεί 
αναςταλτικό παράγοντα για τθν αξιοποίθςι τθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ. Θ 
εκπαιδευτικόσ Ω3 προβαίνει ςτθν επιλογι τθσ μεκόδου εξαιτίασ των πεποικιςεϊν τθσ 
ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ωσ μζςου κινθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ 
των μακθτϊν και δθμιουργίασ του κατάλλθλου επικοινωνιακοφ πλαιςίου για τθν 
υποδοχι τθσ νζασ γνϊςθσ. 

 

«Με τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ και με το κζατρο δεν ζχω αςχολθκεί ιδιαίτερα. 
Αςχολικθκα και άρχιςα να το αξιοποιϊ εξαιτίασ τθσ λογοτεχνίασ». Τ 3 (Θ) 

 

Σ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ, ςε μια ςφγχρονθ τάξθ, οφείλει 
να λαμβάνει υπόψθ τισ ςυνκικεσ που ζχουν διαμορφωκεί από το ςφγχρονο κοινωνικό 
πλαίςιο. 

 

2.5. Κοινωνικό και διδακτικό ςυγκείμενο 
 
α) Θ μετανεωτερικι κοινωνία: Σ ςφγχρονοσ, περίπλοκοσ και δυςνόθτοσ κόςμοσ που 
μασ περιβάλλει δθμιουργεί απαιτιςεισ για διαφοροποιθμζνα μακθςιακά 
περιβάλλοντα. Βαςικό χαρακτθριςτικό του ευρφτερου πλαιςίου αποτελεί θ ψθφιακι 
επανάςταςθ, θ οποία δθμιουργεί νζα δεδομζνα. Σ Χατηθγεωργίου καταγράφει ωσ 
αναγκαίο τον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου του εκπαιδευτικοφ (Χατηθγεωργίου, 
2012: 72). Σ «λόγοσ» τθσ εκπαιδευτικοφ Ε10 τοποκετεί τθ διδαςκαλία ςτθν εποχι τθσ 
πλθροφορίασ και των όρων ηωισ που αυτι ζχει διαμορφϊςει. Θ ταυτότθτα του 
εκπαιδευτικοφ καταςκευάηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τθν ταυτότθτα του μακθτι. 
Ψο «εγϊ» είναι ςχεςιακό και διυποκειμενικό (Vygotsky, 1997[1978]). Σι μακθτζσ ηουν 
ςτθν εποχι τθσ πλθροφορίασ και των πολυτροπικϊν κειμζνων. Θ εκπαιδευτικόσ 
αιςκάνεται τθν ευκφνθ να δθμιουργιςει ζνα διδακτικό πλαίςιο που να αντιςτοιχεί 
ςτον ορίηοντα προςδοκιϊν τουσ και μζςα ςτο οποίο είναι και θ ίδια αρεςτι. Σι 
«ςθμαντικοί – άλλοι» είναι οι μακθτζσ. 
 

«Τα παιδιά δε διαβάηουν τϊρα… Τα ςφγχρονα παιδιά είναι τα παιδιά e-book, όλα είναι ζνα 
e-, όλα είναι θλεκτρονικά ςτθ ηωι τουσ και δε διαβάηουν, προτιμοφν μζςα από τθν οκόνθ 
και από τον ιχο να βιϊςουν και αν ζνασ δάςκαλοσ καταφζρει να ςυνδυάςει και βιβλίο και 
οκόνθ και ιχο και οπτικοακουςτικά, πιςτεφω ότι είναι ζνασ… καλόσ δάςκαλοσ. Γιατί να το 
ποφμε ζτςι… εγϊ μζνω ςτο: Διδάςκω και μιλϊ μόνθ μου και μ’ ακοφνε… ναι αλλά οι εποχζσ 
αλλάξανε, αυτά κζλουν κι άλλο παλμό, κζλουνε κι άλλα κίνθτρα.. Γιατί εγϊ να μθν πάω 
μπροςτά; Γιατί να πθγαίνω πίςω; Και είμαι και κοντά τουσ και μϋ αγαποφν και 
περιςςότερο και με αποδζχονται». Ε 10. (Κ-Μ) 
 

Σι μακθτζσ‒παιδιά τθσ εποχισ τθσ ςυνεχοφσ αλλαγισ επικυμοφν και επιηθτοφν 
από το ςχολικό πλαίςιο τθ ςυμπόρευςθ με τθν εποχι. Χφμφωνα με τον Flanders, o 
ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ 
των μακθτϊν. Θ μεταβλθτότθτα και οι αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ 
ζχουν κετικι επίπτωςθ ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν. Σι μακθτζσ αποκτοφν εςωτερικό 
κίνθτρο, ενεργοποιοφνται και τοποκετοφνται κριτικά, όταν ο εκπαιδευτικόσ αλλάηει τθ 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-76- 

 

μεκοδολογία και τθ ςυμπεριφορά του (Flanders, 1970: 327- 333). Θ εκπαιδευτικόσ 
Ε21 παρατθρϊντασ αυτιν τθν επίπτωςθ εμπειρικά προβαίνει ςε ςυνεχείσ αλλαγζσ: 

 

«Τι με ϊκθςε; Ρολλά πράγματα, δθλαδι, από τθ μια ότι τα παιδιά βαριόταν να 
παρακολουκοφν τα ίδια και τα ίδια, δθλαδι, τα βλζπω ότι…, τϊρα ςου λζω τι βλζπω και τι 
αιςκάνομαι. Τα βλζπω κάποιεσ φορζσ ότι όταν τουσ λζω, κάνουμε ζνα μάκθμα και 
ακολουκοφμε τον ίδιο τρόπο, βαριοφνται. Δθλαδι, όταν κάνω ζνα μάκθμα, για 
παράδειγμα το κζατρο τθσ λογοτεχνίασ και τουσ το κάνεισ κάκε μάκθμα με κζατρο, ςτο 
τζλοσ ζχουν βαρεκεί. Οπότε, κάκε φορά προςπακϊ να βρίςκω τρόπουσ να εναλλάςςω. 

Ε, κι εκεί, λιγάκι ψάχνοντασ…».Τ21 (Θ) 
 

Θ εκπαιδευτικόσ Ω10 καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα παρατθρϊντασ τθν 
ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςε κάκε μορφι τζχνθσ. Ανεξάρτθτα από το είδοσ που κα 
αξιοποιιςει, ανάλογα με τθ διδακτικι ενότθτα, θ τζχνθ ζχει το δικό τθσ τρόπο να 
αγγίηει και να ςυμπαραςφρει τουσ μακθτζσ: 
 

«Ξαναλζω, οι μζκοδοι διδαςκαλίασ κυμαίνονται, και ταινία και μουςικι και ανάλυςθ 
ποιιματοσ, γιατί κεωρϊ ότι είναι φτωχό να αναλφςεισ μόνο ζνα ποίθμα. Αν ακοφςεισ να 
απαγγζλλει θ Ζλλθ Λαμπζτθ, ο Σον Κόννερι τθν «Ικάκθ», (το ποίθμα) εξακτινϊνεται… Οπότε 
δεν είναι μόνο το ποίθμα, είναι και οι πτυχζσ του και που άγγιξε και ποιουσ άγγιξε, πόςο 
άγγιξε, αν πιρε άλλθ μορφι τζχνθσ θ ποίθςθ». Υ10 (Μ- Κ) 
 

β) Ψοπικι κοινωνία: Υολλοί εκπαιδευτικοί κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ 
ςυνεξετάηουν το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτι τοποκετείται. Θ γνϊςθ και θ 
εκπαιδευτικι διαδικαςία λαμβάνει χϊρα πάντα ςε ςυγκεκριμζνεσ ι εξειδικευμζνεσ 
καταςτάςεισ, πλαίςια και παραδοχζσ. «Ζνα πλαίςιο είναι ζνα πολφπλοκο δυναμικό 
δίχτυ ςχζςεων μεταξφ ενόσ αντιλαμβανομζνου υποκειμζνου και του περιβάλλοντόσ 
του, που τυχαίνει να βρίςκεται εκείνθ τθ ςτιγμι» (Υουρκόσ, 2008). Θ διδαςκαλία δεν 
είναι ενιαία. Θ τοπικι παράδοςθ αξιοποιείται κατά τον ςχεδιαςμό μιασ διδαςκαλίασ 
που δεν ζχει ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ ςτο κακολικό και τθν ομογενοποίθςθ, αλλά τθν 
ανάδειξθ τθσ ιδιαιτερότθτασ και των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων του «οικείου» τόπου. 
Διδάςκοντασ ςε ζνα ςχολείο τθσ Ξριτθσ, ςε μια περιοχι που ζχει πλοφςια μουςικι 
παράδοςθ, ο εκπαιδευτικόσ Ε6 ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία του με τρόπο ϊςτε να 
αξιοποιεί τθ δυναμικι των μακθτϊν του: 
 

«Είμαςτε ςε ζνα ςχολείο ςτο Γ.Ε.Λ. Μελεςςϊν που είναι μεν ζνα επαρχιακό ςχολείο 
ωςτόςο είναι πλοφςιο ςε πολιτιςτικά ερεκίςματα, κυρίωσ όμωσ που αφοροφν ςτθν 
παράδοςθ. Το ςυγκεκριμζνο μελοποιθμζνο ποίθμα του Νικθφόρου Βρεττάκου ζχει 
μελοποιθκεί ςε ζναν ρυκμό, ο οποίοσ είναι παραδοςιακόσ, είναι ςε ρυκμό καλαματιανό. 
Οπότε δε κα ιτανε μακριά από τθ δικι τουσ δεκτικότθτα. Αυτό με κακοδιγθςε και με 
επθρζαςε. Και ο τραγουδιςτισ, βζβαια, που είναι ο Βαςίλθσ Σκουλάσ. Ρου ακριβϊσ επειδι 
ο τραγουδιςτισ χαίρει εκτίμθςθσ εδϊ και είναι ευρείασ αποδοχισ ιταν πολφ κοντά ςτθ 
δικι τουσ δεκτικότθτα. Δθλαδι, θ δεκτικότθτα των παιδιϊν με κακοδιγθςε ςτο τι κα τουσ 
κάνω». Ε6 (Μ) 
 

γ) Υλαίςιο τάξθσ: Θ αλλθλεπίδραςθ των παραγόντων τθσ διδαςκαλίασ δεν ςυντελείται 
ςτο «κενό» αλλά μζςα ςε ζνα ςυναιςκθματικά και αξιακά φορτιςμζνο πλαίςιο, το 
κοινωνικο-ψυχολογικό πλαίςιο τθσ τάξθσ (Πατςαγγοφρασ, 2006· Ψςάφοσ, 2014· 
Φρυδάκθ, 2015). Θ τάξθ είναι οι μακθτζσ τθσ και θ δυναμικι τθσ κακορίηει το 
διδακτικό πλαίςιο. Σ τρόποσ, οι επιλογζσ δεν είναι τυποποιθμζνεσ και 
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αυτοματοποιθμζνεσ αλλά αναδφονται αυκόρμθτα ανάλογα με το ςυγκείμενο, το 
οποίο δεν είναι ποτζ ςτακερό και αμετάβλθτο. Ξατά τον ίδιο τρόπο θ διδαςκαλία δεν 
είναι ποτζ ενιαία αλλά προκφπτει, αναδφεται ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ και 
τθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςε διδάςκοντα και 
διδαςκόμενο. 
 

«Θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ιτανε μια εντελϊσ αυκόρμθτθ επιλογι, μια ςκζψθ τθσ 
ςτιγμισ, επειδι δουλεφω ςτακερά, αν όχι ςε κάκε μάκθμα, ςχεδόν ςε κάκε μάκθμα, με τα 
παιδιά, κάκε φορά ανάλογα με το τι νομίηω ότι εξυπθρετεί, τζλοσ πάντων, τθ 
ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πράξθ και το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και το ςυγκεκριμζνο 
μάκθμα, κείμενο κτλ., επιλζγω κι ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο. Ο οποίοσ, όμωσ, επιλζγεται 
ςχεδόν αυτόματα». Υ19 (Ε) 

 

3. Συμπεράςματα 
 

 Σι εκπαιδευτικοί παρατθροφν τθν αναντιςτοιχία, τθ διαφοροποίθςθ τθσ 
πρόςλθψθσ των διδακτικϊν ενεργειϊν τουσ ςε ςχζςθ με το παρελκόν. 

 Διερευνοφν τα αίτια τθσ απϊλειασ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. 

 Επιηθτοφν και αποηθτοφν ζνα «νζο παράδειγμα» ςτθ διδαςκαλία που να 
οδθγιςει ςτθν επαναμάγευςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ. 

 Σι εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ και θ αξιοποίθςθ των τεχνϊν λειτουργεί 
αναπλαιςιωτικά και επανανοθματοδοτεί τθ διδακτικι πράξθ. 

 
3.1. Ρεριοριςμοί 
 

Υαράγοντεσ που αναδφκθκαν ςτθν ζρευνα και δρουν αναςταλτικά ςτθν αλλαγι 
είναι: τα αναλυτικά προγράμματα, ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ, θ ζλλειψθ επιμόρφωςθσ, 
θ ζλλειψθ κατανόθςθσ από τθν διοίκθςθ του ςχολείου, όπωσ αυτι προςωποποιείται 
από τον Διευκυντι, θ εξεταςτικοκεντρικι νοοτροπία, θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ ςτθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα. Θ ανάλυςθ και ο τρόποσ επίδραςθσ των παραγόντων αυτϊν 
αποτελεί μια ενδιαφζρουςα πτυχι του κζματοσ αλλά λόγω ζλλειψθσ χρόνου δεν 
ςτάκθκε δυνατόν να αναλυκεί ςτθν παροφςα εργαςία. 
 
Αντί επιλόγου 
 

Ψελειϊνοντασ, κα δανειςτϊ τθ φωνι τθσ εκπαιδευτικοφ 23, που διδάςκει 
χρθςιμοποιϊντασ τθν παραδοςιακι μζκοδο, αλλά ακουμπά ςτισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν και αιςκάνεται τον παλμό τουσ. Θ φωνι αυτι μεταφζρει και τισ προςωπικζσ 
μου πεποικιςεισ ςχετικά με το όραμα και τθν θκικι ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ 
απζναντι ςτθ ηωι και ςτο επάγγελμά του. Θ εκπαιδευτικόσ, ςτο αναςτοχαςτικό 
απόςπαςμα, καταγράφει με ειλικρίνεια και ενςυναίςκθςθ τισ παρατθριςεισ και τισ 
ςκζψεισ τθσ: 
 

«Γράφουν, γράφουν, δθλαδι, προσ μεγάλθ μου ζκπλθξθ, διαπιςτϊνω ότι υπάρχουν 
παιδιά, που κεωρεί κανείσ ότι είναι α-πακι, είναι με άλφα ςτερθτικά πολλά μπροςτά, 
αλλά αυτά τα παιδιά, ςτα πρόχειρά τουσ και ςτα τετράδιά τουσ, γράφουν ωραίουσ ςτίχουσ, 
ζχουν ευαιςκθςία, παράγουν δθλαδι κείμενα που εκφράηουν το ςυναίςκθμά τουσ και τισ 
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ςκζψεισ τουσ. Άρα… κάτι καινοφριο πρζπει να γίνει, για να μασ δϊςουν αυτό που ζχουν 
μζςα τουσ, δθλαδι δεν ζχει αδειάςει ο άνκρωποσ από ςυναιςκιματα, και από ςκζψεισ, 
και από ευαιςκθςία ςιμερα. Απλϊσ πρζπει να αλλάξει ο τρόποσ που κα τον 
προςεγγίςουμε για να μασ τα δϊςει». Ε 23 (Ρ). 
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Περίλθψθ 
 
Θ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθ 
λειτουργία του ςυλλόγου διδαςκόντων είναι το κζμα που εξετάηεται με τθν παροφςα μελζτθ. 
Στθν ζρευνα πιραν μζροσ 86 εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από δφο νομοφσ τθσ 
χϊρασ. Ερευνθτικό εργαλείο αποτελεί ζνα ερωτθματολόγιο που διερευνά τισ γνϊςεισ, τισ 
εμπειρίεσ και τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθ λειτουργία και τισ 
αρμοδιότθτεσ του ςυλλόγου διδαςκόντων. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ λειτουργία του 
ςυλλόγου ςτθν πράξθ και οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ λειτουργία του, 
διαφοροποιοφνται ςε ςθμαντικό βακμό από το νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ του 
ςυλλόγου.   
 

Λζξεισ – κλειδιά: Χφλλογοσ, εκπαιδευτικόσ, απόφαςθ 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 
 

Ψο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό ςφςτθμα ανικει διοικθτικά ςτισ αρμοδιότθτεσ του 
Ωπουργείου Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, το οποίο ςχεδιάηει και υλοποιεί 
τθν εκάςτοτε επίςθμθ εκνικι πολιτικι. Ωποςτθρίηεται, ωςτόςο, ζνα πλαίςιο 
«αποςυγκεντρωτικό» και «αποκεντρωτικό», τόςο ςε επίπεδο περιφερειακό, όςο και 
ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, θ οποία και αποτελεί το κφτταρο του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ. Διαμορφϊνεται ζτςι μια «εςωτερικι» εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, με βαςικό όργανο το ςφλλογο διδαςκόντων, ςτο πλαίςιο τθσ 
εκνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που διαμορφϊνεται και αςκείται κεντρικά24. 
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 
 
2.1. Λιψθ αποφάςεων 
 

Θ οργάνωςθ, ωσ διοικθτικι λειτουργία, αποβλζπει ςτθν επιλογι του 
κατάλλθλου οργανωτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά και ςτθν επιλογι των κατάλλθλων 
μεκόδων για τθν εςωτερικι διάρκρωςθ ενόσ οργανιςμοφ. Χτθ διοίκθςθ των ςχολείων 

                                                           
24Παυρογιϊργοσ Γ. (1999α) Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν και Επιμορφωτικι Υολιτικι ςτθν Ελλάδα. Χτο: 
Χυλλογικό των Αν. Ακαναςοφλα- Φζππα, Χ. Ανκοποφλου, Χ.Ξατςουλάκθ, Γ. Παυρογιϊργου: Διοίκθςθ 
Εκπαιδευτικϊν Πονάδων, τομ.Βϋ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. ΕΥΑ, Υάτρα, ς. 138.    
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θ λιψθ και εκτζλεςθ αποφάςεων είναι ςθμαντικι για τθν αποτελεςματικότθτα, και 
βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ25. Αναηθτϊντασ τον 
προςδιοριςμό ςτο λεξικό του όρου απόφαςθ, βρζκθκε πωσ αυτι ορίηεται ωσ το 
αποτζλεςμα επιλογισ.  Σ οριςμόσ αυτόσ ςυνδζεται με τθν οριοκζτθςθ τθσ ζννοιασ 
από τουσ Butler και Drucker, που κεωροφν τθν απόφαςθ «ωσ μια διαδικαςία επιλογισ 
μιασ πορείασ δράςθσ ανάμεςα ςε ζναν αρικμό εναλλακτικϊν λφςεων για τθν επίτευξθ 
κάποιου ςυγκεκριμζνου ςτόχου»26. Χφμφωνα με τθν Ακαναςοφλα-Φζππα27, 
«εκπαιδευτικι απόφαςθ είναι θ ςυνειδθτι ζκφραςθ βοφλθςθσ επιλογισ μιασ 
ενζργειασ από ζνα μονομελζσ ι ςυλλογικό όργανο τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχει τθ 
ςχετικι εξουςία (αρμοδιότθτα, εξουςιοδότθςθ) για να εκφράςει αυτι τθ βοφλθςθ, 
και θ οποία,  ανάλογα με τθ μορφι και το όργανο που αποφαςίηει ςτοχεφει ςτθν 
επίτευξθ ενόσ ςτόχου που αφορά: α) ςτθ ςυμπεριφορά είτε του ςυνόλου των 
εργαηομζνων ι εμπλεκομζνων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι ςτον εκπαιδευτικό 
οργανιςμό, είτε μιασ ομάδασ εργαηομζνων και εμπλεκομζνων, είτε ενόσ ατόμου, β) 
ςτα κάκε φφςθσ μζςα που χρθςιμοποιεί το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι θ εκπαιδευτικι 
μονάδα και γ) ςτισ ςχζςεισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ι τθσ εκπαιδευτικισ 
μονάδασ με παράγοντεσ εκτόσ αυτοφ ι αυτισ». Ζτςι θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
εμπλζκεται και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ και κεωρείται ςθμαντικι γιατί 
ςυνδζεται με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ςχολικισ ηωισ, με τθ διευκζτθςθ και 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τελικά με τθ βιωςιμότθτα ενόσ εκπαιδευτικοφ 
οργανιςμοφ.   

Σι αποφάςεισ που λαμβάνονται ςτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ διακρίνονται ςε 
ατομικζσ, που λαμβάνονται από ζνα μόνο ςτζλεχοσ, και ςε ςυλλογικζσ που 
λαμβάνονται από μια ομάδα ατόμων. Σι αποφάςεισ που λαμβάνονται από το 
ςφλλογο διδαςκόντων είναι ςυλλογικζσ λειτουργικζσ αποφάςεισ, αφοφ λαμβάνονται 
από κατϊτερα ςτελζχθ και ςχετίηονται με τισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ του 
οργανιςμοφ. 

Χφμφωνα με τθ Χατηθπαναγιϊτου3, οι ςυλλογικζσ αποφάςεισ αυξάνουν τθν 
πικανότθτα εφρεςθσ κατάλλθλθσ λφςθσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ πολλϊν 
ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ιςότιμα. 
 
2.2. Συμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων: Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων 
 

Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων είναι ςθμαντικι για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, γιατί νιϊκουν ζτςι ότι αςκοφν ζλεγχο ςτο εργαςιακό τουσ 
περιβάλλον28.  Φαίνεται  όμωσ πωσ ζνα μζροσ των εκπαιδευτικϊν «τρομάηει» με αυτι 
τθ ςυμμετοχι, είτε για τι δεν γνωρίηει πϊσ να ςυμμετζχει, είτε γιατί αγνοεί ότι μπορεί 
να ςυμμετζχει. Χτόχοσ του διευκυντι κα πρζπει να είναι να πείςει τουσ 

                                                           
25

Ακαναςοφλα-Φζππα, Α. (2008) Εκπαιδευτικι διοίκθςθ και οργανωςιακι ςυμπεριφορά. Ακινα, ϋΛων. 
26

Χατηθπαναγιϊτου, Υ. (2003), Θ διοίκθςθ του ςχολείου και θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων.  Κεςςαλονίκθ, Αφοί Ξυριακίδθ. 
27

 Ακαναςοφλα – Φζππα, Α., Ανκοποφλου Χ., Ξατςουλάκθσ Χτ., & Παυρογιϊργοσ Γ. (1999). Διοίκθςθ 
Εκπαιδευτικϊν Πονάδων, Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκδόςεισ Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο, 
Υάτρα. 
28

Pashiardis, P. (1994) Teacher participation in decision making. International Journal of educational 
management, 8, (5), pp 14-17. 
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εκπαιδευτικοφσ ότι θ ςυμμετοχι αυτι ζχει ωσ ςκοπό τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ 
ςχολικισ μονάδασ.  

Θ λειτουργία  και θ αποτελεςματικότθτα του ςυλλόγου διδαςκόντων προκφπτει 
από τθν αξιοποίθςθ των εμπειριϊν όλων όςων ςυμμετζχουν ςτο ςχολικό οργανιςμό 
και  απαιτεί να ςυντρζχουν κάποιεσ προχποκζςεισ. Θ λειτουργία τζτοιων ομάδων 
επθρεάηεται από παράγοντεσ όπωσ το μζγεκοσ, τα χαρακτθριςτικά των μελϊν τθσ, θ 
ςυνοχι τθσ, θ θγεςία και το κλίμα τθσ ομάδασ29. Ψο μεγάλο μζγεκοσ τθσ ομάδασ 
άλλοτε βοθκά τθ λιψθ αποφάςεων και άλλοτε δρα αναςταλτικά δυςκολεφοντασ τθ 
ςυμμετοχι των μελϊν. Θ προςωπικότθτα των μελϊν κακϊσ και οι γνϊςεισ και οι 
ικανότθτεσ τουσ επιδροφν ςτθ ςυνεργαςία τουσ ςε ςχζςθ με το ζργο του ςυλλόγου, 
κακϊσ καλοφνται να εκφράςουν και να εκκζςουν απόψεισ, και να εφαρμόςουν 
καινοφργιεσ μεκόδουσ με επιςτθμονικό τρόπο. Θ φπαρξθ ςυνοχισ ςτθν ομάδα είναι 
ςτοιχείο που μπορεί να ελαττϊςει τισ ςυγκροφςεισ και να βοθκιςει ςτθ ςυναίνεςθ, 
επικοινωνία και τελικά ςτθν ικανοποίθςθ. Θ ςυμπεριφορά του διευκυντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ επθρεάηει επίςθσ τθ λειτουργικότθτά τθσ. Ψζλοσ το κλίμα που 
διαμορφϊνεται ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ επθρεάηει τθν επικοινωνία και τθ 
ςυνεργαςία μεταξφ τουσ και τελικά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ζργο τθσ ομάδασ. 

Ερευνϊντασ τθ ςχετικι βιβλιογραφία διαπιςτϊκθκε ζλλειψθ μεγάλου αρικμοφ 
ερευνϊν που να μελετοφν τισ απόψεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων των ςχολικϊν 
μονάδων ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, 
ςφμφωνα με το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο. Αποφαςίςτθκε ζτςι να μελετθκοφν ςτθν 
εργαςία αυτι  οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ αφοροφν τισ παραπάνω 
πτυχζσ.  

Ψα ερωτιματα που απαςχόλθςαν είναι αν οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν ςε πολυκζςια ςχολεία, γνωρίηουν τισ αρμοδιότθτεσ του 
ςυλλόγου διδαςκόντων, μποροφν να ανακαλζςουν και να αναφζρουν εμπειρίεσ τουσ 
από τον τρόπο λειτουργίασ του, τθ ςυχνότθτα και κεματολογία των ςυνεδριάςεϊν 
του, τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα και αν ενθμερϊνονται 
από το διευκυντι για τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ ωσ μζλθ του ςυλλόγου. 
Επίςθσ αποφαςίςτθκε να ερευνθκοφν τα πικανά προβλιματα ςτθ λειτουργία του 
ςυλλόγου διδαςκόντων και το πϊσ βιϊνουν και αποτιμοφν οι ίδιοι οι Ζλλθνεσ 
εκπαιδευτικοί τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διοίκθςθ του ςχολείου. 

Ψα παραπάνω ερωτιματα προζκυψαν με βάςθ το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο 
και τθ διοικθτικι οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ αυτό ζχει 
διαρκρωκεί και λειτουργεί ζωσ ςιμερα. 

 
2.3. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ 
 

Χκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να μελετιςει κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί τθσ 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν γνϊςθ των αρμοδιοτιτων τουσ ωσ μζλθ του 

                                                           
29

Χαΐτθσ, Χ. (2005),  Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα: αυτοζκδοςθ. 
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ςυλλόγου διδαςκόντων και αν ο ςφλλογοσ διδαςκόντων των ςχολείων λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

 
2.4. Υποκζςεισ 

1. Θ προχπθρεςία ςυςχετίηεται κετικά με τθ γνϊςθ των αρμοδιοτιτων του Χυλλόγου 
Διδαςκόντων. 
2. Θ εμπειρία ωσ Διευκυντισ ι ωσ Υροϊςτάμενοσ ςχολικισ μονάδασ ςυςχετίηεται 
κετικά με τθ γνϊςθ των αρμοδιοτιτων του Χυλλόγου Διδαςκόντων. 
3. Θ γνϊςθ των αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Χυλλόγου Διδαςκόντων 
ςυςχετίηεται αρνθτικά με τισ ςυγκροφςεισ. 
4. Θ προχπθρεςία των εκπαιδευτικϊν ςυςχετίηεται με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
ςφλλογο ωσ ειςθγθτζσ. 
5. Σι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να επιμερίηεται θ ευκφνθ για οικονομικά, 
εκπαιδευτικά και διοικθτικά κζματα ανάμεςα ςτο Διευκυντι και το Χφλλογο 
Διδαςκόντων. 
 

3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 

3.1. Δείγμα 

Χτθν ζρευνα πιραν μζροσ 86 εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από το 
Ρ. Παγνθςίασ και το Ρ. Δράμασ, που επιλζχκθκαν με τυχαίο τρόπο και ςυμμετείχαν 
εκελοντικά. Σι άνδρεσ ιταν 26 (30,2%) και οι γυναίκεσ 60 (69,8%). Σ μζςοσ όροσ 
θλικίασ ιταν τα 41,27 ζτθ και ο μζςοσ όροσ προχπθρεςίασ ςτο ςχολείο που 
υπθρετοφν  ςιμερα ιταν τα 5,74 ζτθ. 

 
3.2. Το Ερωτθματολόγιο  

Ψο εργαλείο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα είναι ζνα 
ερωτθματολόγιο που περιλαμβάνει ςτο πρϊτο μζροσ του τα δθμογραφικά ςτοιχεία 
των εκπαιδευτικϊν: Φφλο, ςπουδζσ, θλικία, προχπθρεςία ωσ εκπαιδευτικοί και 
διευκυντζσ, μζγεκοσ και είδοσ ςχολικισ μονάδασ. 

Χτο δεφτερο μζροσ με 10 ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ τφπου επιχειρείται 
να διερευνθκοφν οι γνϊςεισ, οι προςωπικζσ εμπειρίεσ και οι απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν για τθ λειτουργία του ςυλλόγου. 

Σι γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν διερευνϊνται με προτάςεισ/δθλϊςεισ  που 
εξετάηουν το κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν τθ κεματολογία των 
ςυνεδριάςεων του Χυλλόγου για κζματα εκπαιδευτικά, διοικθτικά και οικονομικά 
όπωσ: «Υρογραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων», «Ξατανομι τμθμάτων», 
«Ξατανομι δαπανϊν λειτουργίασ ι επιςκευισ ςχολείου». 

Σι εμπειρίεσ τουσ από τθ λειτουργία του ςυλλόγου εξετάηονται με ερωτιςεισ 
του τφπου: «Ωπιρξαν ςτο ςχολείο ςασ  ςυγκροφςεισ  κατά τθ διαδικαςία ςφγκλιςθσ 
του ςυλλόγου διδαςκόντων;», «Ζχετε κάνει ποτζ ειςιγθςθ ςε ςυνεδρίαςθ του 
ςυλλόγου διδαςκόντων του ςχολείου ςασ;». 

Ψζλοσ με μια ςειρά από προτάςεισ/δθλϊςεισ εξετάηονται οι απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το ποιον επικυμοφν να  είναι αρμόδιοσ, ο ςφλλογοσ 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-84- 

 

διδαςκόντων, ο διευκυντισ ι και οι δφο, για μια ςειρά από διοικθτικά, εκπαιδευτικά, 
οικονομικά κζματα. 

 
 

3.3. Τρόποσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

Για τθν ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο SPSS και διεξιχκθςαν 
αναλφςεισ ςυςχζτιςθσ για να ελεγχκοφν οι υποκζςεισ που είχαν τεκεί. 
 

4. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα 

Χε ζνα ςχολείο πζρα από τθν  εφρυκμθ λειτουργία του είναι ςθμαντικό να 
λαμβάνονται αποφάςεισ δθμοκρατικά, ςυμμετοχικά και οι εκπαιδευτικοί να μθν 
περιορίηουν τον εκπαιδευτικό τουσ ρόλο μόνο μζςα ςτθν τάξθ αλλά να ςυνδζονται 
οργανικά με τθ λιψθ αποφάςεων, να εκκζτουν απόψεισ και προτάςεισ, να 
δραςτθριοποιοφνται και να ενδιαφζρονται για τθν ςυνολικι λειτουργία και πρόοδο 
του ςχολείου ςτα πλαίςια μιασ oλιςτικισ και ςυςτθμικισ κεϊρθςθσ τθσ λειτουργίασ 
του ςχολείου και του ρόλου τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν. 

Κεωρϊντασ ωσ ζνα ποςοτικό χαρακτθριςτικό τθσ καλισ λειτουργίασ του 
ςυλλόγου το πόςεσ  φορζσ ςυγκλικθκε ο ςφλλογοσ, παρουςιάηεται από τθν ζρευνα  
ζνα ποςοςτό που δεν ικανοποιεί επαρκϊσ τθν προβλεπόμενθ από το νόμο ποςοτικι 
λειτουργία του ςυλλόγου, από τζςςερισ δθλαδι φορζσ και πάνω το χρόνο. Χτθν 
παροφςα ζρευνα λίγο πάνω από το μιςό των εκπαιδευτικϊν απάντθςε πωσ ο 
ςφλλογοσ ςυνεδρίαςε πάνω από το προβλεπόμενο όριο των τεςςάρων φορϊν το 
χρόνο. Ψο υπόλοιπο ποςοςτό μοιράςτθκε ςτο προβλεπόμενο από το νόμο ποςό, με 
αυτό κάτω από το προβλεπόμενο.  

Λδιαίτερθ ςθμαςία όμωσ ζχει  ςτθν παροφςα μελζτθ θ διερεφνθςθ τθσ ποιοτικισ 
λειτουργίασ του ςυλλόγου ςτο επίπεδο των ςχολικϊν μονάδων. Χτοιχείο που πικανϊσ 
αναδεικνφει  τθν ποιοτικι λειτουργία του είναι θ  διερεφνθςθ ςε πρϊτθ φάςθ του 
κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί ζχουν πλιρθ αντίλθψθ για τισ αρμοδιότθτζσ του. Πε μια 
ςειρά προτάςεων/δθλϊςεων κλειςτοφ τφπου, ναι ι όχι, παρατζκθκαν κζματα που 
αποτελοφν λόγουσ για ςφγκλθςι του. Σι διαφοροποιιςεισ ςτα ποςοςτά όςων τα 
κεωροφν λόγο ι όχι ςφγκλθςθσ του ςυλλόγου παρουςιάηουν ωσ ζνα πρϊτο γενικό 
ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ζλλειμμα γνϊςθσ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τα κζματα 
που αυτόσ επιλαμβάνεται. Ψα κζματα που ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό 
από τθν ζρευνα και τα αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί ωσ κζματα αρμοδιότθτασ 
του ςυλλόγου είναι  θ κατανομι των τμθμάτων τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ κατανομι 
αρμοδιοτιτων για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ο προγραμματιςμόσ των εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων του ςχολείου και θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων μακθτϊν του 
ςχολείου. Αναφζρονται όμωσ, με μικρότερο ποςοςτό κετικϊν απαντιςεων μια ςειρά 
από κζματα που αποτελοφν κορμό των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου. Υικανά αυτό 
οφείλεται ςτο ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν κυρίωσ για κζματα που αφοροφν τθν 
τάξθ τουσ και τθν ατομικι τουσ δουλειά ς’ αυτι, και ςτο ότι το ενδιαφζρον τουσ δεν 
προεκτείνεται ςε γενικότερα κζματα λειτουργίασ του ςχολείου. 

Ψο γνωςτικό αυτό ζλλειμμα ςυνδζεται και με τα αποτελζςματα  τθσ 
διερεφνθςθσ τθσ υπόκεςθσ αν θ μεγαλφτερθ προχπθρεςία ζχει κετικι ςυςχζτιςθ με 
καλφτερθ γνϊςθ των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου. Ψα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 
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υπάρχει κετικι ςυςχζτιςθ με όςουσ ζχουν κυρίωσ μεγάλθ προχπθρεςία. Υροφανϊσ θ 
μεγαλφτερθ προχπθρεςία ςυνεπάγεται μεγαλφτερθ εμπειρία και καλφτερθ γνϊςθ 
των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου αφινοντασ ζξω τουσ νζουσ ςτθν υπθρεςία 
εκπαιδευτικοφσ. Επίςθσ ςτθν επόμενθ υπόκεςθ για το αν θ υπθρεςία ωσ διευκυντισ 
ςχετίηεται ςτατιςτικά ςθμαντικά με τθ γνϊςθ για τισ αρμοδιότθτεσ του ςυλλόγου θ 
υπόκεςθ επιβεβαιϊκθκε, κακϊσ οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί που είχαν υπθρετιςει 
ωσ διευκυντζσ ι προϊςτάμενοι παρουςίαςαν  καλφτερθ  γνϊςθ των αρμοδιοτιτων του 
ςυλλόγου. Από τα παραπάνω ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ζλλειμμα 
γνϊςθσ των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου κάτι που φαίνεται να αφορά ιδιαίτερα τουσ 
νεότερουσ  ςτθν υπθρεςία εκπαιδευτικοφσ.  

Πια άλλθ πλευρά που άπτεται τθσ ποιοτικισ λειτουργίασ του ςυλλόγου 
διδαςκόντων είναι το κζμα των ςυγκροφςεων που προκφπτουν ςτα πλαίςια τθσ 
ςφγκλθςισ του. Ψο 1/3 περίπου των εκπαιδευτικϊν του δείγματοσ ζχει ςυναντιςει 
ςυγκροφςεισ ςτα πλαίςια των ςυνεδριάςεων του ςυλλόγου. Θ αιτία των ςυγκροφςεων 
που ανζφερε θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν ιταν οι διαφωνίεσ ςε ςχζςθ με τθ 
κεματολογία ςφγκλθςθσ του ςυλλόγου. Αναφορικά με το κζμα των ςυγκροφςεων, 
διατυπϊκθκε θ υπόκεςθ αν θ γνϊςθ των αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του 
Χυλλόγου Διδαςκόντων ςυςχετίηεται αρνθτικά με τισ ςυγκροφςεισ. Ψα αποτελζςματα 
δεν επιβεβαίωςαν τθν υπόκεςθ ςτθν παροφςα ζρευνα.  Ψο κζμα των ςυγκροφςεων 
που προκφπτουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου πικανόν να ςυνδζεται με το μθ 
κακοριςμό ςαφϊν πλαιςίων λειτουργίασ του ςυλλόγου και τθ μθ εφαρμογι ςε 
ικανοποιθτικό βακμό ενόσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςυλλόγου, όπωσ 
προζκυψε επίςθσ από τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ενδζχεται μάλιςτα θ 
φπαρξθ ςυγκροφςεων, να αποτελεί επιπλζον αναςχετικό παράγοντα ςτθν καλλιζργεια 
τθσ ςυλλογικισ κουλτοφρασ ςτθ λιψθ αποφάςεων με αποτζλεςμα να προκρίνεται θ 
λιψθ κάποιων αποφάςεων από το διευκυντι προσ αποφυγι τριβϊν και 
ςυγκροφςεων. 

Θ διάκεςθ για εκχϊρθςθ μιασ ςειράσ των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ προσ το διευκυντι παρουςιάηεται με τισ απαντιςεισ τουσ ςτθν 
ερϊτθςθ για το τα ποια κζματα κεωροφν ότι πρζπει να είναι ςτθν απόλυτθ 
αρμοδιότθτα του ςυλλόγου  διδαςκόντων, του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι και 
των δφο. Πια ςειρά από εκπαιδευτικά, οικονομικά και διοικθτικά κζματα ςφμφωνα 
με τθν αντίλθψθ ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν αφινονται ςτθ 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του διευκυντι. Υικανόν ο ςυνδυαςμόσ μθ επαρκοφσ 
γνϊςθσ των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου, με τισ ςυγκροφςεισ που προκφπτουν και τθ 
μθ αποτελεςματικι λειτουργία του ςυλλόγου εν γζνει οδθγοφν πολλοφσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν επιλογι τθσ εκχϊρθςθσ κάποιων αρμοδιοτιτων ςτο διευκυντι. 

Αναφορικά με τθσ ειςθγιςεισ που ζχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί για ςυηιτθςθ 
ςτο ςφλλογο, θ ζρευνα παρουςιάηει λίγο πάνω από το μιςό των  εκπαιδευτικϊν να 
ζχουν ειςθγθκεί ζςτω μια φορά κάποιο κζμα, με κυριότερεσ αναφορζσ να γίνονται 
ςτα εκπαιδευτικά κζματα. Θ υπόκεςθ τθσ ζρευνασ ότι θ προχπθρεςία των 
εκπαιδευτικϊν ςυςχετίηεται κετικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςφλλογο ωσ ειςθγθτζσ 
δεν επιβεβαιϊκθκε. Υικανά αυτό να εξθγείται από τον αυξθμζνο ενκουςιαςμό των 
νζων εκπαιδευτικϊν και ίςωσ τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ ι τθν κοφραςθ από τουσ 
μεγαλφτερουσ ςυναδζλφουσ. 
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Χυνοψίηοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ θ λειτουργία του ςυλλόγου ςτα 
ςχολεία που διερευνικθκαν δεν αποτελεί ςτο βακμό που κα ζπρεπε τον πυρινα των 
αποφάςεων και το κζντρο εξελίξεων όλων των πλευρϊν τθσ διοικθτικισ, 
εκπαιδευτικισ και οικονομικισ πολιτικισ του ςχολείου ςε ςυνδυαςμό πάντα με το 
ρόλο του διευκυντι. 

Σι εκπαιδευτικοί ζρχονται αντιμζτωποι με ολοζνα περιςςότερεσ προκλιςεισ 
πζρα από τισ πάγιεσ δυςκολίεσ του επαγγζλματοσ. Χτισ νζεσ επαγγελματικζσ 
απαιτιςεισ ςυγκαταλζγονται θ πίεςθ για αλλαγζσ, για αποδοτικότθτα και αξιολόγθςθ, 
θ πλθκϊρα καινοτομιϊν και ρόλων που καλείται να υιοκετιςει ο εκπαιδευτικόσ30. 
Επιπλζον απαιτοφνται νζεσ δεξιότθτεσ για τθ διαχείριςθ μακθτϊν με μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ και δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ που εντάςςονται ςτο κοινό ςχολείο 
επιβεβαιϊνοντασ το γεγονόσ πωσ οι εκπαιδευτικοί του ςιμερα ζρχονται αντιμζτωποι 
με ολοζνα και περιςςότερεσ ςτρεςογόνεσ καταςτάςεισ31. Χαν αποτζλεςμα, θ 
επιπλζον διάκεςθ και ο χρόνοσ που χρειάηεται για να αςχολθκοφν ενεργθτικά οι 
εκπαιδευτικοί με το ςφνολο των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου περιορίηονται. 

Θ δυνατότθτα που δίνεται από το νόμο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ζχουν 
αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ, προςκροφει επίςθσ ςτθν ζλλειψθ διεξοδικισ ενθμζρωςθσ 
και παρϊκθςθσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ λιψθ αποφάςεων. Θ δθμιουργία 
κινιτρων, θ καλλιζργεια ςυμμετοχικισ νοοτροπίασ και ενόσ δθμοκρατικοφ κλίματοσ 
είναι κετικοί παράγοντεσ που μποροφν να ευνοθκοφν από τθν πλευρά των 
διευκυντϊν αλλά και να αποτελζςουν επιπλζον ςτόχο ςτα πλαίςια τθσ βελτίωςθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Χτουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ ςυμπεριλαμβάνεται το μικρό ςχετικά 
ερευνθτικό δείγμα, ο περιοριςμόσ τθσ ζρευνασ ςε δφο μόνο νομοφσ και θ μθ 
αναλογικι αντιπροςϊπευςθ των διαβακμίςεων όςον αφορά τθν  προχπθρεςία. Ωσ εκ 
τοφτου, θ διατφπωςθ γενικεφςεων ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να κεωρείται 
αςφαλισ. 

Σ τφποσ του διευκυντι του ςχολείου, θ μικροπολιτικι, το ςχολικό κλίμα που 
επικρατεί ανάμεςα ςτο προςωπικό, το εργαςιακό ςτρεσ, πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ 
των εκπαιδευτικϊν, το φφλο, θ ενθμζρωςθ και θ παρϊκθςθ που δζχονται από το 
διευκυντι, πικανόν να αποτελοφν παράγοντεσ που ευνοοφν ι αποτρζπουν τθν 
ςυμμετοχι και τθ ςωςτι λειτουργία του ςυλλόγου και  είναι κζματα που χριηουν 
περαιτζρω διερεφνθςθσ. 
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Περίλθψθ 
 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να επεκτείνει τθ ςχετικι μελζτθ ςτθν ζρευνα για 
το ςυναίςκθμα ςτθν θγεςία, με τθ μελζτθ των διαπροςωπικϊν ςχθμάτων και τθσ 
ρφκμιςθσ ςυναιςκιματοσ. Εξετάςτθκε θ ςχζςθ 39 διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων με 
το ςυναίςκθμα, τθν ικανοποίθςθ και τθν ψυχικι καταπόνθςθ ςτθν εργαςία 269 
υφιςταμζνων – εκπαιδευτικϊν. Τα αποτελζςματα ςυγκλίνουν με ανάλογεσ μελζτεσ, 
ςτισ οποίεσ διαφαίνεται ότι οι ςυναιςκθματικζσ ικανότθτεσ των προϊςταμζνων 
επθρεάηουν τουσ υφιςταμζνουσ άμεςα και ζμμεςα, μζςω τθσ κοινωνικισ εκφοράσ τθσ 
ςυναιςκθματικότθτασ και τον τρόπο με τον οποίο αυτι γίνεται κατανοθτι από τουσ 
υφιςταμζνουσ.  
 
Λζξεισ – κλειδιά: Χυναίςκθμα, ικανοποίθςθ, διαπροςωπικά ςχιματα 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 
 

Χτα πλαίςια του κοινωνικοφ γίγνεςκαι, ο άνκρωποσ αλλθλεπιδρά ςυνεχϊσ και 
αναπόφευκτα με άλλουσ ανκρϊπουσ. Χφμφωνα με τον Parkinson (1995), οι άλλοι 
άνκρωποι είναι το πιο ςυχνό αίτιο πρόκλθςθσ ςυναιςκιματοσ. «Το ςυναίςκθμα 
αποτελεί εξίςου προϊόν κοινωνικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ αποτελεί και προϊόν ενδο-
ατομικϊν διαδικαςιϊν και ο εργαςιακόσ χϊροσ ςυνιςτά το πεδίο, όπου θ αλικεια τθσ 
παραπάνω πρόταςθσ αναδεικνφεται με τθ μεγαλφτερθ ευκρίνεια» (Garcia-Prieto, 
Mackie, Tran & Smith, 2007, ς. 175). 

Ψα Διαπροςωπικά ςχιματα ι Ψφποι Δεςμοφ είναι μια ψυχολογικι κεϊρθςθ που 
επικεντρϊνεται ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
ψυχοςυναιςκθματικισ εξζλιξθσ του ατόμου, ςτθριηόμενθ κυρίωσ ςτθν άποψθ ότι τα 
γνωςτικά και ςυναιςκθματικά ςχιματα για τον εαυτό και τουσ άλλουσ, οι τρόποι 
δθλαδι με τουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ, είναι ςτθ 
βάςθ τουσ διαπροςωπικά και αποτελοφν ςυνάρτθςθ τθσ εγγφτθτασ με τθν οποία 
αντιλαμβανόμαςτε τθ ςχζςθ αυτι (Ξαφζτςιοσ, 2005, ς. 32).  
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2. Κυρίωσ Μζροσ 
 
Υλικοσ ερευνϊν (Bartholomew, 1993; Collins & Read, 1994; Shaver, Collins & 

Clark, 1996) ζχουν δείξει ότι τα Ενεργά Ποντζλα Δεςμοφ αφοροφν εςωτερικζσ 
αναπαραςτάςεισ για το ίδιο το άτομο και τουσ άλλουσ γφρω του και εκπορεφονται 
από τισ εμπειρίεσ ςτισ ςχζςεισ του ςτθν παιδικι θλικία και τθν εφθβεία και 
μεταφζρονται ςτισ περαιτζρω ςχζςεισ του ατόμου ςε όλο το φάςμα τθσ ηωισ.  

 
Τφποι δεςμοφ 
 
Σ αςφαλισ τφποσ δεςμοφ ενζχει γνωςτικά – ςυναιςκθματικά ςχιματα κετικά 

για τον εαυτό του και τουσ άλλουσ και ζχει μια λειτουργικι ρφκμιςθ των 
ςυναιςκθμάτων. Χαρακτθρίηεται από υψθλά επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ και ζχει γενικά 
τθν προςδοκία ότι ο κοινωνικόσ περίγυροσ κα ανταποκρικεί όταν κάποιοσ το 
χρειαςτεί. 

Σ τφποσ αποφυγισ ςχετίηεται με αρνθτικά μοντζλα για τον εαυτό ι τουσ άλλουσ 
και διακρίνεται ςε δυο περαιτζρω τφπουσ: τον απορριπτικό (avoidant- dismissing) και 
τον φοβικό (avoidant- fearfull). Σ απορριπτικόσ τφποσ ζχει γενικά μια εξιδανικευμζνα 
κετικι εικόνα για τον εαυτό (ιδεατό εγϊ) και μια αρνθτικι εικόνα για τουσ άλλουσ και 
ακολουκεί ςτρατθγικζσ απϊκθςθσ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων. Είναι ςυνικωσ 
άτομα που είχαν γονείσ απόμακρουσ, αλλά που γενικά φρόντιηαν για τισ ανάγκεσ 
τουσ. 

Σ φοβικόσ τφποσ ζχει μια αρνθτικι εικόνα και για τον εαυτό και για τουσ 
άλλουσ. Είναι ςυνικωσ άτομο με γονείσ επικετικοφσ ι που ζπαςχαν από κατάκλιψθ. 
Ακολουκεί ςτρατθγικζσ υπερ-δραςτθριοποίθςθσ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων όπωσ 
και ο ζμμονοσ τφποσ (preoccupied) που ςτο γνωςτικό επίπεδο χαρακτθρίηεται από 
αρνθτικι εικόνα για τον εαυτό και μια κετικι εικόνα για τουσ άλλουσ, γεγονόσ που τον 
κακιςτά υποχωρθτικό και εφκολο ςε εκμετάλλευςθ ςυναιςκθματικά.  

 
φκμιςθ ςυναιςκιματοσ 
 
Θ ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων (emotion regulation) αποτελεί ζνα ςτακερό 

χαρακτθριςτικό τθσ οργάνωςθσ των τφπων δεςμοφ ςτουσ ενιλικεσ (Fuendeling, 1998). 
Ζτςι, άτομα με αςφαλι τφπο δεςμοφ διακρίνονται από τα αναςφαλι άτομα ςτθ βάςθ 
του αν θ οργάνωςθ των ςυναιςκθμάτων είναι λειτουργικι ι μθ (Cassidy & Kobak, 
1988; Kobak, Sudler & Gamble, 1992; Kobak & Sceery, 1988). Άτομα με αναςφαλι 
τφπο δεςμοφ (ζμμονο, αποφυγισ- φοβικό, αποφυγισ – απορριπτικό) χαρακτθρίηονται 
από αδφναμθ δομι του «εγϊ», περιςςότερο άγχοσ και επικετικότθτα ςε ςχζςθ με τα 
αςφαλι άτομα. Σ ζμμονοσ τφποσ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτα αρνθτικά 
ςυναιςκιματα (Dozier & Kobak, 1992) ενϊ τα άτομα με τφπο αποφυγισ καταπιζηουν 
πολφ τα ςυναιςκιματά τουσ. Ψα αςφαλι άτομα αναφζρουν περιςςότερο κετικά παρά 
αρνθτικά ςυναιςκιματα, τόςο ςτισ ςχζςεισ τουσ όςο και ατομικά (Kafetsios, 1994; 
Simpson, 1990). 

Ψο ςυναίςκθμα μπορεί να αποτελζςει τον κρίκο μεταξφ εργαςίασ και 
ςυμπεριφοράσ του ατόμου (Fischer,2000). Θ δυνατότθτα ελζγχου του είναι καίριασ 
ςθμαςίασ για τον κακζνα. Αρκεί να αναλογιςτεί κανείσ πόςο πρόςφορο είναι για τθν 
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ψυχικι υγεία κάκε ατόμου να μπορεί να μειϊνει τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που 
προκαλοφνται ςε κακθμερινό πλαίςιο από τισ εκάςτοτε αντιξοότθτεσ και να 
επικεντρϊνεται ςτα κετικά ςυναιςκιματα που οδθγοφν ςε κετικι διάκεςθ και τθν 
ψυχικι θρεμία. Σι ςτρατθγικζσ ρφκμιςθσ του ςυναιςκιματοσ πθγάηουν από τον τφπο 
δεςμοφ του ατόμου. 

Θ ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων κεωρείται πωσ είναι θ ςυνειδθτι και 
αςυνείδθτθ προςπάκεια που κάνει κάποιοσ για να αυξιςει, να διατθριςει ι να 
μειϊςει διάφορεσ όψεισ των ςυναιςκθμάτων που βίωςε (John & Gross, 2004). 

Ωπάρχουν δυο ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ ρφκμιςθσ ςυναιςκθμάτων: Θ 
γνωςτικι επανεκτίμθςθ (Cognitive reappraisal) και θ εκφραςτικι απόκρυψθ/ 
καταςτολι (expressive suppression).  

Θ γνωςτικι επανεκτίμθςθ είναι μια ςτρατθγικι που περιλαμβάνει τθ γνωςτικι 
επεξεργαςία του γεγονότοσ που προκαλεί το ςυναίςκθμα με ζναν τρόπο που αλλάηει 
τθ ςυναιςκθματικι επίδραςθ. Αυτόσ ο τφποσ ςτρατθγικισ οδθγεί ςε αλλαγζσ ςτα 
ςυναιςκιματα που κάποιοσ ζχει νοιϊςει. Θ εκφραςτικι απόκρυψθ/ καταςτολι είναι 
μια ςτρατθγικι που περιλαμβάνει τθ ςυνειδθτι αναχαίτιςθ των ςυναιςκθματικϊν 
εκφραςτικϊν ςυμπεριφορϊν κάποιου. Σι δυο ςτρατθγικζσ ςυναιςκθματικισ 
ρφκμιςθσ είναι εννοιολογικά διακριτζσ από άλλεσ ςυναιςκθματικζσ διαδικαςίεσ όπωσ 
θ ρφκμιςθ τθσ διάκεςθσ (Gross, 1999). 

Αυτζσ οι δυο ρυκμιςτικζσ ςτρατθγικζσ τθσ ςυναιςκθματικισ επανεκτίμθςθσ και 
απόκρυψθσ/ καταςτολισ ζχουν επιπτϊςεισ για το προςωπικό ευ ηθν, τα 
ςυναιςκιματα (Gross, 2002) και για τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτο ότι 
διαμορφϊνουν ςυναιςκιματα που ζχουν βιωκεί και εκφραςτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ 
καταςτάςεισ (Frijda, 1993) που όμωσ ςκιαγραφοφνται αργότερα. 

 
Θγεςία 
 
Θ ρφκμιςθ ςυναιςκιματοσ αποτελεί όμωσ και δεξιότθτα τθσ αποτελεςματικισ 

θγεςίασ (Humphrey, 2002; Weiss & Cropanzano, 1996). Ειδικότερα, οι θγζτεσ 
λειτουργϊντασ ωσ διαχειριςτζσ των ςυναιςκθμάτων τθσ ομάδασ καταφζρνουν να 
βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ και τθν παραγωγικότθτα των υφιςτάμενων (Pirola-Merlo et 
al., 2002) και να ςυντθροφν το κετικό ςυναίςκθμα τθσ ομάδασ (McColl-Kennedy & 
Anderson, 2002). Αυτι θ ικανότθτα του θγζτθ φαίνεται πιο χριςιμθ ςε ςτιγμζσ 
δυςκολιϊν και αμφιςβιτθςθσ (Pescolido, 2002). Θ ρφκμιςθ του ςυναιςκιματοσ 
κεωρείται και από τουσ Newcombe & Ashkanasy (2002) ωσ μια πολφ ςθμαντικι 
δεξιότθτα που επθρεάηει τα κετικά ςυναιςκιματα και τισ ςτάςεισ των υφιςταμζνων 
ςτθν εργαςία. Σι Glasο και Einarsen (2008) ςφμφωνα με ζρευνά τουσ διαπίςτωςαν ότι 
οι διευκυντζσ ρυκμίηουν περιςςότερο από τουσ υφιςτάμενουσ τα ςυναιςκιματά τουσ 
και οι Zampetakis και Kafetsios (2010) ότι ο τρόποσ με τον οποίο οι υφιςτάμενοι 
αντιλαμβάνονται τισ ικανότθτεσ ρφκμιςθσ ςυναιςκιματοσ των θγετϊν τουσ είχαν 
κετικι ςυςχζτιςθ με τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθν εργαςία.  

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, ςχετίηεται με τον ζλεγχο των ςυναιςκθμάτων 
κακϊσ άτομα με υψθλι ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ αντιλαμβάνονται καλφτερα τον 
ψυχικό τουσ κόςμο και προςαρμόηονται ευκολότερα ςτισ καταςτάςεισ.  

Κεωρίεσ περί θγεςίασ υπονοοφν ότι θ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι 
νοθμοςφνθ είναι πολφ ςθμαντικζσ για τουσ θγζτεσ, διότι θ γνωςτικι και 
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ςυμπεριφορικι ευελιξία είναι ςθμαντικό χαρακτθριςτικό των ικανϊν θγετϊν (Boal & 
Whitehead, 1992). Σ Goleman και οι ςυνεργάτεσ του (2002) υποςτθρίηουν πωσ οι 
ικανότθτεσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ είναι το όχθμα τθσ γνιςιασ θγεςίασ.  

Σι ερευνθτζσ ζχουν επικεντρϊςει τισ ζρευνζσ τουσ ςτθν ςυμπεριφορά και ςτα 
χαρακτθριςτικά των αποτελεςματικϊν θγετϊν. Χφμφωνα με τον Goleman (1998) οι 
πιο αποτελεςματικοί θγζτεσ ζχουν υψθλό δείκτθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και 
κυρίωσ αυτοί που διακζτουν όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ είναι 
οι μεταςχθματιςτικοί θγζτεσ (Mandell & Pherwani, 2003).  

Θ θγεςία είναι εγγενϊσ μια ςυναιςκθματικι διαδικαςία, κατά τθν οποία οι 
θγζτεσ αναγνωρίηουν τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των υφιςταμζνων τουσ, 
προςπακοφν να τουσ διεγείρουν διάφορα ςυναιςκιματα και ζπειτα προςπακοφν να 
διευκετιςουν τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του προςωπικοφ (Humphrey, 2002).Ζτςι 
ο θγζτθσ μπορεί και επθρεάηει τα ςυναιςκιματα, τισ αντιλιψεισ και τθ ςυμπεριφορά 
των υφιςταμζνων, ενϊ ο αποτελεςματικόσ χειριςμόσ των ςυναιςκθμάτων μπορεί να 
βοθκιςει ςτον τρόπο με τον οποίο οι διευκυντζσ χειρίηονται τισ ανάγκεσ τουσ, αλλά 
και δίνουν κίνθτρα ςτο προςωπικό (Goleman, 1998).        

Σι νεότερεσ απόψεισ περί θγεςίασ, εςτιάηουν ςτθ ςυναιςκθματικι επιρροι, που 
αςκεί ο θγζτθσ ςτθν ομάδα των υφιςταμζνων, επιδρϊντασ ςτα ςυναιςκιματά τουσ, 
ςτισ αντιλιψεισ τουσ και κατ’ επζκταςθ ςτθ ςυμπεριφορά, που υιοκετοφν εκείνοι 
κατά τθν άςκθςθ των εργαςιακϊν τουσ κακθκόντων (Goleman, Boyatzis & McKee, 
2002; Hoy & Miskel, 2001; Humphrey, 2002; Zaccaro, 2001). Σ Bass (1990) προτείνει 
ότι οι μεταςχθματιςτικοί θγζτεσ κατζχουν πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ και ότι θ 
κοινωνικι και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ είναι ςθμαντικζσ, διότι αυτζσ είναι ικανζσ 
να προςδϊςουν ςτον θγζτθ τθν ικανότθτα να εμπνεφςει τουσ υπαλλιλουσ και να 
χτίςει ςχζςεισ. 

Ψα ςυναιςκιματα και οι ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ του θγζτθ, όπωσ το ν’ 
αναγνωρίηει τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του ςυνομιλθτι του, το να εκφράηει 
κετικά ι αρνθτικά ςυναιςκιματα, το να ρυκμίηει τα ςυναιςκιματά του, μποροφν να 
επθρεάςουν το ςυναίςκθμα των υφιςταμζνων, τθ ρφκμιςθ των δικϊν του 
ςυναιςκθμάτων και να προςδϊςουν κίνθτρα για ϊκθςθ. Σι Wong και Law (2002) όχι 
μόνο ςυμφωνοφν με τθν παραπάνω άποψθ, αλλά επιςθμαίνουν ότι θ ικανότθτα 
αντίλθψθσ και ρφκμιςθσ ςυναιςκθμάτων είναι ικανι να βελτιϊςει τισ ςχζςεισ των 
προϊςταμζνων με τουσ υφιςταμζνουσ τουσ. 

ϋΣταν δεν επικοινωνοφμε λεκτικά με τον άλλο, μποροφμε ςε κάποιο βακμό να 
αντιλθφκοφμε τα ςυναιςκιματα των ατόμων που βρίςκονται γφρω μασ (Lewis et al, 
2002). Αυτό είναι πολφ αλθκινό όταν μιλάμε για τουσ θγζτεσ μασ και ιδιαίτερα για 
τουσ διευκυντζσ και τισ διευκφντριεσ των ςχολικϊν μονάδων. Πποροφμε να 
αντιλθφκοφμε τα ςυναιςκιματά τουσ, κακϊσ ςυνικωσ τουσ παρατθροφμε πολφ 
προςεκτικά (Boyatzis, 1982).  

 
Στόχοι τθσ ζρευνασ 
 
Θ παροφςα μελζτθ επεκτείνει τθ ςχετικι ζρευνα για το ςυναίςκθμα ςτθν 

θγεςία, με τθ μελζτθ των διαπροςωπικϊν ςχθμάτων (ςχιματα αποφυγισ, εμμονισ) 
και τθσ ρφκμιςθσ του ςυναιςκιματοσ ςε 39 διευκυντζσ και τθ ςχζςθ αυτϊν με το 
ςυναίςκθμα, τθν ικανοποίθςθ και τθν ψυχικι καταπόνθςθ 269 υφιςταμζνων-
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εκπαιδευτικϊν ςτθν εργαςία. Τλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγια 
για το κετικό και αρνθτικό ςυναίςκθμα ςτθν εργαςία, τθν ςυνοχι τθσ ομάδασ, τθν 
ικανοποίθςθ, τθν εξουκζνωςθ και τα διαπροςωπικά ςχιματα δεςμοφ. Σι διευκυντζσ 
ςυμπλιρωςαν επίςθσ ζνα Ψεςτ Ξαταςταςιακισ Αξιολόγθςθσ ρφκμιςθσ του 
ςυναιςκιματοσ.  

 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 
Χτθν ζρευνα αυτι, ζγινε θ προςπάκεια να ερευνθκεί θ πικανι ςχζςθ που κα 

είχε θ ρφκμιςθ του ςυναιςκιματοσ των διευκυντϊν με τθ ςυναιςκθματικι εμπειρία 
και τθν επαγγελματικι ικανοποίθςθ των υφιςταμζνων και να προςδιοριςτεί εάν θ 
ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ επθρεάηει τουσ διευκυντζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν 
εργαςία τουσ. Σι αναλφςεισ ζδειξαν ότι θ ρφκμιςθ και θ κατανόθςθ του 
ςυναιςκιματοσ των ίδιων των διευκυντϊν είχαν αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτουσ 
υφιςταμζνουσ. Αντίκετα, υψθλι βακμολογία ςτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των 
διευκυντϊν είχε κετικι ςυςχζτιςθ με τα αποτελζςματα που αφοροφν τθ 
ςυναιςκθματικι τουσ εμπειρία και ικανοποίθςθ από το επάγγελμα. Χυγκεκριμζνα, 
ηθτικθκε από τουσ διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων και υφιςταμζνουσ τουσ να 
ςυμπλθρϊςουν ερωτθματολόγια αυτοαναφοράσ που αφοροφςαν τθν αναγνϊριςθ, 
ζκφραςθ και αντίλθψθ των ςυναιςκθμάτων, το κετικό και αρνθτικό ςυναίςκθμα, τθν 
εργαςιακι ικανοποίθςθ, τθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ, τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ και 
τθν αντίλθψθ του υφιςταμζνου για τον προϊςτάμενο. 

Τπωσ διαπιςτϊκθκε από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων θ ενδοπροςωπικά 
γνωςτικι αναπλαιςίωςθ τόςο των διευκυντϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν είχε κετικι 
ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ από τθν εργαςία και τα κετικά ςυναιςκιματα ςτθν εργαςία 
ενϊ θ εκφραςτικι καταςτολι είχε αρνθτικι ςχζςθ. Τταν εξετάςτθκε θ ςχζςθ των δφο 
αυτϊν ςτρατθγικϊν ρφκμιςθσ του ςυναιςκιματοσ του διευκυντι με τα ςυναιςκιματα 
των εκπαιδευτικϊν ςτθν εργαςία, βρζκθκε θ γνωςτικι αναπλαιςίωςθ των διευκυντϊν 
να παρουςιάηει αρνθτικι ςχζςθ με τα κετικά ςυναιςκιματα και τθν ικανοποίθςθ των 
υφιςταμζνων ενϊ θ εκφραςτικι καταςτολι είχε κετικζσ ςχζςεισ με τα ςυναιςκιματα 
και τθν ικανοποίθςθ των υφιςταμζνων. Τςον αφορά τουσ ίδιουσ τουσ διευκυντζσ, θ 
ικανότθτα που φάνθκε ωσ προβλεπτικι για τθν ικανοποίθςι τουσ και το κετικό τουσ 
ςυναίςκθμα, ιταν θ ρφκμιςθ ςυναιςκιματοσ. Σι θγζτεσ κεωροφν ότι ρυκμίηοντασ 
καλφτερα τθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ, πετυχαίνουν καλφτερα 
αποτελζςματα και ζτςι εκτιμοφν ότι είναι ικανοποιθμζνοι από τθν εργαςία τουσ και 
βιϊνουν περιςςότερο κετικό ςυναίςκθμα και λιγότερο αρνθτικό. Θ επαφι με τουσ 
υφιςτάμενουσ απαιτεί πολλζσ φορζσ καταπίεςθ ςυναιςκθμάτων προκειμζνου να μθ 
διαταραχκοφν οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ ςυναλλαγισ, πράγμα που ζδειξε θ ανάλυςθ. Θ 
καταπίεςθ ωσ ςτρατθγικι ρφκμιςθσ του ςυναιςκιματοσ, ζδειξε να επθρεάηει 
περιςςότερο τθν εκτίμθςθ των διευκυντϊν για τθν επαγγελματικι τουσ ικανοποίθςθ.  

Ψο ςυναίςκθμα λοιπόν, κεωρείται κακοριςτικό ςτοιχείο τθσ αποτελεςματικισ 
θγεςίασ (Ashkanasy & Tse, 2000; Boal & Hooijberg, 2000; George, 2000). Αν κανείσ 
αποδεχκεί τθν θγεςία ωσ μία ςυναιςκθματικά φορτιςμζνθ διαδικαςία, θ οποία 
προκαλεί ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςτουσ υφιςταμζνουσ τότε ο ςωςτόσ χειριςμόσ 
των ςυναιςκθμάτων κα αποτελζςει κριτιριο αποτελεςματικότθτασ του οργανιςμοφ 
(Dasborough, 2002). 
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Θ αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 
Ακαναςιάδου Μαρία  

Εκπαιδευτικόσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
m.athan@yahoo.gr 

 

 

Περίλθψθ 
 
Το κζμα τθσ επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ απαςχολεί ζντονα τθν 
εκπαιδευτικι ζρευνα. Ο διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ αναδεικνφεται ωσ ζνασ από 
τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ επιτυχίασ των αποτελεςματικϊν ςχολείων 
λειτουργϊντασ ωσ φορζασ αλλαγϊν, καινοτομιϊν, διαμόρφωςθσ εςωτερικισ 
κουλτοφρασ και οράματοσ. Θ παροφςα εργαςία καταδεικνφει τθν ανάγκθ κατάρτιςθσ 
των διευκυντϊν ςε κζματα όπωσ οι βαςικζσ αρχζσ τθσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικϊν 
μονάδων, θ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, οι βαςικζσ αρχζσ ψυχολογίασ, ϊςτε να 
καταφζρουν να γίνουν επαγγελματίεσ με υψθλοφ επιπζδου εξειδικευμζνθ γνϊςθ, 
κρίςθ, ικοσ, υπευκυνότθτα, διάκεςθ κοινωνικισ προςφοράσ και αποτελεςματικότθτα 
για ζνα ςχολείο αποδοτικό και ςφγχρονο. 
 
Λζξεισ – κλειδιά: Διευκυντισ, επιμόρφωςθ, ςτζλεχοσ 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 
 

Θ ταχφτθτα με τθν οποία θ γνϊςθ παράγεται, διακινείται, ςυμπλθρϊνεται και 
αντικακίςταται από άλλθ, αλλά και θ ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
ςτθν αγορά προϊόντων και ςτθν αγορά εργαςίασ, κακιςτοφν ςιμερα τθν επιμόρφωςθ 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επαγγελματικισ και προςωπικισ διαδρομισ του ςφγχρονου 
ανκρϊπου και δυναμικό και απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ του κάκε ατόμου 
και τθσ κάκε κοινωνίασ. 

Θ εκπαίδευςθ επθρεάηεται ιδιαίτερα από τισ εξελίξεισ. Χτθν εποχι μασ είναι 
απαραίτθτο να υπάρχει  ζνα ευζλικτο ςχολείο, ικανό να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ 
και να αντιμετωπίηει δθμιουργικά τθ νζα γνϊςθ, ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ τθσ 
πλθροφορίασ. Σ εκπαιδευτικόσ καλείται να ςτακεί ςτο φψοσ των περιςτάςεων, να 
προλαμβάνει και να οδθγεί τισ εξελίξεισ και όχι να τισ ακολουκεί. Θ επιμόρφωςθ 
βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και 
αποτελεί ανάγκθ τόςο για τθ βελτίωςι του όςο και για τθν προςωπικι και 
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν. 

mailto:m.athan@yahoo.gr
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Σ ρόλοσ και το ζργο του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι αδιαμφιςβιτθτθσ 
ςθμαςίασ. Ζρευνεσ για τα αποτελεςματικά ςχολεία ζχουν αναδείξει ωσ ζναν από τουσ 
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ τθσ επιτυχίασ τουσ το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
ο οποίοσ πρζπει να λειτουργεί ωσ φορζασ αλλαγϊν, καινοτομιϊν, διαμόρφωςθσ 
εςωτερικισ κουλτοφρασ και οράματοσ. 

Για να μπορζςουν οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων να ανταπεξζλκουν με 
επιτυχία ςτο ζργο τουσ, χρειάηονται ςυνεχι επιμόρφωςθ βαςιςμζνθ ςτισ 
διαπιςτωμζνεσ επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ. 

 

2. Κυρίωσ Μζροσ 
 
2.1. Ρροςδιοριςμόσ του όρου επαγγελματικι ανάπτυξθ 
 

Θ ςθμαςία τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ και τθσ ςχζςθσ τθσ 
με τθν ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ είναι ευρφτατα αποδεκτι (Macbeath 2001, Fullan, 
1991). Σι ςφνκετεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί, όπωσ είναι οι 
όλο και περιςςότερο διαφορετικοί πλθκυςμοί των μακθτϊν και οι νζεσ τεχνολογίεσ, 
οδιγθςαν ςτθν εμφάνιςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςυνεχοφσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτο 
πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ διά βίου μάκθςθσ (Eurydice, 1995).  

Σ όροσ επαγγελματικι ανάπτυξθ, παρά τθ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ χριςθ του ςτα 
κείμενα που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, ιδιαίτερα από τθ 
δεκαετία του 1990 και μετά, δεν εμφανίηεται πάντα με το ίδιο εννοιολογικό 
περιεχόμενο. Σι Fullan και Hargreaves (1992) τθν ορίηουν ωσ τθν απόκτθςθ γνϊςεων 
και δεξιοτιτων ςε καινοφρια κζματα, τθ ςυμπλιρωςθ γνϊςεων που ζχουν αποκτθκεί, 
τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ ικανότθτασ, τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ςυνεργαςίασ και 
τθ βακφτερθ ςυνειδθτοποίθςθ του επαγγζλματοσ του εκπαιδευτικοφ. 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ είναι μια διαδικαςία κατά τθν οποία ενιςχφονται τα 
χαρακτθριςτικά του επαγγελματιςμοφ και τθσ επαγγελματοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ (Evans, 2002). Σ επαγγελματιςμόσ είναι ζνα  προςωπικό 
χαρακτθριςτικό, το οποίο εκφράηεται ωσ ςτάςθ, αλλά και ωσ προςζγγιςθ προσ τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα, θ οποία χαρακτθρίηεται από υψθλοφ επιπζδου 
εξειδικευμζνθ γνϊςθ, επιδεξιότθτα και κρίςθ, ικοσ, υπευκυνότθτα, διάκεςθ 
κοινωνικισ προςφοράσ και αποτελεςματικότθτα (Popkewitz, 1994, Πατςαγγοφρασ, 
2005).  

Σ Fullan (1991) μιλά για τον αλλθλεπιδραςτικό επαγγελματιςμό, κατά τον οποίο 
οι δάςκαλοι εργάηονται ςε ομάδεσ, αλλθλεπιδροφν, δοκιμάηουν νζεσ ιδζεσ, λφνουν 
προβλιματα και αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα των πρακτικϊν τουσ.  

Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ είναι θ 
ςυνεχιηόμενθ μάκθςθ (Popkewitz 1994). Σι εκπαιδευτικοί μακαίνουν από ειδικοφσ, 
από αυτοφσ που ςχεδιάηουν τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, από τισ επαγγελματικζσ τουσ 
ενϊςεισ, από βιβλία και άλλεσ πθγζσ. Εντοφτοισ υπάρχουν ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι 
μακαίνουν κυρίωσ από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ (MacBeath, 2005).  

H επαγγελματικι ανάπτυξθ λοιπόν των εκπαιδευτικϊν είναι μια ςυνεχισ 
διαδικαςία που περιλαμβάνει τυπικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ ςυμμετοχι ςε 
επιμορφωτικά προγράμματα, ι ςεμινάρια και άτυπεσ διαδικαςίεσ όπωσ θ μελζτθ 
επιςτθμονικϊν άρκρων και θ ςυμμετοχι ςε δίκτυα ςυνεργατϊν. Επίςθσ θ 
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επαγγελματικι ανάπτυξθ  πρζπει να ςυνδζεται με το ςχολείο, με τισ κακθμερινζσ 
δραςτθριότθτεσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, να είναι ςυνεργατικι και να αποτελεί 
ευκαιρία για αναςτοχαςμό του εκπαιδευτικοφ ςχετικά με τθν αλλθλεπίδραςι του με 
τουσ ςυναδζλφουσ του, τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ και τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Επομζνωσ και θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 
που διακζτουν διευρυμζνα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ και πρζπει να 
διαδραματίηουν ζνα ξεχωριςτό ρόλο ςτθν ποιοτικι και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, αποτελεί μια διαδικαςία διά βίου θ οποία περιλαμβάνει ζνα 
μεγάλο φάςμα μακθςιακϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, από τθ μθ-
κατευκυνόμενθ μάκθςθ μζςω τθσ εμπειρίασ και τισ άτυπεσ ευκαιρίεσ ςτο χϊρο τθσ 
εργαςίασ, μζχρι τισ πιο τυπικζσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ που προςφζρονται μζςω 
ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

 
2.2. Ρροςδιοριςμόσ του όρου επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν 

 
Σ όροσ επιμόρφωςθ περιλαμβάνει μια ςειρά προγραμματιςμζνων και ςκόπιμων 

δραςτθριοτιτων με μορφωτικό και επαγγελματικό χαρακτιρα, ζτςι ϊςτε να 
καλφπτονται ανάγκεσ που ςχετίηονται τόςο με τθν  προςωπικι ανάπτυξθ των 
εκπαιδευτικϊν όςο και ςτθν επαγγελματικι τουσ βελτίωςθ (Γκότοβοσ, Παυρογιϊργοσ 
και Υαπακωνςταντίνου, 2000). Υόριςμα του ςυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (Eurydice, 
1995) παρουςιάηει αναλυτικά τουσ ςκοποφσ τθσ διαρκοφσ επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν: 
 «Ρα αφυπνίςει τθν περιζργεια των εκπαιδευτικϊν με ςυνεχϊσ επίκαιρθ 

πλθροφόρθςθ ςτο επιςτθμονικό περιεχόμενο των πιο πρόςφατων γνϊςεων και 
πάνω ςτισ μεκόδουσ και τα μζςα που κα μποροφςαν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ» 

 «Ρα ςυντελζςει ςτο να εκτιμθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ θ ςπουδαιότθτα τθσ 
εκπαιδευτικισ ζρευνασ, των νζων κατακτιςεων και των μεταβολϊν που 
πραγματοποιοφνται ςε αυτόν τον τομζα, να τουσ προςφζρει τθ δυνατότθτα να 
ςυνεργαςτοφν ενεργά ςε αυτζσ τισ ζρευνεσ και να βοθκθκοφν από τα 
αποτελζςματα που προκφπτουν». 

 «Ρα ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να πάρουν πρωτοβουλίεσ για τθν 
εξατομικευμζνθ διδαςκαλία και να οδθγιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να εργάηονται 
ομαδικά και να εξετάηουν τα διάφορα κζματα διεπιςτθμονικά». 

 «Ρα βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ ο ρόλοσ τουσ δεν 
είναι μόνο να μεταβιβάηουν γνϊςεισ μα, κυρίωσ, να ςυντελζςουν ςτθν αποκάλυψθ 
τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι». 

 «Ρα πείςει τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ ςχολικζσ αρχζσ να χρθςιμοποιοφν όλα τα 
μζςα που ενδείκνυνται για να δθμιουργιςουν ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και 
ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ δαςκάλουσ μζςα και ζξω από το 
ςχολείο. 

 Ρα ςυντελζςει ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ παιδαγωγικι 
πράξθ του ςχολείου, ςε ςυνδυαςμό με τθν οικογζνεια πρζπει να παίηει ζναν πάρα 
πολφ ςπουδαίο ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ και πωσ παίηουν ζνα πολφ 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν γενικι μόρφωςθ των μακθτϊν τουσ (Ψροφλθσ, 1985). 

Χφμφωνα με τον Bolam (1986), θ πολλαπλότθτα και θ ευρφτθτα των οριςμϊν τθσ 
επιμόρφωςθσ είναι ζνδειξθ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ ςθμαςίασ τθσ. Εξ ίςου ςθμαντικι  
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είναι και θ αναφορά ςτουσ ςτόχουσ που θ επιμόρφωςθ ικανοποιεί. Σι ςτόχοι αυτοί 
μπορεί να ομαδοποιθκοφν ςε δυο κατθγορίεσ: ςτουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ αφενόσ και ςτουσ ςτόχουσ των επιμορφοφμενων  εκπαιδευτικϊν αφετζρου. 

Θ επιμόρφωςθ από τθν οπτικι τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, αποβλζπει ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ του, ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των εκπαιδευόμενων, ςτθ 
βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του εκπαιδευτικοφ κόςμου και του ςυνόλου τθσ 
κοινωνίασ και ςτθ διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και ςτθ ςφνδεςι τουσ με 
τθν εκπαιδευτικι πράξθ. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι επιδιωκόμενοι αυτοί 
ςτόχοι αλλθλεπικαλφπτονται και δθμιουργοφν τουσ λόγουσ προςφοράσ επιμόρφωςθσ. 

Χφμφωνα με τον Bolam (1986), θ πολλαπλότθτα και θ ευρφτθτα των οριςμϊν τθσ 
επιμόρφωςθσ είναι ζνδειξθ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ ςθμαςίασ τθσ. Εξ ίςου ςθμαντικι  
είναι και θ αναφορά ςτουσ ςτόχουσ που  θ επιμόρφωςθ ικανοποιεί. Σι ςτόχοι αυτοί 
μπορεί να ομαδοποιθκοφν ςε δυο κατθγορίεσ: ςτουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ αφενόσ και ςτουσ ςτόχουσ των επιμορφοφμενων  εκπαιδευτικϊν αφετζρου. 

Θ επιμόρφωςθ από τθν οπτικι τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, αποβλζπει ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ του, ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των εκπαιδευόμενων, ςτθ 
βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του εκπαιδευτικοφ κόςμου και του ςυνόλου τθσ 
κοινωνίασ και ςτθ διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και ςτθ ςφνδεςι τουσ με 
τθν εκπαιδευτικι πράξθ. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι επιδιωκόμενοι αυτοί 
ςτόχοι αλλθλεπικαλφπτονται και δθμιουργοφν τουσ λόγουσ προςφοράσ επιμόρφωςθσ. 

Σι ςτόχοι για τουσ εκπαιδευτικοφσ που επιμορφϊνονται είναι (α) θ απόκτθςθ 
ςυμπλθρωματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ 
ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ (β) θ απόκτθςθ επί πλζον τυπικϊν και ουςιαςτικϊν 
διπλωμάτων/ πιςτοποιθτικϊν ςπουδϊν που κα ευνοιςει τθ μετακίνθςι τουσ ςε άλλθ 
κζςθ ςε οριηόντιο ι κάκετο επίπεδο ιεραρχίασ (γ) θ αφξθςθ των αποδοχϊν (δ) θ 
απόκτθςθ αναγνϊριςθσ και κφρουσ ανάμεςα ςε ςυναδζλφουσ και γενικά ςτο 
κοινωνικό περιβάλλον και (ε) θ ικανοποίθςθ προςωπικϊν φιλοδοξιϊν και θ βελτίωςθ 
τθ αυτοεκτίμθςισ τουσ. Τπωσ ςυμβαίνει και με τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ, οι ςτόχοι των εκπαιδευτικϊν αλλθλο-επικαλφπτονται. 

Πάλιςτα θ ιςορροπία ανάμεςα ςτουσ κοινωνικοφσ, επαγγελματικοφσ και 
προςωπικοφσ λόγουσ αποτελεί αντικείμενο διαλόγου που ςχετίηεται άμεςα, μεταξφ 
άλλων, με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον κλάδο τθσ εκπαίδευςθσ, τουσ εκάςτοτε 
παράγοντεσ που κακορίηουν τθν κοινωνικι καταξίωςθ και το μζτρο που διαμορφϊνει 
τισ προςωπικζσ φιλοδοξίεσ. Σι ςτόχοι ςτουσ οποίουσ αποβλζπουν οι επιμορφοφμενοι 
εκπαιδευτικοί επθρεάηουν τθ ηιτθςθ για επιμόρφωςθ και κα πρζπει να επθρεάηουν 
τθ κεματολογία τθσ. 

 
2.3. Ρροςδιοριςμόσ του ρόλου του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ 

 
Σ ρόλοσ του Διευκυντι Χχολικισ Πονάδασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν  

οργάνωςθ, τθ διοίκθςθ και τθ  λειτουργία τθσ. Σ διευκυντισ κεωρείται ςτζλεχοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ και αποτελεί τον ιεραρχικό προϊςτάμενο του προςωπικοφ που υπθρετεί 
ςτθ ςχολικι μονάδα. Χφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, θ διοίκθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ αςκείται από το διευκυντι και τον υποδιευκυντι ( μονομελι όργανα) και το 
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ςφλλογο διδαςκόντων (πολυμελζσ όργανο). Σ διευκυντισ κεωρείται ςτζλεχοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ και αποτελεί τον ιεραρχικό προϊςτάμενο του προςωπικοφ που υπθρετεί 
ςτθ ςχολικι μονάδα. 

Σ διευκυντισ κατζχει μια κζςθ ςτο ελλθνικό ςχολείο από τθν οποία απορρζουν 
πολλζσ ευκφνεσ και καλείται από τθ μια μεριά να ςυμπεριφζρεται ωσ εκτελεςτικό 
όργανο τθσ κεντρικισ εξουςίασ και να αςχολείται με τυπικά διαχειριςτικά κζματα τθσ 
λειτουργίασ του ςχολείου, και από τθν άλλθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ 
προςδοκίεσ ενόσ ςφγχρονου δθμοκρατικοφ, ςυνεργατικοφ, αποτελεςματικοφ και 
ανοικτοφ ςτθν κοινωνία ςχολείου. Υρζπει να ξεπεράςει τθν αντίλθψθ του διευκυντι - 
διαχειριςτι του γραφειοκρατικοφ μοντζλου διοίκθςθσ και να αναδειχκεί ςτο 
διευκυντι θγζτθ του ςχολείου ανταποκρινόμενοσ ςτισ προςδοκίεσ  και τισ ανάγκεσ 
των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και τθσ κοινωνίασ  (Γεωργιάδου και Ξαμπουρίδθσ, 
2005).  

Για το λόγο αυτό ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να διακζτει τισ 
προςωπικζσ ικανότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που τον κακιςτοφν αποτελεςματικό. Σ 
ςφγχρονοσ διευκυντισ ζχει να επιτελζςει τισ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ όπωσ είναι θ 
οργάνωςθ και ο προγραμματιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ 
των ανκρϊπων που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι μονάδα αλλά και να ςχεδιάςει τθν 
παρζμβαςι του ςτθν αναβάκμιςθ του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςα από τθν 
προϊκθςθ καινοτομιϊν, τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ 
τόςο ςτο εςωτερικό περιβάλλον του ςχολείου όςο και ςτο εξωτερικό (Ρ. 1566/85, ΦΕΞ 
167/1985, τ.Αϋ).  

Θ διοίκθςθ του ςχολείου απαιτεί πλζον ςτρατθγικι, γνϊςεισ μάνατημεντ και 
πολφπλευρθ επιςτθμονικι κατάρτιςθ πράγμα που μεταφράηεται ςε ζνα ςφνκετο 
πλζγμα ρόλων όπωσ είναι θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ, αξιολόγθςθ, παρακίνθςθ, 
αποδοτικότθτα, αποτελεςματικότθτα, επίτευξθ ςτόχων, προγραμματιςμό, οργάνωςθ, 
ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, ςυμμετοχικι δραςτθριοποίθςθ, διοίκθςθ και διαχείριςθ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Σ διευκυντισ πρζπει να είναι ο θγζτθσ του ςχολείου ο οποίοσ να γνωρίηει πϊσ 
να εμπνζει και να κακοδθγεί τα μζλθ τθσ ομάδασ , ϊςτε να παίρνουν  ςωςτζσ 
αποφάςεισ και να καταςτρϊνουν και να εκτελοφν ςχζδια.  

Ζχει ζτςι να αντιμετωπίςει αρκετζσ δυςκολίεσ ςτθν άςκθςθ του ζργου του, 
πράγμα που ςθμαίνει ότι πρζπει να διακζτει ικανότθτεσ και προςόντα κακϊσ και 
βακιά γνϊςθ του αντικειμζνου του ϊςτε να γίνει αποδεκτόσ ωσ θγζτθσ από τα 
υπόλοιπα μζλθ του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. Χτον Ξαμπουρίδθ (2002) αναφζρεται 
ότι ςφμφωνα με τον Bennis «οι διευκυντζσ κάνουν τα πράγματα ςωςτά, ενϊ οι θγζτεσ 
κάνουν τα ςωςτά πράγματα» Σ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ του ανκρϊπινου παράγοντα 
και ο κατάλλθλοσ χειριςμόσ όλων των μελϊν του προςωπικοφ του ςχολείου για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ αξιοποίθςισ τουσ, αποτελεί βαςικό 
χαρακτθριςτικό του διευκυντι-θγζτθ (Χαΐτθσ, 1992). 

Σ Λορδανίδθσ (2005) αναφζρει ωσ ςθμαντικότερεσ όψεισ του θγετικοφ ρόλου 
ενόσ διευκυντι: α) τθ δθμιουργία οράματοσ, β) τθν παροχι κινιτρων ςτο προςωπικό, 
γ) τθ διαχείριςθ τθσ ομάδασ και δ) τθ δθμιουργία του κατάλλθλου κλίματοσ. 

Σι ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που πρζπει να διακζτει ο διευκυντισ που 
φιλοδοξεί να ζχει θγετικό ρόλο δεν είναι πάντα ζμφυτεσ αλλά μακαίνονται και 
αναπτφςςονται (Ξουτοφηθσ, 1999) γεγονόσ που κάνει ιδιαίτερα ςθμαντικι τθν 
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επιμόρφωςθ των διευκυντϊν, αλλά και των εκπαιδευτικϊν που φιλοδοξοφν να γίνουν 
διευκυντζσ, ςε κζματα διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ξατά τθν κακθμερινι 
αλλθλεπίδραςθ με το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τθσ εκπαιδευτικισ 
μονάδασ, ο διευκυντισ αντιμετωπίηει καταςτάςεισ και προβλιματα που χρειάηονται 
άμεςθ επίλυςθ και  λιψθ ςοβαρϊν αποφάςεων.  

Σ διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ που είναι υπεφκυνοσ για αυτι, αποτελεί  
κυρίαρχο ςτοιχείο που επιδρά ςτθν επιτυχία των ςκοπϊν του ςχολείου ωσ οργανιςμοφ 
(Παρακεφτθσ, 1981). Ψο ςφγχρονο ςχολείο πρζπει να είναι ευζλικτο και να ζχει ζνα 
διευκυντι που «κα αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, κα εμψυχϊνει, κα κακοδθγεί, κα 
φροντίηει για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν πλιρθ και 
αποτελεςματικι ςυμμετοχι όλων ςτθν επίτευξθ ενόσ αποδοτικοφ και 
αποτελεςματικοφ ςχολείου» (Ξάντασ, 1998). 

Θ κατάρτιςθ των διευκυντϊν ςε κζματα όπωσ είναι οι βαςικζσ αρχζσ τθσ 
διοίκθςθσ εκπαιδευτικϊν μονάδων, θ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, οι βαςικζσ 
αρχζσ ψυχολογίασ, είναι  πλζον επιβεβλθμζνθ ϊςτε ο διευκυντισ να καταφζρει να 
γίνει ζνασ επαγγελματίασ με ειδικζσ γνϊςεισ και επιμόρφωςθ. 

 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Ψα τελευταία χρόνια το κζμα τθσ επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
απαςχολεί ζντονα τθν εκπαιδευτικι ζρευνα. Θ ζρευνα ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ 
των διευκυντϊν ςυνδζεται με τθν αυτονομία των ςχολείων,  τθν αποκζντρωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, τουσ τρόπουσ διοίκθςθσ, τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των διευκυντϊν μιασ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να 
επιτευχκεί με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων μθχανιςμϊν οι οποίοι κα ςτθρίηονται: 

 

- ςτθ διαδικαςία διαπίςτωςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των διευκυντϊν , με τθ 
ςυλλογι, μελζτθ και επεξεργαςίασ ςχετικϊν πλθροφοριϊν.  
- ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τισ κατευκφνςεισ, το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, τον προγραμματιςμό τουσ. 
- ςτθν ανάκεςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε 
αρμόδιουσ φορείσ και ιδρφματα (ΥΕΞ, Υανεπιςτιμια, κ.ά.). 
- ςτθν παροχι κινιτρων για ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικά προγράμματα (κατάλλθλοσ 
χρόνοσ, χϊροσ, μορφι επιμόρφωςθσ κ.ά.) 
- ςτθν εφαρμογι κριτθρίων πιςτοποίθςθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. 
 

Ψα κζματα αυτϊν των προγραμμάτων, υπολογίηοντασ  όλεσ τισ διαςτάςεισ του 
ρόλου του διευκυντι μιασ ςχολικισ μονάδασ κα πρζπει να περιλαμβάνουν: α) τθν 
κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 
τθσ εκπαίδευςθσ, β) τθν εφαρμογι των παραπάνω βαςικϊν γνϊςεων ςτθν άςκθςθ 
διοίκθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα, γ) τθν κατανόθςθ και διαχείριςθ των ανκρωπίνων 
ςχζςεων, δ) τθν ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, ε) τθν εφαρμογι των αρχϊν 
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςτ) τθ διάκριςθ τθσ υπαλλθλικισ και παιδαγωγικισ 
ςχζςθσ, η) τθν ενκάρρυνςθ για ανάπτυξθ καινοτομιϊν και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν 
και παιδαγωγικϊν προτεραιοτιτων, θ) τθ διαςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου με τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ ςχολικισ 
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μονάδασ και κ) τθ ςυνεργαςία με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ που 
εμπλζκονται ςτισ λειτουργίεσ των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν. 

Ψζλοσ θ εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ των διευκυντϊν δεν κα πρζπει να είναι 
προαιρετικι. Χυμπεραςματικά θ εκπαίδευςθ των διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων 
Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ πρζπει να βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των 
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των εκπαιδευομζνων με τρόπο ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 
επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ για ζνα ςχολείο αποδοτικό και ςφγχρονο. 

Θ διερεφνθςθ λοιπόν των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των διευκυντϊν κεωρείται 
απαραίτθτθ για το ςχεδιαςμό κατάλλθλων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που κα 
τουσ αφοροφν και που κα τουσ βοθκιςουν ουςιαςτικά ςτο ζργο τουσ. 
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Περίλθψθ 
 
Στθν παροφςα ανακοίνωςθ επιχειροφμε να αναςυγκροτιςουμε κριτικά δφο από τισ 
κυριότερεσ όψεισ τθσ δθμοκρατίασ ςτο Εργαςτθριακό ςχολείο του John Dewey. 
Ρρϊτον, αναλφουμε τθν οργάνωςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, το οποίο 
ακολουκεί τισ ιδζεσ τθσ πραγματιςτικισ γνωςιοκεωρίασ. Δεφτερον, εςτιάηουμε ςτο 
παιδαγωγικό κλίμα το οποίο κακρεφτίηει το ςυγκεκριμζνο αξιακό περιεχόμενο που 
προςδίδει ο Dewey ςτθ δθμοκρατικι κοινότθτα. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να 
διερευνιςουμε τον τρόπο με τον οποίο θ ντιουιανι ςκζψθ μπορεί να φανεί γόνιμθ ςτθ 
ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα και ςτθ διαμόρφωςθ μίασ ριηοςπαςτικισ 
δθμοκρατικισ εκπαίδευςθσ. 

 

1. Ειςαγωγι 

Θγετικι φυςιογνωμία του κινιματοσ τθσ προοδευτικισ αγωγισ, ο John Dewey 
ζχει ςυνδζςει το όνομά του με τθν προςπάκεια οικοδόμθςθσ ενόσ δθμοκρατικοφ 
ςχολείου. Αν και ο Dewey κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παιδαγωγοφσ 
του 20ου αιϊνα, ο ίδιοσ κα χαρακτιριηε τον εαυτό του φιλόςοφο. Χυγχρόνωσ, 
υποςτιριηε πωσ θ φιλοςοφία είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν εκπαίδευςθ. Θ 
εκπαίδευςθ είναι το πειραματικό εργαςτιριο τθσ φιλοςοφίασ. Εκεί πρζπει να 
εφαρμοςτοφν και να ελεγχκοφν οι διαφορετικζσ ιδζεσ (Dewey, 1916). Για τον λόγο 
αυτό θ μελζτθ τθσ ςκζψθσ του δεν μπορεί να αφορά αμιγϊσ παιδαγωγικά ηθτιματα, 
αλλά πρζπει να ανάγεται ςυχνά ςτισ φιλοςοφικζσ τθσ πθγζσ. 

Κα επιχειριςουμε, λοιπόν, να αναςυγκροτιςουμε τθ ςκζψθ του Dewey γφρω 
από τθ δθμοκρατικι εκπαίδευςθ ανατρζχοντασ ςτισ φιλοςοφικζσ τθσ πθγζσ και 
ςυςχετίηοντάσ τισ με το Εργαςτθριακό Χχολείο (Laboratory School), το πειραματικό 
ςχολείο που ίδρυςε και διεφκυνε ο ίδιοσ ο Dewey ςτο Υανεπιςτιμιο του Χικάγο.32 Κα 
εςτιάςουμε ςε δφο όψεισ τθσ δθμοκρατίασ ςτο Εργαςτθριακό Χχολείο τθν καλλιζργεια 
τθσ αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ και τθ δθμοκρατικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.33 

                                                           
32

 Για το πειραματικό ςχολείο του Dewey ακολουκοφμε τθ μεταφραςτικι επιλογι του Γιϊργου 
Γρόλλιου (2011) “Εργαςτθριακό Χχολείο” και όχι το πιο ςφνθκεσ “Χχολείο Εργαςίασ”, διότι το ςχολείο 
δεν ιταν προςανατολιςμζνο ςτθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, αλλά ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ πειραματικισ αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ, μζςα από τθν επίλυςθ προβλθματικϊν 
καταςτάςεων που αναδφονται κατά τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ εναςχολιςεισ 
(occupation). 
33

 Θ δθμοκρατικι διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ αποτελεί μία τρίτθ όψθ τθσ δθμοκρατίασ ςτο 
Εργαςτθριακό Χχολείο του Dewey και ςυνδζεται με το όραμά του για τθ βιομθχανικι δθμοκρατία. 

mailto:dimitrisalexakis@hotmail.com
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2. Κυρίωσ Μζροσ 

Χφμφωνα με τον Dewey, θ δθμοκρατία είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με ζναν 
ςυγκεκριμζνο τρόπο ορκολογικότθτασ, ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο ςκζψθσ, ο οποίοσ 
ζχει αναπτυχκεί από τισ ςφγχρονεσ φυςικζσ επιςτιμεσ που ακολουκοφν τθν 
πειραματικι μζκοδο. Αναφερόμενοσ ςτισ δυνατότθτεσ υπζρβαςθσ τθσ δθμοκρατικισ 
κρίςθσ γράφει πωσ «*θ+ κρίςθ τθσ δθμοκρατίασ απαιτεί τθν υποκατάςταςθ του είδουσ 
τθσ ευφυΐασ που τϊρα γίνεται αποδεκτό με τθν ευφυΐα που χρθςιμοποιείται ςτθν 
επιςτθμονικι διαδικαςία» (Dewey, 1935, 51). Θ ανάγκθ αυτισ τθσ αλλαγισ αφορά τθν 
εφαρμογι τθσ πειραματικισ μεκόδου ςτθν κοινωνικι αναςυγκρότθςθ, τθν επινόθςθ 
και τθν εκτζλεςθ μακροπρόκεςμων κοινωνικϊν ςχεδίων, εκλαμβάνοντασ τα 
κοινωνικά φαινόμενα με όρουσ αιτίων και αποτελεςμάτων και τθν πολιτικι με όρουσ 
μζςων και ςυνεπειϊν. Ωσ εκ τοφτου, κάκε πολιτικόσ και κοινωνικόσ κεςμόσ πρζπει να 
εξετάηεται πειραματικά και να ελζγχεται με βάςθ τισ ςυνζπειεσ που παράγει 
ανεξάρτθτα από το πόςο κεμελιϊδθσ ζχει κεωρθκεί ςτο παρελκόν.  

Θ εφαρμογι τθσ πειραματικισ μεκόδου ςτθν επίλυςθ των κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν προβλθμάτων δεν ςθμαίνει τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ από μια ομάδα 
ειδικϊν τθσ επιςτιμθσ και τθσ διοίκθςθσ, εριμθν των πολιτϊν. Θ ντιουιανι κεωρία 
περί δθμοκρατίασ δεν ςυνδζει τθ μζκοδο των πειραματικϊν επιςτθμϊν με τον 
τεχνοκρατικό ελιτιςμό. Αντικζτωσ, δίνει ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ πειραματικισ, 
αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ, ϊςτε οι πολίτεσ να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίηουν 
ςυνεργατικά και ςυμμετοχικά τισ προβλθματικζσ καταςτάςεισ που προκφπτουν ςτθν 
κοινότθτα. Για τον λόγο αυτό, θ εκπαίδευςθ διαδραματίηει ζναν κομβικό ρόλο ςτθ 
διεφρυνςθ τθσ δθμοκρατίασ. 

Υοια είναι, όμωσ, αυτι θ πειραματικι μζκοδοσ; Σ Dewey διακρίνει τρία βαςικά 
ςτοιχεία τθσ πειραματικισ μεκόδου ι, διαφορετικά, του πειραματιςμοφ. Υρϊτον, 
κεμελιϊδεσ ςυςτατικό κάκε πειραματιςμοφ αποτελεί θ πράξθ, θ δθμιουργία 
ςυγκεκριμζνων μεταβολϊν ςτο περιβάλλον. Σ πειραματιςμόσ δζχεται ζνα ανοιχτό 
ςφμπαν ςτο οποίο επικρατεί θ ςυνεχισ μεταβολι. Δεν ενδιαφζρεται για το 
αμετάβλθτο και το ςτακερό πίςω από τθ φαινόμενθ μεταβλθτότθτα. «Ψο γνωρίηειν», 
γράφει χαρακτθριςτικά, «δεν είναι θ πράξθ ενόσ εξωτερικοφ κεατι αλλά ενόσ 
ςυμμετζχοντα ςτθ φυςικι και κοινωνικι ςκθνι» (Dewey, 1929, 157). Δεφτερον, το 
πείραμα δεν είναι μια τυχαία, τυφλι πράξθ. Ξατευκφνεται από ιδζεσ που λειτουργοφν 
ωσ υποκζςεισ και βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τισ ςυνκικεσ του προβλιματοσ. «Χτθ 
νζα πειραματικι επιςτιμθ θ γνϊςθ αποκτιζται … μζςω μιασ αναςτοχαςτικισ 
εγκακίδρυςθσ μιασ κακοριςμζνθσ και ειδικισ πορείασ μεταβολϊν. Θ μζκοδοσ τθσ 
φυςικισ ζρευνασ ειςάγει κάποια μεταβολι για να δει ποια άλλθ μεταβολι 
ακολουκεί» (Dewey, 1929, 67-68). Χε αυτό ςυνίςταται και θ ουςία τθσ πειραματικισ 
ζρευνασ το πείραμα. Ψζλοσ, ςτθν πειραματικι μζκοδο θ εγκυρότθτα μιασ ιδζασ ι, 
διαφορετικά, θ επαλικευςθ μιασ υπόκεςθσ επιτυγχάνεται από τθν ικανότθτά τθσ να 
παράγει επικυμθτζσ ςυνζπειεσ, να επιλφει τθν προβλθματικι κατάςταςθ που 
αντιμετωπίηει ο ερευνθτισ καταςκευάηοντασ μια νζα, πλιρωσ διευκετθμζνθ 
εμπειρικι κατάςταςθ. Ωπό αυτιν τθν ζννοια, θ ζρευνα είναι προςανατολιςμζνθ ςτο 

                                                                                                                                                                          
Ωςτόςο, εδϊ δεν ζχουμε τον απαιτοφμενο χρόνο για να αναλφςουμε το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα και κα 
περιοριςτοφμε ςτισ δφο παραπάνω πτυχζσ τθσ δθμοκρατίασ. 
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μζλλον. Αφορά εκείνεσ τισ ςχζςεισ, από τισ οποίεσ εξαρτάται θ εμφάνιςθ των 
πραγμάτων και οι ςυνζπειζσ τουσ. 

Θ λειτουργία τθσ πειραματικισ αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ διζπεται, ςφμφωνα με 
τον Dewey, από μια κοινι δομι ι ζνα πρότυπο το οποίο είναι ςτακερό, ανεξάρτθτα 
από το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο που εξετάηεται κάκε φορά. Αφορά κάκε πεδίο τθσ 
επιςτιμθσ, τθν θκικι, αλλά και τθν κοινι λογικι. Εκκινεί από μια προβλθματικι 
κατάςταςθ, μια κατάςταςθ απροςδιοριςτίασ και ολοκλθρϊνεται με τθν επίλυςθ του 
προβλιματοσ, τθ δθμιουργία μιασ νζασ, αντικειμενικισ, ενοποιθμζνθσ ολότθτασ. «Θ 
λειτουργία τθσ αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ» υποςτθρίηει ο Dewey «είναι να μετατρζψει 
κανείσ μια κατάςταςθ, ςτθν οποία προςδίδεται ςτθν εμπειρία κάποιου είδουσ 
αςάφεια, αμφιβολία, διζνεξθ, διαταραχι, ςε μια κατάςταςθ θ οποία είναι ςαφισ, 
ςυνεκτικι, διευκετθμζνθ, αρμονικι» (Dewey, 1933, 195). 

Χτθν πρόταςθ του Dewey για μία δθμοκρατικι εκπαίδευςθ θ πειραματικι 
αναςτοχαςτικι ςκζψθ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Πζςα 
από τθν καλλιζργειά τθσ το παιδί κα αναπτφξει τθν ικανότθτα να αναςυγκροτεί τθν 
εμπειρία του και να νοθματοδοτεί τθ ςυμπεριφορά του. Θ καλλιζργεια τθσ 
αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ απαιτεί τθν εγκατάλειψθ τθσ παραδοςιακισ παιδαγωγικισ, 
ςφμφωνα με τθν οποία οι μακθτζσ καλοφνται να αφομοιϊςουν πακθτικά ζνα 
προκακοριςμζνο ςϊμα ζτοιμων γνϊςεων. Απαιτείται θ ενεργι δραςτθριοποίθςθ των 
παιδιϊν, ϊςτε μζςα από διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ να προςεγγίςουν τθ γνϊςθ.  

Για τθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςτόχου επιβάλλεται ο ριηικόσ 
μεταςχθματιςμόσ τόςο τθσ δομισ του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ (εφεξισ ΑΥ) όςο και 
του ρόλου του εκπαιδευτικοφ. Δεν προκρίνεται θ κατάτμθςθ τθσ φλθσ ςε 
ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα (π.χ. γλϊςςα, μακθματικά, ιςτορία, φυςικι). Ψο 
πρόγραμμα οργανϊνεται ςτθ βάςθ οριςμζνων εναςχολιςεων (occupations), όπωσ θ 
καλλιζργεια του κιπου, θ μαγειρικι, θ ξυλουργικι, θ υφαντικι. Χκοπόσ του ςχολείου 
είναι θ παιδαγωγικι εκμετάλλευςθ των προβλθματικϊν καταςτάςεων που 
αναδφονται ςε αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ. Τταν το παιδί αντιμετωπίςει ζνα πρόβλθμα 
κατά τθν επιτζλεςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του, κακοδθγείται, ϊςτε να επιλφςει 
πειραματικά τθν προβλθματικι κατάςταςθ. Διατυπϊνει υποκζςεισ, τισ δοκιμάηει και, 
τζλοσ, ελζγχει τισ παραγόμενεσ ςυνζπειεσ. Ζτςι, το παιδί αναςυγκροτεί 
αναςτοχαςτικά τθν εμπειρία του εκκινϊντασ από τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ του. 
Πε τον τρόπο αυτό θ δραςτθριότθτά του αποκτάει περιςςότερο νόθμα. Χτθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ των προβλθματικϊν καταςτάςεων, το παιδί κα κατακτιςει 
και τισ όποιεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ των εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν περιοχϊν 
χρειάηεται (Dewey, 1900 & 1902). Χυνοπτικά, οι προβλθματικζσ καταςτάςεισ που 
αναδφονται από τθν εναςχόλθςθ των παιδιϊν με ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ ςυγκροτοφν 
το κατάλλθλο μακθςιακό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ.34 

Ψο Εργαςτθριακό Χχολείο του Dewey δεν είναι, λοιπόν, προςανατολιςμζνο ςτθν 
απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, αλλά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
πειραματικισ αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ, μζςα από τθν επίλυςθ προβλθματικϊν 
καταςτάςεων που αναδφονται κατά τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ 
εναςχολιςεισ. Διαφοροποιείται, ζτςι, ςθμαντικά από το ςχολείο εργαςίασ του Georg 

                                                           
34

 Ζχει ενδιαφζρον πωσ ακόμα και θ ςχολικι αρχιτεκτονικι του Εργαςτθριακοφ Χχολείου 
προςαρμόηεται ςτθ δομι του ΑΥ και τθν επιδίωξι του για τθν καλλιζργεια του πειραματικοφ 
αναςτοχαςμοφ (Dewey, 1900). 
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Kerschensteiner. Σ Dewey κεωροφςε, μάλιςτα, πωσ θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
αναπαράγει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να αποτελεί μζροσ 
τθσ δθμοκρατικισ εκπαίδευςθσ (Gonon, 2000). 

Ψο Εργαςτθριακό Χχολείο του Dewey μάσ προςφζρει τθ δυνατότθτα να 
ςκεφτοφμε και να ςχεδιάςουμε ζνα διαφορετικό ςχολείο, ςτο οποίο το ΑΥ και οι 
δομζσ του ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. Ψο ΑΥ του ελλθνικοφ 
ςχολείου είναι οργανωμζνο με βάςθ ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα. Ωσ 
αποτζλεςμα – και παρά τισ επίςθμεσ διακθρφξεισ - δεν προκρίνεται μία διακεματικι 
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ θ οποία εκκινεί από τον βιωματικό κόςμο των παιδιϊν, τον 
εξετάηει κριτικά και τον διευρφνει. Επιπλζον, ο υπερβολικόσ όγκοσ τθσ φλθσ του ΑΥ 
αποκαρρφνει τισ όποιεσ προςπάκειεσ για τθν οικοδόμθςθ ενόσ μακθςιακοφ 
περιβάλλοντοσ που προωκεί τθ διερευνθτικι μάκθςθ.  

Ακόμα, όμωσ, και ςτο αυςτθρό πλαίςιο του παρόντοσ ΑΥ, υπάρχουν περικϊρια 
για τθ διαμόρφωςθ εργαςτθριακϊν διαδικαςιϊν μάκθςθσ. Σ ςχολικόσ κιποσ, θ 
κουηίνα, θ εφθμερίδα, θ κεατρικι ομάδα και θ χορωδία μποροφν να αποτελζςουν 
πολφ πιο ενδιαφζροντεσ δρόμοι για τθν επίτευξθ μίασ ςειράσ από διδακτικοφσ 
ςτόχουσ του ΑΥ. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ δεν ζχουν ςκοπό να εκπαιδεφςουν το παιδί 
ςε κάποιο επάγγελμα (π.χ. αγρότθσ, μάγειρασ ι δθμοςιογράφοσ), δεν ζχουν δθλαδι 
ςκοπό τθν παρουςίαςθ ακόμθ ενόσ αντικειμζνου, αλλά τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ 
των προβλθμάτων που κα αντιμετωπίςουν οι μακθτζσ. Ζτςι, ο ςχολικόσ κιποσ δεν 
οδθγεί απλϊσ ςε εξοικείωςθ με τθν καλλιζργεια των φυτϊν, αλλά και ςτθν εκμάκθςθ 
τθσ περιμζτρου για να γίνει θ περίφραξθ ι ςτθν μζτρθςθ τθσ επιφάνειασ για να γίνει 
δίκαια θ κατανομι του κιπου ςε παρτζρια.  

Ξατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014 είχα τθν ευκαιρία να δουλζψω 
ζνα εργαςτιριο webradio με παιδιά τθσ Ε’ τάξθσ ενόσ πολυκζςιου ςχολείου ςτο 
Φζκυμνο. Ψο εργαςτιριο κζντριςε το ενδιαφζρον των παιδιϊν και λειτοφργθςε κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Χτο πλαίςιο του εργαςτθρίου θ μακθςιακι 
διαδικαςία δεν αφοροφςε αποκλειςτικά τθν επαφι των παιδιϊν με το επαγγελματικό 
περιβάλλον του δθμοςιογράφου, αλλά κυρίωσ μία ςειρά προβλθματικϊν 
καταςτάςεων που ζπρεπε να επιλφςουν τα παιδιά. Για να λειτουργιςει το εργαςτιριο 
ζπρεπε να θχομονϊςουν μία γωνιά τθσ τάξθσ, για να παράγουν μία εκπομπι ζπρεπε 
να δουλζψουν τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου, τθν 
ανάγνωςθ με χρωματιςμό τθσ φωνισ, τον καταμεριςμό εργαςίασ μίασ ραδιοφωνικισ 
εκπομπισ, τθν προετοιμαςία μίασ ςυνζντευξθσ και άλλα πολλά κζματα. 

Χφμφωνα με τον Dewey, θ εργαςτθριακι αυτι οργάνωςθ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ δεν ςυνδζεται απλϊσ με καλφτερα μακθςιακά αποτελζςματα, αλλά και 
με τθν ανάπτυξθ των αναγκαίων διανοθτικϊν ζξεων που πρζπει να ζχει ζνασ 
δθμοκρατικόσ πολίτθσ. Ωςτόςο, μία τζτοια παιδαγωγικι προςζγγιςθ χρειάηεται 
χρόνο. Ξάτι που όςοι ςχεδιάηουν τα τελευταία χρόνια τθν οργάνωςθ του ελλθνικοφ 
ςχολείου το αγνοοφν ςυςτθματικά. 

Σ δεφτεροσ άξονασ τθσ δθμοκρατικισ εκπαίδευςθσ του Dewey αφορά τθ 
δθμοκρατικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Για να κατανοιςουμε τισ 
παιδαγωγικζσ ιδζεσ του Dewey πρζπει και πάλι να ςτραφοφμε ςτισ φιλοςοφικζσ τουσ 
πθγζσ, να εξετάςουμε τθν πολιτικι του φιλοςοφία και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται 
τθ δθμοκρατία. Για τον Dewey, θ δθμοκρατία δεν είναι απλϊσ ζνα ςφςτθμα πολιτικισ 
διακυβζρνθςθσ, ζνα ςφνολο κεςμϊν που κακορίηουν τον τρόπο άςκθςθσ τθσ 
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πολιτικισ εξουςία. Θ δθμοκρατία «είναι, όπωσ ςυχνά λζμε χωρίσ ίςωσ όμωσ να 
αντιλαμβανόμαςτε τι ακριβϊσ λζμε, ζνασ τρόποσ ηωισ, κοινωνικισ και ατομικισ» 
(Dewey, 1937, 217). 

Ωσ τρόποσ ηωισ θ δθμοκρατία διζπεται από ςυγκεκριμζνεσ αξίεσ. Χε αντίκεςθ με 
ςφγχρονεσ φορμαλιςτικζσ κεωρίεσ, οι οποίεσ περιορίηουν τθ δθμοκρατία ςε 
οριςμζνεσ διαδικαςίεσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, ο Dewey υποςτθρίηει πωσ θ 
δθμοκρατία αφορά, πρωτίςτωσ, μία μορφι αγακοφ, ζνα κοινωνικό ικοσ, το οποίο 
ςυμβάλλει ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ όλων των μελϊν τθσ κοινότθτασ. Θ δθμοκρατικι 
κοινότθτα διζπεται από τθν ελεφκερθ επικοινωνία όλων των μελϊν τθσ, όπωσ και τθν 
επικοινωνία τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ με άλλεσ. Βαςικό ςτοιχείο τθσ 
δθμοκρατίασ είναι, επίςθσ, θ ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ κοινότθτασ ςτισ 
εργαςίεσ και τισ αποφάςεισ τθσ. Ψζλοσ, θ δθμοκρατία ςθμαίνει κοινωνικι ςυνεργαςία, 
ςυμμετοχι ςε μία δραςτθριότθτα με κοινό νόθμα. 

Χτο επίπεδο του ςχολείου οφείλουμε να οικοδομοφμε μία δθμοκρατικι 
κοινότθτα που κα διζπεται από το πνεφμα τθσ ελεφκερθσ επικοινωνίασ, τθσ ιςότιμθσ 
ςυμμετοχισ και τθσ κοινωνικισ ςυνεργαςίασ. Χε αντίκεςθ με τον ζντονα 
ανταγωνιςτικό χαρακτιρα τθσ εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ τθσ παραδοςιακισ 
εκπαίδευςθσ, θ μάκθςθ ςτθ δθμοκρατικι αγωγι πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ 
ςυνεργατικισ κοινότθτασ. Θ δθμοκρατία ςθμαίνει ουςιωδϊσ ιςότιμεσ ευκαιρίεσ όλων 
για αυτο-πραγμάτωςθ και ςυνειςφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ κοινότθτασ. Ωσ εκ 
τοφτου, το ςχολείο οφείλει να ειςάγει το παιδί «ςτισ κατάλλθλεσ ςχζςεισ με τουσ 
άλλουσ ςε μια ενότθτα εργαςίασ και ςκζψθσ» (Dewey, 1897, 88). Ψο ςχολείο, 
υποςτθρίηει ο Dewey «πρζπει να είναι μια κοινότθτα πνεφματοσ και ςκοποφ, που 
πραγματοποιείται μζςα από τθν ποικιλία δυνάμεων και πράξεων … Μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί το ςυνεργατικό πνεφμα, που εμπλζκεται ςτον καταμεριςμό τθσ 
εργαςίασ, να αντικαταςτιςει το ανταγωνιςτικό πνεφμα» (Dewey, 1895, 225). 

Από τθν πλευρά του το παιδί πρζπει να νιϊκει πωσ ςυμμετζχει και ςυνειςφζρει 
ςτθν κοινότθτα του ςχολείου. Σι δραςτθριότθτεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 
όπωσ περιγράφτθκαν παραπάνω, ςυντελοφν αποφαςιςτικά ςτθν οικοδόμθςθ του 
ςυνεργατικοφ πνεφματοσ. Σ μακθτισ δεν οφείλει να αφομοιϊςει ατομικά και 
ανταγωνιςτικά τθ διδακτζα φλθ, αλλά να διερευνιςει και να επιλφςει ςυνεργατικά τισ 
προβλθματικζσ καταςτάςεισ που ανακφπτουν κατά τθν επιτζλεςθ των 
δραςτθριοτιτων. Ζτςι, τα δφο ςτοιχεία τθσ δθμοκρατικισ κοινωνίασ εμφανίηονται 
ςυνενωμζνα. «Θ διαδικαςία τθσ πνευματικισ ανάπτυξθσ είναι κατ’ ανάγκθ μια 
κοινωνικι διαδικαςία, μια διαδικαςία ςυμμετοχισ» (Dewey, 1936, 206).35 

Χτθ δθμοκρατικι ςχολικι κοινότθτα το παιδί δεν προετοιμάηεται ωσ αυριανόσ 
δθμοκρατικόσ πολίτθσ. Ηει ιδθ μζςα ςε μια δθμοκρατικι κοινότθτα και μζςα ςε αυτιν 
αναπτφςςει τισ κατάλλθλεσ διανοθτικζσ, θκικζσ και κοινωνικζσ ςυνικειεσ. Πάλιςτα, 
ςφμφωνα με τον Dewey, θ ηωι εντόσ τθσ δθμοκρατικισ κοινότθτασ είναι και ο 

                                                           
35

 Αξίηει να υπογραμμίςουμε πωσ, ςφμφωνα με τον Dewey, θ δθμοκρατικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ δεν ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. Αυτζσ αποτελοφν απλϊσ 
ζνα μζςο και όχι τθν ουςία τθσ δθμοκρατίασ. Ωσ εκ τοφτου, ςτθν ντιουιανι παιδαγωγικι προοπτικι ο 
κεςμόσ τθσ ςυνζλευςθσ των μακθτϊν, όπωσ προτάκθκε από τον Al. S. Neill ςτο Summerhill (Neill, 1972) 
και ζχει κακιερωκεί ωσ βαςικό ςτοιχείο τθσ αντιαυταρχικισ αγωγισ, κεωρείται χριςιμοσ, αλλά όχι 
επαρκισ όροσ για τθ δθμοκρατικι εκπαίδευςθ. Ψο πρϊτιςτο ςτοιχείο του δθμοκρατικοφ ςχολείου είναι 
θ καλλιζργεια ενόσ δθμοκρατικοφ κοινοτικοφ ικουσ. 
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μοναδικόσ τρόποσ για τθ ςυνεχι ανάπτυξθ του εαυτοφ. Πόνο μζςα από τθν πλοφςια 
αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινότθτασ, μόνο μζςα από τθν 
ιςότιμθ ςυμμετοχι του ςτισ ποικίλεσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ μπορεί να επιτευχκεί θ 
αυτο-πραγμάτωςθ του εαυτοφ. Σ Dewey διαφοροποιείται, ζτςι, από ςφγχρονεσ 
κεωριςεισ που δίνουν ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του εαυτοφ ςυνδζοντασ τθ 
δθμιουργικότθτα με το ιδιαίτερο ατομικό ςτοιχείο του κάκε παιδιοφ.36 Θ ςφνδεςθ 
υποβακμίηει τθ ςθμαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τείνει ςτθν πλιρθ εξατομίκευςθ 
τθσ μάκθςθσ, ϊςτε κάκε παιδί να μπορεί να ανακαλφψει το ιδιαίτερο ςτοιχείο του και 
να το καλλιεργιςει. Αντίκετα, θ δθμοκρατικι εκπαίδευςθ του Dewey αναγνωρίηει 
πωσ θ ανάπτυξθ του εαυτοφ δεν μπορεί να επζλκει παρά μόνο μζςα από τθ 
ςυμμετοχι ςτθν κοινότθτα. Είναι θ ςυνεργατικι κοινότθτα μάκθςθσ και όχι θ 
εξατομίκευςθ που κα οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων κάκε παιδιοφ.  

 

3. Συμπζραςμα  

Ξλείνοντασ, μποροφμε να διαπιςτϊςουμε τισ δυνατότθτεσ που μασ προςφζρει θ 
ντιουιανι ςκζψθ αφενόσ για τθν οικοδόμθςθ ενόσ δθμοκρατικοφ παιδαγωγικοφ 
κλίματοσ εντόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και αφετζρου για τθ διαμόρφωςθ 
κατάλλθλων διαδικαςιϊν μάκθςθσ για τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ϊςτε το 
ςχολείο να αναπτφςςει τισ αναγκαίεσ ςε μία δθμοκρατικι κοινωνία διανοθτικζσ και 
κοινωνικζσ ζξεισ. 

Ψαυτόχρονα πρζπει να αναγνωρίςουμε τα όρια τθσ ντιουιανισ εκπαιδευτικισ 
πρόταςθσ. Σ Dewey κατανοεί το ςχολείο ωσ ζνα ειδικό κοινωνικό περιβάλλον, ςτο 
οποίο μπορεί να αναπτυχκεί μία αυκεντικι δθμοκρατικι κοινότθτα χωρίσ αναφορά 
ςτισ ζντονα αντιδθμοκρατικζσ πτυχζσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ (Dewey, 1916). Πε τον 
τρόπο αυτό, θ εκπαίδευςθ ξεκόβεται από τθν κοινωνία. Ψο ςχολείο εκλαμβάνεται ωσ 
ζνα αξιακά ουδζτερο πεδίο δράςθσ, ωσ ζνα καλά αςφαλιςμζνο κερμοκιπιο, που 
μζςα του μποροφν να αναπτυχκοφν τα άνκθ τθσ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ. 
Αγνοοφνται, ζτςι, δφο ςτοιχεία. Υρϊτον, παραβλζπεται πωσ θ κοινωνία ειςβάλλει με 
κάκε δυνατό τρόπο μζςα ςτο ςχολείο. Ψα παιδιά από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του 
είναι, ςε μεγάλο βακμό, κοινωνικά προςδιοριςμζνα. Δεφτερον, παραβλζπεται πωσ θ 
δθμοκρατικι ςυνείδθςθ πρζπει να αναπτφςςεται και να λειτουργεί όχι ςτο ειδικά 
διαμορφωμζνο, δθμοκρατικό πλαίςιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά κυρίωσ ςτθν 
αυταρχικι, άνιςθ και αντιδθμοκρατικι κοινωνία που μασ επιβάλλεται.  

Ξατά τθ γνϊμθ μασ, θ ςφγχρονθ ςυηιτθςθ για το δθμοκρατικό ςχολείο οφείλει 
αξιοποιϊντασ τθν κλθρονομιά του Dewey να προχωριςει περιςςότερο. Σφείλει να 
ανοίξει το ςχολείο ςτθ γυμνι πραγματικότθτα τθσ κοινωνίασ. Ζνα ριηοςπαςτικό 
δθμοκρατικό ςχολείο δεν μπορεί να αυτο-εγκλωβίηεται ςτα ςτενά όρια του ςχολείου. 
Είναι κατά ανάγκθ ζνα ςχολείο τθσ κοινότθτασ. Ακοφει τισ ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ και 
ςυμβάλλει ςτθν κινθτοποίθςθ των ανκρϊπων για τθν ικανοποίθςι τουσ. Πε λίγα 
λόγια, αποτελεί ζνα μορφωτικό κζντρο για όλθ τθν κοινότθτα. 

 

                                                           
36 Πία από τισ πλζον δθμοφιλείσ διατυπϊςεισ τθσ ςφγχρονθσ αυτισ κεϊρθςθσ είναι εκείνθ του Ken 
Robinson. Θ κριτικι του Robinson ςτο παραδοςιακό, βιομθχανικά οργανωμζνο ςχολείο μασ καλεί να 
ςτοχαςτοφμε μια διαφορετικι εκπαίδευςθ, θ οποία κα δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάκε παιδί να 
αναπτφξει τον εαυτό του, το ιδιαίτερο ςτοιχείο του (Robinson, 2009). 
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Περίλθψθ  

 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι θ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν και τθσ 
Αρχαιοελλθνικισ Γραμματείασ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ χαρακτθρίηεται από 
ιδιαίτερα φιλόδοξθ ρθτορικι, αλλά με πενιχρά αποτελζςματα, όπωσ π.χ. φαίνονται 
από τα υψθλά ποςοςτά αποτυχίασ ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ςτο πλαίςιο των 
Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων. Το πρόβλθμα, κακϊσ ανάγεται ςτθν προϊςτορία του 
γλωςςικοφ ηθτιματοσ και των ιδεολογικϊν αντιπαρακζςεων γι’ αυτό, αντιμετωπίηεται 
κατά κοινι ομολογία περιςςότερο ςυναιςκθματικά και λιγότερο με επιςτθμονικό 
τρόπο. Στόχοσ, λοιπόν, τθσ ειςιγθςισ μασ είναι κατ’ αρχάσ να επιςθμανκοφν οι 
δυςκολίεσ εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτοχοκεςίασ και να αναηθτθκοφν τα 
κυριότερα αίτια αυτϊν των δυςκολιϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ. 
Ραράλλθλα, κα αναδειχκεί θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ ενόσ ανοιχτοφ - κεματικοφ 
αναλυτικοφ προγράμματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των Νζων 
Τεχνολογιϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων εκ 
μζρουσ των μακθτϊν.  
 
Λζξεισ-κλειδιά:  Α.Υ.Χ., αρχαιογλωςςία, Ψ.Υ.Ε. 

 

1. Ειςαγωγι: θ διαπίςτωςθ του προβλιματοσ 
 
Είναι κοινι διαπίςτωςθ ότι διαχρονικά ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ 

το μάκθμα τθσ «Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ» αντιμετωπίηεται τόςο 
ςτο Γυμνάςιο όςο και ςτο Οφκειο με ιδιαίτερα προνομιακό τρόπο, τουλάχιςτον ωσ 
προσ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ του. Ψθν ίδια ςτιγμι, όμωσ, θ ςχολικι πραγματικότθτα 
ζρχεται να επιβεβαιϊςει δυςτυχϊσ τθν ζκδθλθ αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτθν ποςότθτα 
και τθν ποιότθτα, ανάμεςα ςτισ προςδοκίεσ και τα αποτελζςματα. Υαρά τισ όποιεσ 
αξιόλογεσ προςπάκειεσ, αλλά δυςτυχϊσ χωρίσ τθν ανάλογθ ςυνζχεια, ϊςτε να 
ανανεωκεί κυρίωσ θ διδακτικι προςζγγιςθ του μακιματοσ, το  ηιτθμα παραμζνει. 
Μςωσ, επειδι θ προβλθματικι ςτρζφεται μονοδιάςτατα ςτο «πϊσ», παραγνωρίηοντασ 
ι κεωρϊντασ ωσ δεδομζνο το «τι». Ζτςι, ενϊ οι προςδοκίεσ ςχεδόν από όλουσ για το 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ιδιαίτερα υψθλζσ και ιδεολογικά φορτιςμζνεσ, θ 
διδακτικι πράξθ και οι αξιολογικζσ διαδικαςίεσ τισ διαψεφδουν, αν όχι απόλυτα, 
αναμφίβολα ςε πολφ μεγάλο βακμό. Επομζνωσ, ο αναπροςανατολιςμόσ του 
Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν (Α.Υ.Χ.) κακίςταται για μία ακόμθ φορά 
επιτακτικι ανάγκθ. 
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Αν και κανείσ δεν αμφιςβθτεί τθ χρθςιμότθτα ενόσ νζου Α.Υ.Χ., αφοφ χάρθ ςε 
αυτό ο εκπαιδευτικόσ κα μπορζςει να προβεί ςε ζνα νζο άμεςο και απϊτερο 
ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ του, κανζνα Α.Υ.Χ., πολλϊ δε μάλλον αυτό τθσ Αρχαίασ 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ, δεν είναι ζνα ουδζτερο, τεχνικό κείμενο, αλλά 
αποτελεί κείμενο όπου μπορεί κάποιοσ να εντοπίςει κοινωνικζσ, παιδαγωγικζσ, 
οικονομικζσ και άλλεσ παραμζτρουσ, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τισ επιδιϊξεισ τθσ 
εκάςτοτε πολιτικισ εξουςίασ και τθν εκπαιδευτικι πολιτικι που αυτι κζτει ωσ 
προτεραιότθτα. Γι’ αυτό και οι αλλαγζσ που επιχειροφνται ι κα επιχειρθκοφν ςτο 
άμεςο μζλλον χριηουν μεγαλφτερθσ προςοχισ και επαρκοφσ τεκμθρίωςθσ, 
προκειμζνου να αποφευχκοφν οι αςτοχίεσ του παρελκόντοσ. 

 
2. Το μζγεκοσ  και οι αιτίεσ του προβλιματοσ 

 
Για να κατανοιςει κάποιοσ το μζγεκοσ τθσ διάψευςθσ των προςδοκιϊν για το 

ςυγκεκριμζνο μάκθμα αρκεί να ανατρζξει ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία των βακμολογιϊν 
των υποψθφίων ςτισ Υανελλαδικζσ Εξετάςεισ. Ενδεικτικά, κα αναφερκοφμε ςε αυτά 
των τελευταίων ζξι ετϊν (2010-2015), όπου προκφπτει ότι ζνα ςτακερό ποςοςτό άνω 
του 60% των μακθτϊν τθσ Κεωρθτικισ κατεφκυνςθσ δεν ξεπζραςε τθν επίδοςθ του 
12, ανεξαρτιτωσ τθσ δυςκολίασ των κεμάτων ςτα οποία κλικθκαν να εξεταςτοφν 
κάκε χρόνο. Πε άλλα λόγια, οι περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ μακθτζσ δεν μπόρεςαν 
να ανταποκρικοφν ςτοιχειωδϊσ ςτισ απαιτιςεισ του πρωτεφοντοσ μακιματοσ τθσ 
κατεφκυνςισ τουσ, όταν μάλιςτα το 60% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ προζρχεται από 
το διδαγμζνο προσ εξζταςθ κείμενο! Ψθν ίδια ςτιγμι το ποςοςτό των αριςτοφχων ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ κυμάνκθκε δυςτυχϊσ από το απογοθτευτικό 0,95% (2015) 
μζχρι το 6,43% ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ (2010). 

 

Θ κλιμάκωςθ βακμολογίασ ςτο μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν Κεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ  
ςτο πλαίςιο των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων (πθγι: ΥΡΡΕΚ) 
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Ψα παραπάνω αποτελζςματα προκαλοφν ακόμα μεγαλφτερθ κλίψθ, αν 
αναλογιςτεί κανείσ: 

α) ότι αναφερόμαςτε μόνο ςτουσ μακθτζσ τθσ Κεωρθτικισ κατεφκυνςθσ και όχι για 
το ςφνολο των τελειοφοίτων και αποφοίτων του Γενικοφ Ουκείου, διότι ςε μια τζτοια 
περίπτωςθ θ εικόνα κα ιταν ακόμα χειρότερθ,  

β) ότι οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ είχαν διδαχκεί από 6 ϊρεσ τθν εβδομάδα και ςτισ 
τρεισ τάξεισ του Γενικοφ Ουκείου (6 ϊρεσ Αρχαία Ελλθνικά ςτθν Αϋ Ουκείου,  2 ϊρεσ 
Αρχαία Ελλθνικά Γενικισ Υαιδείασ και 4 ϊρεσ Αρχαία Ελλθνικά Ξατεφκυνςθσ ςτθ Βϋ 
Ουκείου, 1 ϊρα Αρχαία Ελλθνικά Γενικισ Υαιδείασ και 5 ϊρεσ Αρχαία Ελλθνικά 
Ξατεφκυνςθσ ςτθν Γϋ Ουκείου, μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2014-15), όταν τθν ίδια 
ςτιγμι θ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Οογοτεχνίασ περιορίηεται ςτισ 4 
ϊρεσ ςε κάκε τάξθ. Επίςθσ, δεν υπολογίηονται οι πολλαπλάςιεσ ϊρεσ 
φροντιςτθριακισ εκπαίδευςθσ, που κατά κοινι ομολογία παρακολουκεί θ 
ςυντριπτικι πλειοψθφία των μακθτϊν, ειδικά ςτο Οφκειο. 

γ) ότι ιδθ ζχουν παρζλκει πάνω από 20 ζτθ, από τότε που επανιλκε με υπουργικι 
απόφαςθ θ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν από το πρωτότυπο ςτο Γυμνάςιο. 

Επιπλζον, παλαιότερεσ εμπειρικζσ ζρευνεσ (Φωτιάδου 1995, Ξοξαράκθ 2000, 
Ππζλλα 2006), ζδειξαν, παρά το περιοριςμζνο ςτατιςτικό δείγμα, τθν 
πραγματικότθτα, που όλοι οι διδάςκοντεσ του μακιματοσ βιϊνουμε κακθμερινά μζςα 
ςτθ ςχολικι τάξθ μζχρι και ςιμερα: 

α) αδυναμία βελτίωςθσ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ των μακθτϊν ςυνολικά, 
διαψεφδοντασ τισ ςχετικζσ προςδοκίεσ, αφοφ επιδεινϊκθκε (ακόμα και ςε τριπλάςιο 
βακμό) θ επίδοςθ των μακθτϊν που προζρχονταν από αγροτικζσ περιοχζσ ζναντι 
αυτϊν που προζρχονταν από αςτικζσ περιοχζσ, 

β) αδυναμία βελτίωςθσ όςον αφορά τθν παραγωγι γραπτοφ νεοελλθνικοφ λόγου, 
ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ παρουςιάςτθκε και γλωςςικι υποβάκμιςθ (π.χ. 
ςφγχυςθ αρχαιοελλθνικϊν και νεοελλθνικϊν τφπων, επιβάρυνςθ τθσ νεοελλθνικισ με 
αναφομοίωτα αρχαϊςτικά ςτοιχεία),  

γ) ανυπαρξία ουςιαςτικισ βοικειασ ςτουσ μακθτζσ, προκειμζνου αυτοί να 
καταςτοφν ικανοί να προςεγγίςουν τα Αρχαία Ελλθνικά από το πρωτότυπο που 
εξακολουκεί να αποτελεί ηθτοφμενο, 

δ) αποςτροφι των μακθτϊν για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα, παρά τθ γενικι αποδοχι 
από τουσ ίδιουσ τθσ ςθμαςίασ και τθσ ςπουδαιότθτασ του αρχαιοελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ, ςτον οποίο όμωσ δεν τελικά γίνονται κοινωνοί. Ψο μάκθμα κρίνεται από 
τθν πλειονότθτα των παιδιϊν ωσ «δφςκολο, άςκοπο, βαρετό και περιττό». Τταν, 
λοιπόν, οι μακθτζσ μασ ζχουν ιδθ διαμορφϊςει μια τζτοια εικόνα ςτο Γυμνάςιο, πϊσ 
μπορεί να ανατραπεί αυτι ςτο Οφκειο; 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι μακθτζσ τθσ Αϋ Ουκείου δεν ζχουν τθν αναμενόμενθ 
από το ιςχφον Α.Υ.Χ., με βάςθ τθν τρίχρονθ διδαςκαλία ςτο Γυμνάςιο, εξοικείωςθ με 
τον αρχαιοελλθνικό λόγο, χωρίσ αυτό κατ’ ανάγκθ να αποτελεί μομφι για τουσ 
ςυναδζλφουσ του Γυμναςίου. Ωςτόςο, το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι ςυνάδελφοι 
που διδάςκουν ςε μακθτζσ τθσ Αϋ Ουκείου, ειδικά ςε ςχολεία αγροτικϊν, θμιαςτικϊν 
και υποβακμιςμζνων περιοχϊν των αςτικϊν κζντρων, ξεκινοφν εκ νζου τθ διδαςκαλία 
τθσ αρχαιοελλθνικισ γλϊςςασ, ακόμα και από τα ουςιαςτικά τθσ Αϋ και Βϋ κλίςθσ, 
αναδεικνφει το ηιτθμα τθσ διδαςκαλίασ των Αρχαίων Ελλθνικϊν από το πρωτότυπο 
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ςτο Γυμνάςιο, θ οποία επιβεβαιϊνεται τισ περιςςότερεσ φορζσ ςτισ διαγνωςτικζσ 
δοκιμαςίεσ τθσ Αϋ Ουκείου.  

Δεν κα παραγνωρίςουμε ότι το εξεταςιοκεντρικό ςφςτθμα που ταλαιπωρεί 
άμεςα το Οφκειο εδϊ και τριάντα χρόνια, αλλά ζμμεςα και το Γυμνάςιο, τα 
ακατάλλθλα ι ελλιπι ςυχνά ςχολικά βιβλία που ποτζ τελικά δεν αξιολογοφνται με 
βάςθ τθ λειτουργικότθτά τουσ μζςα ςτθν τάξθ, θ απουςία ςυνεχοφσ, οργανωμζνθσ 
και ςυςτθματικισ επιμόρφωςθσ των διδαςκόντων, με αποτζλεςμα π.χ. τθν αδυναμία 
αφομοίωςθσ των ΨΥΕ και των εργαλείων web2.0, ϊςτε να ενιςχυκεί θ 
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν και να καλλιεργθκοφν οι απαραίτθτοι επιμζρουσ 
γραμματιςμοί, είναι μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ  παραμζτρουσ του προβλιματοσ.  

Ζχουμε, όμωσ, τθν αίςκθςθ ότι και πάλι μασ διαφεφγει το ςθμαντικότερο αίτιο: 
θ νεφελϊδθσ, αόριςτθ και ςυχνά πομπϊδθσ ςτοχοκεςία του μακιματοσ, θ οποία ςε 
ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ ςυγκεντρωτικϊν-κλειςτϊν Α.Υ.Χ. περιορίηουν τθν 
αυτενζργεια του εκπαιδευτικοφ και επιβάλλουν ζνα δαςκαλοκεντρικό πρότυπο το 
οποίο επικεντρϊνεται ςτθ φορμαλιςτικι προςζγγιςθ, με άλλοκι τον τρόπο 
αξιολόγθςθσ του μακιματοσ. Ζτςι, εφλογα προκφπτει το εξισ ερϊτθμα, όταν 
διδάςκουμε κείμενα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ από το πρωτότυπο: Ρα 
ερμθνεφςουμε κατά τρόπο ολιςτικό τα κείμενα δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αυτενζργεια 
του μακθτι, τθν αυτόνομθ μάκθςθ και τισ δθμιουργικζσ εργαςίεσ ι να διδάξουμε μία 
ςυγκεκριμζνο διάλεκτο τθσ αρχαιοελλθνικισ γλϊςςασ, εν προκειμζνω τθν αττικι, που 
είναι ξζνθ για τουσ μακθτζσ μασ;  

 

3. Θ βαςικι αιτία του προβλιματοσ 
 
Για τθν αναγκαιότθτα τθσ αρχαιομάκειασ και τθσ αρχαιογλωςςίασ, κα ιςχυριςτεί 

κάποιοσ ότι εφκολα μπορεί να βρει πειςτικζσ απαντιςεισ ανατρζχοντασ ςτο Ενιαίο 
Υλαίςιο Υρογραμμάτων Χπουδϊν για τθν Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ (2000), ςτα κατά καιροφσ εκπονθκζντα Α.Υ.Χ. (1999 & 2002), ςτο 
Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογράμματοσ Χπουδϊν (2003), ςτισ Σδθγίεσ του πάλαι 
ποτζ Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου για τθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων ςτο 
Γυμνάςιο και το Οφκειο (2002), αλλά και ςτα πρόςφατα εκπονθκζντα Α.Υ.Χ. για το 
Οφκειο (ΦΕΞ 156/2015, τεφχοσ Β) που δεν εφαρμόςτθκαν ποτζ. 

Από όλεσ αυτζσ τισ πθγζσ επιχειρθμάτων επιλζγουμε το εξισ απόςπαςμα από το 
ειςαγωγικό ςθμείωμα (ς.2) ςτο Βιβλίο τθσ Αϋ Γυμναςίου (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 2008) το οποίο 
καταδεικνφει τισ πραγματικζσ διαςτάςεισ του ηθτιματοσ: 

 

«Να ανακαλφψουν οι μακθτζσ (του Γυμναςίου) και να εκτιμιςουν τθ λογοτεχνικι αξία 
των ζργων των αρχαίων Ελλινων ςυγγραφζων. Αυτό κα γίνει αν γνωρίςουν τουσ 
βαςικοφσ κανόνεσ και τθ δομι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ μζςα από τα 
πρωτότυπα κείμενα, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του μεταφραςτι, και αποκτιςουν ζτςι μια 
πρϊτθ αίςκθςθ τθσ αρμονίασ, τθσ πυκνότθτασ, τθσ ακρίβειασ και τθσ ποικιλίασ αυτισ 
τθσ γλϊςςασ, όπωσ χρθςιμοποιικθκε ςτα κείμενα τθσ κλαςικισ εποχισ. Θ κατανόθςθ 
τθσ δομισ ενόσ αρχαίου κειμζνου ζχει τθν ίδια παιδευτικι αξία με τθν κατανόθςθ τθσ 
λφςθσ, π.χ., μιασ αλγεβρικισ εξίςωςθσ. Εξάλλου, είναι αυτονόθτο ότι μελετά κανείσ 
καλφτερα ζνα λογοτεχνικό κείμενο ςτο πρωτότυπο του παρά μεταφραςμζνο.» 
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Αναπόφευκτα το ερϊτθμα που προκφπτει είναι:  Ξατά πόςο τζτοιεσ επιδιϊξεισ 
είναι εφικτζσ; Χε ποιον βακμό ικανοποιείται το αίτθμα τθσ κοινωνίασ, αλλά και τθσ 
πλειονότθτασ των μακθτϊν μασ για τθν αναγκαιότθτα προςαρμογισ του μακιματοσ 
ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςθμερινισ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ και τθσ ςφγχρονθσ 
διδακτικισ πράξθσ;  

Ξατ’ αρχάσ, κακθμερινά, μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ, θ ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία 
αποδεικνφεται ότι είναι όχι μόνο εξαιρετικά φιλόδοξθ και υπερφίαλθ, αλλά και άκρωσ 
ιδεολθπτικι και μονομερϊσ αξιολογικι. Θ κατ’ ευφθμιςμόν «ανκρωπιςτικι μόρφωςθ 
των μακθτϊν» ζχει καταντιςει αυταπόδεικτθ αξιωματικι κζςθ, με αποτζλεςμα το 
ίδιο το μάκθμα να κινδυνεφει να βρεκεί χωρίσ γνωςιακό αντικείμενο. Ψο αρχαίο 
κείμενο κακϊσ ςυνιςτά πολυςφςτθμα αξιϊν (γλωςςικϊν, αιςκθτικϊν, ιδεολογικϊν-
κοινωνικϊν) πρζπει να γίνει αντικείμενο διερεφνθςθσ, όχι κατά τρόπο υπερβατικό, 
αλλά με γνϊμονα το «πϊσ αναπτφχκθκαν πρακτικζσ λόγου, άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με 
τισ ευρφτερεσ ςχζςεισ μεταξφ των δθμιουργϊν και των ακροατθρίων/αναγνωςτϊν 
τουσ, που επθρζαςαν κακοριςτικά τον νεότερο ελλθνικό και ευρωπαϊκό πολιτιςμό» 
(Υόλκασ, 2009). 

Αλλά, ακόμα κι αν ο εκπαιδευτικόσ παραγνωρίςει τθ ρθτορικι υπερβολι  του 
ιςχφοντοσ Α.Υ.Χ. και επιςτρατεφςει όλεσ του τισ δυνάμεισ, διανοθτικζσ και 
ςυναιςκθματικζσ, προκειμζνου να καταςτιςει τουσ μακθτζσ του ενεργοφσ κοινωνοφσ 
τθσ αρχαιοελλθνικισ γραμματείασ, ζρχεται θ ίδια Υολιτεία να ακυρϊςει ςτθν πράξθ 
τισ παραπάνω κοπιϊδεισ προςπάκειζσ του. Είναι γνωςτό ότι θ ελλθνικι Υολιτεία – με  
μοναδικι φωτεινι εξαίρεςθ τθν περίοδο τθσ μεταρρφκμιςθσ του Γ. Φάλλθ (1976) – 
αντιμετωπίηει τελικά τα Αρχαία Ελλθνικά από το πρωτότυπο κατά βάςθ ωσ γλωςςικό 
μάκθμα που κα ενιςχφςει και κα ςτθρίξει τθν εκνικι, πολιτιςμικι και γλωςςικι μασ 
υπόςταςθ, απζναντι ςτο αόρατο εχκρό που κατά καιροφσ βαπτίηεται και διαφορετικά: 
λεξιπενία, τεχνολογία, παγκοςμιοποίθςθ37.  

Ψο επαναλαμβανόμενο όςο και κουραςτικό επιχείρθμα τθσ βελτίωςθσ τθσ 
γλωςςικισ ικανότθτασ των νζων, πζρα από ότι είναι επιςτθμονικά αβάςιμο, 
χαρακτθρίηεται και από μία επικίνδυνθ ιδεολογικι πρόκεςθ: να κεωρθκεί θ αττικι 
διάλεκτοσ του 5ου αι. π.Χ. ωσ το ιδεϊδεσ ςτάδιο τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ από το οποίο 
κα αντλιςει δυνάμεισ θ ςφγχρονθ ελλθνικι γλϊςςα για να αντιμετωπίςει ό,τι 
τελοςπάντων τθν απειλεί, αφοφ προφανϊσ θ ίδια από μόνθ τθσ δεν μπορεί να το 
κάνει, κακϊσ βρίςκεται ςε μία εκπτωτικι πορεία (Φεγκάκοσ, 2005). Υαράλλθλα, θ 
αρχαία ελλθνικι γλϊςςα προβάλλεται ωσ ζνα «ωραιοποιθμζνο απολίκωμα, το οποίο 
επιβάλλει τθν προςκυνθματικι ευλάβεια και τον καυμαςμό, εφόςον πάνω του 
ςτθρίηεται θ ςυνζχεια και εξζλιξθ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ (!) (Υόλκασ, 2001)». 

Δεν είναι κακόλου τυχαίο ότι και θ νεότερθ γενιά φιλολόγων δανείηεται 
ανάλογα επιχειριματα – ιδεολογιματα, και δεν αναπτφςςει, όπωσ κα αξίωνε κανείσ, 
ζναν ςφγχρονο πειςτικό λόγο για τον ρόλο του μακιματοσ, που να ςυνυπολογίηει το 

                                                           
37

 «Το περιβοιτο επιχείρθμα τθσ λεξιπενίασ είναι πάντωσ μαχθτό, διότι οι διδαγμζνοι τουσ Αρχαίουσ 

από το πρωτότυπο υπερ-ενιλικοι ςυμπολίτεσ δεν μιλοφν τθν ελλθνικι καλφτερα από τουσ ςθμερινοφσ 

εφιβουσ, αν κρίνουμε από τισ ςωηόμενεσ ςχολικζσ εκκζςεισ τουσ είτε από όςα δθλϊνουν κακθμερινά 

ςτα μαρκοφτςια τθσ τθλεόραςθσ είτε και από τισ δθμόςιεσ ομιλίεσ των εγγραμμάτων παλαιάσ κοπισ.» 

γράφει μεταξφ άλλων ο Π. Χουλιϊτθσ ςτο άρκρο του «Ξζραν αρχαία οι Αρχαίοι» εφθμερίδα Ψο Βιμα, 

ςτισ 4/9/2005. 
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πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο δρουν οι μακθτζσ (πολφγλωςςο και 
πολυπολιτιςμικό περιβάλλον, κυριαρχία τθσ εικόνασ και τθσ τεχνολογίασ, ερεκίςματα 
για μία νζου τφπου κριτικι ςτάςθ) και υπό τθν επίδραςθ του οποίου κα προςεγγίςουν 
τθν αρχαιότθτα. Υιο ςυγκεκριμζνα ςε ζρευνα (Ψςάφοσ, 2006) που ζγινε το 2005 
μεταξφ 800 νεοδιοριςκζντων φιλολόγων ςτο πλαίςιο τθσ ειςαγωγικισ τουσ 
επιμόρφωςθσ θ πλειονότθτα (88%) κεωρεί ότι θ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 
γλϊςςασ ςτοχεφει κυρίωσ: α) ςτθν ανάδειξθ του ενιαίου χαρακτιρα τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ, β) ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ από μζρουσ των μακθτϊν τθσ ςυνζχειάσ τθσ και γ) 
ςτθν ορκότερθ χριςθ τθσ νεοελλθνικισ. Είναι προφανζσ ότι επικρατεί μια γενικότερθ 
ςφγχυςθ, απόρροια αυτοφ που επιςθμάναμε ιδθ: δεν υπάρχει ςαφινεια ςτο γιατί 
κζλουμε οι μακθτζσ μασ να διδάςκονται Αρχαία Ελλθνικά, γι’ αυτό και τελικά οι 
περιςςότεροι αναηθτοφμε ωσ ςανίδα ςωτθρίασ τθ φορμαλιςτικι διδαςκαλία.  

Άλλωςτε το επιχείρθμα ότι θ επαρκισ κατάκτθςθ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ, 
δθλαδι τθσ μθτρικισ μασ γλϊςςασ, κα προκφψει διδάςκοντασ επιπλζον ϊρεσ τθν 
αρχαιοελλθνικι γλϊςςα είναι όχι «μόνο αφελζσ, αλλά και γλωςςολογικά 
αςυγχϊρθτο», όπωσ χαρακτθριςτικά ςθμείωνε ιδθ από το 1986 ςτθν εφθμερίδα Το 
Βιμα ο Γ. Βελοφδθσ. Ξαι προφανϊσ είναι απαράδεκτο επιςτθμονικά και 
γλωςςολογικά να μθν λαμβάνονται υπόψθ οι εμφανείσ διαφορζσ, φωνολογικζσ, 
μορφοςυντακτικζσ ςτο ςφςτθμα του ριματοσ και του ονόματοσ, αλλά και ςε 
ςθμαςιολογικό-λεξιλογικό επίπεδο μεταξφ αττικισ διαλζκτου και Ξοινισ Ρζασ 
Ελλθνικισ. Υρόκειται για μια «απαράδεκτθ κατάργθςθ τθσ διάκριςθσ ανάμεςα ςτο 
ξζρω για τθ γλϊςςα μου και ςτο ξζρω τθ γλϊςςα μου.» (Χριςτίδθσ, 1987). Επιπλζον, 
είναι προφανζσ ότι για να αποκτιςουν επαρκι χριςθ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ οι 
μακθτζσ, δθλαδι ζντεχνθ και καλαίςκθτθ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, 
χρειάηεται εξάςκθςθ μζςα ςτο ςχολείο με βάςθ τα ζντεχνα δθμιουργιματα τθσ 
νεοελλθνικισ γλϊςςασ, και όχι τόςο με βάςθ τα αντίςτοιχα ζντεχνα τθσ αρχαίασ 
ελλθνικισ, θ οποία οφτε οικεία τοφσ είναι και είναι δφςκολο να γίνει. 

Γνωρίηουμε ότι ςυχνά γίνεται λόγοσ για τθ διαχρονία και τισ παλαιότερεσ 
μορφζσ τθσ γλϊςςασ μασ. Χτθν πράξθ, όμωσ, αυτό που τελικά επιτυγχάνεται «δεν 
είναι να φανεί θ ηωντανι επιβίωςθ και εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ μζςα ςτουσ αιϊνεσ, αλλά 
θ μνθμειακι μουμιοποίθςι τθσ», (Ξακριδισ, 1998) και αυτό γιατί όλα τα κείμενα και 
παρά το γεγονόσ ότι αρκετά από αυτά είναι μεταγενζςτερθσ εποχισ, οδθγοφν ςτθ 
διδαςκαλία τθσ αττικισ διαλζκτου, χωρίσ φυςικά αυτά να είναι γραμμζνα ςτθν αττικι 
διάλεκτο. Είναι προφανζσ ότι μιλάμε για μια αναβίωςθ του Αττικιςμοφ, και όχι για 
διαχρονία (Ξακριδισ, 1998). Υαράλλθλα, κορυφαίεσ μορφζσ ςτο χϊρο τθσ φιλολογίασ 
όπωσ ο Λ. Ξακριδισ38 και ο Εμ. Ξριαράσ39 προζβλεψαν και προειδοποίθςαν με ζντονο 
ενίοτε τρόπο ότι θ παράλλθλθ διδαςκαλία δφο ςυγγενικϊν μορφϊν τθσ γλϊςςασ ςε 
μακθτζσ, όπου δεν ζχει ακόμα ςχθματιςτεί το γλωςςικό τουσ αίςκθμα, είναι μεγάλο 
λάκοσ.  

Πια τζτοια πρακτικι το μόνο που επιφζρει είναι μία γενικευμζνθ ςφγχυςθ και 
ζνα ςυνεχι αποπροςανατολιςμό των μακθτϊν, που καταλιγει ςτθν απαρζςκεια για 
το μάκθμα ιδιαίτερα ςτο Οφκειο, όταν μάλιςτα ζνα ςθμαντικό ποςοςτό παιδιϊν 

                                                           
38

 Λ.Κ. Ξακριδισ, ομιλία ςτα Χανιά 12.2.1987, απομαγνθτοφωνθμζνθ και δθμοςιευμζνθ ςτο περιοδικό 
Καλλϊ 4, ςελ. 16κε. 
39

 Εμ. Ξριαράσ, ςτο άρκρο με τίτλο «Θ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν», ςτθν εφθμερίδα 
Ελευκεροτυπία 7.1.2002 
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παρουςιάηει εγγενείσ αδυναμίεσ προσ τθ νεοελλθνικι γλϊςςα είτε γιατί είναι παιδιά 
μεταναςτϊν είτε γιατί παρουςιάηουν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ γενικότερα. 
Υαράλλθλα, θ αδυναμία ολοκλιρωςθσ τθσ τεράςτιασ διδακτζασ φλθσ και τα 
αναμενόμενα μακθςιακά «κενά» αλλά και θ ανυπαρξία ενιαίασ αντίλθψθσ για τθ 
διδαςκαλία του μακιματοσ ανάμεςα ςτουσ φιλολόγουσ επιτείνουν το πρόβλθμα 
οδθγϊντασ τελικά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ζναν αγχϊδθ και ταχφ ρυκμό διδαςκαλίασ 
που δεν επιτρζπει οφτε τθν κατανόθςθ οφτε τθν εξοικείωςθ τθσ πλειοψθφίασ των 
μακθτϊν με τον αρχαιοελλθνικό λόγο. Κα μποροφςε ίςωσ εδϊ κάποιοσ να αντιτάξει 
τισ περιπτϊςεισ εκείνων των μακθτϊν που πράγματι κατανοοφν τθν αρχαιοελλθνικι 
γλϊςςα τόςο ςε μορφοςυντακτικό όςο και ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο. Θ ικανότθτα 
αυτϊν των λίγων παιδιϊν είναι, πιςτεφουμε, αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι αυτοί οι 
ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ ζχουν κατακτιςει γνωςτικά ςε πρότερο βακμό τθ νεοελλθνικι 
γλϊςςα. Γι’ αυτό και π.χ. οι ερμθνευτικζσ απαντιςεισ τουσ και οι μεταφραςτικζσ τουσ 
προςπάκειεσ παρουςιάηουν πλθρότθτα, ςαφινεια και ακρίβεια ςτθ διατφπωςι τουσ. 

 

4. Γενικζσ και ειδικζσ προτάςεισ 
 
Ψι μπορεί να γίνει, λοιπόν, για να αποκτιςει θ κλαςικι παιδεία τθ κζςθ που τθσ 

αρμόηει; Αν και ο χρόνοσ τθσ ειςιγθςθσ είναι περιοριςμζνοσ για υποβολι αναλυτικϊν 
προτάςεων, όμωσ μία τόςο ζντονθ κριτικι κα ιταν ελλιπισ, αν δεν είχε κάποιεσ 
ενδεικτικζσ κζςεισ:  

 Διαμόρφωςθ ενόσ ανοιχτοφ κατά κφριο λόγο κεματικοφ Α.Υ.Χ. του οποίου θ 
διδακτζα φλθ κα πραγματεφεται βαςικζσ αξίεσ του αρχαιοελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ και θ οποία κα προτείνει ενδεικτικά κείμενα μικρότερθσ ι 
μεγαλφτερθσ ζκταςθσ (ζντυπο ι ψθφιακό ανκολόγιο) ςτα οποία οι αξίεσ αυτζσ 
αναδεικνφονται, ϊςτε να γίνονται αντικείμενο ςχολιαςμοφ και δθμιουργικισ 
ερμθνείασ. Επιπλζον, να επιλζγονται ςτοιχεία του αρχαίου κόςμου και 
πολιτιςμοφ που μποροφν να ενταχκοφν ςε ζνα αναγνωρίςιμο ςυγχρονικό 
πλαίςιο, με απϊτερο ςτόχο να αναδειχκεί το κοινό βιωματικό υπόςτρωμα 
ςυγγραφζα και μακθτϊν. Ψζλοσ, οι διδάςκοντεσ να διδάςκουν εκείνα τα 
κείμενα που κεωροφν ότι είναι τα προςφορότερα με βάςθ το μακθτικό 
δυναμικό τθσ τάξθσ τουσ. Βζβαια, μία τζτοια προοπτικι χρειάηεται ουςιαςτικι 
επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ, κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ γίνεται πλζον ο ίδιοσ 
δθμιουργόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Υαράλλθλα, τόςο θ ζκταςθ τθσ 
διδακτζασ φλθσ όςο και ο τρόποσ αξιολόγθςισ τθσ είναι αναγκαίο να 
αναςχεδιαςτεί, ϊςτε να μθν αποτελεί τροχοπζδθ για κάκε δθμιουργικι 
διδακτικι προςζγγιςθ. 

 Ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ των Αρχαίων Ελλθνικϊν από το πρωτότυπο από τθ Βϋ ι 
και τθν Γϋ Γυμναςίου, ςτο πλαίςιο του γενικότερου επαναπροςδιοριςμοφ τθσ 
φυςιογνωμίασ του Γυμναςίου και του Ουκείου, μζςα από νζα βιβλία, με 
αναλόγωσ διαμορφωμζνα κείμενα, ςυνοδευόμενα από πλοφςια 
εικονογράφθςθ και παιγνιϊδεσ φφοσ. Εδϊ κα μποροφςε να αξιοποιθκεί θ 
ςχετικι εμπειρία των βιβλίων που διδάςκονται ςτθν Ξφπρο, αλλά και ςτο 
εξωτερικό για όςουσ μακθτζσ επιλζγουν να διδαχκοφν τθν αρχαία ελλθνικι 
γλϊςςα. Υαράλλθλα, είναι ςθμαντικό να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνωςτικι 
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δεξιότθτα και ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου μζςα από τα εξωγλωςςικά και 
παραγλωςςικά ςτοιχεία. 

 Συςιαςτικι ςυνεξζταςθ μορφισ και περιεχομζνου, με βάςθ τθν αρχι ότι θ 
δομι (γραμματικι, ςυντακτικι) του κειμζνου υπθρετεί κατά κφριο λόγο το 
μινυμα και το περιεχόμενο. Θ νοθματικι μονάδα δεν μπορεί να είναι θ λζξθ 
οφτε καν θ πρόταςθ, αλλά θ περίοδοσ, το «μικροκείμενο», με αρχι, μζςθ και 
τζλοσ. Χθμαντικι βοικεια προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μποροφν να προςφζρουν 
οι Ψ.Υ.Ε. και ειδικότερα τα λογιςμικά επεξεργαςίασ κειμζνου ι τα λογιςμικά 
καταςκευισ εννοιολογικϊν χαρτϊν, κακϊσ επιτρζπουν τθ ςφνταξθ απλϊν ι 
ςφνκετων διαγραμμάτων, όπου αναδεικνφονται θ δομι και τρόποσ 
ςυγκρότθςθσ του κειμζνου, ενϊ δίνεται και θ δυνατότθτα αναδόμθςθσ ενόσ 
κειμζνου. Υαράλλθλα, τα εγχειρίδια Γραμματικισ και Χυντακτικοφ οφείλουν να 
υπθρετοφν τθ δομολειτουργικι προςζγγιςθ του κειμζνου· κατ’ επζκταςθ, τόςο 
θ Γραμματικι όςο και το Χυντακτικό είναι χριςιμο να διδάςκονται με βαςικό 
ςτόχο τθν αναγνϊριςθ των τφπων και όχι τθν μθχανιςτικι αναπαραγωγι ςε 
τυποποιθμζνεσ αςκιςεισ. Είναι προφανζσ ότι ςε μία τζτοια περίπτωςθ 
χρειάηεται ανάλογθ προςαρμογι και του πλαιςίου αξιολόγθςθσ του 
μακιματοσ, ϊςτε να μθν ακυρϊνεται θ διδακτικι πράξθ. 

 Ανανζωςθ τθσ μεταφραςτικισ προςζγγιςθσ: από τθν «πιςτι» κατά λζξθ 
μετάφραςθ ςτθ διαδικαςία που κα προάγει τθ μεταγλωςςικι επίγνωςθ των 
γλωςςικϊν δομϊν και των δφο γλωςςϊν, υποβοθκϊντασ τθ ςυνειδθτι 
εκμάκθςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ. Λδιαίτερα χριςιμθ είναι θ αξιολόγθςθ και θ 
ςφνκεςθ μζςα από διαφορετικζσ προτεινόμενεσ μεταφράςεισ. Υροσ τθν ίδια 
κατεφκυνςθ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν οι αρχαιογνωςτικοί διαδικτυακοί 
τόποι με θλεκτρονικά λεξικά, ςϊματα αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων και 
μεταφράςεων, αρχαιολογικό εικονογραφικό υλικό. Ζτςι, διευρφνεται το 
γνωςτικό υπόβακρο του μακθτι, ενϊ επιπλζον προςφζρεται θ δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ και κριτικισ επεξεργαςίασ.  

 Χφνδεςθ του μακιματοσ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ με τα κλαςικά κείμενα 
(ςχολιαςμόσ μεταφραςμζνων κειμζνων τθσ Αρχαίασ Οογοτεχνίασ και ςχετικι 
παραγωγι γραπτοφ νεοελλθνικοφ λόγου).  

 Επαναφορά του κεςμοφ των Ξλαςικϊν Γυμναςίων & Ουκείων (ιδιαίτερο 
αναλυτικό πρόγραμμα και προτεραιότθτα των αποφοίτων τουσ ςτισ 
Φιλοςοφικζσ Χχολζσ), ϊςτε να ενιςχυκεί θ ςυνειδθτι εναςχόλθςθ με τα 
κλαςικά κείμενα. 

 Διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ μζςα από δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ αξιοποιϊντασ αρχαιογνωςτικοφσ δικτυακοφσ τόπουσ. 

 Υαράλλθλθ προςζγγιςθ ζργων τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ λογοτεχνίασ και τζχνθσ 
με βάςθ λογιςμικά, πολυμζςα και ανάλογουσ δικτυακοφσ τόπουσ. Ψαυτόχρονα 
ενίςχυςθ τθσ διακεματικότθτασ, ϊςτε ο μακθτισ να αποκτιςει πλθρζςτερθ 
εικόνα τθσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ μζςα ςτο οποίο εντάςςεται το κείμενο 
που μελετά. 

 Χφνδεςθ τθσ Ρζασ Ελλθνικισ με τισ παλαιότερεσ μορφζσ τθσ Ελλθνικισ με 
αφετθρία τθ Ρζα Ελλθνικι και όχι το αντίςτροφο, μζςα από ουςιαςτικι 
αξιοποίθςθ τθσ ετυμολογίασ και των λόγιων εκφράςεων τθσ γλϊςςασ μασ. 
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 Αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν και δθμιουργία ζργων eΨwinning με ςχολεία του 
εξωτερικοφ όπου διδάςκονται τα Αρχαία Ελλθνικά, ϊςτε να γίνει αντιλθπτι 
ςτουσ μακθτζσ μασ θ οικουμενικότθτα και θ διαχρονικότθτα τθσ κλαςικισ 
παιδείασ. 

 

5. Επίλογοσ 
 
Ξλείνοντασ, κα κζλαμε να τονίςουμε ότι καμία πρόταςθ ι αλλαγι δεν μπορεί να 

καρποφοριςει, εάν δεν υπάρχει ουςιαςτικι ςτιριξθ, εμπιςτοςφνθ και επιβράβευςθ 
προσ τον εκπαιδευτικό. Επιπλζον, το ςχολείο και ό,τι αυτό παρζχει, για να βρίςκεται 
ςε αρμονικι και δθμιουργικι ςχζςθ με τθν κοινωνία, πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ 
πρϊτθ προτεραιότθτα από όλουσ, χωρίσ ιδεολθψίεσ και προκαταλιψεισ. Γι’ αυτό και 
τα λόγια του Φοΐδθ από το ζργο του «Τα Είδωλα» (ςελ. 220 κ.ε.) για τθ ςχζςθ τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ με τθν Αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα είναι πιο επίκαιρα από ποτζ: 

 

«… Και αλθκζσ μεν είναι ότι μετά μακροφσ αγϊνασ θυτυχιςαμεν τζλοσ πάντων ν’ 
ακοφςωμεν εςχάτωσ παρά κακθγθτοφ και πρϊθν κακθγθτοφ του θμετζρου 
Ρανεπιςτθμίου, κατά τοφτο μόνο ςυμφωνοφντων: «ότι πάντα όςα κοινϊσ λζγονται 
περί τθσ υπεροχισ τθσ αττικισ διαλζκτου ωσ διαλζκτου είναι προλιψεισ 
παιδαριϊδεισ» (Δ. Βερναρδάκθ, «Ψευδαττικιςμοφ Ζλεγχοσ») και ότι: «θ κεωρία περί 
τθσ ευγενείασ των αρχαίων τφπων και τθσ ευτελείασ των νζων είναι αξιολφπθτοσ 
πλάνθ» (Γ. Χατηιδάκι, «Το Γλωςςικόν Ηιτθμα»)· μικρόν όμωσ είναι το εκ των 
αποφάνςεων τοφτων κζρδοσ, αν πρόκειται δι’ άλλουσ οιουςδιποτε λόγουσ να 
εξακολουκιςωμεν και μετά ταφτασ να ψιττακίηωμεν ωσ όρνεα τουσ αττικοφσ τφπουσ.» 
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Περίλθψθ 
 
Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται, ςε πρϊτθ φάςθ, ζνα εννοιολογικό πλαίςιο των 
κεμελιωδϊν εννοιϊν των αναγκϊν και των κινιτρων των μακθτϊν καταδεικνφοντασ 
τθ ςπουδαιότθτά τουσ ςτθν παιδαγωγικι πράξθ. Εντοφτοισ, οι ανάγκεσ - γνωςτικζσ, 
κοινωνικζσ, ςυναιςκθματικζσ και άλλεσ- ζχουν ζνα δυναμικό χαρακτιρα, ο οποίοσ 
δυςχεραίνει τον ακριβι προςδιοριςμό τουσ, πράγμα που κα καταδειχκεί από τα 
αποτελζςματα ζρευνασ που κα παρουςιαςτοφν ςτθ δεφτερθ φάςθ τθσ παροφςθσ. 
Αναπόφευκτα, τζλοσ, κα οδθγθκοφμε ςε εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και διατφπωςθ 
περαιτζρω προβλθματικισ. 
 
Λζξεισ- κλειδιά: ανάγκεσ, κίνθτρα, μάκθςθ. 

 
1.Ειςαγωγι- Ρροβλθματικι 
 

Σ ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ, για να μπορζςει να αντεπεξζλκει ςε μια εξαιρετικά 
απαιτθτικι πραγματικότθτα καλείται να αποκτιςει νζο προφίλ προκειμζνου να 
επικεντρϊςει τθ διδαςκαλία του ςτουσ μακθτζσ και να τουσ ανοίξει το δρόμο προσ τθν 
υπευκυνότθτα ι και τθν «ελεγχόμενθ ελευκερία» (Υατζλθ, 2000, ς. 163).  Αυτό 
μπορεί να καταςτεί εφικτό όταν θ παιδαγωγικι πράξθ, ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ 
κακθμερινότθτασ, ςυνίςταται ςτθν ανίχνευςθ και τον προςδιοριςμό -ςτο μζτρο του 
δυνατοφ- των ποικίλων αναγκϊν των μακθτϊν-μελϊν τθσ κοινωνίασ του ςχολείου 
όπωσ, και των κινιτρων τουσ για μάκθςθ και για μεταγνϊςθ (μακαίνω πϊσ να 
μακαίνω).  

Σι ανάγκεσ ςτισ οποίεσ επικεντρϊνεται το πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ 
είναι οι γνωςτικζσ και ςυναιςκθματικζσ, όπωσ ορίηονται από τουσ Γάλλουσ  ερευνθτζσ 
τθσ εκπαίδευςθσ Pourtois, J-P.  και Desmet, H. (2004), αλλά και θ κοινωνικι ανάγκθ 
τθσ επικοινωνίασ. 

Χτο δεφτερο μζροσ, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ζρευνασ που 
απευκφνκθκε ςε 34 εκπαιδευτικοφσ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ ςτθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ, με ςκοπό τθν ανίχνευςθ των αντιλιψεων των ερωτϊμενων πάνω ςτισ 
εξεταηόμενεσ ζννοιεσ, τον βακμό επιρροισ των εν λόγω εννοιϊν ςτθ ςτρατθγικι τθσ 
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διδαςκαλίασ τουσ και ςτθ ςτοχοκεςία τουσ αλλά και τθν ανάπτυξθ περαιτζρω 
προβλθματικισ. 

2. Θ πολυδιάςτατθ ζννοια τθσ ανάγκθσ και οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ 
 

Θ ανάγκθ αποτελεί μια πολυςφνκετθ ζννοια ςτθν οποία μποροφμε να 
αποδϊςουμε ποικίλεσ διαςτάςεισ ανάλογα με τουσ ςτόχουσ μασ: διάςταςθ 
λειτουργικι, γνωςτικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι, ιδεολογικι. Χτθν παροφςα 
εργαςία κα δοκεί ζμφαςθ ςτισ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ 
των μακθτϊν. Σ προςδιοριςμόσ και θ ανάλυςθ των αναγκϊν των μακθτϊν 
κακορίηουν όχι μόνο το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ/μάκθςθσ 
(Υρόςκολλθ,1999, ς.ς. 60-62) αλλά και τισ ςτρατθγικζσ που πρζπει να υιοκετθκοφν, 
τόςο από τον εκπαιδευτικό όςο και από τουσ μακθτζσ.  

Σι γνωςτικζσ ανάγκεσ, ςφμφωνα με τουσ Pourtois & Desmet (2004), ζχουν 
πολφπλοκθ φφςθ και αφοροφν ςτθν ανάγκθ τθσ ολοκλιρωςθσ/επιτυχίασ 
(acccomplissement). Oι ςυνιςταμζνεσ αυτισ τθσ ανάγκθσ είναι τρεισ: οι ανάγκεσ τθσ 
διζγερςθσ (stimulation), τθσ ενκάρρυνςθσ ςτον πειραματιςμό (expérimentation) και 
τθσ ενίςχυςθσ (renforcement), οι οποίεσ ανταποκρίνονται ςτθν περιζργεια του 
παιδιοφ (ό.π., ς.ς.110-111).  

Θ ανάγκθ τθσ ολοκλιρωςθσ εκφράηει τθ ςπουδαιότθτα τθσ γνωςτικισ 
διάςταςθσ ςτθν ανάπτυξθ κάκε ατόμου, εφόςον αυτό που είναι ςθμαντικό για το 
άτομο είναι θ ικανότθτά του να δρα ςτο περιβάλλον του, να το κατανοεί και, τζλοσ, να 
το ελζγχει. Θ εν λόγω ανάγκθ εκφράηεται από τθν ευχαρίςτθςθ του ατόμου όταν 
φζρνει εισ πζρασ δφςκολεσ εργαςίεσ και όταν μπορεί να ελζγχει και να οργανϊνει ό,τι 
το περιβάλλει. 

Αναφορικά με τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ, κα αναφζρουμε τα εξισ: κατϋ αρχάσ, θ 
διζγερςθ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ μια τεχνθτι παρακίνθςθ μζςω τθσ 
οποίασ προκαλοφμε ι διατθροφμε τθ φυςικι διζγερςθ. Σ δε πειραματιςμόσ, με 
ζντονθ παρουςία ςτο παιδί, ςχετίηεται με τθν ενκάρρυνςθ ι διατιρθςθ τθσ ανάγκθσ 
πειραματιςμοφ, τθσ δράςθσ και τθσ ανακάλυψθσ μζςα ςε ζνα ευνοϊκό περιβάλλον. 
Ψζλοσ,  θ ανάγκθ τθσ ενίςχυςθσ αφορά ςτθ ςχζςθ ερεκίςματοσ-απάντθςθσ: μετά από 
μια εργαςία ι μια απάντθςθ, εάν υπάρχει μια κατάςταςθ κετικισ ενίςχυςθσ 
(ανταμοιβι), αυξάνονται οι πικανότθτεσ επανάλθψισ τθσ. Πία άλλθ μορφι που 
μπορεί να πάρει θ ενίςχυςθ  προζρχεται από τον ςυμπεριφοριςμό και ζχει να κάνει 
με τθν ενίςχυςθ μζςω μίμθςθσ και παρατιρθςθσ, κατά τθ διάρκεια των οποίων το 
παιδί μακαίνει από τα λάκθ και τισ επιτυχίεσ τόςο τα δικά του όςο και των άλλων. Σι 
άλλοι που γίνονται πρότυπα ι κακοδθγοφν το παιδί, μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ 
ςθμεία αναφοράσ με ςκοπό το παιδί να οδθγθκεί ςταδιακά ςτθν αυτοενίςχυςθ μζςα 
από τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ ενιςχυτικισ πλθροφορίασ που ζχει κετικι επίδραςθ ςτθ 
δράςθ του (Pourtois  et Desmet, 2004, ς.ς. 110-139). 

Θ δε ςυναιςκθματικι διάςταςθ τθσ ανάγκθσ ςυνδζεται με τθν ανάγκθ τθσ 
ανάπτυξθσ ςχζςεων (affiliation) μζςω τθσ οποίασ πραγματοποιείται θ μετάδοςθ 
πολιτιςμικϊν ςτοιχείων και μοντζλων διαπροςωπικϊν ςχζςεων, αφοφ παραπζμπει 
ςτθν κοινωνικι και οικογενειακι διάςταςθ, κακϊσ και ςε αυτι των διαγενεακϊν 
ςχζςεων (Pourtois  et Desmet , 2004, ς.ς. 81-82). 

Αυτι θ ανάγκθ καταδεικνφει τθν επικυμία να δθμιουργθκεί και να διατθρθκεί 
μια κετικι ςυναιςκθματικι ςχζςθ με τουσ άλλουσ διαδραματίηοντασ ζνα κυρίαρχο 
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ρόλο ςτθν οικοδόμθςθ τθσ κοινωνικισ και προςωπικισ ταυτότθτασ, θ οποία 
εκφράηεται μζςω των τριϊν ςυνιςτωςϊν τθσ, αναγκϊν του ατόμου που εμφανίηονται 
ςε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Αυτζσ οι ανάγκεσ είναι θ ανάγκθ για δθμιουργία 
δεςμϊν με τουσ άλλουσ και προςιλωςθ (attachement), θ ανάγκθ για αποδοχι 
(acceptation) και θ ανάγκθ για αναγνϊριςθ (investissement). Επιπλζον, θ ανάγκθ τθσ 
αποδοχισ ςυνδζεται άμεςα με το αίςκθμα αςφάλειασ που αναπτφςςει το άτομο, 
ειδικά εάν αιςκάνεται ότι μπορεί να δείξει εμπιςτοςφνθ ςτουσ άλλουσ. 

 Τπωσ αναφζρει και ο Maslow (2008), αφοφ το άτομο ικανοποιιςει τισ 
ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ του, όπωσ τθν πείνα και τθ δίψα (που τοποκετοφνται ςτθ βάςθ 
τθσ πυραμίδασ αναγκϊν, κατά τον ίδιο), τότε μόνο μπορεί να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ 
του για αςφάλεια (ςωματικι, θκικι, ψυχολογικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι), θ 
οποία βρίςκεται δεφτερθ ςτθν ιεραρχία των αναγκϊν. Ακολουκεί θ ανάγκθ για ζνταξθ 
ςτον κοινωνικό  ιςτό, θ οποία είναι αναπόςπαςτθ από τθν ανάγκθ για αναγνϊριςθ και 
εκτίμθςθ από το κοινωνικό ςφνολο. Θ επίδραςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αναγκϊν 
εξαρτάται ςχεδόν αποκλειςτικά από τα μζςα που ενδόμυχα ζχει ιδιοποιθκεί το άτομο 
για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του και ςχετίηεται άμεςα με τθ διαμόρφωςθ του 
χαρακτιρα του ατόμου, ιδιαίτερα ςτθν παιδικι θλικία. Ψζλοσ, ακολουκεί θ ανάγκθ για 
εξζλιξθ και αυτοπραγμάτωςθ μζςα από τθν ανακάλυψθ του εαυτοφ, τθν αλλαγι, τθν 
απελευκζρωςθ απ’ οτιδιποτε ςτερεί τθν ελευκερία. Αυτι θ ανάγκθ του ατόμου μόνο 
μζςα ςε κλίμα ελευκερίασ, ςιγουριάσ και καλπωρισ μπορεί να ικανοποιθκεί (Maslow, 
2008, ς.ς. 84-85).  

Χε ζνα τζτοιο κλίμα μπορεί να ικανοποιθκεί και θ κοινωνικι ανάγκθ τθσ 
επικοινωνίασ. Θ επικοινωνία είναι μια ςυμπεριφορά τθσ οποίασ ο ςκοπόσ είναι θ 
επιρροι ςτουσ άλλουσ μζςα ςε ζνα πλαίςιο κοινωνικϊν κανόνων που 
διαμορφϊνονται  αφενόσ από τθν επικοινωνιακι κατάςταςθ κι αφετζρου από τα 
χαρακτθριςτικά των πρωταγωνιςτϊν. Πεταξφ τουσ προκφπτει μία άρρθτθ ςυμφωνία 
και μια ςυνεργαςία  (Beaudichon, ςτο  Pourtois et Desmet, 2004, ς.143). 

Πζςω τθσ επικοινωνίασ, μεταξφ άλλων, οι μακθτζσ αναπτφςςουν μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ, κοινωνικοποιοφνται, διευρφνουν τουσ πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ και 
μακαίνουν τθν αξία του διαλόγου. Εντοφτοισ, υπάρχουν ποικίλοι παράγοντεσ που 
δυςχεραίνουν τθν επικοινωνία, όπωσ τα ςτερεότυπα, οι προκαταλιψεισ, οι αρνθτικζσ 
κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ και, ςυχνά, θ όχι καλι χριςθ τθσ γλϊςςασ.  

Σι γνωςτικζσ και ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ που προαναφζρκθκαν μποροφν να 
μεταφραςτοφν ςε ςτρατθγικζσ που πρζπει να υιοκετθκοφν με ςκοπό τθν επίτευξθ 
μακθςιακϊν ςτόχων. Σ  R. Viau κεωρεί τισ ςτρατθγικζσ ωσ τα μζςα που χρθςιμοποιεί 
ο μακθτισ για να αποκτιςει γνϊςεισ και ικανότθτεσ και για να ελζγξει καλφτερα τθ 
μακθςιακι του πορεία ςε γνωςτικό και ςυναιςκθματικό επίπεδο. Ωπογραμμίηει 
επίςθσ ότι οι ςτρατθγικζσ ςυνδζονται με δθλωτικζσ γνϊςεισ, δθλαδι κεωρθτικζσ 
(ςτρατθγικζσ επανάλθψθσ, οργάνωςθσ, επεξεργαςίασ), γενίκευςθσ και διάκριςθσ 
(conditionnelles) και διαδικαςτικζσ (ςταχυολόγθςθσ) (Viau, 2009, ς. 55). 

Χχετικά με τισ ςυναιςκθματικζσ ςτρατθγικζσ, αυτζσ περιλαμβάνουν τισ εξισ 
ςτρατθγικζσ: αφφπνιςθσ και διατιρθςθσ τθσ παρακίνθςθσ, αυτοςυγκζντρωςθσ και 
ελζγχου τθσ αμθχανίασ. Θ Courtillon (2003, ς. 24) κεωρεί ότι εν λόγω ςτρατθγικζσ 
διαφαίνονται ςτθν ζκφραςθ των γνωςτικϊν αναγκϊν (το να προβαίνει κάποιοσ ςε 
ςυμπεράςματα είναι απαραίτθτο ςτθν απόκτθςθ νοιματοσ ςε μια εργαςία), αλλά και 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-124- 

 

των ςυναιςκθματικϊν (ανταλλαγι ςυναιςκθμάτων όπωσ επικυμίασ, ευχαρίςτθςθσ, 
άγχουσ μζςα ςε μια ομαδικι εργαςία). 

 
 

3. Θ ζννοια τθσ παρακίνθςθσ και θ ςπουδαιότθτά τθσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία 
 

Θ παρακίνθςθ αποτελεί μια πολυδιάςτατθ ζννοια που περιλαμβάνει γνωςτικά 
και ςυναιςκθματικά ςτοιχεία που προκαλοφν μια ςυμπεριφορά με ςκοπό τθν 
επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Εάν πρόκειται για το αποτζλεςμα τθσ ευχαρίςτθςθσ και του 
ενδιαφζροντοσ που ζχει το άτομο για τθν ζρευνα και τθ μάκθςθ, τότε θ παρακίνθςθ 
είναι μια εςωτερικι διαδικαςία. Εάν το άτομο δρα προκειμζνου να λάβει κάποια 
ανταμοιβι, τότε πρόκειται για εξωτερικι παρακίνθςθ. Σ χαρακτιρασ τθσ είναι 
δυναμικόσ, εφόςον εξελίςςεται ςφμφωνα με το υλικό, διανοθτικό, κοινωνικό ι 
ατομικό πλαίςιο όπου εκδθλϊνεται. Επιπλζον, είναι ςυνειδθτι ι αςυνείδθτθ, αφοφ 
πρόκειται για ζνα ςφνολο αιτιϊν που προκαλοφν μια ςυμπεριφορά. 

H εςωτερικι παρακίνθςθ ωσ διανοθτικι παρακίνθςθ είναι ςυχνά αςυνείδθτθ. 
Δθμιουργεί όμωσ ικανοποίθςθ ςτο άτομο όταν αυτό αντιλαμβάνεται ότι μακαίνοντασ, 
εμπλουτίηει τισ γνϊςεισ του και μπορεί να προοδεφςει, εάν καταβάλλει προςπάκεια 
και αφιερϊςει χρόνο. Αυτοφ του είδουσ θ παρακίνθςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για 
τθ μάκθςθ εφόςον αφορά μια δυναμικι που ςχετίηεται, αφενόσ, με τθν προςωπικι 
δζςμευςθ και τθν ανάλθψθ ευκυνϊν ςτθ μάκθςθ και, αφετζρου, με τθ φανταςία, τθ 
δθμιουργικότθτα, το ενδιαφζρον και τθν περιζργεια. 

Θ παρακίνθςθ είναι επομζνωσ άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν αυτοεικόνα των 
μακθτϊν και τθν αντίλθψι τουσ για το περιβάλλον, με αποτζλεςμα να επιλζγουν 
ςυνειδθτά να δεςμευτοφν ςτο να ολοκλθρϊςουν μια προτεινόμενθ παιδαγωγικι 
δραςτθριότθτα με ςκοπό τθ μάκθςθ (Viau,  2009, ς. 12). 

Θ εν λόγω διαδικαςία τθσ παρακίνθςθσ είναι απαραίτθτθ, αφοφ το άτομο 
μπορεί να φτάςει ςτο μζγιςτο τθσ απόδοςισ του μόνο όταν το επικυμεί, όταν τα 
εςωτερικά του κίνθτρα είναι τόςο ιςχυρά, ϊςτε το ωκοφν να καταβάλλει προςπάκεια, 
όταν ζχει βρει νόθμα ςε αυτό που κάνει και ςυνδζει το νόθμα αυτό με τα κίνθτρα του, 
τισ ανάγκεσ του και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί από τον 
εκπαιδευτικό.  

Άλλοι παράγοντεσ  που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ τθσ παρακίνθςθσ ζχουν ςχζςθ 
με τισ γνωςτικζσ ανάγκεσ και κυρίωσ τθν ενίςχυςθ ςτθ μάκθςθ ωσ μζςο 
πλθροφόρθςθσ και παρακίνθςθσ  (Pourtois et Desmet, 2004,  ς. 132). Ζχει 
υπογραμμιςτεί και θ κετικι επίδραςθ τθσ πλθροφόρθςθσ που πρζπει να παρζχουμε 
ςτο παιδί ςχετικά με τθ διαδικαςία και το νόθμα τθσ εργαςίασ που πραγματοποιεί 
(ό.π., ς. 132). Είναι απαραίτθτθ θ εν λόγω ενθμζρωςθ για να μπορζςει το παιδί να 
μάκει για/από τα λάκθ του και για τθν πρόοδο του ζτςι, ϊςτε να μπορζςει να 
βελτιωκεί ςε μελλοντικζσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ. Πε αυτό τον τρόπο, θ όποια 
παρακίνθςι του μετατρζπεται ςε εςωτερικι διαδικαςία, με αποτζλεςμα το άτομο να 
κακίςταται ικανό να δθμιουργιςει τισ δικζσ του ςτρατθγικζσ μζςα από τθν αυτο-
οργάνωςθ και να γίνει περιςςότερο ενκουςιϊδεσ για να εμπλακεί ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία. Εξάλλου, θ αυτοενίςχυςθ ωσ διαδικαςία αυτο-επιδοκιμαςίασ, όπωσ και θ 
αυτοαξιολόγθςθ που εκφράηει τθν ανάγκθ για αυτογνωςία, για αυτο-διόρκωςθ, για 



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-125- 

 

εξζλιξθ, για ςυνεχι μάκθςθ και για κακοριςμό ςτόχων και προτφπων (standards) 
επίδοςθσ όλο και πιο υψθλϊν με τθν πάροδο του χρόνου, διαδραματίηουν ζναν 
κινθτιριο ρόλο για τθν εςωτερικι παρακίνθςθ του ατόμου.  

Εντοφτοισ, αυτι θ διαδικαςία απαιτεί ωριμότθτα από το άτομο και αφιζρωςθ 
χρόνου για να μπορζςει να παρατθρεί τον εαυτό του και να αυτορυκμιςτεί. Εξάλλου, 
θ οικογζνεια, το ςχολείο και ο εκπαιδευτικόσ παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςε αυτι τθν 
αυτοενίςχυςθ θ οποία αποκτάται ςταδιακά και μζςα από τθ ςυνεχι ενδοςκόπθςθ, 
αλλά και τθ διάδραςθ με τουσ άλλουσ. 

Θ παρακίνθςθ μπορεί να είναι και εξωτερικι. Σ χαρακτιρασ τθσ όμωσ είναι 
αςτακισ, εφιμεροσ, αφοφ ςυνδζεται με εξωτερικοφσ από το άτομο παράγοντεσ, όπωσ 
τθν ανταμοιβι (υψθλοί βακμοί, δϊρα...) και τθν τιμωρία. Σ Fenouillet (2009) 
υποςτθρίηει ότι θ ανταμοιβι δεν αποτελεί παρακίνθςθ, γιατί θ παρακίνθςθ αποτελεί 
εςωτερικό φαινόμενο, «ενϊ θ ανταμοιβι προζρχεται ζξω από το άτομο». 
Χρθςιμοποιϊντασ τθν ανταμοιβι, εξωτερικεφουμε, κατά κάποιο τρόπο, τον λόγο τθσ 
δράςθσ και δεν μποροφμε ςυνεπϊσ να ενκαρρφνουμε τθν αυτονόμθςθ του μακθτι, 
αφοφ ελαττϊνουμε τθν αυτόνομθ επιμονι του ςε μια δραςτθριότθτα.  
 

4. Θ ζρευνα: το δείγμα, θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, τα αποτελζςματα 
 

Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ, το οποίο δεν ιταν τυχαίο αλλά γνωςτό εκ των προτζρων, 
αποτζλεςαν 34 εκπαιδευτικοί τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ ςε Ξριτθ και Ακινα.  Θ μζκοδοσ 
που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ ποιοτικι ςυνζντευξθ (20 ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν δια 
ηϊςθσ και 14 τθλεφωνικά). Θ ςυνζντευξθ βαςίςτθκε ςε 10 ερωτιςεισ -3 κλειςτοφ 
τφπου και 7 ανοικτοφ- και πραγματοποιικθκε από 4 Φεβρουαρίου ζωσ 19 Παρτίου 
2011. Ψα αποτελζςματα των ςυνεντεφξεων ςυγκεντρϊκθκαν, κατθγοριοποιικθκαν 
ςφμφωνα με το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ παροφςθσ εργαςίασ και μετατράπθκαν ςε 
ποςοτικά δεδομζνα, προκειμζνου να αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια και να εξαχκοφν 
ςυμπεράςματα.  

Χχετικά με το προφίλ των ερωτϊμενων, το 53% είναι μεταξφ 31 και 40 ετϊν, το 
35%, μεταξφ 41 και 50 ετϊν και το 12% από 51 ζωσ 60 ετϊν. Εξετάηοντασ τισ 
απαντιςεισ κάκε ερωτϊμενου, διαπιςτϊςαμε ότι ο παράγοντασ τθσ θλικίασ δεν παίηει 
κανζνα ρόλο ςτο πϊσ αντιλαμβάνεται ο κάκε εκπαιδευτικόσ τισ ζννοιεσ των αναγκϊν 
και των κινιτρων και ςτο εάν θ πρόςλθψθ των εννοιϊν είναι ρεαλιςτικι ι όχι. 
Αναφορικά με τθν πείρα, το 35% διδάςκει από 5 ζωσ 10 ζτθ, το 47% από 11 ζωσ 20 
ζτθ, ενϊ το 18% από 21-30 ζτθ. Χχετικά με το ακαδθμαϊκό επίπεδο, το 73% ζχει 
πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ κι ζχει παρακολουκιςει ςεμινάρια και stages. To 18% 
κατζχει, επιπλζον, ΠΔΕ ςτθ Γαλλικι γλϊςςα, ενϊ το 9% δεν ζχει περαιτζρω 
επιμόρφωςθ.  

εκινϊντασ τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για τθν ζννοια των αναγκϊν, το 
32% κεωρεί ότι θ ανάγκθ τθσ κατανόθςθσ όπωσ και θ κοινωνικι ανάγκθ τθσ 
επικοινωνίασ ςτθν ξζνθ γλϊςςα χωρίσ ςτερεότυπα και ενδοιαςμοφσ είναι 
πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τουσ μακθτζσ. Επιπλζον, κφριεσ ανάγκεσ είναι θ ανάγκθ 
του ανικειν ςε μια κοινωνικι ομάδα και θ ανάγκθ τθσ κοινωνικοποίθςθσ. Γνωςτικζσ 
ανάγκεσ, όπωσ θ μάκθςθ, αναφζρονται από ζναν μικρό αρικμό (15%), ενϊ οι 
ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ αναφζρονται από το 9%. Ωςτόςο, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 
(32%) μιλά για διάφορεσ άλλεσ ανάγκεσ, όπωσ τθσ αςφάλειασ και τθσ 
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αυτοπεποίκθςθσ. Αυτό που προκφπτει, επομζνωσ, είναι ότι οι μιςοί εκπαιδευτικοί 
δίνουν ζμφαςθ ςε μία μόνο διάςταςθ τθσ ζννοιασ τθσ ανάγκθσ, είτε ςτθ γνωςτικι είτε 
ςτθν κοινωνικι, ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό λαμβάνει υπόψθ και τισ δφο διαςτάςεισ, 
γνωςτικι και κοινωνικι. Εντοφτοισ, θ ςυναιςκθματικι διάςταςθ δεν αναφζρεται από 
μεγάλο αρικμό. 

Πετά τον προςδιοριςμό των αναγκϊν, οι ερωτθκζντεσ ζπρεπε να απαντιςουν 
κατά πόςον οι ανάγκεσ των μακθτϊν αναδφονται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
τθσ μάκθςθσ ι αν  προχπάρχουν αυτισ.  18% κεωρεί ότι οι ανάγκεσ προχπάρχουν, 
15% ότι προκφπτουν  κατά  τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ, ενϊ θ πλειοψθφία (67%) 
πιςτεφει ότι οι ανάγκεσ μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ, ακόμθ και αν 
προχπάρχουν λόγω τθσ γονικισ κυρίωσ επιρροισ.  

Για τισ ανάγκεσ που πρζπει να λθφκοφν  υπόψθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Γαλλικισ  
ωσ  ζνθσ Γλϊςςασ (FLE), το 35% ανζφερε τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, ενϊ το 32% 
ανζφερε ζνα ςυνδυαςμό αναγκϊν (κυρίωσ γνωςτικϊν και κοινωνικϊν). 
Επιπροςκζτωσ, ζνα 15% μιλά για τισ γνωςτικζσ ανάγκεσ, ενϊ ζνα άλλο 15% πιςτεφει 
ότι πρζπει να αντικαταςτακεί ο όροσ ανάγκθ από παραμζτρουσ όπωσ  το φφλο, θ 
θλικία, το επίπεδο δεξιοτιτων.  

Επιπλζον, ςχεδόν όλοι οι ερωτθκζντεσ, δθλαδι 94%, απάντθςαν ότι 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν, θ ςτρατθγικι και θ ςτοχοκεςία τθσ 
διδαςκαλίασ τουσ μεταβάλλεται. Χυγκεκριμζνα, αναφζρεται θ προςαρμογι του 
περιεχομζνου και των ςτόχων των μακθμάτων ςτισ ανάγκεσ τθσ ζκφραςθσ, τθσ 
ανακάλυψθσ  του εαυτοφ και του κόςμου, του πειραματιςμοφ. Ξαταδείχκθκε, 
επομζνωσ, θ δυναμικι φφςθ των αναγκϊν, αλλά και θ άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τουσ 
ςτόχουσ που τίκενται κάκε φορά από τον εκπαιδευτικό, αφοφ ο εκπαιδευτικόσ 
οφείλει να λάβει υπόψθ ςειρά παραμζτρων (θλικία, επίπεδο, ικανότθτεσ, 
ενδιαφζροντα, προςδοκίεσ, αδυναμίεσ), προκειμζνου να ςχεδιάςει τθ διδαςκαλία του 
και να κζςει τουσ ςτόχουσ του. 

Τςο για το ερϊτθμα ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά του μακθτι με κίνθτρα για 
μάκθςθ, όλοι οι ερωτϊμενοι κάνουν λόγο για τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα και, ςε 
γενικζσ γραμμζσ, τονίηουν τθ κετικι ςτάςθ ςτθν τάξθ και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ 
ςυμμακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία (80 %), αναφζρεται 
ςτθν επικυμία, το προςωπικό ενδιαφζρον, τθ κζλθςθ και τθν αγάπθ τθσ μάκθςθσ, 
δθλαδι ςε κακαρά εςωτερικά κίνθτρα, όπωσ και ςτθν επικυμία για μεταγνϊςθ. 

 Τςον αφορά τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τα κίνθτρα των μακθτϊν, θ 
ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτϊμενων (88%) μιλά για παράγοντεσ που ςχετίηονται 
με τθν τάξθ, με πρωταρχικό τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ, το κετικό κλίμα, τισ καλζσ 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, το δικαίωμα ςτο λάκοσ, τθ δίκαιθ αξιολόγθςθ, τισ 
ενδιαφζρουςεσ αςκιςεισ, τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Ψο υπόλοιπο 12% κάνει λόγο 
για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ ταυτόχρονα, με τουσ τελευταίουσ να 
είναι αποκαρρυντικοί για τθ μάκθςθ (όπωσ θ αρνθτικι επιρροι οικογενειακοφ 
περιβάλλοντοσ και οι τελευταίεσ ϊρεσ του ωρολογίου προγράμματοσ κατά τισ οποίεσ 
ςυχνά διδάςκεται θ Γαλλικι γλϊςςα). 

Χχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που κεωροφνται ελκυςτικζσ και ενδιαφζρουςεσ 
για τουσ μακθτζσ, κάκε ερωτϊμενοσ μιλά για ποικίλα χαρακτθριςτικά, εςτιάηοντασ 
ςτο γεγονόσ ότι κάκε κζμα που διδάςκεται πρζπει να ζχει ενδιαφζρον για τουσ 
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μακθτζσ, να ςυνάδει με το γνωςτικό τουσ επίπεδο και τθν θλικία τουσ, αλλά και να 
ενκαρρφνει  τθν αλλθλεπίδραςθ και να διεγείρει τθ φανταςία. 
 

5. Αντί επιλόγου-Συμπεράςματα 
 

Χτθν παροφςα εργαςία επιχειριςαμε, κατ’ αρχάσ, να ορίςουμε τισ κεμελιϊδεισ 
ζννοιεσ τθσ ανάγκθσ και τθσ παρακίνθςθσ. Ωςτόςο, ποια κα ιταν θ χρθςιμότθτα ενόσ 
τζτοιου προςδιοριςμοφ; Τπωσ υπογραμμίηει και ο Porcher (1995, ς.23), εφόςον ο 
μακθτισ αποτελεί το κοινό για το οποίο προορίηεται θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι 
μεκοδολογία, είναι λογικό και απαραίτθτο να ςτθριχκοφμε ςτον προςδιοριςμό των 
αναγκϊν, ϊςτε να μπορζςουμε να του προτείνουμε μια κατάλλθλθ πορεία μάκθςθσ, 
που κα του είναι πραγματικά χριςιμθ. Επιπλζον, είναι απαραίτθτοσ ο εν λόγω 
προςδιοριςμόσ, προκειμζνου κανείσ μακθτισ να μθν αιςκάνεται αποκλειςμζνοσ από 
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Χε δεφτερθ φάςθ, παρουςιάςαμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ που 
απευκφνκθκε ςε διδάςκοντεσ τθσ Γαλλικισ ωσ ζνθσ Γλϊςςασ. Σ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ 
ιταν να αναδείξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςτάςεισ  των ερωτθκζντων ςχετικά με τισ 
εξεταηόμενεσ ζννοιεσ-κλειδιά και τισ ενδεχόμενεσ ελλείψεισ. Εντοφτοισ, θ ζρευνα δεν 
ζχει δθμοςκοπικό χαρακτιρα ι ποςοτικι αντιπροςωπευτικότθτα, αλλά κατακζτει 
προβλθματιςμοφσ και, ενδεχομζνωσ, δίνει ζναυςμα για περαιτζρω ζρευνα ςε 
μεγαλφτερο δείγμα. Τπωσ φάνθκε από τθν εν λόγω ζρευνα, οι εκπαιδευτικοί, ακόμθ 
κι αν δεν γνωρίηουν ςυνειδθτά όλεσ τισ διαςτάςεισ των αναγκϊν, λαμβάνουν υπόψθ 
αυτζσ που γνωρίηουν για τον προγραμματιςμό τουσ και τθ ςτοχοκεςία τουσ. 
Αναγνωρίηουν, επιπλζον, τουσ μακθτζσ με κίνθτρα για μάκθςθ όπωσ και τουσ 
παράγοντεσ που επιδροφν ςε αυτά. Εντοφτοισ, ελάχιςτοι είναι αυτοί που 
αναγνωρίηουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ ςυναιςκθματικισ ανάγκθσ ςτο ζργο τουσ και ςε 
αυτό το ςθμείο κα ζπρεπε ίςωσ να επικεντρωκεί περαιτζρω θ διδαςκαλία τουσ, αλλά 
και θ επιμόρφωςι τουσ.  

Ξαταδείχτθκε, περαιτζρω, θ αναμφίβολθ πρόκλθςθ που υπάρχει για τον 
εκπαιδευτικό ςτο να αναγνωρίςει και να λάβει υπόψθ ανάγκεσ και κίνθτρα ςε 
ετερογενείσ τάξεισ. Εντοφτοισ, ςτο πλαίςιο μιασ μακθτοκεντρικισ εκπαίδευςθσ που 
ςτοχεφει ςτθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ και ςτθν παροχι των απαραίτθτων 
εργαλείων και δεξιοτιτων που ςυνάδουν προσ τισ προςδοκίεσ τθσ ςφγχρονθσ 
πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ, ο εκπαιδευτικόσ καλείται να ανιχνεφςει ανάγκεσ και να 
δθμιουργιςει κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ του προκειμζνου να γίνει κι ο ίδιοσ όχι μόνο 
πθγι γνϊςθσ, αλλά και ζμπνευςθσ. 
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Περίλθψθ 
 
Θ εργαςία αναφζρεται ςτθν εμπειρία του Γυμναςίου Γαηίου από τθν ςυμμετοχι του τα 
τελευταία δφο χρόνια ςτο Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα eSafety Label, το οποίο ζχει ςκοπό 
να αναβακμίςει τισ πρακτικζσ του ςχολείου για ορκι χριςθ του Διαδικτφου από τουσ 
μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Το ςχζδιο δράςθσ που εκπονικθκε αντιμετωπίηει το 
κζμα ολιςτικά,  εμπλζκοντασ όλο το ςχολείο και δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ςτάςεισ τισ 
οποίεσ πρζπει να υιοκετιςουν οι μακθτζσ για ζνα αςφαλζςτερο Διαδίκτυο. 
Ραρουςιάηονται οι δράςεισ του ςχολείου, θ ςυμμετοχι του ςτθν ευρωπαϊκι κοινότθτα 
eSafety Label, τα εργαλεία του προγράμματοσ βάςει των οποίων  αξιολογικθκε το 
επίπεδο διαδικτυακισ αςφάλειασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο κακϊσ και τα ςχετικά 
αποτελζςματα. 
 
Λζξεισ-κλειδιά:  Διαδίκτυο, ψθφιακι αςφάλεια, eSafety Label 
 

1. Ειςαγωγι 

Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα ςε όλα τα 
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα και αποτελεί μζροσ του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ για τθν ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ μζχρι το 2020. Πετά το κείμενο 
προτάςεων  που κατατζκθκε από τθν ευρωπαϊκι επιτροπι το 2010, το οποίο είναι 
γνωςτό ωσ «Ψθφιακό Κεματολόγιο» (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2010) και αναδεικνφει τθν 
ανάγκθ βελτίωςθσ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ και των δεξιοτιτων ςτισ Ψεχνολογίεσ 
Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Ψ.Υ.Ε.) για τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ, όλα τα κράτθ 
μζλθ προςπακοφν να εντάξουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν κακθμερινι διδακτικι 
πρακτικι ςτθρίηοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ χριςθ τουσ (Selwyn, 2013).  

Θ υιοκζτθςθ όμωσ τθσ τεχνολογίασ φζρνει προκλιςεισ για τθν αςφάλεια ςτο 
Διαδίκτυο και τθν προςταςία από κακόβουλεσ πρακτικζσ που επιδιϊκουν να 
εκμεταλλευτοφν τον ανοικτό χαρακτιρα του (Kerikmäe & Dutt, 2014). Θ προςταςία 
των προςωπικϊν δεδομζνων (Livingstone et al., 2012), θ προςταςία από παράνομο ι 
προςβλθτικό διαδικτυακό περιεχόμενο (Jaishankar et. al., 2008), θ αςφάλεια των 
δικτφων και των υποδομϊν (Himma, 2006), ο κυβερνοεκφοβιςμόσ (Hinduja & Justin, 
2008) και θ διαδικτυακι ςυμπεριφορά (Huffaker, 2006), είναι κάποια από τα κζματα 
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που απαςχολοφν τελευταία  όχι μόνο τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κράτθ μζλθ τθσ, 
αλλά και τισ ςχολικζσ μονάδεσ οι οποίεσ καλοφνται να τα αντιμετωπίςουν. Ψο 
ςθμερινό ςχολείο οφείλει να παρζχει ζνα αςφαλζσ περιβάλλον  πρόςβαςθσ ςτισ 
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ωσ μζροσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ, ενϊ 
οι μακθτζσ πρζπει να εκπαιδευτοφν ςτουσ κανόνεσ ορκισ χριςθσ και ςυμπεριφοράσ 
ςτο Διαδίκτυο, προκειμζνου να μποροφν να πλοθγοφνται με αςφάλεια.  

Για τθ χϊρα μασ, πρόςφατεσ ζρευνεσ του Υανευρωπαϊκοφ Δικτφου Εκνικϊν 
Ξζντρων Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ INSAFE (Saferinternet, 2015a; Saferinternet, 
2015b) δείχνουν ότι θ Ελλάδα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν υπερβολικι χριςθ του 
Διαδικτφου με ποςοςτό 40%, ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Φωςίασ να είναι 7%, ενϊ ςφμφωνα με ζρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου  οι Ζλλθνεσ εμφανίηονται να κατζχουν τθν πρωτιά και ςτα 
διαδικτυακά παιχνίδια με ποςοςτό 48%  ζναντι 27% του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου 
(European Commission, 2013). 

Τλα τα παραπάνω αναδεικνφουν τθν  ανάγκθ για μια ολιςτικι προςζγγιςθ των 
φαινομζνων που ςχετίηονται με το Διαδίκτυο από το ςχολείο, τόςο για τθν πρόλθψθ 
όςο και για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Ψο Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα eSafety 
Label απευκφνεται ςε ςχολεία και ςκοπό ζχει να τα βοθκιςει να εντάξουν τισ Ψ.Υ.Ε. 
ςτθν Εκπαίδευςθ, εφοδιάηοντάσ τα παράλλθλα με πθγζσ και εργαλεία, ζτςι ϊςτε να 
βελτιϊςουν το επίπεδο τθσ ψθφιακισ αςφάλειασ που παρζχουν.  

Χτθν εργαςία αυτι παρουςιάηουμε το Υρόγραμμα eSafety Label και πιο 
ςυγκεκριμζνα τθ γενικότερθ φιλοςοφία του, τα εργαλεία που παρζχει και τθ 
διαδικαςία που ακολουκεί ζνα ςχολείο προκειμζνου να διεκδικιςει πιςτοποίθςθ. 
Αναφερόμαςτε ςτθ ςυνζχεια ςτθν εμπειρία του Γυμναςίου Γαηίου από τθ ςυμμετοχι 
του τα τελευταία δφο χρόνια ςτο πρόγραμμα και παρουςιάηουμε κάποιεσ από τισ 
δράςεισ τισ οποίεσ πραγματοποιιςαμε κακϊσ και τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ 
βελτίωςθσ τθσ ψθφιακισ μασ αςφάλειασ.  Ξλείνουμε τζλοσ  με τα ςυμπεράςματά μασ. 
 

2. Το Ρρόγραμμα  eSafety Label  
 

Τπωσ προαναφζρκθκε, το Υρόγραμμα eSafety Label ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει 
τα ςχολεία να παρζχουν ζνα πιο αςφαλζσ διαδικτυακό περιβάλλον για το προςωπικό 
και τουσ μακθτζσ τουσ.  Για να διαςφαλιςτεί  όμωσ αυτό απαιτείται θ εμπλοκι όλου 
του ςχολείου κακϊσ και μια ιςχυρι πολιτικι για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 
(Livingstone et. al., 2012).  Πε τθν εγγραφι ενόσ ςχολείου ςτο Υρόγραμμα eSafety 
Label προςφζρεται ζνα «Ζντυπο Αξιολόγθςθσ» το οποίο καλφπτει το ευρφ φάςμα των 
παραγόντων που μποροφν να επθρεάςουν -εντόσ και εκτόσ του ςχολείου- το επίπεδο 
τθσ αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο. Πε βάςθ τα αποτελζςματα αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ το 
ςχολείο μπορεί να αποκτιςει τθ χάλκινθ πιςτοποίθςθ eSafety κακϊσ και ζνα 
εξατομικευμζνο «Χχζδιο Δράςθσ»  το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςταδιακά ςε 
αςθμζνια ι  και χρυςι πιςτοποίθςθ eSafety.  

Χε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο θ διαχείριςθ του Υρογράμματοσ  γίνεται από το 
Ευρωπαϊκό Χχολικό Δίκτυο (European Schoolnet), το οποίο είναι ζνα δίκτυο 31 
ευρωπαϊκϊν Ωπουργείων Υαιδείασ, κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε. ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
επιπλζον τθσ Ρορβθγίασ, Λςλανδίασ, και Φωςίασ, που ςκοπό ζχει να προωκιςει τθν 
καινοτομία ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ με τθ ςυμμετοχι ςχολείων, εκπαιδευτικϊν, 

http://www.eun.org/
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ερευνθτϊν και ςυνεργατϊν από τθ βιομθχανία και τθν παραγωγι.  Ψο Ευρωπαϊκό 
Χχολικό Δίκτυο παρζχει εκπαιδευτικό υλικό και άλλα εργαλεία και υποδομζσ (π.χ. 
πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ, λογιςμικά, επιμορφωτικά προγράμματα  κ.λ.π.) και 
ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν από τθν Ευρϊπθ για τθν παραγωγι 
δραςτθριοτιτων που απευκφνονται ςε μακθτζσ όλων των θλικιϊν. Ψελευταία το 
Ευρωπαϊκό Χχολικό Δίκτυο δραςτθριοποιείται και ςτθν παραγωγι επιμορφωτικοφ 
υλικοφ για δαςκάλουσ και κακθγθτζσ  και δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ να αναπτυχκοφν επαγγελματικά και να ειςαγάγουν τθν 
καινοτομία και τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςτθν κακθμερινι τουσ διδακτικι πρακτικι 
μζςω τθσ πλατφόρμασ  European Schoolnet Academy που προςφζρει μαηικά 
ελεφκερα διαδικτυακά μακιματα  MOOCS (Massive Open Online Courses).  

Για τθν Ελλάδα, ςυντονιςτισ του προγράμματοσ eSafety Label  είναι το 
Υανελλινιο Χχολικό Δίκτυο (Υ.Χ.Δ) μζςω του ενθμερωτικοφ κόμβου «Αςφάλεια ςτο 
Διαδίκτυο», το οποίο ςε ςυνεργαςία και με το Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο τθσ Ξφπρου  
ανζλαβε να προςαρμόςει το ζργο ςτα ελλθνικά.  

Θ εγγραφι ενόσ ςχολείου ςτο Υρόγραμμα είναι απλι και γίνεται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ http://www.esafetylabel.eu/. Πζςω αυτισ τθσ πφλθσ ο 
εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ  ζχει οριςτεί υπεφκυνοσ για τθν ψθφιακι αςφάλεια, και ςε 
ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου,  αφοφ πρϊτα ςυμπλθρϊςει το προφίλ του 
ςχολείου, ςυμπλθρϊνει ζνα ζντυπο αξιολόγθςθσ ςχετικά με τισ υποδομζσ, τθν 
πολιτικι και τθν πρακτικι του ςχολείου για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο. Ψο ςχολείο 
αξιολογείται με βάςθ αυτό το ζντυπο και αν ςυγκεντρϊςει τθν απαραίτθτθ 
βακμολογία (22 ι περιςςότερουσ βακμοφσ με τουλάχιςτον 5 βακμοφσ ανά κατθγορία) 
του χορθγείται θ χάλκινθ ετικζτα πιςτοποίθςθσ για 18 μινεσ. Ψαυτόχρονα το ςχολείο 
λαμβάνει το εξατομικευμζνο ςχζδιο δράςθσ που καλείται να υλοποιιςει μζςα ςε 18 
μινεσ για να βελτιϊςει τθν ψθφιακι του αςφάλεια. Αν το ςχολείο δεν ςυμπλθρϊςει 
τθν απαραίτθτθ βακμολογία ζχει το δικαίωμα ςε ζνα χρόνο αφοφ βελτιωκεί να 
υποβάλλει νζο ζντυπο αξιολόγθςθσ. Αργότερα και ενϊ το ςχολείο υλοποιεί το ςχζδιο 
δράςθσ και ανεβάηει τισ αποδείξεισ ςτθν πλατφόρμα του προγράμματοσ, αξιολογείται 
εκ νζου με βάςθ τθν πορεία βελτίωςθσ και τθ γενικότερθ ςυνειςφορά του ςτθν 
κοινότθτα eSafety και αν ςυμπλθρϊςει 44 βακμοφσ του χορθγείται θ αςθμζνια 
ετικζτα πιςτοποίθςθσ, ενϊ αν ςυγκεντρϊςει 60 βακμοφσ του χορθγείται θ χρυςι 
ετικζτα και το ςχολείο γίνεται μζντορασ και ςυνειςφζρει τοπικά ςε άλλα ςχολεία με 
ςυμβουλζσ και καλζσ πρακτικζσ.  

Πζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα eSafety Label, το ςχολείο αποκτά:  

 πρόςβαςθ ςε πόρουσ και εργαλεία όπωσ ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ που κα το 
βοθκιςουν να διαχειριςτεί περιςτατικά που ςχετίηονται με το Διαδίκτυο εντόσ 
και εκτόσ ςχολείου, ενθμερωτικά δελτία, λίςτεσ ελζγχου ςφμφωνα με τα διεκνι 
πρότυπα, ενθμερωτικό υλικό για γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ κ.λ.π. 

 ευκαιρίεσ ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 δυνατότθτα ανταλλαγισ βζλτιςτων πρακτικϊν  με άλλα ςχολεία που 
ςυμμετζχουν ςτθν κοινότθτα 

 ετικζτα eSafety που του παρζχει μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςε ςχζςθ με άλλα 
ςχολεία ςε τοπικό, εκνικό αλλά κυρίωσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
http://www.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://www.esafetylabel.eu/


ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-132- 

 

Χτο υλικό για γονείσ και μακθτζσ το οποίο παρζχεται ςτθν πλατφόρμα 
καταδεικνφεται  θ κριςιμότθτα τθσ αςφαλοφσ χριςθσ του Διαδικτφου από μακθτζσ 
κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ ορκισ χριςθσ με τισ ςχολικζσ επιδόςεισ ενόσ παιδιοφ.  
Θ κοινότθτα eSafety Label διαρκϊσ μεγαλϊνει και ωσ ςιμερα, περιςςότεροι από 
4.000 εκπαιδευτικοί ανά τθν Ευρϊπθ ζχουν ενταχκεί. Πε δεδομζνα 15/4/2016 του 
ενθμερωτικοφ κόμβου «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο», ςυνολικά 1148 ςχολεία ςε 35 
χϊρεσ ζχουν λάβει τθν ετικζτα - 12 χρυςά, 59 αςθμζνια και 1077 χάλκινα. Αντίςτοιχα 
τα ελλθνικά ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτθν ευρωπαϊκι δράςθ ετικζτασ ψθφιακισ 
αςφάλειασ είναι  4 χρυςά, 16 αςθμζνια και 264 χάλκινα ςχολεία. Θ απόκτθςθ ετικζτασ 
πιςτοποίθςθσ eSafety, ενδυναμϊνει τα ςχολεία  ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ και τθσ 
βελτίωςθσ τθσ διαδικτυακισ τουσ αςφάλειασ. 
 

3. Θ εμπειρία του Σχολείου 
 
3.1.  Ρολιτικι του Σχολείου για Αςφαλζςτερο Διαδίκτυο 
 

Ψο Γυμνάςιο Γαηίου ακολοφκθςε τθ διαδικαςία που προαναφζρκθκε και μετά 
από απόφαςθ του Χυλλόγου Διδαςκόντων ζκανε τθν εγγραφι του ςτθν διαδικτυακι 
πφλθ eSafety ςτισ 31 Παρτίου 2014. Ψο ζντυπο που ςυμπλθρϊκθκε αξιολογικθκε και 
το ςχολείο απζκτθςε τθ χάλκινθ ετικζτα eSafety τον Απρίλιο του 2014 μαηί με το 
εξατομικευμζνο ςχζδιο δράςθσ.  Χφμφωνα με αυτό το ςχολείο κλικθκε να 
προχωριςει ςε α) κατανομι ςχετικϊν αρμοδιοτιτων ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, β) 
οργάνωςθ και παραγωγι υλικοφ και γ) υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων για 
γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.   

Ζτςι, ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Χυλλόγου Διδαςκόντων ορίςτθκαν α) ο 
Χυντονιςτισ του ςχολείου για τθν Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο, β) ο  υπεφκυνοσ για τον 
ζλεγχο τθσ διαδικτυακισ φιμθσ του ςχολείου, γ) ο υπεφκυνοσ Διαχειριςτισ Δικτφου 
και Χυντονιςτισ Ψ.Υ.Ε. και δ) ο υπεφκυνοσ για ενθμερϊςεισ και άδειεσ χριςθσ 
Οογιςμικοφ. Υαράλλθλα ο Χφλλογοσ Διδαςκόντων ςυηιτθςε και ενζκρινε τισ βαςικζσ 
αρχζσ που κα περιλαμβάνονται ςτο κείμενο  τθσ Υολιτικισ του Χχολείου για 
αςφαλζςτερο Διαδίκτυο και δεςμεφτθκε ςτθν εφαρμογι τουσ. Επιπρόςκετα, 
διαπιςτϊκθκαν οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ  των εκπαιδευτικϊν πάνω ςε κζματα 
αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν.  

Ψο κείμενο τθσ Υολιτικισ του Χχολείου για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο, το 
οποίο αποφαςίςτθκε να επικαιροποιείται κάκε δφο χρόνια,  κακορίηει πϊσ το ςχολείο 
διαχειρίηεται ςχετικά κζματα και προςδιορίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που όλα τα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ πρζπει να γνωρίηουν και να κατανοοφν. Υεριλαμβάνει κανόνεσ 
ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ του τοπικοφ δικτφου LAN (Local Area Network) και 
δεςμεφει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ χριςθ φορθτϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και ςτθν 
εγκατάςταςθ λογιςμικϊν ςε υπολογιςτζσ του ςχολείου χωρίσ τθ ςχετικι άδεια.  Κζτει 
επίςθσ κανόνεσ για τθ δθμοςίευςθ υλικοφ ςτον ιςτότοπο του ςχολείου, λαμβάνοντασ 
υπόψθ το ςεβαςμό ςτα προςωπικά δεδομζνα και ςτα πνευματικά δικαιϊματα. Δίνει 
ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από το ςχολείο με ζλεγχο 
του περιεχομζνου που κα δθμοςιεφεται και υποχρεωτικι προςταςία με κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ και προβλζπει αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν μθ ορκισ χριςθσ του 
Διαδικτφου από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ κακϊσ και περιςτατικϊν 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/386-esl
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κυβερνοεκφοβιςμοφ ο οποίοσ ςε καμία περίπτωςθ δεν γίνεται ανεκτόσ. Κζτει τζλοσ 
κανόνεσ για τθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Χχετικά 
με τθ χριςθ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ ςτον χϊρο του ςχολείου, προβλζπεται 
θ ενεργοποίθςθ κατάλλθλων φίλτρων κακϊσ και θ ςυνεχισ επίβλεψι τουσ από 
εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ εργαςιϊν ςτισ οποίεσ απαιτείται 
ςφνδεςθ με το Διαδίκτυο. Θ Υολιτικι του Χχολείου για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 
είναι αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο  του ςχολείου και για αυτιν ενθμερϊνονται τόςο οι 
μακθτζσ με τθν ζναρξθ κάκε νζασ ςχολικισ χρονιάσ, όςο και οι γονείσ τουσ.  

 
3.2 Επιμορφωτικζσ Δράςεισ 
 

Σι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται ςυνεχϊσ πάνω ςε κζματα αςφάλειασ ςτο 
Διαδίκτυο και διαχείριςθσ περιςτατικϊν μθ ορκισ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν. Για 
το ςκοπό αυτό: 

 ζχει οργανωκεί ςτο ςχολείο φάκελοσ (ζντυποσ και ψθφιακόσ), ο οποίοσ 
εμπλουτίηεται ςυχνά με επιμορφωτικό υλικό 

 ζχει δθμιουργθκεί ιςτοςελίδα ςτον ιςτότοπο  του ςχολείου με επιλεγμζνο υλικό 
για τθν ενθμζρωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για κζματα 
αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο 

 αξιοποιείται θ κοινότθτα εκπαιδευτικϊν από όλθ τθν Ευρϊπθ ςτθν πλατφόρμα 
του προγράμματοσ eSafety Label, όπου γίνεται ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν 
πρακτικϊν διαχείριςθσ ανάλογων περιςτατικϊν 

 πραγματοποιοφνται ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ με ςυμμετοχι ειδικϊν από 
φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται το ςχολείο 

 το εκπαιδευτικό προςωπικό ςυμμετζχει ςε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ που 
οργανϊνονται ςτθν πόλθ μασ αλλά και ςε διαδικτυακά ςεμινάρια και 
επιμορφωτικά προγράμματα με κζμα το αςφαλζσ Διαδίκτυο που οργανϊνονται 
από το Υανελλινιο Χχολικό Δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Χχολικό Δίκτυο, το e-twinning  
κ.λ.π. 

 αξιοποιείται ο ιςτότοποσ του ENISA (European Union Agency for Network and 
Information Security), του Σργανιςμοφ δθλ. τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 
αςφάλεια των Δικτφων και των Ωποδομϊν, ο οποίοσ περιλαμβάνει επίςθσ 
πλοφςιο υλικό αλλά και τισ οδθγίεσ και τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ για τθν αςφάλεια ςτον Ξυβερνοχϊρο. 
Χτο ςχολείο τθρείται επίςθσ βιβλίο ςυμβάντων ςτο οποίο αναγράφονται 

ανϊνυμα τα περιςτατικά μθ ορκισ χριςθσ του Διαδικτφου από μακθτζσ, ο τρόποσ 
διαχείριςισ  τουσ και θ αξιολόγθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, ζτςι ϊςτε θ εμπειρία αυτι 
να αξιοποιείται και ςτο μζλλον. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ενθμερϊνονται οι γονείσ των 
μακθτϊν, θ ςυνεργαςία των οποίων είναι απαραίτθτθ για τθν αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, και όταν θ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ 
το απαιτεί, το ςχολείο απευκφνεται ςε ειδικζσ υποςτθρικτικζσ δομζσ οι οποίεσ είναι 
και οι πλζον αρμόδιεσ για να χειριςτοφν το περιςτατικό. Για παράδειγμα, ςε 
περιπτϊςεισ εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο το ςχολείο ζχει ςυνεργαςτεί ςτενά με τον 
Χυμβουλευτικό Χτακμό Ρζων Θρακλείου, τουσ ψυχολόγουσ του Διμου Παλεβιηίου 
και με τθ μονάδα απεξάρτθςθσ εφιβων ΞΕΚΕΑ ΑΦΛΑΔΡΘ, ενϊ ςε κάποιεσ  
περιπτϊςεισ δθμόςιασ ζκκεςθσ προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν μασ από 

https://www.enisa.europa.eu/
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αμζλεια, το ςχολείο απευκφνκθκε ςτθ γραμμι βοικειασ Safeline αλλά και ςτθν  
Ωπθρεςία Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ.  

 
3.3 Ενθμερϊςεισ Μακθτϊν – Γονζων 
 

Ψο ςχολείο δίνει ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςε κζματα αςφάλειασ 
ςτο Διαδίκτυο. Θ εκπαίδευςθ αυτι γίνεται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ 
Υλθροφορικισ αλλά και  άλλων μακθμάτων του αναλυτικοφ Υρογράμματοσ. Ψο κζμα 
τθσ αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο προςφζρεται για διακεματικι  αλλά και βιωματικι 
προςζγγιςθ και   για το λόγο αυτό εκπονοφνται ςχζδια μακιματοσ από κακθγθτζσ 
διαφόρων ειδικοτιτων του ςχολείου. Σι μακθτζσ ενθμερϊνονται επίςθσ από ειδικοφσ 
για τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτο Διαδίκτυο και για τα μζτρα προςταςίασ που 
πρζπει να λαμβάνουν. Ενδεικτικά αναφζρονται  ενθμερϊςεισ μζςω  τθλεδιαςκζψεων 
από τθν Ωπθρεςία Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ και οι ενθμερϊςεισ από 
αρμόδιουσ τθσ Ωπθρεςίασ Safe-Line. Επιπλζον, οι μακθτζσ ςυμμετζχουν με 
δθμιουργίεσ όπωσ αφίςεσ, ποιιματα, μαντινάδεσ και ηωγραφιζσ με κζμα το αςφαλζσ 
Διαδίκτυο κάκε χρόνο ςτθν Θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου θ οποία εορτάηεται  τθ 
δεφτερθ μζρα τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ του Φεβρουαρίου, ςτθν Ευρωπαϊκι Θμζρα 

Υροςταςίασ Υροςωπικϊν Δεδομζνων και ςε Ευρωπαϊκοφσ Διαγωνιςμοφσ όπωσ για 
παράδειγμα ςτο Youth Manifesto.  

Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ κακϊσ και οι δράςεισ 
ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο που 
οργανϊνονται για γονείσ ςε ςυνεργαςία με το Χφλλογο Γονζων και Ξθδεμόνων του 
ςχολείου με ΞΕΚΕΑ ΑΦΛΑΔΡΘ, Safeline, Διμο Παλεβιηίου, Χυμβουλευτικό Χτακμό 
Ρζων, ΞΕΧΑΡ κλπ.  

 
3.4 Αξιολόγθςθ των δράςεων 
 

Τπωσ προαναφζρκθκε, θ πρϊτθ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ γίνεται αμζςωσ 
μετά από  τθν εγγραφι και τθ ςυμπλιρωςθ του ζντυπου αξιολόγθςθσ που 
περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςχετικζσ μόνο με τθν υλικοτεχνικι υποδομι, τθν πολιτικι και 
τισ πρακτικζσ του ςχολείου ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Ανάλογα με τα 
αποτελζςματα αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ το ςχολείο αποκτά τθ ςιδερζνια ι τθ χάλκινθ 
ετικζτα πιςτοποίθςθσ. Από εκεί και πζρα όμωσ, θ βελτίωςθ τθσ ψθφιακισ αςφάλειάσ 
του αξιολογείται και με βάςθ α) τισ δράςεισ που πραγματοποιοφνται και β) τθ 
ςυνειςφορά του ςτθν κοινότθτα eSafety μζςω δθμοςιεφςεων ςτθν πλατφόρμα και 
ςυμμετοχισ ςτο διάλογο μζςω τθσ χριςθσ του Forum. 

Χτθν περιοχι «Σ χϊροσ του ςχολείου μου» τθσ πλατφόρμασ eSafety, το κάκε 
ςχολείο αναρτά όλεσ τισ δράςεισ που ζχουν γίνει ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ψθφιακισ 
αςφάλειασ, ςυνοδευόμενεσ από τα αποδεικτικά ςτοιχεία, ενϊ ςτθν περιοχι 
«Διαχείριςθ περιςτατικϊν» αναρτά  ανϊνυμα παραδείγματα διαχείριςθσ 
περιςτατικϊν που προζκυψαν ςτο ςχολείο αναφορικά με τθ χριςθ των νζων 
τεχνολογιϊν. Ψα περιςτατικά μπορεί να είναι απλά, όπωσ θ υποκλοπι κάποιου 
κωδικοφ πρόςβαςθσ μακθτι ι θ μόλυνςθ κάποιου υπολογιςτι του ςχολείου από 
εκπαιδευτικό, αλλά και πολφ ςοβαρά όπωσ περιςτατικά διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ 
που μπορεί να ζχουν ςυμβεί.   
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Ψο Γυμνάςιο Γαηίου αξιολογικθκε και με βάςθ τθ μοριοδότθςι του απζκτθςε 
τθν Αςθμζνια Ευρωπαϊκι Υιςτοποίθςθ eSafety ζνα χρόνο μετά τθν εγγραφι του ςτο 
Υρόγραμμα, ενϊ τον Λανουάριο του 2016 αξιολογικθκε εκ νζου και απζκτθςε τθν 
αντίςτοιχθ Χρυςι Υιςτοποίθςθ. Ψο ςιμα τθσ Υιςτοποίθςθσ eSafety ςτον ιςτότοπο του 
ςχολείου δίνει τθν ζνδειξθ ςε γονείσ και άλλουσ ενδιαφερομζνουσ ότι θ αςφάλεια ςτο 
Διαδίκτυο λαμβάνεται ςοβαρά από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ Διεφκυνςθ του 
ςυγκεκριμζνου ςχολείου, ενϊ θ διάκριςθ αυτι κζτει το ςχολείο ςε ρόλο «μζντορα» 
ςτθν περιοχι του με τθ προϊκθςθ δράςεων διάχυςθσ των καλϊν πρακτικϊν ςτθν 
ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

 

4. Συμπεράςματα 
 

Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και του Διαδικτφου ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία δθμιουργοφν νζα, πιο ελκυςτικά μακθςιακά περιβάλλοντα και 
ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν. Ψα ςχολεία όμωσ κα 
πρζπει να παρζχουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον και αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ 
διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ για τουσ μακθτζσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ.  Για να 
γίνει αυτό και για να προςφζρουν τα ςχολεία ςτουσ μακθτζσ κετικζσ διαδικτυακζσ 
εμπειρίεσ χρειάηεται ιςχυρι ςχολικι πολιτικι, ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν αςφάλεια 
ςτο Διαδίκτυο και άνοιγμα των ςχολείων ςτθν κοινωνία. Ψο πρόγραμμα eSafety Label 
παρζχει ςτα ςχολεία εργαλεία και πόρουσ και παράλλθλα  προωκεί τθ  ςυνεργαςία 
εκπαιδευτικϊν, τον κοινωνικό  διάλογο και τθν ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν ςε 
δράςεισ, ζτςι ϊςτε να κεςπιςτοφν κανόνεσ ςε ζνα ςχετικά ¨νζο¨ κοινωνικό φαινόμενο 
το οποίο, ειδικά ςτθ χϊρα μασ,  δεν ζχει γίνει ακόμα πλιρωσ κατανοθτό.   
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Περίλθψθ 
 
Μελετϊντασ τθν πορεία ενόσ καλοφ προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
(ςτο εξισ ΡΕ) όπωσ εφαρμόηεται ςτθν πράξθ και το Σχεςιοδυναμικό Μοντζλο 
Διδακτικισ Εργαςίασ όπωσ ορίηεται κεωρθτικά (ςτο εξισ Σ.ΜΟ.Δ.Ε.) βρίςκει κανείσ 
ταυτόςθμεσ δυναμικζσ.  Στθν παροφςα εργαςία κα αναπτφξουμε το Σ.ΜΟ.Δ.Ε,  τον 
ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςε αυτό κακϊσ και το πωσ ςυναρκρϊνονται οι επιδιϊξεισ 
αυτοφ του μοντζλου με τισ επιδιϊξεισ ενόσ προγράμματοσ ΡΕ που εφαρμόηεται ςτο 
ςχολείο. Θα χρθςιμοποιιςουμε τθ μεκοδολογία τθσ ποιοτικισ ζρευνασ που ςτθρίηεται 
ςε δεδομζνα από τθν παρατιρθςθ και τθν λεπτομερειακι ςυνζντευξθ  ςε μια ομάδα 
ΡΕ ςτο δικό τουσ χϊρο και ςτθ δικι τουσ «γλϊςςα».  Στθ μελζτθ περίπτωςθσ που 
παρουςιάηουμε, κα ανιχνεφςουμε  παραλλθλιςμοφσ, ομοιότθτεσ και ταυτίςεισ 
ανάμεςα ςτθν υπό μελζτθ περίπτωςθ και ςτο Σ.ΜΟ.Δ.Ε με ςτόχο να διαςϊςουμε μια 
εκπαιδευτικι καινοτομία.  
 
Λζξεισ-Κλειδιά: Χχεςιοδυναμικό Ποντζλο, Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. 

 
1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ-ΚΕΩΘΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

Το Σχεςιοδυναμικό Μοντζλο Διδακτικισ Εργαςίασ 

Ψο Χχολείο των Χχζςεων εντάςςεται ςτο χϊρο του «Ανκρωπιςτικοφ» 
παραδείγματοσ και του «Ρζου» ςχολείου.  Χφμφωνα με αυτό, το ςχολείο: α) κεωρεί 
ωσ κφριο ζργο του τθ διευκόλυνςθ τθσ προςωπικισ άνκθςθσ και ανάπτυξθσ του 
μακθτι ζτςι ϊςτε όλο το πλζγμα των ςχζςεων που αναπτφςςονται ςε αυτό να 
καταφάςκει ςτθν αξία του ωσ προςϊπου. Χτθν πράξθ αυτό ςθμαίνει πωσ το ςχολείο 
εμπιςτεφεται το μακθτι και β) ςτθρίηει το νζο άνκρωπο για να αντιμετωπίςει 
οποιεςδιποτε και από οπουδιποτε προερχόμενεσ αλλοτριωτικζσ πιζςεισ. Αυτό 
κυρίωσ επιδιϊκεται μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ και κοινοτικισ ηωισ αλλά 
και μζςα από τθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ των φανερϊν και κρυφϊν ικανοτιτων του 
μακθτι. 

Υαρά το ότι το ςχολείο του ςιμερα απζχει από το ςχολείο των ςχζςεων, ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει  κάποια μζςα ςτθν διάκεςι του για να μεταδομιςει τισ ςχολικζσ 
ςχζςεισ ςε ουςιαςτικά παιδαγωγικζσ και ανκρϊπινεσ.  Ζνα τζτοιο μζςο είναι θ 
λειτουργία ομάδων εργαςίασ.  Σμάδεσ εργαςίασ ςτο ςχολείο δθμιουργοφνται ςτο 
πλαίςιο των ελεφκερων δραςτθριοτιτων όπωσ είναι οι ομάδεσ Υεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ που διακρίνονται για τθν ελκυςτικι μακθτοκεντρικι μεκοδολογία τουσ 
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και ουςιαςτικά ςυνιςτοφν επίςθμθ κεςμικι δυνατότθτα για δθμιουργία ςχζςεων ςτο 
ςθμερινό ςχολείο.  

Ψο ςχολείο των ςχζςεων είναι χϊροσ ομαδικισ ηωισ ενθλίκων και ανθλίκων που 
αλλθλοδιαμορφϊνονται. Ξφριο γνϊριςμα του περιεχομζνου διδαςκαλίασ αλλά και 
του τρόπου ι των μεκόδων προςφοράσ τθσ είναι θ άμεςθ ςχζςθ του μακθτι με το 
διδακτικό αντικείμενο αλλά και θ οργανικι ςχζςθ του αντικειμζνου με τθν ηωι.  Θ 
μάκθςθ  αντιμετωπίηεται ωσ προςωπικι και υπεφκυνθ υπόκεςθ του μακθτι, τον 
οποίο το ςχολείο εμπιςτεφεται. Αν κα ζπρεπε θ παιδαγωγικι ςχζςθ να τοποκετθκεί 
ςε πλαίςια για να μελετθκεί αυτά δεν κα ιταν άλλα από το «διαλεκτικό» και το 
«προςωπικό».  

Ψο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα εγκλωβιςμζνο ςτα αδιζξοδα του 
Εγκυκλοπαιδιςμοφ, προβαίνει ςε μια ατελείωτθ προςφορά γνϊςεων ςχετικϊν ι 
άςχετων ςε μια προςπάκεια να μθν αφιςει ανενόχλθτο κανζνα τομζα γνϊςθσ. Ζτςι 
μεταβάλλεται θ μορφωτικι διαδικαςία ςε μια ατζρμονθ λογοκοπία, μια επιφανειακι 
αναφορά ςε επιμζρουσ λεπτομζρειεσ, αφινοντασ ςτουσ μακθτζσ μόνο μια φευγαλζα 
γεφςθ τθσ ουςίασ τθσ γνϊςθσ. Σι ςχζςεισ δαςκάλου-μακθτι ςτο ςχολείο γίνονται 
ολοζνα και πιο εφκραυςτεσ, «περαςτικζσ», πρόχειρεσ και ζτςι δεν επιτρζπουν τθν 
εμβάκυνςθ και τθν εμπζδωςθ μιασ αμοιβαίασ ανταλλαγισ και δωρεάσ. Χρειάηεται 
παιδαγωγικό ςυμβόλαιο και χρόνοσ αλλά και ριηικι αναδόμθςθ ςτόχων και 
προτεραιοτιτων.   

Σι αντιλιψεισ του Piaget για τον δάςκαλο «ωσ διευκολυντι» και του Vygotsky 
ωσ «διαμεςολαβθτι» τθσ μάκθςθσ εντοπίηουν τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου του που 
είναι:  α) ζμμεςοσ, υποβοθκθτικόσ ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ των ερεκιςμάτων ι 
ςτθ δθμιουργία του πλαιςίου εκείνου που διευκολφνει τθ μακθτικι προςπάκεια  β) 
τεχνικοφ ςυμβοφλου, διευκολυντι, πλθροφοριοδότθ γ) ενιλικου και πιο ζμπειρου. Σ 
δάςκαλοσ παρζχοντασ ποικιλία πλθροφοριϊν, εμβακφνοντασ και ελζγχοντασ τθ 
μάκθςθ που ανακάλυψε το ίδιο το παιδί, υποδεικνφει τισ ατζλειεσ ι ελλείψεισ τθσ. 
Ψοποκετεί το μακθτι του ςε μια νζα προβλθματικι κατάςταςθ τθν οποία και τον 
προςκαλεί να αντιμετωπίςει. Τπωσ είναι ευνόθτο ο δάςκαλοσ διευκολυντισ για να 
υπάρξει προχποκζτει μια ςχολικι κοινότθτα που δεν δουλεφει ανταγωνιςτικά και 
προτάςςει ανκρωπιςτικοφσ ςτόχουσ ςτο ςχολικό ζργο και μάλιςτα ςτα πλαίςια ενόσ 
γνιςια ςχεςιοδυναμικοφ προγράμματοσ μάκθςθσ.  

Θ άποψθ ότι θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ 
και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν οδθγεί αυτόματα ςτθν «εςωτερικι 
διαφοροποίθςθ του μακιματοσ» που αποτελεί ζνα από τα κφρια ηθτοφμενα τθσ 
προςπάκειασ του ςφγχρονου ςχολείου. Χτα πλαίςια τθσ εςωτερικισ διαφοροποίθςθσ 
ο εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει ςυμβουλευτικό ρόλο, παρακολουκϊντασ τθν κάκε 
ομάδα χωριςτά, προςπακϊντασ να διευκετιςει διαφορζσ, να βοθκιςει τθν ατομικι 
προςπάκεια και να ενιςχφςει τθν ςυλλογικι ευκφνθ. 

«Θ μάκθςθ ςυντελείται όταν υπάρχει υποκίνθςθ γι’ αυτιν. Θ υποκίνθςθ 
εξαρτάται είτε από εγγενείσ παράγοντεσ (εςωτερικι ανάγκθ, αυξθμζνο προςωπικό 
ενδιαφζρον), είτε από εξωγενείσ (εξωτερικά εναφςματα, πιζςεισ). Σι εγγενείσ 
παράγοντεσ μάκθςθσ είναι ιςχυρότεροι και μεγαλφτερθσ διάρκειασ. Αντίκετα θ χριςθ 
εξωτερικϊν ερεκιςμάτων όπωσ ενκάρρυνςθ, θ επίκριςθ, θ απόκτθςθ διπλϊματοσ 
είναι λιγότερο αποτελεςματικζσ από ό,τι γενικά νομίηουμε και θ γνϊςθ που 
προκφπτει με τουσ τρόπουσ αυτοφσ ζχει τθν τάςθ να είναι πρόςκαιρθ» (Rogers, 1983).   
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Σι διάλογοι του P. Freire  και I. Shor ςτο A Pedagogy for Liberation (1987) είναι 
χαρακτθριςτικοί και αναφζρονται ςτο λάκοσ που κάνουν οι εκπαιδευτικοί να μθν 
ςυνδζουν τθν μάκθςθ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των ςυμμετεχόντων. Πιλάνε για 
τθ «διχοτόμθςθ» ςτο μυαλό του εκπαιδευόμενου ανάμεςα ςτισ δφο ςτιγμζσ τθσ 
παραγωγισ τθσ γνϊςθσ και τθσ κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ. Ξατά ςυνζπεια περιορίηουν 
το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςε απλι μεταφορά τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ και ζτςι 
χάνονται οριςμζνεσ αρετζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όπωσ θ δράςθ, θ κριτικι 
ςκζψθ, θ περιζργεια, θ αναηιτθςθ, θ ανθςυχία, θ αβεβαιότθτα, όλα αυτά τα 
προτεριματα που είναι απαραίτθτα για το άτομο που μακαίνει.( Freire, 1987).  
Εμπλουτίηοντασ τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ, κα λζγαμε ότι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί 
να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ του «τελετουργικά μφθςθσ» ςε μια άλλθ εκπαιδευτικι 
κουλτοφρα με τα εξισ  : 

 βακμιαία απόςυρςι του, 

 διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, 

 εςωτερικά κίνθτρα, 

 ζμμεςεσ μορφζσ διδαςκαλίασ (ςυηιτθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ), 

 αυτοοργάνωςθ τθσ ομάδασ, 

 εμπλοκι των μακθτϊν ςτο περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ. 

Ψο Χ.ΠΣ.Δ.Ε επομζνωσ εφαρμόηεται ςε ζνα ςχολείο που μπορεί να 
προςαρμοςτεί ςτθ δυναμικι ροι των προςϊπων των μακθτϊν του, ςε μια τάξθ, ςε 
ζναν εκπαιδευτικό που δζχονται να αφιερϊςουν χρόνο και προςπάκειεσ για να 
ανιχνεφςουν πρϊτα, να παρακολουκιςουν και μετά να εκπαιδεφςουν. 
Ψο ςχεςιοδυναμικό μοντζλο διδακτικισ εργαςίασ περιλαμβάνει τισ εξισ φάςεισ : 
 

 ΑϋΦΑΣΘ: Ρροςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ 
 

1. Υροςζχουμε τθν αρχικι μασ «ςτάςθ» και τοποκζτθςθ ςτα παιδιά. Χχζςεισ  
ςεβαςμοφ, εμπιςτοςφνθσ και υπευκυνότθτασ. 

2. Ερευνοφμε και καλλιεργοφμε τθν ςχεςιοδυναμικι δυνατότθτα του ςχολικοφ   
πλαιςίου (διοικθτικι ενθμζρωςθ, ςχζςεισ με ςυναδζλφουσ). 

3. Ενθμερωνόμαςτε για τθν οικογενειακι και κοινωνικι κατάςταςθ του μακθτι. 
Ωπολογίηουμε αντίςτοιχεσ μορφωτικζσ δυνατότθτεσ και ανάγκεσ. 

4. Ανιχνεφουμε τα μακθςιακά ενδιαφζροντα κάκε μακθτι. Υαρζχουμε ςε κακζνα 
από αυτοφσ δυνατότθτεσ επιτυχίασ. 

 
 ΒϋΦΑΣΘ:  Ο εκπαιδευτικόσ  διευκολφνει τθν προςπάκεια του μακθτι να  

 ζλκει ςε άμεςθ μακθςιακι ςχζςθ με το διδακτικό αντικείμενο. 
 
1. Φζρνουμε το παιδί ςε κατάςταςθ προβλθματιςμοφ και απορίασ 
2. Χυνδζουμε το μακθτι με πθγζσ πλθροφόρθςθσ και διευκολφνουμε τθν προςωπικι 

ζρευνα. Επιτρζπουμε τθν εμφάνιςθ δυςκολιϊν και τθν πραγματοποίθςθ λακϊν 
3. Ψο παιδί ωκείται ςτθν κατάςτρωςθ δικοφ του ςχεδίου ερευνθτικισ εργαςίασ 
4. Ψο παιδί ανακαλφπτει ι ςυνκζτει το μορφωτικό αγακό. Ψο παιδί δεν καταλιγει 

πουκενά οπότε με τθν βοικεια του εκπαιδευτικοφ αναηθτείται θ πθγι του λάκουσ 
5. Σ μακθτισ ωκείται από τον εκπαιδευτικό ςτον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ των  

δεδομζνων και παρακινείται ςτθν πειραματικι εφαρμογι τουσ ςτθν κοινωνικι 
ηωι και πράξθ 
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 ΓϋΦΑΣΘ:  Ο εκπαιδευτικόσ βακμιαία αποςφρεται και ο μακθτισ μζνει ςε  

 ςχζςθ λειτουργικι και διαλεκτικι με το μορφωτικό αγακό.  
 ΜΟΦΩΝΕΤΑΛ, γίνεται ΡΟΣΩΡΟ. 

 
1.1 Θ Ραιδαγωγικι τθσ Ανακάλυψθσ ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 

 
Θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ωσ γζννθμα-κρζμμα τθσ Υροοδευτικισ 

Εκπαίδευςθσ ειςάγει ςυμμετοχικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ ςτουσ κεςμοφσ μόρφωςθσ 
που ευνοοφν τθν «αλλθλεπίδραςθ» και τθν επικράτθςθ μιασ ςχεςιοδυναμικισ 
αντίλθψθσ τθσ αγωγισ με τθν ανάπτυξθ αντίρροπων ςχολικϊν ςχζςεων. Θ ενεργθτικι 
ςυμμετοχι  και θ ενίςχυςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ  είναι το όχθμα αλλά και το 
ηθτοφμενο ςτθν  υλοποίθςθ των ςχολικϊν προγραμμάτων Υεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ. Σ εκπαιδευτικόσ που αςχολείται με τθν Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 
ξεκινάει από  μια αξιωματικι κζςθ θ οποία ζγκειται ςτο ότι δεν κα μεταδϊςει ο ίδιοσ 
τθ γνϊςθ αλλά κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ του να ςυμμετάςχουν ςε μια διεργαςία 
ανακάλυψθσ ϊςτε να γίνονται ταυτόχρονα και πιο αυτοδφναμοι.  

Θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ζφερε μζςα ςτο ςχολείο ιδζεσ και πρακτικζσ τθσ 
Υροοδευτικισ Εκπαίδευςθσ όπωσ θ μάκθςθ ζξω από το ςχολείο, θ ενεργόσ ςυμμετοχι 
των μακθτϊν ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, θ ομαδικι εργαςία, θ επιλογι των κεμάτων 
από τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν κ.α. (Υαπαδθμθτρίου, 1998).  

Σι ομάδεσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςε εκελοντικι βάςθ 
με πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικϊν αναλαμβάνουν τθν διερεφνθςθ ενόσ 
περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ από το άμεςο περιβάλλον των μακθτϊν, διακρίνονται για 
τθν ελκυςτικι μακθτοκεντρικι μεκοδολογία που χρθςιμοποιοφν και αποτελοφν 
ουςιαςτικά μια αξιοςθμείωτθ κεςμικι δυνατότθτα για δθμιουργία ςχζςεων ςτο 
ςθμερινό ςχολείο.  

Ζνα ιδιαίτερα χριςιμο πλαίςιο ανάλυςθσ των διαφορετικϊν προςεγγίςεων ςτθν 
Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι θ τυπολογία των ιδεολογικϊν προςανατολιςμϊν 
ςτθ εκπαίδευςθ που προτείνεται από τουσ Kemmis, Cole και Suggett (Φλογαΐτθ, 
2006). Χφμφωνα με τθν ταξινόμθςι τουσ θ εκπαιδευτικι ιδεολογία που αςπάηεται τον 
προβλθματιςμό τθσ ΥΕ και τον αντίςτοιχο ρόλο για τον εκπαιδευτικό είναι θ 
κοινωνικά κριτικι. Κεωρϊντασ ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να είναι ποτζ ιδεολογικά 
ουδζτερθ αντιμετωπίηει τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ ενεργά μζλθ τθσ 
κοινωνίασ τα οποία μζςα από εναλλακτικζσ παιδαγωγικζσ διαδικαςίεσ διερευνοφν 
κριτικά και με αίςκθμα ευκφνθσ κοινωνικά προβλιματα προκειμζνου να ςυμβάλλουν 
ςε αλλαγζσ ςτθν κοινωνία με γνϊμονα τθ δικαιοςφνθ και τθ δθμοκρατία. Σ 
εκπαιδευτικόσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικά κριτικισ τάςθσ είναι πθγι πλθροφόρθςθσ 
και οργανωτισ-ςυντονιςτισ ςυνεργατικϊν παιδαγωγικϊν προγραμμάτων με 
χειραφετικοφσ ςτόχουσ, τα οποία προκφπτουν ωσ προϊόντα διαπραγμάτευςθσ με τουσ 
μακθτζσ και τθν κοινότθτα.  Χτθρίηεται κυρίωσ ςε κονςτρουκτιβιςτικζσ κεωρίεσ 
μάκθςθσ και ςε βιωματικζσ προςεγγίςεισ και δθμιουργεί μακθςιακζσ ευκαιρίεσ ϊςτε 
οι μακθτζσ να κατακτιςουν τθν αυτονομία μζςα από ςυμμετοχικζσ δθμοκρατικζσ 
διαδικαςίεσ.  
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Υίςω από τισ διδακτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτα προγράμματα ΥΕ 
κρφβονται ζννοιεσ όπωσ αυτοκακοριςμόσ, χειραφζτθςθ, μθ κατευκυντικότθτα που 
είναι ςυνϊνυμεσ με τθν αυτονομία. Ψα άτομα που ςυνκζτουν τθν ομάδα ζχουν λόγο 
να αποφαςίηουν, να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ να διαφωνοφν, να ενεργοφν 
υπεφκυνα. Θ αυτονομία κατά τον Zimmer «κζτει ωσ ςτόχο να βοθκιςει ςτθ 
χειραφζτθςθ του ατόμου από τον ετεροκακοριςμό και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
αλλθλεγγφθσ» (οπ. αναφ ςτο Χρυςαφίδθσ, 1998 ).  
 

2. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

2.1  Συναρκρϊςεισ ςτθν Ροιοτικι Εκπαιδευτικι Ζρευνα.  

Ψο πεδίο τθσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ χαρακτθρίηεται από 
διεπιςτθμονικότθτα. Χυνδυάηει χαρακτθριςτικά από διάφορουσ επιςτθμονικοφσ 
χϊρουσ, τα οποία και αξιοποιεί επικυμϊντασ να δθμιουργιςει κοινά εργαλεία 
ζρευνασ. Είναι γεγονόσ ότι τα ςτοιχεία αντλοφνται τόςο από τισ Κετικζσ όςο και από 
τισ Ξοινωνικζσ και Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ. Είναι λοιπόν φυςικό και επόμενο να 
δανείηεται από αυτζσ τισ επιςτιμεσ και τρόπουσ ερευνθτικϊν προςεγγίςεων. Αυτι θ 
«ελαςτικότθτα» των ορίων ανάμεςα ςτθν κάκε επιςτιμθ και ςτισ κατάλλθλεσ 
ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ «αντανακλά τισ ςφγχρονεσ επιςτθμολογικζσ τάςεισ που 
ευνοοφν τθ ςφγκλιςθ μεταξφ των επιςτθμϊν» (Ρτάβου, 1998).  

Αν ςτόχοσ του ερευνθτι είναι να καταγράψει και να ερμθνεφςει ςτάςεισ, 
απόψεισ, αντιλιψεισ και πεποικιςεισ ατόμων που εμπλζκονται ςτθν ΥΕ, τότε θ 
ποιοτικι προςζγγιςθ κα μποροφςε να του ανοίξει δρόμουσ και να φωτίςει τθν ζρευνά 
του. Ασ μθν ξεχνάμε ότι «θ ποιοτικι προςζγγιςθ βαςίηεται ςτθ μελζτθ του ατόμου ι 
τθσ ομάδασ, μζςα ςτο δικό τουσ χϊρο και ςτθ δικι τουσ γλϊςςα» (Δραγϊνα, 1990). 

Θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ αποτελεί λοιπόν ζνα ευρφ επιςτθμολογικό πεδίο 
που προςφζρει πλικοσ προκλιςεων και ελευκερία επιλογϊν ςτον ερευνθτι. Σι 
ποιοτικζσ μζκοδοι από τθν άλλθ ευνοοφν αυτιν τθν αναηιτθςθ νοιματοσ και 
κατανόθςθσ.  Υρόκειται για μια διαφορετικι προςζγγιςθ του κόςμου που δίνει 
ζμφαςθ ςτθ φφςθ τθσ εμπειρίασ και όχι ςτθν (αρικμθτικι) ςυχνότθτα τθσ εμφάνιςθσ 
μιασ ςυμπεριφοράσ.  

Θ μεκοδολογία τθσ ποιοτικισ ζρευνασ υπαγορεφεται τόςο από τθ φφςθ τθσ 
Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ που μόλισ περιγράψαμε όςο και από τουσ ςτόχουσ που 
κζςαμε που υπογραμμίηουν τισ ερμθνευτικζσ, υποκειμενικζσ διαςτάςεισ των 
εκπαιδευτικϊν φαινομζνων τα οποία εξερευνϊνται καλφτερα μζςω των ποιοτικϊν 
μεκόδων. 

Θ ποιοτικι ζρευνα προχωρά ςε βάκοσ, αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτισ 
λεπτομζρειεσ, ςτισ λεκτικζσ και εξωλεκτικζσ ςυμπεριφορζσ και γενικά υιοκετεί μια πιο 
ςφνκετθ εικόνα τθσ πραγματικότθτασ. Επιδιϊκει να ανακαλφψει τισ ςθμαςίεσ που 
προςδίδουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςυμπεριφορά τουσ και ςτον τρόπο που 
ερμθνεφουν τα γεγονότα. Ζνα άλλο ςτοιχείο τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι θ επαγωγικι 
τθσ ανάλυςθ δθλαδι από τα δεδομζνα επιχειρείται θ εξαγωγι κάποιων λογικϊν 
ςυμπεραςμάτων. 
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2.2 Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 

 Θ μελζτθ μιασ χαρακτθριςτικισ περίπτωςθσ αποτελεί τον βαςικό κορμό αυτισ τθσ 
εργαςίασ. Θ ερευνθτικι μεκοδολογία τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ ςτθρίηεται ςτθν αρχι 
τθσ οικοδόμθςθσ μιασ κεωρθτικισ κζςθσ παρά ςτθν επαλικευςθ μιασ κεωρίασ. 
Ακόμα θ μελζτθ περίπτωςθσ αναδεικνφει το κοινωνικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 
λαμβάνει χϊρα κάποιο φαινόμενο, γι’ αυτό το λόγο κεωρείται κατάλλθλο μοντζλο για 
ζρευνα μιασ εκπαιδευτικισ καινοτομίασ, αφοφ μια εκπαιδευτικι κατάςταςθ δεν 
μπορεί να γίνει κατανοθτι αν ο ερευνθτισ δεν τθν τοποκετιςει μζςα ςτο πλαίςιο που 
τθν παράγει  (May, 1993). 

Εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων ωσ ςτρατθγικι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποιοτικισ 
ζρευνασ επιλζχτθκαν θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ τθσ ομάδασ και θ θμιδομθμζνθ 
ερευνθτικι ςυνζντευξθ με τθν εκπαιδευτικό του προγράμματοσ. Χϊροσ των 
ςυναντιςεων ορίςτθκε το ςχολείο και ςυγκεκριμζνα το Γυμνάςιο Υλατανιά και θμζρα 
ςυναντιςεων θ Ξυριακι. Χτόχοσ μασ να διερευνιςουμε ςε βάκοσ τον τρόπο 
«διδαςκαλίασ» ςε ζνα πρόγραμμα ΥΕ προκειμζνου θ εκπαιδευτικόσ να ανταποκρικεί 
ςτο ρόλο τθσ ωσ διαμεςολαβθτι τθσ μάκθςθσ. 

Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε με ςθμειϊςεισ ζρευνασ πεδίου. Θ κακοδιγθςθ 
ιταν ελάχιςτθ εκ μζρουσ του ερευνθτι που επιδίδεται ςε μια διαρκι προςπάκεια να 
διακρίνει το παραγωγικό από το μθ παραγωγικό υλικό και να αξιολογεί διαρκϊσ τα 
«ςθμαίνοντα ςτοιχεία». 

Χε ό,τι αφορά τθν Υαρατιρθςθ ετοιμάςτθκαν: το Φφλλο Υαρατιρθςθσ κάκε 
ςυνάντθςθσ, το Υροφίλ Υαρατιρθςθσ και θ Υερίλθψθ Υαρατιρθςθσ κάκε 
ςυνάντθςθσ. Ψο Φφλλο Υαρατιρθςθσ είναι χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ ςε 
προεκτυπωμζνα φφλλα  κατά τθν ϊρα τθσ παρατιρθςθσ με αρκετζσ λεπτομζρειεσ. Ψο 
Υροφίλ Υαρατιρθςθσ είναι επεξεργαςμζνεσ πλθροφορίεσ του αντίςτοιχου Φφλλου 
Υαρατιρθςθσ με ςθμειϊςεισ που ςχετίηονται πιο άμεςα με τα δικά μασ ερευνθτικά 
ερωτιματα. Θ Υερίλθψθ Υαρατιρθςθσ τζλοσ μασ δίνει τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία που 
περιζχονται ςε κάκε ςυνάντθςθ και αποτελεί μια πθγι εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτα 
δεδομζνα. Επιπλζον το γράψιμο προωκεί τθ ςκζψθ και ςυμβάλλει ςτθν ανάλυςθ των 
δεδομζνων. Σ εφιμεροσ χαρακτιρασ τθσ ματιάσ μασ μπορεί να ξεπεραςτεί με τθ 
χριςθ πολλϊν διαφορετικϊν τεχνικϊν που ςυλλαμβάνουν τα ςυμβάντα ςε 
διαφορετικό χρόνο και αλλθλοςυμπλθρϊνονται.      

Εκτόσ από τθν παρατιρθςθ τθσ ομάδασ, ωσ ερευνθτικι τεχνικι 
χρθςιμοποιιςαμε και τθν ςυνζντευξθ με τθν εκπαιδευτικό για τθν επιδίωξθ του 
τριγωνιςμοφ. Θ ερευνθτικι ςυνζντευξθ ζχει οριςτεί ωσ «ςυηιτθςθ δφο ατόμων που 
αρχίηει από τον ςυνεντευκτι με ειδικό ςκοπό τθν απόκτθςθ ςχετικϊν με τθν ζρευνα 
πλθροφοριϊν, και επικεντρϊνεται ςε περιεχόμενο κακοριςμζνο από τουσ ςτόχουσ τθσ 
ζρευνασ» (Cannell and Kahn, οπ. αναφ. ςτο Cohen & Manion, 2000). 

Χυνολικά πραγματοποιικθκαν 5 ςυνεντεφξεισ με τθν εκπαιδευτικό του 
προγράμματοσ και 4 ςυναντιςεισ παρατιρθςθσ τθσ ομάδασ κατά το ςχολικό ζτοσ 
2006-2007. 
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3.  ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΣ ΣΥΗΘΤΘΣΘ – ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Α) Θ ςφηευξθ κεωρίασ και πράξθσ του εκπαιδευτικοφ τθσ ΥΕ αποτελεί μια ςθμαίνουςα 

και πολλά υποςχόμενθ πρακτικι. Υαρόλο που οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν ςτθν 

Υεριβαλλοντικι μία αφορμι για να ξεφφγουν από τθν ςυμβατικι ςχολικι πρακτικι, 

ωςτόςο παρατθροφνται αςυνζχειεσ μεταξφ τθσ κεωρίασ και τθσ πράξθσ τουσ οι οποίεσ 

αποκαλφπτονται ςε ςχετικζσ ζρευνεσ (Ππαηίγου, 2005).  

Θ μελζτθ τθσ δικισ μασ περίπτωςθσ αποτελεί ζνα «καλό παράδειγμα» 
εφαρμογισ τθσ ΥΕ ςτο ςχολείο που πετυχαίνει τθν ςφηευξθ κεωρίασ και πράξθσ. Είναι 
ξεκάκαρο ότι θ εκπαιδευτικόσ κεωρεί τθν παιδαγωγικι διάςταςθ τθσ ΥΕ ςθμαντικι 
ςυνιςτϊςα και αυτό το επιβεβαιϊνει και ςτθν πράξθ με τον τρόπο που επιβλζπει το 
πρόγραμμα: μεταβίβαςθ ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ από τα πρϊτα κιόλασ ςτάδια του 
προγράμματοσ, διεξοδικι ςυηιτθςθ, παροχι εςωτερικϊν κινιτρων κ.α.  

Από τισ ςυναντιςεισ παρατιρθςθσ τθσ ομάδασ προκφπτει ότι θ εκπαιδευτικόσ 
είναι πολφ καλά προετοιμαςμζνθ για το περιεχόμενο τθσ ςυνάντθςθσ, είναι ελάχιςτα 
όμωσ κατευκυντικι και επεμβαίνει κυρίωσ ςε ηθτιματα οργάνωςθσ του χρόνου και 
των τεχνικϊν διδαςκαλίασ. Σι μακθτζσ δείχνουν ότι ζχουν ενςτερνιςτεί ζναν άλλο 
τρόπο δειλειάσ ςτο ςχολείο ζξω από τα ςυνθκιςμζνα πρότυπα και κερδίηουν τθν 
αυτονομία τουσ. Αυτό φαίνεται ξεκάκαρα από τον τρόπο που αποφαςίηουν ςε 
διάφορεσ φάςεισ του προγράμματοσ και από τισ πρωτοβουλίεσ που παίρνουν ςε 
περιβαλλοντικά ηθτιματα κυρίωσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και 
των δθμοτικϊν αρχϊν.  

Κεωροφμε ότι με τθν προςπάκειά μασ να περιγράψουμε «τθν αλικεια» του 
εκπαιδευτικοφ και να μποφμε ςτα «άδυτα» τθσ παιδαγωγικισ του κεωρίασ και πράξθσ 
όπωσ υλοποιοφνται μζςα από ζνα πρόγραμμα ΥΕ, καταφζραμε τουλάχιςτον να 
«διαςϊςουμε μια ουτοπία». Είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ που το 
επικυμθτό γίνεται και εφικτό αλλά είναι αυτζσ που μασ δίνουν προοπτικζσ για να 
αναςτοχαςτοφμε με αιςιοδοξία το μζλλον, και ταυτόχρονα τθν πεποίκθςθ ότι θ 
επεξεργαςία τουσ άξιηε τον κόπο. 
Β) Επιβεβαιϊνεται και εμπλουτίηεται θ κεωρθτικι κζςθ πωσ το ςχεςιοδυναμικό 

μοντζλο διδακτικισ εργαςίασ ςυναρκρϊνεται με τθ μεκοδολογία των προγραμμάτων 

ΥΕ,  όπωσ υλοποιείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ περίπτωςθσ.  

Θ διαπίςτωςι μασ είναι ςυγκλίνουςα με τθν ερευνθτικι και βιβλιογραφικι 
προςζγγιςθ. Χτισ περιπτϊςεισ που ο εκπαιδευτικόσ μεταβιβάηει ι διαπραγματεφεται 
τθν εξουςία του οι μακθτζσ δουλεφουν ςυνεργατικά και αναπτφςςονται ςχζςεισ 
αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ τουσ (Ππαηίγου, 2006 poster διδακτορικισ διατριβισ). Ξαι 
ακόμα, ο εκπαιδευτικόσ με τθν μερικϊσ αποςταςιοποιθμζνθ ςυμπεριφορά του 
μετατρζπεται ςε «ςκαλωςιά» για τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν, βαςικό ςυςτατικό τθσ 
διδακτικισ διαδικαςίασ (Vygotsky, 1997). 

Θ κεωρθτικι κζςθ ότι το ςχεςιοδυναμικό μοντζλο διδακτικισ εργαςίασ 
ςυναρκρϊνεται επιτυχϊσ με τθν μεκοδολογία των προγραμμάτων ΥΕ επιβεβαιϊνεται 
ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ διότι αμφότερα προςφζρουν «τελετουργικά μφθςθσ» 
ςε μια άλλθ εκπαιδευτικι κουλτοφρα.  
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Από τθν παρατιρθςθ αλλά και τισ ςυνεντεφξεισ διαπιςτϊνουμε τθν εμπλοκι των 
μακθτϊν ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, τθν αυτοοργάνωςθ τθσ ομάδασ, τισ ζμμεςεσ 
μορφζσ διδαςκαλίασ που ακολουκοφνται, τα εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ αλλά και 
τθν βακμιαία απόςυρςθ του εκπαιδευτικοφ από τθν τάξθ. Για παράδειγμα, οι μακθτζσ 
με δικό τουσ ερωτθματολόγιο που απευκφνκθκε προσ όλουσ τουσ μακθτζσ του 
ςχολείου κακορίςανε τθν ςυγκρότθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ με κριτιρια τον 
διακζςιμο χρόνο τισ Ξυριακζσ και τθν αφοςίωςθ ςτθ δουλειά που χρειάηεται για να 
«βγει» ζνα πρόγραμμα. Ψα κίνθτρα για ςυμμετοχι ςτθν ομάδα εκ μζρουσ τθσ 
εκπαιδευτικοφ δεν είναι εξωτερικά δθλαδι υποςχζςεισ για εκδρομζσ και επιςκζψεισ. 

Σριςμζνα ςθμεία των ςυνεντεφξεων αυτολεξεί παρατίκενται ακολοφκωσ 
ςχετικά με τισ επιδιϊξεισ τθσ εκπαιδευτικοφ και τον τρόπο εργαςίασ ςτθν ομάδα: 

 
 

«αν κακθγιτρια μζςα ςτθν τάξθ δεν νιϊκω ελευκερία, ενϊ ςτισ ςυναντιςεισ με τα 

παιδιά εκτόσ τάξθσ νιϊκω μια άλλθ ςχζςθ με αυτά. Μακθτζσ μου που αποφοίτθςαν 

από το ςχολείο, κζλθςαν να δθμιουργιςουν ομάδεσ ι να ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ 

αργότερα ςτθ ηωι τουσ επειδι τουσ άρεςε αυτόσ ο τρόποσ δουλειάσ».   

«Σουσ αφινω να δουλζψουν μόνοι τουσ για να μθν τουσ ενοχλϊ με τθ ςυνεχι 

παρουςία μου». 

«Θζλω ζνα τρίμθνο ςτθν αρχι του προγράμματοσ για να αλλάξω τθ ςυμπεριφορά 

των παιδιϊν ϊςτε να μποροφν να δουλεφουν από μόνα τουσ».   

Ψο παράδειγμα τθσ εκπαιδευτικοφ που υπιρξε μαηί με τθν ομάδα τθσ  
αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ,  δείχνει πωσ πάνω από όλα  χρειάηεται πολλι 
δουλειά, αγάπθ για αυτό που κάνει και πάρα πολφ απλότθτα. Ψι άλλο αποηθτοφςε και 
εφάρμοηε ο Pestalozzi μζςα από τθν «παιδαγωγικι τθσ αγάπθσ»; 
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μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ των γνϊςεων, ςτάςεων και πρακτικϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ 
παιδικισ κακοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν του Νομοφ Θρακλείου Κριτθσ. Θ μελζτθ 
υλοποιικθκε ςε δείγμα 281 εκπαιδευτικϊν. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι 
το 1/3 των ςυμμετεχόντων είχαν επιβεβαιωμζνεσ περιπτϊςεισ παιδικισ κακοποίθςθσ, 
το 1/2 διατθροφςαν υποψία, το 1/3 δεν γνϊριηε ότι υπάρχει νομικι υποχρζωςθ 
καταγγελίασ και το 1/2 δεν γνϊριηε τθν φπαρξθ φορζων. Θ πλειοψθφία προχϊρθςε ςε 
διαφορετικοφ τφπου ενζργειεσ, ωςτόςο πολλοί ιταν αυτοί που είχαν αμφιβολίεσ για 
τθ διαδικαςία αναφοράσ. Είναι αναγκαίο να αναπτυχκοφν επιμορφωτικά 
προγράμματα εκπαιδευτικϊν αναγνϊριςθσ τθσ κακοποίθςθσ και μθχανιςμοί 
διαςφάλιςθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. 
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Λζξεισ κλειδιά: Ξακοποίθςθ του παιδιοφ, γνϊςεισ εκπαιδευτικϊν για νομικό πλαίςιο 
κακοποίθςθσ, ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ εκπαιδευτικϊν ςτθν κακοποίθςθ 
 

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 
 

Χφμφωνα με τον Υαγκόςμιο Σργανιςμό Ωγείασ (2014), ο όροσ παιδικι 
κακοποίθςθ αναφζρεται ςε παιδιά κάτω των δεκαοκτϊ ετϊν και ςυμπεριλαμβάνει 
όλεσ τισ μορφζσ ςωματικισ, ςυναιςκθματικισ, ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και 
παραμζλθςθσ, με αποτζλεςμα τθν πραγματικι ι δυνθτικι βλάβθ ςτθν υγεία του 
παιδιοφ, ςτθν επιβίωςθ, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν αξιοπρζπειά του. Διεκνείσ μελζτεσ 
αποκαλφπτουν ότι περίπου το 20% των γυναικϊν και το 5 ζωσ 10 % των αντρϊν 
καταγγζλλουν ότι ζχουν κακοποιθκεί ςεξουαλικά κατά τθν παιδικι θλικία, ενϊ το 23% 
του πλθκυςμοφ ότι ζχουν κακοποιθκεί ςωματικά όταν ιταν παιδιά (Υαγκόςμιοσ 
Σργανιςμόσ Ωγείασ, 2014).  

Σι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ, με βάςθ τον Υαγκόςμιο 
Σργανιςμό Ωγείασ (2014) μποροφν να επθρεάςουν τον άνκρωπο ςε όλθ τθ διάρκεια 
τθσ ηωισ του, με ςοβαρότερθ ςυνζπεια τθν κνθςιμότθτα. Άλλεσ επιπτϊςεισ 
περιλαμβάνουν ςωματικζσ βλάβεσ, διαταραγμζνθ κοινωνικι, ςυναιςκθματικι και 
ςυμπεριφορικι ανάπτυξθ, μειωμζνθ ικανότθτα ανάγνωςθσ και αντίλθψθσ, 
κατάκλιψθ, αγχϊδεισ διαταραχζσ, διαταραχζσ μετατραυματικοφ ςτρεσ, χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ, χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, επικετικότθτα, εγκλθματικότθτα, 
μακροπρόκεςμεσ δυςκολίεσ ςε ςχζςθ με τθν ακαδθμαϊκι επίτευξθ (Mathews & Bross, 
2015). Περικζσ από τισ πιο άμεςεσ ςυνζπειεσ για το άτομο, ςφμφωνα με τον Glicken 
(2009), είναι ότι τα παιδιά νιϊκουν αβοικθτα και ςυχνά απομονϊνονται, ενϊ οι 
Davis, Moss και Moagin (2015) αναφζρουν ανάμεςα ςτισ ςυνζπειεσ ακαδθμαϊκά 
προβλιματα όπωσ οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ.  

Σι εκπαιδευτικοί παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόλθψθ τθσ παιδικισ 
κακοποίθςθσ, ωςτόςο οι περιπτϊςεισ που καταγγζλλονται είναι ελάχιςτεσ. Χφμφωνα 
με τουσ Lynne, Gifford, Evans και Rosch (2015), οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι 
εκπαιδευτικοί δεν καταγγζλλουν τα περιςτατικά κακοποίθςθσ είναι κυρίωσ θ 
αδυναμία τουσ να εντοπίςουν τθν φπαρξθ τθσ, κακϊσ και θ ζλλειψθ γνϊςθσ γφρω απ’ 
τθν διαδικαςία τθσ καταγγελίασ, ενϊ πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν 
εμπιςτοςφνθ ςτισ υπθρεςίεσ προςταςίασ του παιδιοφ.  

Χτθν Ελλάδα, δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνθ εικόνα του προβλιματοσ παρά τισ 
ζρευνεσ που επιβεβαιϊνουν τθν φπαρξθ του. Ψο 2015, οι Lang και Hartill τόνιςαν τθν 
ανάγκθ για τθ δθμιουργία ενόσ εκνικοφ κζντρου, υπεφκυνου για τθν καταγραφι του 
μεγζκουσ του προβλιματοσ ςτθν Ελλάδα, ενϊ ςφμφωνα με τθν Αρτινοποφλου (2006), 
δεν υπάρχουν μελζτεσ που να παρουςιάηουν τθ ςυχνότθτα τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ 
ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ.  

Τςον αφορά το νομικό πλαίςιο ςτθ χϊρα μασ, ζχει κεςπιςτεί ο νόμοσ υπ’ 
αρικμό 3500/2006 για τθν ενδοοικογενειακι βία, που περιλαμβάνει διάφορεσ 
διατάξεισ για τθν παιδικι κακοποίθςθ (Ρ. 3500/06 ΦΕΞ 232 τ. Αϋ/24-10-2006 άρκρο 9 
παρ. 1-3). Ζνα ςθμαντικό ςθμείο του νζου νόμου, είναι ότι εάν ο εκπαιδευτικόσ 
αντιλθφκεί πικανό περιςτατικό κακοποίθςθσ, ζχει τθν νομικι υποχρζωςθ να το 
καταγγείλει άμεςα ςτον διευκυντι του ςχολείου και να παραςτεί ςτο δικαςτιριο για 
κατάκεςθ ωσ μάρτυρασ ςτθν υπόκεςθ.  
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Ζνα από τα βαςικά προβλιματα ςτθν Ελλάδα, είναι θ απουςία του κεςμικοφ 
πλαιςίου για τθν διαδικαςία που ζπεται τθσ καταγγελίασ των περιςτατικϊν. 
Επιπρόςκετα, δεν υπάρχουν προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν κακοποίθςθ για τουσ 
παιδαγωγοφσ. Χφμφωνα με τουσ Papadakaki, Petridou, Petelos, Germeni, Kogevinas 
και Lionis (2014), υπάρχει ανάγκθ για τθν δθμιουργία προγραμμάτων εξειδίκευςθσ 
των επαγγελματιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κακοποίθςθσ. Ακόμα και ςτθν 
περίπτωςθ εντοπιςμοφ κάποιου περιςτατικοφ ςτθν τάξθ δεν είναι εγγυθμζνθ θ 
λειτουργικι επικοινωνία του ςχολείου με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε το 
περιςτατικό να λάβει τθν απαραίτθτθ διαχείριςθ. Πε βάςθ τον οδθγό τθσ Βρετανικισ 
Ξυβζρνθςθσ (HM Government), που εκδόκθκε το 2015 για τθν διαφφλαξθ και τθν 
προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ των παιδιϊν, προκειμζνου οι υπθρεςίεσ και οι 
επαγγελματίεσ να ςυνεργάηονται αποτελεςματικά, είναι ςθμαντικό κάκε εργαηόμενοσ 
να γνωρίηει το ρόλο το δικό του, αλλά και των άλλων επαγγελματιϊν.  

Χκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, είναι θ ζρευνα τθσ ετοιμότθτασ των 
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ 
παιδικισ κακοποίθςθσ. Ειδικότερα, ςτόχοι τθσ μελζτθσ είναι να εκτιμθκεί θ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ περιςτατικϊν παιδικισ κακοποίθςθσ ςτα νθπιαγωγεία και τα δθμοτικά 
ςχολεία και παράλλθλα να διερευνθκοφν οι γνϊςεισ, οι ςτάςεισ και οι πρακτικζσ των 
εκπαιδευτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν παιδικισ κακοποίθςθσ. 
Επιπρόςκετα, ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να διερευνθκεί εάν οι γνϊςεισ και οι ςτάςεισ 
των εκπαιδευτικϊν επθρεάηουν τισ πρακτικζσ τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ 
περιςτατικϊν παιδικισ κακοποίθςθσ. 
 

2.Κυρίωσ κζμα 
 
2.1. Μεκοδολογία - Ερευνθτικι Στρατθγικι – Δειγματολθψία - ερευνθτικό εργαλείο 
-μεκοδολογία ανάλυςθσ δεδομζνων 
 

Θ παροφςα ζρευνα ξεκίνθςε να πραγματοποιείται ςτο Θράκλειο Ξριτθσ το 2011 
και ολοκλθρϊκθκε το 2013, ςε δείγμα 281 ςυμμετεχόντων απαρτιηόμενο από 
εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Ρομοφ Θρακλείου (141 
νθπιαγωγοφσ, 140 δαςκάλουσ). Ψο δείγμα επιλζχκθκε με ςυςτθματικι τυχαία 
δειγματολθψία. Για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε 
θμιδομθμζνο ερωτθματολόγιο, το οποίο ςτο μεγαλφτερο μζροσ του αναπτφχκθκε από 
τον Hawkins και τον Mc Callum (2001). Ωσ προσ τθ δομι του το ερωτθματολόγιο 
περιελάμβανε ερωτιςεισ ςχετικά με το κοινωνιολογικό προφίλ των εκπαιδευτικϊν, τισ 
γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν πάνω ςε κζματα παιδικισ κακοποίθςθσ και διαχείριςθσ 
περιςτατικϊν, τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν παιδικι κακοποίθςθ, τισ ςτρατθγικζσ 
αντιμετϊπιςθσ κακοποιθμζνων παιδιϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ περιπτϊςεων παιδικισ κακοποίθςθσ. 

Για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων, χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο 
δεδομζνων SPSS 20.0. Ωπολογίςτθκε θ ςυχνότθτα και ςχετικι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 
των μεταβλθτϊν του ερωτθματολογίου, δόκθκαν περιγραφικά ςτατιςτικά ςτοιχεία, 
ενϊ πραγματοποιικθκαν και αναλφςεισ χ2 και T-test.  
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2.2. Αποτελζςματα 
 
2.2.1. Κοινωνικοδθμογραφικά, εκπαιδευτικά και εργαςιακά χαρακτθριςτικά εκπαιδευτικϊν 

 
Θ πλειοψθφία του δείγματοσ 89.0% ιταν γυναίκεσ με μζςθ θλικία τα 36.4 ζτθ 

(ΨΑ 11.3), 40.9% ζγγαμοι, ενϊ οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι ζχουν 
παιδιά (52.7%). Τςον αφορά τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτθριςτικά των 
ςυμμετεχόντων, θ μζςθ διάρκεια υπθρεςίασ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν τθσ 
ιταν 11.7 ζτθ (ΨΑ 10.1), ενϊ θ πλειοψθφία από αυτοφσ ζχουν τοποκετθκεί ςε μια 
μόνιμθ κζςθ (80.1%). Ακόμθ, όςον αφορά τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ των 
ςυμμετεχόντων, θ πλειοψθφία 98.2% των ςυμμετεχόντων είχαν πανεπιςτθμιακζσ 
ςπουδζσ προπτυχιακοφ τίτλου, ενϊ το 80.9% των ςυμμετεχόντων δεν ζχει κάποιο 
δεφτερο πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο (93.6%). Ψζλοσ, οι περιςςότεροι από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ δεν είχαν παρακολουκιςει κάποιο ςεμινάριο κατάρτιςθσ για τθν 
ενδοοικογενειακι βία (77.2%). 
 
2.2.2 υχνότθτα ανίχνευςθσ παιδικισ κακοποίθςθσ 

 
Σι 92.9% εκπαιδευτικοί διλωςαν ότι δεν είχαν κάποιο περιςτατικό 

επιβεβαιωμζνθσ κακοποίθςθσ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ, ενϊ οι 22.8% ότι είχαν 
επιβεβαιωμζνα κροφςματα κακοποίθςθσ τουλάχιςτον μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ 
επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Υαράλλθλα 32.7% των ςυμμετεχόντων είχε 
ζςτω μια φορά υποψία κακοποίθςθσ παιδιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ 
τουσ ςταδιοδρομίασ. 
 

2.2.3. Γνϊςεισ/ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν παιδικι κακοποίθςθ (νομικό 
πλαίςιο, φορείσ) 

 
Ψο 66.3% των εκπαιδευτικϊν του δείγματοσ, γνϊριηε τθν νομικι υποχρζωςθ για 

τθν καταγγελία των περιςτατικϊν κακοποίθςθσ κακϊσ και το 50.0% γνϊριηε 
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ που απευκφνονται ςε κακοποιθμζνα παιδιά. Ακόμθ, 
το 90.7% των ςυμμετεχόντων ςυμφϊνθςε με τθ διλωςθ ότι τα κακοποιθμζνα παιδιά 
μπορεί να γίνουν βίαιοι γονείσ. Επιπλζον, θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων 
εκπαιδευτικϊν (92.2%) ςυμφϊνθςε με τθν διλωςθ ότι ζνα παιδί μπορεί να 
κακοποιθκεί χωρίσ ποτζ κανείσ να το μάκει. Ενϊ μόλισ το 10.3% των ςυμμετεχόντων 
ςυμφϊνθςε ότι τα κακοποιθμζνα παιδιά ςυνικωσ ςυηθτοφν για τθν κακοποίθςθ ςτθν 
προςπάκειά τουσ να τθ ςταματιςουν. Επίςθσ το 84.7% των ςυμμετεχόντων 
ςυμφϊνθςαν με τθ διλωςθ ότι θ ξαφνικι αλλαγι ςτθν απόδοςθ ενόσ μακθτι μπορεί 
να αποτελεί ζνδειξθ κακοποίθςθσ ι παραμζλθςθσ. 
 
2.2.4. τάςεισ εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν παιδικι κακοποίθςθ  

 
Ψο 56.3% των ςυμμετεχόντων διαφϊνθςε απόλυτα με τθ διλωςθ «οι γονείσ 

ζχουν το δικαίωμα να μεταχειρίηονται τα παιδιά τουσ όπωσ αυτοί νομίηουν». 
Επιπλζον, το 64.0% των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν διαφωνοφν με τθν άποψθ ότι 
«τα παιδιά κακοποιοφνται πιο ςυχνά από ξζνουσ παρά από μζλθ τθσ οικογζνειασ ι 
οικογενειακοφσ φίλουσ». Επίςθσ, το 49.8% των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 
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ςυμφϊνθςε ότι «οι γονείσ που κακοποιοφν φαίνεται να ζχουν ςθμαντικά 
προβλιματα», ενϊ παράλλθλα 52.0% των ςυμμετεχόντων ςυμφϊνθςε απόλυτα ότι 
«αυτοί που κακοποιοφν παιδιά πρζπει να τιμωροφνται αυςτθρά». 
 
2.2.5. τάςεισ εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ 

 
Χτθν πλειοψθφία το 97.2% των εκπαιδευτικϊν ςυμφϊνθςε με τθν ςτρατθγικι 

«μιλάσ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ για να διαπιςτϊςεισ αν ζχουν παρατθριςει 
αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ». Σμοίωσ και το 94.2% των εκπαιδευτικϊν 
ςυμφϊνθςε με τθ ςτρατθγικι ότι «ςυηθτάσ τθν υπόκεςθ με τον διευκυντι ςου για να 
αποφαςίςετε αν κα το καταγγείλετε ι όχι». Υαράλλθλα το 86.2% των εκπαιδευτικϊν 
διλωςε ότι δεν ακολουκεί τθν ςτρατθγικι «πιζηεισ το παιδί να ςου δϊςει 
λεπτομζρειεσ για τθν κακοποίθςθ». 
 

2.2.6. τρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ παιδικισ κακοποίθςθσ 

 
Χτισ περιπτϊςεισ όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν εντοπίςει κάποιο περιςτατικό 

κακοποίθςθσ, βρζκθκε ότι ανζπτυξαν περίπου με τθν ίδια ςυχνότθτα διαφορετικοφ 
τφπου ςτρατθγικζσ, όπωσ θ καταγγελία ςτον διευκυντι (87.9% των ςυμμετεχόντων), θ 
επικοινωνία με τουσ γονείσ του παιδιοφ για διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ (85.8% των 
ςυμμετεχόντων), ενϊ το 84.5% των ςυμμετεχόντων διλωςαν ότι ζψαξαν μόνοι τουσ 
για επιπλζον ςτοιχεία.   

Χτισ περιπτϊςεισ όπου οι εκπαιδευτικοί δεν ανζπτυξαν κάποια ςτρατθγικι 
αντιμετϊπιςθσ ςε πικανά περιςτατικά κακοποίθςθσ, το 8.9% των ςυμμετεχόντων 
διλωςαν ότι αυτό ςυνζβθ επειδι δεν ιταν ςε κζςθ να είναι ςίγουροι ότι ιταν όντωσ 
περιςτατικό κακοποίθςθσ. Ενϊ, ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ των περιπτϊςεων 
κακοποίθςθσ μετά τθν παραπομπι τουσ το 40.2% των ςυμμετεχόντων διλωςαν ότι 
δεν είχαν ενθμερωκεί ι ενδιαφερκεί. 
 
2.2.7. φνκετεσ αναλφςεισ 

 
Ψο 63.1% των ςυμμετεχόντων που γνϊριηαν το νομικό πλαίςιο ανζπτυξαν 

ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ για περιςτατικά κακοποίθςθσ, ενϊ το 30.0% παρόλο που 
δεν γνϊριηε το νομικό πλαίςιο, ανζπτυξε ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
κακοποίθςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά 
ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ που ανζπτυξαν ςτρατθγικζσ και 
αυτοφσ που δεν ανζπτυξαν ωσ προσ τθ γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου για τθν 
κακοποίθςθ (p=0,777>0,05). Σμοίωσ, το 51.8% των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 
που γνϊριηαν υποςτθρικτικοφσ φορείσ, ανζπτυξαν ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
κακοποίθςθσ, ενϊ το 41.4% των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν που δεν γνϊριηαν 
υποςτθρικτικοφσ φορείσ, ανζπτυξαν και αυτοί ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
κακοποίθςθσ. Δεν βρζκθκε όμωσ ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςε αυτοφσ 
που ανζπτυξαν ςτρατθγικζσ και αυτοφσ που δεν ανζπτυξαν ωσ προσ τθ γνϊςθ των 
υποςτθρικτικϊν φορζων για τθν κακοποίθςθ (p=0.069>0,05). 

Τςον αφορά τισ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν, ο μζςοσ όροσ των ςυμμετεχόντων 
που είχαν κετικζσ ςτάςεισ ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ του προβλιματοσ τθσ 
κακοποίθςθσ και διλωςαν ότι ανζπτυξαν ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
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κακοποίθςθσ ιταν 32.2 (Ψ.Α. 4.6), ενϊ για όςουσ είχαν κετικζσ ςτάςεισ ωσ προσ τθν 
επαγγελματικι επάρκεια/ευκφνθ τθσ κακοποίθςθσ και διλωςαν ότι ανζπτυξαν 
ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κακοποίθςθσ ιταν 23.2 (Ψ.Α. 3.2). Σι ςτάςεισ των 
εκπαιδευτικϊν δεν βρζκθκαν να επθρεάηουν τισ ςτρατθγικζσ που κα ακολουκοφςαν. 

Επίςθσ, όςον αφορά τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτα κοινωνικοδθμογραφικά 
χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων και τθν ενθμζρωςθ/γνϊςθ για το νομικό πλαίςιο 
τθσ κακοποίθςθσ, βρζκθκε ότι υπάρχει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι ςχζςθ ανάμεςα ςτο 
φφλο των ςυμμετεχόντων και ςτθ γνϊςθ για το νομικό πλαίςιο p=0.028<0.05 με τισ 
γυναίκεσ να είναι περιςςότερο γνϊςτεσ του νομικοφ πλαιςίου ςε ςχζςθ με τουσ 
άντρεσ. Επίςθσ ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ υπάρχει ςτον αρικμό των παιδιϊν των 
ςυμμετεχόντων p=0.037<0.05 ςε ςχζςθ με τθν γνϊςθ για το νομικό πλαίςιο, όςοι 
είχαν από ζνα παιδί και πάνω ιταν περιςςότερο ενθμερωμζνοι για το νομικό πλαίςιο 
ςε ςχζςθ με όςουσ δεν είχαν παιδιά. Υαράλλθλα, υπάρχει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 
ςχζςθ ςτα ζτθ προχπθρεςίασ των ςυμμετεχόντων p=0.03<0.05 ςε ςχζςθ με τθν γνϊςθ 
για το νομικό πλαίςιο, όςοι είχαν περιςςότερα ζτθ προχπθρεςίασ ιταν περιςςότερο 
ενθμερωμζνοι για το νομικό πλαίςιο.  

Ακόμθ, υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ ανάμεςα ςτισ προπτυχιακζσ 
ςπουδζσ των ςυμμετεχόντων p=0.02<0.05, και ςτο αν ζχουν δεφτερο πτυχίο 
p=0.04<0.05 με τισ ςτάςεισ που αφοροφν τθν αναγνϊριςθ του προβλιματοσ. Βρζκθκε, 
ότι οι εκπαιδευτικοί με πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ και δεφτερο πτυχίο, είχαν πιο 
κετικζσ απόψεισ ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ του προβλιματοσ τθσ κακοποίθςθσ. Ενϊ, 
ανάμεςα ςτισ ςτάςεισ των ςυμμετεχόντων για αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ 
επάρκειασ/ευκφνθσ και τα κοινωνικοδθμογραφικά χαρακτθριςτικά των 
ςυμμετεχόντων, δεν βρζκθκε να υπάρχει κάποια ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ 
τουσ. 

Ψζλοσ θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κακοποίθςθσ που κα 
ακολουκοφςαν οι εκπαιδευτικοί και τα κοινωνικοδθμογραφικά χαρακτθριςτικά των 
ςυμμετεχόντων, βρζκθκε ότι θ θλικία των ςυμμετεχόντων ζχει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 
ςχζςθ με τισ πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ τουσ p=0.029<0.05, κακϊσ όςοι είχαν 
μικρότερθ θλικία ανζπτυξαν περιςςότερεσ πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ ςε ςχζςθ με τουσ 
μεγαλφτερουσ ςε θλικία, ενϊ παράλλθλα, το δεφτερο πτυχίο των ςυμμετεχόντων ζχει 
ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι ςχζςθ με τισ πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ τουσ p=0.018<0.05 
αφοφ όςοι είχαν δεφτερο πτυχίο δεν ανζπτυξαν πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ. 
 

3. Συηιτθςθ-Συμπεράςματα 
 

Αναφορικά με τισ περιπτϊςεισ όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν εντοπίςει κάποιο 
περιςτατικό κακοποίθςθσ, ςτθν παροφςα ζρευνα βρζκθκε ότι ανζπτυξαν με τθν ίδια 
ςυχνότθτα διαφορετικοφ τφπου ςτρατθγικζσ, όπωσ θ καταγγελία ςτον διευκυντι 
(87.9%), θ επικοινωνία με τουσ γονείσ του παιδιοφ (85.8%) και θ προςωπικι 
διερεφνθςθ για επιπλζον ςτοιχεία (84.5%). Χε μελζτθ ςτθν Εςκονία αναφζρεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί ςυνικωσ καταγγζλλουν τθν παιδικι κακοποίθςθ ςτισ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ ι ςτθν αςτυνομία (Toros & Tiirik, 2014). Χτθν παροφςα ζρευνα 32.7% των 
εκπαιδευτικϊν είχε ζςτω μια φορά υποψία κακοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Χε ζρευνα τθσ Αυςτραλίασ επιςθμαίνεται ότι το 
80.4% των εκπαιδευτικϊν που δεν είχαν κάποια εκπαίδευςθ ςε κζματα κακοποίθςθσ 
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τουσ τελευταίουσ δϊδεκα μινεσ, δεν ζκαναν τίποτε, ςε ςχζςθ με το 24.1% των 
εκπαιδευτικϊν που κατιγγειλαν τουλάχιςτον μία φορά κάποιο περιςτατικό κατά τθ 
διάρκεια τθσ διδακτικισ τουσ καριζρασ (Walsh, Mathews, Rassafiani, Farrell & Butler, 
2013). 

Ψα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ζδειξαν ότι ςχετίηονται τα ζτθ 
προχπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν με τισ γνϊςεισ που είχαν για το νομοκετικό πλαίςιο 
(p=0.03<0.05) κακϊσ και οι ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ που κα ακολουκοφςαν 
ςχετίηονταν με τθν θλικία των εκπαιδευτικϊν (p=0.03<0.05). Υαρόμοια μελζτθ 
αναφζρει ότι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από πζντε χρόνια εμπειρίασ δεν είναι 
ςίγουροι αν κάποιο περιςτατικό είναι όντωσ κακοποίθςθ ςε ςχζςθ με εκείνουσ που 
ζχουν πάνω από ζξι χρόνια διδαςκαλίασ. (Toros & Tiirik, 2014). 

Χυμπεραςματικά, από τθν παροφςα ζρευνα θ παιδικι κακοποίθςθ 
αναδεικνφεται ωσ ζνα ςθμαντικό κοινωνικό πρόβλθμα. Χτθν Ελλάδα δεν ζχουν 
πραγματοποιθκεί πολλζσ ζρευνεσ που να μελετοφν το φαινόμενο τθσ παιδικισ 
κακοποίθςθσ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ ςτο εξωτερικό, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει 
μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα όχι μόνο για τθν ζκταςθ του προβλιματοσ, αλλά και για τθν 
ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν να διαχειριςτοφν περιςτατικά κακοποίθςθσ 
(Ππαλοφρδοσ & Φρονίμου, 2011). Από τθν παροφςα ζρευνα προκφπτει ότι το 1/3 των 
εκπαιδευτικϊν δεν γνωρίηουν τθν νομικι υποχρζωςθ τουσ για καταγγελία των 
περιςτατικϊν κακοποίθςθσ, οφτε γνωρίηουν φορείσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να 
απευκυνκοφν αν εντοπίςουν κάποιο περιςτατικό. Θ πρόλθψθ ενόσ προβλιματοσ 
αποτελεί τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ. Αρχικά, είναι ςθμαντικι θ δθμιουργία ενόσ 
εκνικοφ κζντρου αναφοράσ και επιτιρθςθσ τθσ κακοποίθςθσ. Επίςθσ οι αρμόδιοι 
φορείσ κα πρζπει να λειτουργοφν πιο αποτελεςματικά και πιο ταχφτατα ζπειτα από 
καταγγελία περιςτατικϊν. Κα πρζπει να παρζχεται ςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, 
κακϊσ και να διαςφαλίηεται θ προςταςία τουσ ζπειτα από καταγγελία, εφόςον γίνεται 
νομικά επϊνυμα. Επίςθσ, κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εκπαίδευςθ και 
ενθμζρωςθ των παιδιϊν. 

Υροςκζτοντασ, κρίνεται αναγκαία θ εκπαίδευςθ όλων των επαγγελματιϊν ςτθ 
χϊρα μασ που υποχρεοφνται να καταγγζλλουν περιςτατικά κακοποίθςθσ. Επίςθσ, τα 
νζα ερευνθτικά δεδομζνα που προκφπτουν κακθμερινά όςον αφορά τθν κακοποίθςθ, 
κα πρζπει να κοινοποιοφνται ςτα ςχολεία, ζτςι ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να γίνονται 
ενιμεροι. Υαράλλθλα κρίνεται αναγκαία θ δθμιουργία περαιτζρω δομϊν 
ςυμβουλευτικϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν με ζμφαςθ ςε ευάλωτουσ 
πλθκυςμοφσ (οικογζνειεσ χαμθλοφ κοινωνικο-οικονομικοφ επιπζδου, μονογονεϊκζσ 
οικογζνειεσ, οικογζνειεσ μεταναςτϊν). Επιπλζον υπάρχει ζντονθ δυςαρζςκεια όχι 
μόνο των εκπαιδευτικϊν αλλά και των επαγγελματιϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα, τθν 
ταχφτθτα και ςυνζχιςθ τθσ περίκαλψθσ του παιδιοφ μετά από καταγγελία ςε αρμόδια 
δθμόςια υπθρεςία. Tα κζντρα αναφοράσ κακοποίθςθσ δεν ενεργοφν επαρκϊσ και 
υπάρχει μεγάλθ γραφειοκρατία. Ωπάρχουν μεγάλεσ λίςτεσ αναμονισ και αςυνζχεια 
φροντίδασ του παιδιοφ. Ζτςι οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ζντονα τθν απογοιτευςι 
τουσ ενϊ πολφ πικανό γονείσ μπορεί να κατθγοριςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ (Schols, 
Ruiter & Ory, 2013). 
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Περίλθψθ 
 
Θ προβλθματικι τθσ εργαςίασ μασ αφορά τισ μετατοπίςεισ τθσ ιςτοριογραφίασ και τθν 
απομάκρυνςθ από τισ κατά τον Hintze «κορυφογραμμζσ» τθσ ιςτορίασ ςτθν 
«θπειρωτικι μάηα», κάνοντασ επιτακτικι τθν ανάλυςθ «τεκμθρίων ηωισ». Σκοπόσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ είναι θ μετάβαςθ από τθν «κορυφι» ενόσ αρχειακοφ υλικοφ ςτθ 
«βάςθ» τθσ ανκρϊπινθσ γεωγραφίασ. Συγκεκριμζνα κα δοφμε πϊσ με εφαλτιρια 
ανάλυςθ το μακθτολόγιο του Χριςτιανικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Φορτζτςασ 
Θρακλείου, μποροφμε να αντλιςουμε ςτοιχεία για τθν κακθμερινι ηωι των πολιτϊν 
ςτθν περιοχι. Επαγγζλματα πατζρα, κρθςκεφματα, μετακινιςεισ, απουςίεσ, 
πρόςφυγεσ αποτελοφν τισ ψθφίδεσ με τισ οποίεσ μποροφμε να ςυνκζςουμε ςιμερα 
ζνα τμιμα του μωςαϊκοφ τθσ κακθμερινισ ηωι τθσ Φορτζτςασ για το διάςτθμα 1899- 
1929. Θ ζρευνά μασ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ιςτορικισ 
ερμθνευτικισ μεκόδου. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: ιςτοριογραφία, κακθμερινι- κοινωνικι ηωι, μακθτολόγια, πρόςφυγεσ 

 
1. Ειςαγωγι 

Ψα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια ριηικι εννοιολογικι μετατόπιςθ του 
όρου «πολιτιςμικι ιςτορία»: από τισ τζχνεσ, τισ επιςτιμεσ και τθ λογοτεχνία το 
ερευνθτικό ενδιαφζρον κερδίηουν οι γειτονιζσ, οι προφορικζσ αφθγιςεισ, το φαγθτό, 
τα καπθλειά. Υαράλλθλα, το επιςτθμονικό πεδίο επεκτείνεται από τουσ λαογράφουσ 
και τουσ εκνολόγουσ ςτουσ οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ ιςτορικοφσ (Faroqhi, 2000, 
ς. 16· Παμάκθσ, 2010, ς. 74), ενϊ το αντικείμενο ζρευνασ διευρφνεται ςε κάκε τόπο 
μνιμθσ που προκαλεί τθν επιςτθμονικι περιζργεια: από τισ πιο υλικζσ εκφάνςεισ ζωσ 
τισ πιο «φανταςιακζσ» που εδρεφουν ςτθ λαϊκι παράδοςθ, ςτο χϊρο τθσ λογοτεχνίασ, 
ςτθν αφιγθςθ και ςτθ μαρτυρία (Ππάδα & Πατςοφκθ, 2010, ς. 376).  

Σι μετατοπίςεισ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο περίφθμο ζργο του Norbert Elias «Θ 
διαδικαςία του πολιτιςμοφ» (1996), όταν ο γερμανόσ, κοινωνιολόγοσ επιχειρεί να 
αποδϊςει τισ διαφορετικζσ όψεισ του πολιτιςμοφ και τθσ κουλτοφρασ ανάμεςα ςτο 
Δυτικό κόςμο. Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ άποψι του ότι πίςω από τθν κουλτοφρα και 
τον πολιτιςμό βρίςκονται αρχικά όχι ολόκλθροι λαοί αλλά οριςμζνα μόνο ςτρϊματα 
αυτϊν (Elias, 1996, ς. 29). Χτο ίδιο πλαίςιο τοποκετεί τισ ζννοιεσ-λζξεισ που ρίηωςαν 
ανάμεςα ςε ομάδεσ ι που ςιμερα απλϊσ αναπαφονται και αποκτοφν ξανά 
επικαιρότθτα μζςα από μια νζα κοινωνικι κατάςταςθ: «τισ κυμάται κανείσ επειδι 
κάτι από τθν παροφςα κατάςταςθ τθσ κοινωνίασ βρίςκει ζκφραςθ μζςα από τθν 
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εναπόκεςθ μιασ περαςμζνθσ κατάςταςθσ ςε αυτζσ τισ λζξεισ» (Elias, 1996,ς. 31). Αν θ 
«ζκρθξθ μνιμθσ» που παρατθροφν οι Ππάδα και Πατςοφκθ (2010) αποτελεί μια 
«ζννοια» του Elias που βρίςκει μια νζα ζκφραςθ, τότε ποια είναι θ παροφςα 
κατάςταςθ που ενκαρρφνει αυτό το φαινόμενο; 

Ξατά τον Pierre Nora (1989) το ξζςπαςμα μνιμθσ που εμφανίηεται ςτο τζλοσ του 
20οφ αιϊνα, είναι επαρκϊσ εξθγιςιμο κακϊσ θ διάςπαςθ των ςυνεχειϊν μαηί με τθ 
ςυρρίκνωςθ των μεγάλων αφθγιςεων *αμφιςβθτιςεισ τθσ μετανεωτερικότθτασ+ 
οδιγθςε τα άτομα και τισ ςυλλογικότθτεσ, να ηουν ςε μια κατάςταςθ αςυνζχειασ και 
εκκρεμότθτασ που ιςοδυναμεί με κενό ςτθν ταυτότθτα. Επιπλζον, θ εκρθκτικι αυτι 
ανάδειξθ μνθμονικϊν τόπων μπορεί να ςθμαίνει και μια αντίδραςθ ςτθ λογικι τθσ 
αποςιϊπθςθσ και τθσ αμνθςίασ που είχε επιβλθκεί για ςθμαντικζσ ιςτορικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ εμπειρίεσ (Ππάδα & Πατςοφκθ, 2010, ς. 377). 

Θ προςπάκεια ςυμπλιρωςθσ αυτοφ του κενοφ αρχίηει με τθ μνιμθ, ωςτόςο 
ολοκλθρϊνεται με τθν ιςτορία. Θ μνιμθ είναι για τθν ιςτορία μια πθγι ακατζργαςτων 
ςτοιχείων που χριηουν ερμθνείασ. Θ ιςτορία, όμωσ, αποτελεί τθν επίςθμθ εκδοχι του 
παρελκόντοσ, αυτι που το καταγράφει και το ανάγει ςε πνευματικό αγακό 
(Κεοφιλάτου, 2011, ς. 9), μζςα από ειδικά μεκοδολογικά και επιςτθμολογικά 
ςχιματα. Χτο πλαίςιο αυτό τα τελευταία χρόνια εμφανίηεται ζνα ιδιαίτερα 
ενκαρρυντικό κεωρθτικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, το οποίο 
προςδιορίηεται από το χϊρο τθσ ιςτοριογραφίασ και τθν ανάδειξθ τθσ μικρο-ιςτορίασ 
ςε αντικείμενα τθσ ιςτορικισ ζρευνασ (Φεποφςθ, 2000, ς. 60· Παμάκθσ, 2010, ς. 74).  

Τπωσ ςθμειϊνει θ Π. Φεποφςθ «θ μετατόπιςθ από τισ δομζσ ςτα ιςτορικά 
υποκείμενα, από τισ ολικζσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ και τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν 
και δθμογραφικϊν μεταβλθτϊν ςτθ βιωμζνθ εμπειρία των υποκειμζνων, προκειμζνου 
να κατανοθκοφν τα κοινωνικά φαινόμενα άμβλυνε τθ διχοτομία μερικοφ-γενικοφ και 
δθμιοφργθςε ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν ιςτοριογραφικι ζνταξθ μικρο- ιςτορικϊν 
ςυνκζςεων με αναφορά τον τόπο» (Φεποφςθ, 2000, ς. 60). Χτο πλαίςιο αυτϊν των 
προςεγγίςεων ευνοοφνται τα νζα αντικείμενα τθσ ιςτοριογραφίασ: θ κακθμερινι ηωι, 
οι απλοί και ανϊνυμοι πολίτεσ, οι νοοτροπίεσ, τα επαγγζλματα, ο πολιτιςμόσ, 
αντικείμενα που ςυνάδουν με τθν ιςτορία των τόπων και για τα οποία οι τοπικζσ 
κοινωνίεσ διατθροφν ζντονεσ μνιμεσ (Φεποφςθ, 2000, ς. 60· Παμάκθσ, 2010, ς. 74).  

Υροκειμζνου, όμωσ να δοκοφν απαντιςεισ ςτα «νζα» αυτά ηθτοφμενα, θ 
ιςτορικι ζρευνα πραγματοποιεί και μια μεκοδολογικι ςτροφι ωσ προσ τισ πθγζσ τθσ. 
Θ απομάκρυνςθ αυτι από τισ κατά τον Hintze κορυφογραμμζσ τθσ ιςτορίασ ςτθν 
θπειρωτικι μάηα (Burke, 2002, ς. 33) κάνει επιτακτικι τθν ανάλυςθ «τεκμθρίων ηωισ» 
του Plummer (2000). Χτο πλαίςιο αυτό ανικουν και τα αρχεία ςχολικισ ηωισ, όπωσ 
είναι τα μακθτολόγια. Θ μετάβαςθ από τθν «κορυφι» ενόσ αρχειακοφ υλικοφ ςτθ 
«βάςθ» τθσ ανκρϊπινθσ γεωγραφίασ αποτελεί και το ηθτοφμενο τθσ παροφςασ 
εργαςίασ.  

Σ προβλθματιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ των πθγϊν δεν είναι κακόλου νζοσ και 
δεν αφορά αποκλειςτικά τθ μικρο-ιςτορία. Αν κυμθκοφμε τα λόγια του Ξ. Κ. Δθμαρά 
για τθ «βίαιθ και ζντονθ αφαίρεςθ» που πραγματοποιεί ο ιςτοριογράφοσ 
διαπιςτϊνουμε ότι θ επιλογι των πθγϊν και θ ιεράρχθςι τουσ αποτελοφν ηθτιματα 
κάκε ιςτοριογραφικοφ παραδείγματοσ. «Αν δεχτοφμε ότι υπάρχει μια προςωπικι 
ιεράρχθςθ κάκε φορά που ο ιςτοριογράφοσ μιλάει, θ προςωπικι αυτι ιεράρχθςθ 
ςυνεπάγεται με μια νζα επεξεργαςία ςτοιχείων» (Δθμαράσ, 1985, ς. 392). 
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Χτο ηιτθμα αυτό εμφανίηεται ςυχνά όπωσ είδαμε προθγουμζνωσ (Φεποφςθ, 
2000) θ διχοτομία μερικοφ-γενικοφ, μίκρο-μάκρο παραδείγματοσ. Πε άλλα λόγια ποια 
ιςτορία κεωρείται ωσ θ πιο «ςοβαρι». Πια «διαμάχθ» που ζρχεται από παλιά με τθ 
διαδεδομζνθ αντίλθψθ ότι θ πολιτικι ιςτορία είναι θ πιο αλθκινι, θ πιο ςοβαρι από 
εκείνθ τθσ μελζτθσ τθσ κοινωνίασ και του πολιτιςμοφ (Burke, 2002, ς. 21). Θ 
υπεράςπιςθ του αντίκετου πόλου δεν κα εξυπθρετοφςε τίποτα εδϊ. Ωςτόςο, 
χρειάηεται μια διευκρίνιςθ: θ μικρο-ιςτορία δεν είναι αποκομμζνθ από τον κορμό τθσ 
υπόλοιπθσ ιςτορίασ. Αντίκετα, όπωσ ςθμειϊνει ο Iggers (1999), αποτελεί μια 
διερεφνθςθ του μζρουσ που παραμζνει πάντοτε εντόσ του όλου, με τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να ςυνυπάρχουν και ν’ αλλθλοςυμπλθρϊνονται θ ιςτορία των ευρζων 
κοινωνικϊν αλλαγϊν με εκείνθ των ατομικϊν υπάρξεων (Χουρδάκθσ, 2011, ς. 50). Θ 
λογικι τθσ μζςθσ οδοφ τείνει μάλλον να εμφανίηεται κι εδϊ. 
 

2. Ρεριγραφι Ζρευνασ 

`Θ παροφςα ζρευνα ξεκίνθςε το 2012 ςτουσ χϊρουσ των Γενικϊν Αρχείων του 
Ξράτουσ (Γ.Α.Ξ.), παράρτθμα Θρακλείου και ςτα αρχεία τθσ Δθμογεροντίασ Θρακλείου 
ςτθ Βικελαία Δθμοτικι Βιβλιοκικθ. Θ μελζτθ αυτι αποτελεί τμιμα μιασ ευρφτερθσ 
ζρευνασ για τθν αποτφπωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ ςτθ Φορτζτςα Θρακλείου από το 1898 
ζωσ ςιμερα. Ωλικό τθσ ζρευνάσ μασ αποτζλεςαν τα μακθτολόγια του ςχολείου, Βιβλίο 
τθσ ιςτορίασ του κακϊσ και ΦΕΞ για τθ λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ. Θ επεξεργαςία 
των ποςοτικϊν δεδομζνων ζγινε με το SPSS20.  

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ μετάβαςθ από τθν «κορυφι» ενόσ 
αρχειακοφ υλικοφ ςτθ «βάςθ» τθσ ανκρϊπινθσ γεωγραφίασ. Χυγκεκριμζνα κα δοφμε 
πϊσ με εφαλτιρια ανάλυςθ το μακθτολόγιο του (Χριςτιανικοφ) Δθμοτικοφ Χχολείου 
Φορτζτςασ Θρακλείου, μποροφμε να αντλιςουμε ςτοιχεία για τθν κακθμερινι ηωι 
των χριςτιανϊν πολιτϊν ςτθν περιοχι.40 Ψα επιμζρουσ ερευνθτικά ερωτιματα που 
μασ απαςχόλθςαν ςχετίηονται κυρίωσ με μεκοδολογικά ηθτιματα ςε ςχζςθ με το 
ςυνδυαςμό ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκόδων ανάλυςθσ, τισ δυνατότθτεσ τθσ 
ερμθνευτικισ μεκόδου, τθ ςφνδεςθ μίκρο και μάκρο παραδείγματοσ, κλπ. Επίςθσ, 
αποτελεί ηθτοφμενο θ αποτφπωςθ μιασ κουλτοφρασ βιωμζνθσ αλλά όχι 
καταγεγραμμζνθσ.  

Ζτςι, επαγγζλματα ανδρϊν, μετακινιςεισ, μακθτικι διαρροι, τοπωνφμια, 
πρόςφυγεσ, και άλλα ςτοιχεία που αντλοφνται από τα μακθτολόγια του Δθμοτικοφ 
Χχολείου αποτελοφν τισ ψθφίδεσ με τισ οποίεσ μποροφμε να ςυνκζςουμε ςιμερα ζνα 
τμιμα του μωςαϊκοφ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθ Φορτζτςα Θρακλείου για το διάςτθμα 
1899-1929. Πε αφετθρία το ζτοσ ίδρυςθσ του ςχολείου εκτεινόμαςτε ςτα επόμενα 
τριάντα χρόνια προκειμζνου να ζχουμε τον ιςτορικό χρόνο μελζτθσ που επαρκεί για 
τθν αποτφπωςθ πικανϊν κοινωνικϊν μεταβολϊν. 
 

                                                           
40

Υραγματοποιείται θ διάκριςθ κατά κριςκευμα διότι ςτθν περιοχι υπιρχε Πουςουλμανικό ςχολείο 

(ζωσ το 1923) κακϊσ  το μουςουλμανικό ςτοιχείο υπερτεροφςε πλθκυςμιακά τθν περίοδο 1898-1923. 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-158- 

 

3. Ευριματα Ζρευνασ 

Ψα δεδομζνα των μακθτολογίων ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα- 1929 ςτθν Ξριτθ 
αφοροφν τα ςτοιχεία των μακθτϊν ςχετικά με: (α) ονοματεπϊνυμο, (β) πατρϊνυμο, 
(γ) ζτοσ γζννθςθσ, (δ) καταγωγι (πατρίσ), (ε) επάγγελμα πατρόσ, (ςτ) τάξθ, (η) (γενικό) 
βακμό, (θ) διαγωγι και (κ) παρατθριςεισ.  

Θ ποςοτικι επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν μπορεί ςε ζνα πρϊτο επίπεδο 
να μασ δϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με το φφλο τθσ πραγματικισ φοίτθςθσ, το 
καταγεγραμμζνο φφλο τθσ ςχολικισ θλικίασ, τθν ποιότθτα των μακθτϊν/τριϊν, τα 
όρια τθσ εντοπιότθτασ του ςχολείου και τθ ςυνακόλουκθ γεωγραφία τθσ εγγφτερθσ 
περιοχισ, τα επικρατζςτερα επαγγζλματα των αδρϊν, κ.ά..  

Υροκειμζνου να αναλφςουμε τα δεδομζνα αυτά περιοδολογιςαμε για λόγουσ 
ςυγκριτικισ ανάλυςθσ τθν υπό μελζτθ λειτουργία του ςχολείου ςε τρεισ φάςεισ: α) 
1898-1913 (Ξρθτικι Υολιτεία) β) 1914-1922 (ζνωςθ και εναρμόνιςθ με ελλθνικό 
κράτοσ) γ) 1922-1929 (εγκατάςταςθ προςφφγων από τθ Πικρά Αςία).  

Ειδικότερα, όςον αφορά το φφλο τθσ εγγεγραμμζνθσ φοίτθςθσ και τθσ 
πραγματικισ, ενϊ από το 1911 και μετά παρατθρείται μια αφξθςθ τθσ εγγραφισ των 
κοριτςιϊν και μάλιςτα ςυχνά ωσ πλειοψθφικι (Γράφθμα 1), όταν εξετάηουμε τθν 
πραγματικι φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν υπερτερεί εκείνθ των αγοριϊν (Γράφθμα 2). 
Αυτό καταδεικνφει ότι ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα ζωσ και τισ αρχζσ του 20οφ επικρατεί 
ςτθν περιοχι τθσ Φορτζτςασ θ γενικευμζνθ αντίλθψθ τθσ εποχισ για τθ μάταιθ 
εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν (Βαςιλάκθ, 2015). Ωςτόςο, θ προβλθματικι φοίτθςθ 
παραμζνει ςυνολικά ςε υψθλά επίπεδα, κυρίωσ κατά τα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ ςε 
τζτοιο βακμό, ϊςτε το ςχολείο ςταματά τθ λειτουργία του και επαναλειτουργεί δφο 
φορζσ.41 Ψο γεγονόσ αυτό είναι ςυναφζσ με τα υψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ ςτο 
νθςί κατά τθν περίοδο τθσ Ξρθτικισ Υολιτείασ (Χουρδάκθσ, 2002, ς. 91-92).  

Από το 1908 και εξισ ςθμειϊνεται μια «ζκρθξθ» εγγραφϊν. Τπωσ αναλφουμε ςε 
προθγοφμενθ μελζτθ (Βαςιλάκθ, 2015) πρόκειται για ζνα ςτοιχείο ανταγωνιςμοφ 
ανάμεςα ςτουσ δφο κρθςκευτικοφσ πλθκυςμοφσ τθσ Φορτζτςασ, τουσ 
Πουςουλμάνουσ και τουσ Χριςτιανοφσ. Χτο πλαίςιο αυτό, το διάςτθμα 1908-1913 
αυξάνονται οι εγγραφζσ και ςτα δφο ςχολεία, ενϊ δεν αποκλείεται και θ παρουςία 
γυναίκασ δαςκάλασ να μθν είναι τυχαία για τθν εξυπθρζτθςθ εκνικιςτικϊν ςκοπϊν 
(ςτο ίδιο). 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ δεκαετίασ του 20οφ αιϊνα (1910-1919) 
βελτιϊνεται θ πραγματικι φοίτθςθ, ενϊ τα κορίτςια παραμζνουν ςε χαμθλότερα 
επίπεδα μζχρι το 1920. Ψα δεδομζνα αναςτρζφονται ουςιαςτικά μετά τθν ζλευςθ των 
προςφφγων από τθ Πικρά Αςία. Θ παρουςία των κοριτςιϊν υπερτερεί τόςο ςτισ 
εγγραφζσ όςο και ςτθν πραγματικι φοίτθςθ: 59% το ςχολικό ζτοσ 1923-24 και 53% 
τθν επόμενθ χρονιά με μζςο όρο πραγματικισ φοίτθςθσ το 38%, ςε αντίκεςθ με το 
28% των αγοριϊν. Χτο ςθμείο αυτό μποροφμε να υποκζςουμε τθν εμφφςθςθ μιασ 
διαφορετικισ εκπαιδευτικισ κουλτοφρασ που μεταφζρουν οι πρόςφυγεσ που 
εγκακίςτανται ςτθν περιοχι. Αν μάλιςτα ςυνδυάςουμε τισ πλθροφορίεσ που 
αντλοφμε από τα μακθτολόγια ςχετικά με τισ επιδόςεισ των μακθτϊν, διαπιςτϊνουμε 
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 βλ. ςχ. Δ. 203/30/01/1906 αρικμ. 4, όπου αναγράφεται θ απόφαςθ ότι «καταργοφνται ελλείψθ 
νομίμου μακθτϊν τα εξισ δθμοτικά ςχολεία αρρζνων α) Ψο εισ Φορτζτςα Θρακλείου Χριςτιαν. 
δθμοτικόν ςχολείον *…+». 
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εφκολα ότι αναβακμίηεται και θ ποιότθτα των μακθτϊν/τριϊν, κακϊσ όχι μόνο 
προάγονται ςτθν επόμενθ τάξθ αλλά τα αριςτεία και θ «κοςμιωτάτθ» διαγωγι 
εμφανίηονται ςυχνά και για τα δφο φφλα. Ωςτόςο, δεν μποροφμε να αγνοιςουμε το 
γεγονόσ τθσ κανάτωςθσ ανδρϊν και αγοριϊν κατά τθν ζξοδο των προςφφγων από τα 
παράλια τθσ Πικρά Αςίασ. Ψο αποτζλεςμα είναι να υπερτερεί το γυναικείο ςτοιχείο.42 

Ψα μακθτολόγια μαρτυροφν επίςθσ τθν τοπογραφία τθσ περιοχισ δίνοντασ 
πλθροφορίεσ για τοπωνφμια. Ψα τοπωνφμια, όπωσ γράφει ο αρχαιολόγοσ Αντϊνθσ 
Βαςιλάκθσ (2004), δείχνουν τθν περιπζτεια του ανκρϊπου και του τόπου ςτουσ 
αιϊνεσ. Πια ιςτορία διόλου αςιμαντθ (Βαςιλάκθσ, 2004, ς. 496). Χτα μακθτολόγια 
των πρϊτων χρόνων διαβάηουμε όλθ τθν ανκρωπογεωγραφία ενόσ τριγϊνου με 
κορυφζσ τθν Ξνωςό, τθ Φορτζτςα και τον Άθ Γιάννθ. Χτο κζντρο του τριγϊνου το 
Χριςτιανικό Δθμοτικό Χχολείο Φορτζτςασ φιλοξενεί ςτα αρχεία του τοπωνφμια, 
περιοχζσ και χωριά, τα περιςςότερα ξεχαςμζνα ςιμερα με το παλιό τουσ όνομα, 
κακϊσ κάποια μετονομάςτθκαν43 ι υπζκυψαν ςε μια «αφομοίωςθ» από τθν ευρφτερθ 
περιοχι.44 Πετόχια, Πακρφσ Ψοίχοσ, Ππουγάδα Πετόχι, Πετόχια Ππαμπαλι 
αποτελοφν μικροφσ οικιςμοφσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξνωςοφ.45 Πακθτζσ και 
μακιτριεσ με καταγωγι από αυτά ςυνυπάρχουν ςτο ςχολείο τθσ Φορτζτςασ ζωσ το 
1918 όπου ιδρφεται αυτόνομο Δθμοτικό ςχολείο ςτθν Ξνωςό.46  

Ωςτόςο, τα μακθτολόγια διατθροφν μζςω τθσ καταγωγισ των μακθτϊν τθν 
κοινωνικι ιςτορία τθσ περιοχισ. Χυγκεκριμζνα μζςα από το Πετόχι Ππουγάδα 
διατθροφμε ςιμερα ςτθ μνιμθ μασ το πζραςμα των Σκωμανϊν ςτρατιωτϊν, όταν 
κατά τθν πολιορκία του Χάνδακα, ςτο ςθμείο αυτό ζπλεναν τα ροφχα τουσ 
(Βαςιλάκθσ, 2004, ς. 494). 

Επιπλζον θ καταγωγι των μακθτϊν μασ δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
ςυνκικεσ μετακίνθςισ τουσ. Χφμφωνα με το Διάταγμα 82/ 1899 «Υερί οργανιςμοφ 
τθσ Δθμόςιασ Εκπαιδεφςεωσ» ςτο Δ’ κεφάλαιο «Υερί Ωποχρεωτικισ φοιτιςεωσ» 
προβλζπεται θ απαλλαγι από αυτι λόγω τθσ απόςταςθσ. Χυγκεκριμζνα, ςθμειϊνεται 
ότι «οι κατοικοφντεσ πλζον τθσ ½ ϊρασ μακράν τθσ ζδρασ του ςχολείου, εκτιμωμζνθσ 
τθσ αποςτάςεωσ υπό του αρμοδίου Επικεωρθτοφ απαλλάςςονται τθσ υποχρεϊςεωσ 
φοιτιςεωσ».47 Αυτό ςθμαίνει ότι για τα παιδιά τθσ υπό μελζτθσ εποχισ ζνα 
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 Χφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Ευ. Οαγουδάκθ-Χαςλι (2009: κ’) ςτο Θράκλειο πολιτογραφικθκαν 
περίπου 1000 περιςςότερεσ γυναίκεσ απ’ ότι άνδρεσ.  
43

 Τπωσ το χωριό Πουχτάροι που το 1952 μετονομάςτθκε ςε Ευαγγελιςμόσ και τα Πετόχια Ππαμπαλι 
που μετονομάςτθκαν ςε Ξαλλικζα. 
44

 Πε χαρακτθριςτικό παράδειγμα τα Πετόχια τθσ Ξνωςοφ: Ελλθνικά, Πακρφσ Ψοίχοσ και Πετόχια και 
άλλα 70 τοπωνφμια που ζχουν καταγραφεί τα οποία «αφομοιϊκθκαν» από τθν ευρφτερθ ονομαςία 
Ξνωςόσ, ζπειτα από τισ αναςκαφζσ που τθν ζφεραν ςτο κζντρο του παγκόςμιου αρχαιολογικοφ 
ενδιαφζροντοσ,. Βλ. ςχ. Αν. Βαςιλάκθσ, 2004, ς. 494. 
45

 Ειδικότερα για τα τοπωνφμια τθσ Ξνωςοφ, βλ. Αν. Βαςιλάκθσ, 2004. 
46

 Τπωσ καταγράφει ο Υαναγιϊτθσ Ξαςςιμάτθσ (1953, ς. 131), Επικεωρθτισ Δθμοτικϊν Χχολείων, ςτθν 
Ξνωςό ιδρφεται 1/ξ ςχολείο, με 70 μακθτζσ/τριεσ ωσ κοινό, με ζδρα το Πετόχι Ππουγάδα με το υπ’ 
αρικμ. Διάταγμα 253/15-12-1918. Για το λόγο αυτό βλζπουμε να ζχουν πραγματοποιθκεί εγγραφζσ και 
να ακολουκοφν μεταγραφζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Υράγματι, με το ΦΕΞ 253/15

θσ
 

Δεκεμβρίου 1918 δθμοςιεφεται θ απόφαςθ ίδρυςθσ κοινοφ δθμοτικοφ ςχολείου υπό το όνομα «Ξοινόν 
δθμοτικόν ςχολείον Ξνωςοφ» με ζδρα το ςυνοικιςμό Ππουγάδα μετόχι, ςτθν περιφζρεια του οποίου 
κα υπάγονται οι ςυνοικιςμοί Πακρφ *σ Ψόιχοσ+, Ψςζχου και Βλθχιά. 
47

 Ρ.82, Διάταγμα Υερί Σργανιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Εκπαιδεφςεωσ, ΦΕΞ86/ Εν Χανίοισ, 2 Σκτωβρίου 
1899, ς.2. 
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κακθμερινό δρομολόγιο μίασ ϊρασ προσ και από το ςχολείο ιταν κάτι αναπόφευκτο 
και λογικό. Υράγματι, μόνο ςε μία περίπτωςθ μακθτι με καταγωγι από τον Άθ Γιάννθ 
διακόπτεται θ φοίτθςθ λόγω μακρινισ απόςταςθσ. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο που αντλοφμε από τα μακθτολόγια και ςχετίηεται 
με τθν αποτφπωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθ Φορτζτςα (τζλθ του 19ου αιϊνα αρχζσ 
20οφ) είναι τα επαγγζλματα των ανδρϊν. 

Ψα επαγγζλματα των πατεράδων μποροφν να χρθςιμεφςουν και ςτθν ερμθνεία 
τθσ ςχολικισ διαρροισ. Τπωσ ζχουμε δείξει αλλοφ «Ζνασ από τουσ παράγοντεσ που 
κεωροφμε ότι λειτουργοφςε ωσ εμπόδιο ςτθ φοίτθςθ των παιδιϊν είναι θ 
επαγγελματικι καταγωγι τθσ οικογζνειάσ τουσ.48 Ειδικότερα θ εργαςία του πατζρα. 
Ψα χρόνια που ςθμειϊνεται θ μεγαλφτερθ άτακτθ φοίτθςθ *1899-1914+, από τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που εμφάνιςαν ςχετικά προβλιματα, το 65% καταγόταν 
από αγροτικζσ οικογζνειεσ. Θ παράμετροσ αυτι ςθμειϊνεται ςτθ βιβλιογραφία ωσ 
αναςταλτικι τθσ φοίτθςθσ των παιδιϊν, και είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ για τα 
κορίτςια (Βαςιλάκθ, 2015). Θ εκτίμθςθ ότι τα παιδιά βοθκοφν ςτισ οικογενειακζσ 
εργαςίεσ και απομακρφνονται από το ςχολικό περίβολο ενιςχφονται από το γεγονόσ 
τθσ ςχολικισ διαρροισ ιδθ από τισ δφο πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ, κατά τα πρϊτα 
χρόνια τθσ λειτουργίασ του. Ακόμθ δθλαδι και οι βαςικζσ ςχολικζσ γνϊςεισ δεν 
κεωροφνται αναγκαίεσ μπροςτά ςτισ πρακτικζσ ανάγκεσ τθσ χειρωνακτικισ εργαςίασ.  

Εκτόσ όμωσ από τα υψθλά ποςοςτά αγροτϊν εμφανίηεται ζνασ ςθμαντικόσ 
αρικμόσ «οινοπωλϊν». Ξατά τθ διάρκεια τθσ Ξρθτικισ Υολιτείασ εμφανίηονται δζκα 
διαφορετικά ονόματα πατεράδων με επάγγελμα Σινοπϊλθσ και ζνασ ςτα Πετόχια 
(Ξνωςοφ). Ψθν περίοδο τθσ ζνωςθσ τθσ Ξριτθσ με το ελλθνικό κράτοσ ο αρικμόσ αυτό 
μειϊνεται ςτα ζξι για τθ Φορτζτςα, ενϊ ςτα Πετόχια παραμζνει το ίδιο ζνα. Ωσ 
οινοπϊλθσ κεωρείται -κατά το λεξικό του Χκαρλάτου Βυηάντιου (1835)- ο κάπθλοσ ι 
κάπθλασ, ενϊ ςτο γαλλικό ςυνϊνυμο cabaretier, cantinier προςδιορίηει ωσ ο των 
ςτρατοπζδων (Βυηάντιοσ, 1835, ς. 123).  

Αν γυρίςουμε πίςω ςτο χρόνο ςτθ Φορτζτςα που ςτρατοπζδευςε ο Χουςεΐν 
Υαςάσ και ο Ξιοπρουλισ κατά τθν Υολιορκία του Χάνδακα (Ξολοβόσ, 2014, ς. 23)49 
διαβάηουμε ςτθν περιγραφι του περιθγθτι Εβλιά Ψςελεμπι ότι ςτα βορειοδυτικά του 
κάςτρου μζςα ςε λόφουσ και χαράδρεσ βρίςκεται το βαρόςι με 77.000 ςπίτια και 
δωμάτια για τουσ άγαμουσ ςτρατιϊτεσ, εφτά τηαμιά, ςαράντα μεςτηίτια, τρεισ 
μεντρεςζδεσ, πζντε ςχολεία, δφο τεκζδεσ, ζξι πολφ μικρά χαμάμ, επτά χάνια και ζνα 
ςφνολο 2000 εργαςτθρίων/καταςτθμάτων, όλα φτιαγμζνα από ξφλο (Ψηομπανάκθ, 
2008, ς. 158· Ξολοβόσ, 2014, ς. 25). Αν και όπωσ ςθμειϊνει θ Χρ. Ψηομπανάκθ ο 
Ψςελεμπί είναι ςυνικωσ υπερβολικόσ ςτισ περιγραφζσ του ι ςτα επιμζρουσ νοφμερα, 
θ ςυγκεκριμζνθ περιγραφι δεν πρζπει να απζχει πολφ από τθν πραγματικότθτα ςτο 
επίπεδο τθσ απιχθςθσ τθσ εικόνασ ενόσ μεγάλου ςτρατοπζδου (Ψηομπανάκθ, 2008, ς. 
158). Ππορεί να μθν αναφζρονται καπθλειά, γνωρίηουμε ωςτόςο ότι τον 17ο αιϊνα 
ςτθν Σκωμανικι Αυτοκρατορία αν και θ οινοποςία ιταν απαγορευμζνθ από το 
κρθςκευτικό δίκαιο, «οι απαγορεφςεισ αυτζσ ςτρζφονταν καταρχιν ενάντια ςε 
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 Χρθςιμοποιοφμε τθν επαγγελματικι καταγωγι και όχι τθν κοινωνικι τάξθ, κακϊσ θ δεφτερθ απαιτεί 
λεπτομερι προςδιοριςμό ςτον οποίο το επάγγελμα αποτελεί μία εκ των πολλϊν παραμζτρων. 
49

 Υρόκειται για το φροφριο του οποίου ο κεμζλιοσ λικοσ μπικε ςτισ 22 Απριλίου 1650 και 
ολοκλθρϊκθκε μζςα ςε τρεισ μινεσ υπό τθν εποπτεία του αρχιςτράτθγου Ρτελι Χουςεΐν Υαςά (Gazi 
Deli Hüseyin Paşa) για τθν πολιορκία του Χάνδακα. Βλ. ςχ. Θλ. Ξολοβόσ, 2014, ς. 23.  
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εκείνεσ τισ υποκουλτοφρεσ, των οποίων οι φορείσ ιταν μουςουλμάνοι και για τουσ 
οποίουσ θ κατανάλωςθ κραςιοφ ιταν τρόποσ ηωισ *τουσ μιςκοφόρουσ και τουσ 
ναυτικοφσ+» (Faroqhi, 2000,ς. 277). Ωιοκετϊντασ μια μακρά παράδοςθ κεωροφμε ότι 
θ αυξθμζνθ φπαρξθ καπθλειϊν ςτθ Φορτζτςα αποτελεί ςυνζχεια τθσ κουλτοφρασ των 
ςτρατιωτϊν που ςτρατολογοφςαν ωσ μιςκοφόρουσ για τισ ανάγκεσ τθσ εκςτρατείασ 
(Ψηομπανάκθ, 2008, ς. 167).50 Θ μείωςθ των καπθλειϊν κατά τθν περίοδο τθσ ζνωςθσ 
με το Ελλθνικό Βαςίλειο μπορεί να ςθμαίνει μια ςυμπόρευςθ με το κράτοσ που 
επιχειρεί να ορκϊςει τθ δικι του δυτικι οντότθτα ενάντια ςτισ ανατολίτικεσ 
καταβολζσ του. 

Σι κοινωνικζσ εξελίξεισ είναι ορατζσ και ςτα νζα επαγγζλματα που 
εμφανίηονται: ο φφλακασ Ξνωςοφ που ηει ςτθ Φορτζτςα (1910 και εξισ) μασ 
υπενκυμίηει ότι βριςκόμαςτε εν μζςω (1900-1913) των αναςκαφϊν του 
αρχαιολογικοφ χϊρου από τον A. Evans. Θ εμφάνιςθ υπθρεςιϊν και δθμοςίων 
υπαλλιλων εμφανίηεται ςτθ Φορτζτςα δειλά: αγροφφλαξ, ιερεφσ, φφλαξ Ξνωςοφ. 
Ωςτόςο, οι οικογζνειεσ αυτζσ απζχουν από κάκε φιλεκπαιδευτικι κουλτοφρα κακϊσ 
βλζπουμε τα παιδιά τουσ να παρουςιάηουν κατ’ επανάλθψθ προβλιματα φοίτθςθσ. 
Κα ςυμφωνιςουμε εδϊ με τθ βεμπεριανι προςζγγιςθ ότι το επάγγελμα δεν μπορεί 
από μόνο του να δθμιουργιςει ςυνκικεσ κοινωνικισ ςτρωμάτωςθσ και να αποτελζςει 
δείκτθ κοινωνικισ τάξθσ.   

Πυλωνάδεσ (μυλωκροί), εργάτεσ, κτίςτεσ αποτελοφν ςτθν πλειοψθφία τουσ τθν 
κυρίαρχθ χειρονακτικι κάςτα τθσ περιοχισ. Χταδιακά ειςζρχονται νζα επαγγζλματα: ο 
μεταπράτθσ και ο φανοποιόσ (1916) ςυμβαδίηουν με τισ ανάγκεσ μιασ νζασ εποχισ, 
όπου θ παραγωγι των ειδϊν απομακρφνεται από τον «οικοτεχνικό» τρόπο, και θ 
τεχνολογία τθσ μθχανισ δθμιουργεί εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ.  

Ωςτόςο, θ μεγάλθ αντίκεςθ ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ Φορτζτςασ γίνεται αιςκθτι 
από το 1922 και μετά, όταν οι πρόςφυγεσ από τθ Πικρά Αςία φζρνουν ςτισ 
αποςκευζσ τουσ μαηί με τισ τζχνεσ τουσ και διαφορετικζσ νοοτροπίεσ για τθν περιοχι: 
υποδθματοποιόσ, παντοπϊλθσ, βαφζασ, αρτοποιόσ, καπνοβιομιχανοσ, καραγωγζασ, 
κεραμοποιόσ. Ζνα μερίδιο τθσ περιοχισ αποκτά μια αςτικι οντότθτα, ενϊ πρζπει να 
αναφζρουμε ότι θ πλειοψθφία των ανδρϊν παραμζνει δεμζνθ με τθ γθ και τισ 
γεωργικζσ αςχολίεσ. Τπωσ γνωρίηουμε πολλοί αςχολοφνταν με τθ ςταφίδα και 
λζγεται ότι το παλιό Ψηαμί τθσ περιοχισ αποτζλεςε για κάποια χρόνια αποκικθ του 
τοπικοφ Χυνεταιριςμοφ. 

Χτισ ςυνζπειεσ τθσ προςφυγιάσ είναι και θ εμφάνιςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ 
ορφανϊν-από-πατζρα μακθτϊν/ τριϊν. Ψο ποςοςτό των ορφανϊν παιδιϊν είναι 
ςθμαντικό και ιδιαιτζρωσ το 1927-28 που φτάνει το 21% του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. 
Θ Ευ. Οαγουδάκθ-Χαςλι μασ πλθροφορεί ότι από τθν επίςθμθ καταγραφι τθσ 
οικογενειακισ κατάςταςθσ των προςφφγων που πολιτογραφικθκαν ςτο Θράκλειο, 
476 οικογζνειεσ ιταν χωρίσ ζναν από τουσ δφο (ι και τουσ δφο) γονείσ (Οαγουδάκθ, 
2009). Υζρα από τθν ορφάνια και θ αιχμαλωςία αποτελεί μια νζα κοινωνικι 
παράμετρο ωσ προσ τθν οικογενειακι ηωι των παιδιϊν. Ροικοκυριά χωρίσ πατζρα ςε 
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 Θ Χρ. Ψηομπανάκθ (2008, ς. 167) γράφει «Σ Ξιοπρουλισ είχε τθν ευφυΐα να φροντίςει αφενόσ να 
ςυγκεντρϊςει άφκονα εφόδια για το ςτράτευμα και αφετζρου να χορθγεί γενναίουσ μιςκοφσ και 
δϊρα. Αυτι θ ενζργεια ιταν επιβεβλθμζνθ διότι υπιρχε θ φιμθ ότι όποιοσ ςτρατιϊτθσ κα ερχόταν να 
πολεμιςει ςτον Χάνδακα δεν κα ξανάβλεπε τθν πατρίδα του. Ζπρεπε επομζνωσ οι μιςκοφόροι να 
δελεαςτοφν με οικονομικζσ παροχζσ». 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-162- 

 

μια ζντονα παραδοςιακι και πατριαρχικι κοινωνία δθμιουργοφν κατ’ επζκταςθ 
ερωτιματα ωσ προσ τθν κοινωνικι και οικονομικι του επιβίωςθ. Εντατικοποιοφνται 
τουλάχιςτον δφο πρακτικζσ: από τθ μία, θ είςοδοσ τθσ γυναίκασ ςτθν αμειβόμενθ 
εργαςία και από τθν άλλθ, θ επιβολι μζτρων κοινωνικισ προςταςίασ για τισ ευάλωτεσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ.  

Ψζλοσ, εκείνο που αλλάηει ςθμαντικά είναι θ ανκρωπογεωγραφία τθσ 
Φορτζτςασ. Πε τθν ανταλλαγι πλθκυςμϊν θ περιοχι αδειάηει από τουσ 
μουςουλμάνουσ κατοίκουσ τθσ, το μουςουλμανικό ςχολείο κλείνει το 1923 και 
εγκακίςτανται ζλλθνεσ πρόςφυγεσ. Ξατά ςυνζπεια ο αρικμόσ των μακθτϊν αυξάνεται 
κατακόρυφα ξεπερνϊντασ ακόμθ και τουσ 100. Χτθν αφξθςθ αυτι ςθμειϊνεται και 
άνοδοσ τθσ γυναικείασ εκπαίδευςθσ με μζςο όρο τα χρόνια 1925-1929 περίπου 55%. 
Θ περιοχι θ οποία αποτελεί τθν πλειοψθφία των προςφφγων είναι τα Αλάτςατα. Για 
το λόγο αυτό ςιμερα ςτουσ βόρειουσ πρόποδεσ του λόφου τθσ Ρζασ Φορτζτςασ 
βρίςκεται θ ςυνοικία Ρζα Αλάτςατα. Ακολουκοφν τα Ξαράμπουρνα (ι 
Ξαραμπουρνοφ) και Γκιουλμπαχτςζ. Τπωσ αναλφει θ Ευ. Οαγουδάκθ-Χαςλι από τα 
Αλάτςατα πολιτογραφικθκαν ςυνολικά ςτο Θράκλειο 1478 πρόςφυγεσ, από τα 
Ξαράμπουρνα 796 και από το Γκιουλμπαχτςζ 212. Θ πολιτογράφθςθ άρχιςε ςφμφωνα 
με το Ρ19/10/1922 το Ροζμβριο του 1922 και ςυνεχίςτθκε μζχρι τισ αρχζσ 
Χεπτεμβρίου του 1923 (Οαγουδάκθ, 2009, ς. ιη’- ικ’). Χτθ Φορτζτςα φοιτοφν 
προςφυγόπουλα ιδθ από το 1922, ενϊ 29 μακθτζσ/μακιτριεσ εγγράφονται κατά το 
δεφτερο τρίμθνο του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ (1923-1924). 

Εκτόσ από τα ονόματα των περιοχϊν προζλευςθσ και μνιμθσ για τισ λεγόμενεσ 
«χαμζνεσ πατρίδεσ», οι πρόςφυγεσ φζρνουν ςτθν περιοχι νζα μικρά ονόματα. Ψα πιο 
ιδιαίτερα είναι εκείνα των κοριτςιϊν: Ανδρονίκθ, Ακθνά, Αςπαςία, Ευκαλία, Ευγενία, 
Θϊ, Σλυμπία, Φοδάνκθ, Ψριανταφυλλιά, Πάλαμα, Ευφθμία, Υαγϊνα, Ελπίδα, κ.ά. 
Πζςα από τα ονόματα αυτά μποροφμε να διακρίνουμε τθν κουλτοφρα των 
Πικραςιατϊν χριςτιανϊν μ’ ζνα ςυμβολικό τρόπο πνευματικισ ςφνδεςθσ με τθν 
Ελλάδα ωσ «μθτζρα Υατρίδα», ο οποίοσ επιχειρείται μζςα από τθ διάδοςθ ονομάτων 
με ςαφι ελλθνοπρεπι χαρακτθριςτικά. 
 

3. Συμπεράςματα  

Τπωσ αναφζραμε ειςαγωγικά, τα τελευταία χρόνια εμφανίηεται ζνα ιδιαίτερα 
ενκαρρυντικό κεωρθτικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, το οποίο 
προςδιορίηεται από το χϊρο τθσ ιςτοριογραφίασ και τθν ανάδειξθ τθσ μικρο-ιςτορίασ 
ςε αντικείμενα τθσ ιςτορικισ ζρευνασ. Χτο πλαίςιο αυτό ανικουν και τα αρχεία 
ςχολικισ ηωισ, όπωσ είναι τα μακθτολόγια. Πζςα από τθν παροφςα ζρευνα 
επιχειριςαμε να μεταβοφμε από τθν «κορυφι» ενόσ αρχειακοφ υλικοφ ςτθ «βάςθ» 
τθσ ανκρϊπινθσ γεωγραφίασ, μελετϊντασ τα ςχολικά αρχεία του (Χριςτιανικοφ) 
Δθμοτικοφ ςχολείου Φορτζτςασ Θρακλείου για τθν περίοδο 1989-1929. 

Χτθν ανάλυςι μασ αναδείξαμε τισ κοινωνικζσ μεταβολζσ που εμφανίςτθκαν 
ςτθν περιοχι κατά τθν υπό μελζτθ εποχι, όχι μόνο ςχετικά με τθ ςχολικι ηωι αλλά 
κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι και πολιτικι κατάςταςθ ςτθν Ξριτθ και, 
ειδικότερα, ςτθ Φορτζτςα Θρακλείου. Είδαμε πϊσ τα μακθτολόγια γίνονται μάρτυρεσ 
ξεχαςμζνων τοπωνφμιων, επαγγελμάτων αλλά κυρίωσ νοοτροπιϊν ςχετικά με τθ 
χρθςιμότθτα τθσ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, μζςα από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των 
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δεδομζνων παρακολουκιςαμε αλλαγζσ ςτα επαγγζλματα αλλά και ςτον οικογενειακό 
ιςτό τθσ περιοχισ, δθμιουργϊντασ νζα ερωτιματα για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ εντόσ τθσ 
πατριαρχικισ κοινωνίασ αλλά και του εν γενζςει κράτουσ πρόνοιασ.51 

Πία από τισ πολφ ςθμαντικζσ μεταβολζσ θ οποία ακόμθ και ςιμερα ζχει 
ςθμαδζψει τθ ηωι του οικιςμοφ τθσ Φορτζτςασ ιταν θ εγκατάςταςθ των προςφφγων 
από τθ Πικρά Αςία. Πζςα από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που αντλιςαμε 
από τα μακθτολόγια είδαμε μια αλλαγι ςτισ εκπαιδευτικζσ νοοτροπίεσ: αυξάνεται θ 
γυναικεία φοίτθςθ, θ πρόοδοσ των μακθτϊν/τριϊν ςθμειϊνεται –για να 
χρθςιμοποιιςουμε τον όρο του B. Bernstein- «με γριγορο βθματιςμό», αυξάνονται τα 
εργατικά χζρια, αλλά ειςζρχονται και νζα επαγγελματικά μοντζλα που δθμιουργοφν 
καινοφργιεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα ειδικϊν τεχνιτϊν 
(υποδθματοποιοί, κεραμοποιοί, κ.ά.) απομακρφνοντασ τθν παραγωγι από τθν 
«οικοτεχνικι» παράδοςθ.  

Ψζλοσ, μια άλλθ ςυμβολι τθσ παροφςασ μελζτθσ κεωροφμε ότι είναι 
μεκοδολογικοφ τφπου. Πζςα από τισ αναλφςεισ μασ χρθςιμοποιιςαμε μια μικτι 
μεκοδολογία ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ. Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ δείχνει 
ότι δεν υπάρχει ζνα κακολικό αποδεκτό μεκοδολογικό ςχιμα, προκειμζνου να 
κατθγοριοποιιςουμε τισ μελζτεσ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Ψα κριτιρια, ωςτόςο, 
τθσ εμφανιηόμενθσ κατθγοριοποίθςθσ ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα μεκοδολογικά 
χαρακτθριςτικά. Υαρόλα αυτά, είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε και να κυμόμαςτε ότι 
οι μζκοδοι που τελικά επιλζγονται και χρθςιμοποιοφνται υπαγορεφονται από τθ 
φφςθ του προβλιματοσ και το είδοσ των δεδομζνων που αναηθτάμε (Gajendra and 
Mallick, 2004, p. 155-156).  

Ωςτόςο, είναι «απλοϊκι θ αντίλθψθ, θ οποία οριςμζνεσ φορζσ τείνει να 
επικρατιςει, ςφμφωνα με τθν οποία θ ςυςςϊρευςθ των δεδομζνων και πλθροφοριϊν 
είναι αρκετι για να γνωρίςουμε τθν πραγματικότθτα. Σπωςδιποτε τα δεδομζνα είναι 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ γνϊςθ του πραγματικοφ, όχι όμωσ αρκετι. *…+ Ψα 
δεδομζνα δε μιλοφν από μόνα τουσ…» (Ψαρροφ και Ηαφειρόπουλοσ, 2001, ς. 41-42). 
Υράγματι, ςτθ βιβλιογραφία περί ιςτορικισ ζρευνασ, είναι κοινό ςθμείο θ παραδοχι 
ότι τα δεδομζνα από μόνα τουσ δεν αρκοφν, δεν ζχουν καν μεγάλθ ςθμαςία. 
Αποκτοφν (ςθμαςία) όταν ο ερευνθτισ επιδιϊξει να τα ερμθνεφςει υπό το φωσ του 
προβλιματοσ που διερευνά (Υαπαναςταςίου, 1996, ς. 161).  

Χτθν μελζτθ μασ επιδιϊξαμε αυτι ακριβϊσ τθσ ςφνδεςθ των ποςοτικϊν 
δεδομζνων με τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ. Επίςθσ επιχειριςαμε να ςυνδζςουμε τθ 
μικρο-ιςτορία με το ευρφτερο πλαίςιο διαμόρφωςισ τθσ μζςα από μία ςχζςθ 
αλλθλοδιείςδυςθσ. Ξαταλιγουμε δθλαδι ςτθν απόρριψθ των διαχωριςτικϊν 
γραμμϊν ανάμεςα ςε ποιοτικά και ποςοτικά μεκοδολογικά παραδείγματα αλλά και 
ςτθν αυςτθρι διχοτόμθςθ ςε μίκρο και μάκρο ιςτορικο-κοινωνικά πλαίςια. 
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 Πε το Ρ. Διάταγμα 13/14-12-1922, ΦΕΞ269/1922 ιδρφεται το Ωπουργείο Ωγιεινισ, Υρονοίασ και 
Αντιλιψεωσ  
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Αφετθρία τθσ ζρευνασ αποτζλεςε θ αναγνϊριςθ τθσ βαρφτθτασ που ζχουν για τθν 
ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τθν 
εκπαίδευςθ τθσ νζασ γενιάσ. 
Οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ ιταν να διερευνθκοφν οι: 

 παράγοντεσ που επθρεάηουν το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν για τθν 
παρακολοφκθςθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, οι προςδοκίεσ τουσ, οι απόψεισ τουσ 
για τθν αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ 

 απόψεισ  τουσ αναφορικά με το περιεχόμενο, τθ διάρκεια, τθν περιοδικότθτα, το 
φορζα υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ κακϊσ και τθν μζκοδο 
διδαςκαλίασ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα  
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εμπειρικισ ζρευνασ κακϊσ και θ ανάλυςθ των δεδομζνων 
βαςίςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ μεκόδου τθσ επιςκόπθςθσ. Χρθςιμοποιικθκε  ποςοτικι 
προςζγγιςθ.  
 
Λζξεισ κλειδιά: επιμόρφωςθ, επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, προγράμματα επιμόρφωςθσ 

 
1. Ειςαγωγι 

 
Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ζγινε αντικείμενο διαρκϊν 

διαπραγματεφςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Eurydice, 1995, O.E.C.D, 1990), όπου ο 
όροσ επιμόρφωςθ χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει το ςφνολο των δραςτθριοτιτων 
και πρακτικϊν που δεςμεφουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ, 
να τελειοποιιςουν τισ ικανότθτεσ τουσ και να επιταχφνουν τθν εξζλιξθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ πρακτικισ. 

Χφμφωνα με τον Παυρογιϊργο (1996) θ επιμόρφωςθ είναι το ςφνολο των 
μζτρων και των δραςτθριοτιτων που υιοκετοφνται και εφαρμόηονται με πρωταρχικό 
ι αποκλειςτικό ςκοπό τθ βελτίωςθ και παραπζρα ανάπτυξθ των ακαδθμαϊκϊν ι 
πρακτικϊν και προςωπικϊν ι επαγγελματικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων και 
ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ. Θ επιμόρφωςθ 
προχποκζτει τθν ακαδθμαϊκι μόρφωςθ και τθ βαςικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ των 
εκπαιδευτικϊν, τθν οποία και διευρφνει, εμπλουτίηει και επεκτείνει. Πε τον όρο 
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«επιμορφωτικζσ ανάγκεσ» ονομάηουμε το ςφνολο των διδακτικϊν αντικειμζνων 
(κεωρθτικϊν και πρακτικϊν) που κρίνει ο εκπαιδευτικόσ ότι πρζπει να προςεγγίςει 
πολφπλευρα, ϊςτε να βελτιϊςει το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό του προφίλ. Θ ορκι 
ιεράρχθςθ τουσ και κυρίωσ θ ικανοποίθςθ τουσ από τουσ επιμορφωτικοφσ φορείσ 
ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και ανάπτυξθ του 
εκπαιδευτικοφ (Γκόλιαρθσ, 1998). 

Θ επιμόρφωςθ ςτα ελλθνικά εκπαιδευτικά πράγματα λειτουργεί ωσ μθχανιςμόσ 
προϊκθςθσ των επιλογϊν τθσ επίςθμθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτο επίπεδο τθσ 
κακθμερινισ ςχολικισ πράξθσ (Ακαναςοφλα – Φζππα &ϋςυν., 1999, Υαπαναοφμ, 2003, 
Χατηθπαναγιϊτου, 2001).   Ψα επιμορφωτικά προγράμματα (ιδίωσ τα ταχφρρυκμα) 
εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Σι δοςμζνεσ εκπαιδευτικζσ 
«αλλαγζσ» νομιμοποιοφν και επιβάλλονται ωσ αλλαγζσ χωρίσ να αποκαλφπτεται ο 
τεχνοκρατικόσ τουσ χαρακτιρασ και τα όρια τουσ. Χτθν επιμόρφωςθ αντανακλάται για 
μια ακόμα φορά ο ςυγκεντρωτιςμόσ και θ γραφειοκρατικι δομι του ελλθνικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  Χφμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αγνοείται θ βαςικι 
προχπόκεςθ για μια ουςιαςτικι επιμορφωτικι αλλαγι: θ ςυνεξζταςθ του πλζγματοσ 
βαςικι εκπαίδευςθ – επιμόρφωςθ – ςχολείο – εκπαιδευτικό ςφςτθμα κάτω από τισ 
νζεσ κάκε φορά κοινωνικζσ ανάγκεσ (Παυρογιϊργοσ, 1999).  

Πετά από βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςτισ διακζςιμεσ πθγζσ φαίνεται ότι οι 
ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν Υρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι ςχετικά λίγεσ. Ωςτόςο, τα τελευταία 
χρόνια ζγιναν ςυςτθματικότερεσ προςπάκειεσ ϊςτε να μελετθκεί και να ερευνθκεί ο 
κεςμόσ τθσ επιμόρφωςθσ. Χχετικζσ λοιπόν ζρευνεσ διερεφνθςαν: 

 

Α. τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν  επιμόρφωςθ (Ψαρατόρθ – Ψςαλκατίδου 
(2000), Υαντελι και Υανουτςόπουλου (1985 – 1986), Δακοποφλου (2002α). 
Β. τισ απόψεισ και τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ ςχζςθ τθσ επιμόρφωςθσ 
και επαγγελματικισ εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν (Υαπαναοφμ (2003), Φϊκιαλθ, 
Ξουρουτςίδου και Οζφασ (2005)).  
Γ. τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τισ προτιμιςεισ τουσ ωσ προσ τθ διάρκεια, τουσ 
φορείσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των προγραμμάτων (Φϊκιαλθ, Ξουρουτςίδου και 
Οζφασ (2005), Δακοποφλου (2002α)). 
Δ. τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ φοίτθςι τουσ ςτα ΥΕΞ και ςτισ ΧΕΟΠΕ – 
ΧΕΟΔΕ (Βεργίδθσ (1998)).  
Ε. τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τισ επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ (Γκόλιαρθσ 
(1996), Βεργίδθσ (1998), TRENDS ).  
ΧΨ. τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν επιμόρφωςθ και τθν πικανι ςχζςθ τθσ με 
τθν αξιολόγθςι τουσ (Δακοποφλου (2002α). 
 

Από τθν επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ μποροφμε να ςυμπεράνουμε 
ότι υπάρχουν μάλλον περιοριςμζνα ευριματα ςχετικά με τισ απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν για τθν επιμόρφωςθ και για τθ ςχζςθ επιμόρφωςθσ και 
επαγγελματικισ εξζλιξθσ. Τςον αφορά δε τθν ζρευνα,  για τισ απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν για τισ επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ, τισ προτιμιςεισ τουσ για τθ 
διάρκεια των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, τουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ των προγραμμάτων αυτϊν κακϊσ και τθ λειτουργία των κεςμϊν των ΥΕΞ, 
ΧΕΟΔΕ & ΧΕΟΠΕ και τθν πικανι ςχζςθ επιμόρφωςθσ και αξιολόγθςισ τουσ,  μόλισ 
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τϊρα ξεκινοφν κάποια βιματα για τθ διερεφνθςθ αυτϊν των αντικειμζνων. 
Χκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν 

των δαςκάλων του Ρ. Θρακλείου και θ αποτφπωςθ των απόψεων τουσ για τθν 
αναγκαιότθτα, το περιεχόμενο, τθ διάρκεια, τθν περιοδικότθτα και τον φορζα 
υλοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Σι ςτόχοι τθσ ζρευνασ ιταν να 
διερευνθκοφν οι παράγοντεσ που επθρεάηουν το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν για 
τθν παρακολοφκθςθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, οι προςδοκίεσ τουσ, οι απόψεισ 
τουσ για τθν αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ κακϊσ και οι απόψεισ  τουσ αναφορικά 
με το περιεχόμενο, τθ διάρκεια, τθν περιοδικότθτα, το φορζα υλοποίθςθσ των 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ κακϊσ και τθν μζκοδο διδαςκαλίασ ςτα επιμορφωτικά 
προγράμματα.   

Θ διερεφνθςθ του κζματοσ ιταν ιδιαίτερα χριςιμθ κακϊσ α) δεν ζχει γίνει 
ςχετικι ζρευνα μζχρι ςιμερα τουλάχιςτον ςτο Θράκλειο β) οι εκπαιδευτικοί ιδθ 
ζχουν τθν εμπειρία των αποτελεςμάτων άρα είναι οι πιο ζγκυροι εκφραςτζσ και 
αξιολογθτζσ του κεςμοφ γ)τα ςυμπεράςματά τθσ πικανόν να δϊςουν χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν. 

 

2.  Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 

Σ μελετϊμενοσ πλθκυςμόσ περιορίςτθκε ςτουσ δαςκάλουσ που υπθρετοφςαν 
ςτα Δθμοτικά Χχολεία Γενικισ Εκπαίδευςθσ Ρ. Θρακλείου (διδακτικό ζτοσ 2008 - 2009) 
και δεν περιλάμβανε εκπαιδευτικοφσ τθσ Υ/κμιασ εκπαίδευςθσ άλλων ειδικοτιτων. 
Χτο Ρ. Θρακλείου το ςχολικό ζτοσ 2008 – 2009 λειτουργοφςαν 202 Δθμοτικά Χχολεία 
και υπθρετοφςαν ςε αυτά 2000 μόνιμοι και αναπλθρωτζσ δάςκαλοι. Επειδι ο 
πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ ιταν αρκετά μεγάλοσ, με τυχαία δειγματολθψία επιλζχτθκαν 
τα Δθμοτικά Χχολεία από τθν ονομαςτικι λίςτα των ςχολείων. 

Ωσ ερευνθτικό εργαλείο ςτθν παροφςα ζρευνα επιλζχτθκε το ερωτθματολόγιο, 
κακϊσ κεωρείται ζνα εφχρθςτο μζςο ςυλλογισ πλθροφοριϊν με το οποίο 
επιτυγχάνεται άμεςθ και αποδοτικι ςυλλογι δεδομζνων ενϊ δεν απαιτείται ιδιαίτερα 
μεγάλοσ χρόνοσ για τθ ςυμπλιρωςι του. Ψα δεδομζνα που ςυλλζγονται 
ταξινομοφνται, αποκωδικοποιοφνται και επεξεργάηονται ςχετικά ςφντομα (Cohen & 
Manion, 1994). Χυνεπϊσ, το δείγμα μασ οδιγθςε ςτθ χριςθ γραπτοφ ανϊνυμου 
ερωτθματολογίου, το οποίο μασ εξαςφάλιςε ζνα γριγορο τρόπο ςυλλογισ των 
δεδομζνων με χαμθλό κόςτοσ. Ξατά αυτόν τον τρόπο μελετικθκε το αντικείμενο τθσ 
ζρευνασ με τρόπο αντικειμενικό και ςε μεγάλο βακμό αποςταςιοποιθμζνο από τθν 
ερευνιτρια και τισ προςωπικζσ τθσ αξίεσ και πεποικιςεισ προάγοντασ με αυτό τον 
τρόπο τθν αντικειμενικότθτα και αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ. Επιδόκθκαν τα 
ερωτθματολόγια ςτουσ δαςκάλουσ που υπθρετοφςαν ς’ αυτά. Δόκθκαν 110 
ερωτθματολόγια  και  ςυλλζχκθκαν 105.  (Βάμβουκασ, 2002, Cohen & Manion, 1994).    

Θ διαμόρφωςθ του ερωτθματολογίου βαςίςτθκε ςτθ μελζτθ ερωτθματολογίων 
που χρθςιμοποιικθκαν ςε παρόμοιεσ ζρευνεσ ςτον ελλθνικό χϊρο (Γκόλιαρθσ, 1998, 
ΣΕΥΕΞ, 2005). Θ τελικι μορφι του ερωτθματολογίου προζκυψε μετά από τθ 
διεξαγωγι ςυηθτιςεων με δαςκάλουσ/εσ που είχαν εμπειρία από επιμορφωτικά 
προγράμματα, μζςω τον οποίων προςδιορίςτθκαν οι μεταβλθτζσ που 
χρθςιμοποιικθκαν. Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε πιλοτικι ζρευνα ςτθν οποία 
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ςυμμετείχαν 6 δάςκαλοι/εσ που υπθρετοφςαν ςε ςχολεία του Ρ. Θρακλείου όπου 
τουσ/τισ ηθτικθκε να ςυμπλθρϊςουν από ζνα ερωτθματολόγιο προκειμζνου να 
κάνουν επιςθμάνςεισ για να περιοριςτοφν τυχόν αςάφειεσ, να προβλεφκοφν τυχόν 
προβλιματα που κα προζκυπταν κατά τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και να 
επιβεβαιωκεί ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου (15 
λεπτά) (Βιτςιλάκθ – Χορωνιάτθ, 1998). Ψο ερωτθματολόγιο διαμορφϊκθκε με βάςθ 
τζςςερισ άξονεσ: 

Σ πρϊτοσ άξονασ αφοροφςε τα δθμογραφικά ςτοιχεία των δαςκάλων. Σ 
δεφτεροσ άξονασ αφοροφςε τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το ενδιαφζρον για τθν 
παρακολοφκθςθ ενόσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ κακϊσ και τισ προςδοκίεσ των 
δαςκάλων από τθν παρακολοφκθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Σ τρίτοσ άξονασ 
αφοροφςε τισ απόψεισ τουσ για τθν αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ. Σ τζταρτοσ 
άξονασ αφοροφςε τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ τουσ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ 
επιμόρφωςθσ. Ψο ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα, 
περιείχε ωσ επί το πλείςτον κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ. Σι ερωτϊμενοι/ εσ καλοφνταν 
να τςεκάρουν τθν απάντθςθ που τουσ ζκφραηε περιςςότερο ςε μια πεντάβακμθ 
κλίμακα (όπου 1: κακόλου, 2: λίγο,  3: μζτρια, 4: πολφ και 5: πάρα πολφ). Ξαταλιξαμε 
ςε αυτοφ του τφπου τισ ερωτιςεισ κακϊσ οι προκωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ δεν 
κουράηουν τουσ ερωτϊμενουσ, τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν εναλλακτικζσ 
απαντιςεισ με ευκολία χωρίσ να χάςουν ιδιαίτερο χρόνο που κα λειτουργοφςε 
αποτρεπτικά ςτθν ζρευνα. Άλλωςτε, αυτόσ ο τφποσ των ερωτιςεων προςφζρεται για 
ςτατιςτικι ανάλυςθ και διευκολφνουν τισ ςυςχετίςεισ των μεταβλθτϊν. Θ επιλογι των 
απαντιςεων ςτισ κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ γινόταν με τον ίδιο τρόπο ςθμειϊνοντασ 
με (Χ) το αντίςτοιχο τετραγωνάκι που τουσ/τισ αντιπροςϊπευε (Verma & Mallick, 
2004). Ακολοφκθςε ςτατιςτικι ανάλυςθ των ερωτθματολογίων μζςω του ςτατιςτικοφ 
προγράμματοσ SPSS  ζκδοςθ 17.  

Θ αξιοπιςτία του ερευνθτικοφ εργαλείου για το ςφνολο των πολυκεματικϊν 
μεταβλθτϊν ελζγχκθκε με τον δείκτθ ςυνάφειασ του Cronbach (Cronbach’s a) (Χίμοσ & 
Ξομίλθ, 2003).  Χφμφωνα με τα αποτελζςματα φαίνεται ότι ο Πζςοσ Τροσ αξιοπιςτίασ 
των πολυκεματικϊν μεταβλθτϊν είναι 0,663 που δείχνει ότι θ αξιοπιςτία του 
ερευνθτικοφ εργαλείου ιταν αρκετά ικανοποιθτικι. 
 

3.  Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
 

Χχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρζαηαν το ενδιαφζρον  των εκπαιδευτικϊν 
για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ θ πλειοψθφία τουσ 
κεωροφςε ότι: θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν και των προβλθμάτων τθσ ςχολικισ ηωισ 
κακϊσ και θ ανάγκθ παρακολοφκθςθσ των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν εξελίξεων 
αποτελοφςαν πολφ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που επθρζαηαν το ενδιαφζρον των 
εκπαιδευτικϊν για τθν  παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

Σι προςδοκίεσ των εκπαιδευτικϊν από τθν παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ, ιταν: θ βελτίωςθ των διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν ικανοτιτων τουσ  
& θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων εφαρμογισ των γνϊςεων τουσ που 
επθρζαηαν ςε πολφ μεγάλο βακμό τισ προςδοκίεσ τουσ από τθν παρακολοφκθςθ ενόσ 
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

Σι εκπαιδευτικοί τθσ ζρευνασ ζκριναν ότι θ επιμόρφωςθ κεωρείται απαραίτθτθ 
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για ζναν εκπαιδευτικό. Κεωροφςαν ότι θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδακτικι 
πράξθ, θ εξζλιξθ ςτο χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ και πράξθσ, κακϊσ και οι 
εξελίξεισ ςτον κοινωνικό χϊρο του ςχολείου αποτελοφςαν παράγοντεσ που 
διαμόρφωναν ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν ανάγκθ για διαρκι επιμόρφωςθ. 

Χε ςχζςθ με τθν ιεράρχθςθ των επιμορφωτικϊν αντικειμζνων γενικϊν και 
κεωρθτικϊν τομζων, κατζταξαν ςτθν πρϊτθ κζςθ τθν Ψυχολογία του παιδιοφ και τα 
παιδαγωγικά κζματα. Χτθ δεφτερθ κζςθ τθ Υαραβατικι ςυμπεριφορά, ςτθν τρίτθ τθ 
βιωματικι μάκθςθ ςτο ςχολείο, ςτθν τζταρτθ τθν αγωγι ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, 
τθ χριςθ Θ/Ω και τθ διδακτικι μεκοδολογία. Χτθν πζμπτθ κζςθ κατζταξαν τθν 
υλοποίθςθ προγραμμάτων Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Ωγείασ, κ.τ.λ και τα 
κζματα ενςωμάτωςθσ αλλοδαπϊν μακθτϊν. Χτθν ζκτθ κζςθ κατζταξαν τθν υλοποίθςθ 
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, τα κζματα Λςτορίασ και Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθν 
Πεκοδολογία εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Ψζλοσ, ςτθν τελευταία κζςθ κατζταξαν τθ 
Διοίκθςθ και οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν μονάδων. 

Τςο αφορά τθν ιεράρχθςθ ςτα επιμορφωτικά αντικείμενα εξειδικευμζνων 
κεμάτων, κατζταξαν ςτθν πρϊτθ κζςθ τα μακιματα τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και 
των Πακθματικϊν. Χτθ δεφτερθ τθν Λςτορία, ςτθν τρίτθ τθ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ και 
τθ Γεωγραφία, ςτθν τζταρτθ τα Κρθςκευτικά, τθ Φυςικι Αγωγι και τισ Ρζεσ 
Ψεχνολογίεσ. Χτθν τελευταία κζςθ κατζταξαν τα Εικαςτικά, τθ Πουςικι και τθ 
Κεατρικι αγωγι. 

Χχετικά με τισ προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ διάρκεια των 
προγραμμάτων φάνθκε ότι προτιμοφςαν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό τα προγράμματα 
μικρισ διάρκειασ (ζωσ 100 ωρϊν) και επικυμοφςαν ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό θ 
επιμόρφωςθ να γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Κεωροφςαν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό ωσ καταλλθλότερουσ φορείσ υλοποίθςθσ 
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τουσ Ξεντρικοφσ Φορείσ του ΩΥΕΥΚ (ΥΛ, ΣΕΥΕΞ ) και 
επζλεξαν ωσ καταλλθλότερθ μζκοδο διδαςκαλίασ ςτθν επιμόρφωςθ τθν πρόςωπο με 
πρόςωπο διδαςκαλία. 
 

4. Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 
 

Χυγκρίνοντασ τα αποτελζςματα των ερευνϊν (Ψαρατόρθ – Ψςαλκατίδου , 2000 
και Φϊκιαλθ κϋςυν. , 2005), οι εκπαιδευτικοί ζχουν διαμορφωμζνθ άποψθ για τθν 
επιμόρφωςθ  βαςιςμζνθ ςτθν προςωπικι τουσ  εμπειρία, θ οποία επθρεάηει τθ ςτάςθ 
τουσ απζναντι ςτθν επιμόρφωςθ και ςτισ μελλοντικζσ τουσ προςδοκίεσ. Θ  
επιμόρφωςθ για αυτοφσ ζχει αξία ωσ ουςιαςτικό προςόν, δθλαδι ωσ ευκαιρία 
απόκτθςθσ, ςυμπλιρωςθσ, ανανζωςθσ γνϊςεων προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτο 
ςφνκετο ρόλο τουσ. Χθμαντικι κζςθ ς’ αυτό ζχουν οι μακθτζσ, πρόςωπα κυρίασ 
αναφοράσ ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν και οι ίδιοι αυξθμζνεσ 
απαιτιςεισ από τουσ δαςκάλουσ τουσ. 

Σι εκπαιδευτικοί δεν κεωροφν τόςο ςθμαντικά τα οικονομικά και κοινωνικά 
οφζλθ που προζρχονται από τθν επιμόρφωςθ, όςο εκείνα που τουσ πείκουν ότι κα 
τουσ βελτιϊςουν ωσ άτομα, επιςτιμονεσ και εργαηόμενουσ και κα τουσ βοθκιςουν να 
αναβακμίςουν τθν ποιότθτα του ζργου τουσ. Ζπαψαν να κεωροφνται παντογνϊςτεσ  
και να παραμζνουν ςτισ γνϊςεισ του πτυχίου τουσ.  Μςωσ κζλουν να είναι αρκετά 
ενθμερωμζνοι ςχετικά με τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ και κεωροφν ότι με 
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τθν επιμόρφωςθ μποροφν να το καταφζρουν. Ψο ότι κεωροφν τθν προςωπικι τουσ 
εξζλιξθ και τθν υπθρεςιακι τουσ ανζλιξθ ωσ παράγοντεσ που επθρεάηουν ςε λιγότερο 
βακμό το ενδιαφζρον τουσ για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ, αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτθν προθγοφμενθ εμπειρία τουσ από τθν 
επιμόρφωςθ που δεν βοικθςε ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι εξζλιξι τουσ ι 
ακόμα και ςτο ςφνολο των αξιϊν και των κεςμϊν τθσ κοινωνίασ (τρόποσ αξιολόγθςθσ 
και επιλογισ προςωπικοφ για κάποιεσ κζςεισ) (Ψαρατόρθ – Ψςαλκατίδου (2000), 
Φϊκιαλθ κϋςυν. (2005) & Βιτςιλάκθ – Χορωνιάτθ, 2005) 

Σι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι θ επιμόρφωςθ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ για το 
επάγγελμα τουσ. Μςωσ επειδι οι ίδιοι ανικουν επαγγελματικά ςε ζνα κλάδο που ζχει 
ωσ αντικείμενο τθ μόρφωςθ, εκτιμοφν ότι χωρίσ αυτι δεν κα  ζχει ποιότθτα το ζργο 
τουσ. Υαράλλθλα, ίςωσ γνωρίηουν τουσ ρυκμοφσ με τουσ οποίουσ θ γνϊςθ 
μεταβάλλεται και μαηί με αυτι μεταβάλλονται και οι απαιτιςεισ ςτθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ.  Σι νζεσ τεχνολογίεσ ζχουν διειςδφςει δυναμικά ςτθν εκπαίδευςθ 
και οι εκπαιδευτικοί ίςωσ, κεωροφν τισ γνϊςεισ ςτο πεδίο αυτό αναπόςπαςτο μζροσ 
των γνϊςεων που πρζπει να διακζτουν. Ππορεί να μθν διδάςκουν πλθροφορικι ςτο 
ςχολείο, αλλά οι γνϊςεισ χριςθσ Θ/Ω και οι δεξιότθτεσ που διευκολφνουν τθν 
πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία διευκολφνουν το εκπαιδευτικό τουσ ζργο. Επίςθσ, τα 
διδακτικά αντικείμενα ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά και θ ταχφτθτα παραγωγισ νζων 
γνϊςεων ςτα κζματα που διδάςκει ο δάςκαλοσ κακιςτά αναγκαία τθ ςυνεχι 
ανανζωςθ των γνϊςεων του. Θ πολυπολιτιςμικότθτα αποτελεί μια νζα κατάςταςθ για 
τον εκπαιδευτικό που διαμορφϊνει επιτακτικά τθν ανάγκθ για διαρκι επιμόρφωςθ 
(Υαπακωνςταντίνου, 1982, Ανδρζου, 2004, Χατηθπαναγιϊτου, 2001, Υαπαδάκθσ & 
Φραγκοφλθσ 2004). 

Επιηθτοφν τθν επιμόρφωςθ για τα λεγόμενα «βαςικά – πρωτεφοντα μακιματα» 
ενϊ τα «δευτερεφοντα» τα κατατάςςουν ςτισ τελευταίεσ κζςεισ. Μςωσ αυτό να 
οφείλεται ςε ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τθ μεριά τουσ ι ςτο ότι τα κεωροφν 
δευτερεφουςασ ςθμαςίασ για τουσ μακθτζσ τουσ κακϊσ θ πίεςθ που τουσ αςκεί θ 
κοινωνία άμεςα ι ζμμεςα  να «μάκουν τα παιδιά να γράφουν, να διαβάηουν και να 
μετροφν» είναι μεγάλθ (Γκόλιαρθσ, 1996, Ππατςοφκα & Υαπαγιανίδου,  2005). 

Για κάποιουσ  τα μικρά  προγράμματα δεν απαιτοφν κυςία χρόνου ι και άλλων 
ςυνθκειϊν ι υποχρεϊςεων και μποροφν να είναι αποδοτικά, γι’ αυτό και επιλζγονται. 
Για άλλουσ  τα μεγάλθσ διάρκειασ προγράμματα κεωροφνται προτιμθτζα, ίςωσ επειδι 
ο αρκετόσ χρόνοσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ (άνω των 100 ωρϊν) ςυμβάλλει ϊςτε 
να ζχουν μελλοντικά καλφτερθ απόδοςθ ςτο ςχολείο τουσ, αλλά και τουσ ξεκουράηει 
κάπωσ από τα διδακτικά τουσ κακικοντα.  Υροτιμοφςαν ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό θ 
επιμόρφωςθ να γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Μςωσ να επικυμοφν τθ 
ςυγκεκριμζνθ μορφι επιμόρφωςθσ κακϊσ θ περιοδικότθτα ταιριάηει περιςςότερο με 
τθ φιλοςοφία τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτα πλαίςια τθσ οποίασ εντάςςεται  θ 
επιμόρφωςθ (Φϊκιαλθ, 2005, Ξαταβάτθ & Ψςερεγκοφνθ 2001). 

Τλοι οι εκπαιδευτικοί,  κεωροφν πολφ αναγκαία τθν επιμόρφωςθ και ζχουν τθν 
ανάγκθ για διαρκι υποςτιριξθ εκ μζρουσ του κράτουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 
ςτθν προςπάκεια τουσ να αςκιςουν επιτυχϊσ τα κακικοντά τουσ. Χωρίσ επιμόρφωςθ 
και ςυςτθματικι υποςτιριξθ δεν μποροφν να γνωρίηουν όλα όςα τουσ είναι 
απαραίτθτα για τθν επιτζλεςθ του παιδαγωγικοφ και διοικθτικοφ τουσ ζργου και δεν 
μποροφν να επιλφουν αποτελεςματικά τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν από τθν 
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πολυδιάςτατθ κζςθ τουσ (Χαίτθσ, 1997,  Ξαταβάτθ και Ψςερεγκοφνθ, 2001). 
 

5.  Ρροτάςεισ – Ρεριοριςμοί τθσ ζρευνασ και Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ 
 

Χε κεωρθτικό επίπεδο, θ εμπειρικι αυτι ζρευνα επιχειρεί να προτείνει ζνα 
μοντζλο διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των δαςκάλων μζςα από: τθν 
ανίχνευςθ των παραγόντων που επθρεάηουν το ενδιαφζρον και τισ προςδοκίεσ τουσ 
από τθν παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, τθ διερεφνθςθ των 
απόψεων τουσ για τθν αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ και τουσ παράγοντεσ που 
διαμορφϊνουν τθν ανάγκθ για διαρκι επιμόρφωςθ και τζλοσ, τθ διερεφνθςθ των 
απόψεων τουσ για το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ, για τθ διάρκεια, τθν 
περιοδικότθτα, το φορζα υλοποίθςθσ και τθ μζκοδο διδαςκαλίασ ςτα επιμορφωτικά 
προγράμματα. 

Από τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων γίνεται εμφανζσ για μια ακόμα φορά θ 
ανάγκθ για διαρκι επιμόρφωςθ των δαςκάλων αφοφ όμωσ διερευνθκοφν πρϊτα οι 
επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ και θ ςυνολικι 
κεϊρθςθ των επιμζρουσ ευρθμάτων τθσ, ςυντζλεςαν ςτθ διατφπωςθ των προτάςεων 
που ακολουκοφν: Θ επιμόρφωςθ κεωρείται ςιμερα από τθν πλευρά των δαςκάλων 
περιςςότερο από κάκε άλλθ περίοδο αναγκαία, απαραίτθτθ και χριςιμθ, τόςο για 
τουσ ίδιουσ, όςο και για τουσ μακθτζσ και τθν κοινωνία γενικά. Θ αντιμετϊπιςθ των 
αναγκϊν και προβλθμάτων τθσ ςχολικισ ηωισ κακϊσ και θ ανάγκθ παρακολοφκθςθσ 
των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν εξελίξεων αποτελοφν πολφ ςθμαντικοφσ  παράγοντεσ 
που επθρεάηουν το ενδιαφζρον τουσ για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ. Σι εκπαιδευτικοί προςδοκοφν μζςα από τθν επιμόρφωςθ τουσ να 
βοθκθκοφν ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι τουσ πράξθ και να ανανεϊςουν τισ γνϊςεισ 
και τισ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ τουσ ικανότθτεσ για να μποροφν να 
παρακολουκοφν τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν. Χυνεπϊσ, οι 
υπεφκυνοι τθσ επιμόρφωςθσ οφείλουν να αςχολθκοφν μεκοδικά, ςυςτθματικά, με 
προγραμματιςμό και υπευκυνότθτα. Σι εκπαιδευτικοί, ενδιαφζρονται για τθ 
ςυμμετοχι ςε  επιμορφωτικά προγράμματα μικρισ διάρκειασ, που διεξάγονται ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα από ζγκυρουσ φορείσ (Ξεντρικοφσ – Αποκεντρωμζνουσ 
Φορείσ του ΩΥΕΥΚ, ΑΕΛ), χωρίσ βζβαια να απορρίπτουν τα επιμορφωτικά 
προγράμματα μεγάλθσ διάρκειασ. Εκείνο που απαςχολεί τουσ εκπαιδευτικοφσ, είναι θ 
ελκυςτικότθτα και χρθςιμότθτα του περιεχομζνου τθσ επιμόρφωςθσ, θ άμεςθ ςχζςθ 
κεωρίασ – πράξθσ και θ απόκτθςθ γνϊςθσ ςτθ κεματικι τθν οποία πραγματεφεται.   

Χχετικά με το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ, εκεί που φαίνεται να υςτεροφν 
ςιμερα οι εκπαιδευτικοί, είναι τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία χρειάηεται μια 
προςζγγιςθ διαφορετικι από τθν πεπατθμζνθ. Σποιαδιποτε απόκλιςθ από τουσ 
παραδοςιακοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί κζμα επιμόρφωςθσ. 
Ψα «πρωτεφοντα» μακιματα, γλϊςςα και μακθματικά ςυνεχίηουν να κατζχουν  τθν 
πρϊτθ κζςθ ςτθν ιεράρχθςθ των ενδιαφερόντων των δαςκάλων κακϊσ θ διδακτικι 
τουσ υπάγεται ςυνεχϊσ μζςα ςε ζνα καινοτομικό πλαίςιο. Ανάμεςα ςτισ καινοτομίεσ 
περιλαμβάνονται και οι νζεσ τεχνολογίεσ που οι εκπαιδευτικοί το κεωροφν εξίςου 
δθμοφιλζςτερο αντικείμενο για επιμόρφωςθ. Κεωροφν ότι ζχουν περιςςότερο 
ανάγκθ επιμόρφωςθσ ςε δφο βαςικά αντικείμενα, τθ Ψυχολογία του παιδιοφ και τα 
Υαιδαγωγικά κζματα, τα οποία κατατάςςουν ςτθν πρϊτθ κζςθ ςτα αντικείμενα 
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γενικϊν και κεωρθτικϊν τομζων, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ που 
δθμιουργοφν οι ραγδαίεσ εξελίξεισ τθσ εκπαιδευτικισ και κοινωνικισ  
πραγματικότθτασ.  Υροτιμοφν τθ μζκοδο τθσ παραδοςιακισ ςυμβατικισ διδαςκαλίασ 
ςτα επιμορφωτικά προγράμματα και όχι τθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.    

Βζβαια, αν και τα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ιςχφουν για τον πλθκυςμό 
του Ρ. Θρακλείου (δάςκαλοι των Δθμοτικϊν Χχολείων Γενικισ Ξατεφκυνςθσ Ρ. 
Θρακλείου) κεωροφμε ότι δεν μποροφν να γενικευτοφν εφκολα για μεγαλφτερο 
πλθκυςμό (π.χ αυτόν των δαςκάλων των Δθμοτικϊν Χχολείων Γενικισ Ξατεφκυνςθσ 
τθσ Ελλάδασ). Αυτό οφείλεται ςτο ότι ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων τθσ παροφςασ 
ζρευνασ είναι ςχετικά μικρόσ.   

Σι ςυμμετζχοντεσ ςτθν παροφςα ζρευνα κλικθκαν να τςεκάρουν ςυγκεκριμζνεσ 
απαντιςεισ. Ενδεχομζνωσ, τα ερευνθτικά αποτελζςματα να διαφοροποιοφνταν, αν 
χρθςιμοποιοφνταν κάποια άλλθ ερευνθτικι τεχνικι (π.χ ςυνζντευξθ).   

Κα ιταν ςίγουρα χριςιμθ, επίςθσ, θ διεξαγωγι μιασ μελλοντικισ ζρευνασ ςτα 
Δθμοτικά Χχολεία Γενικισ Ξατεφκυνςθσ όλθσ τθσ χϊρασ, πάνω ςτισ επιμορφωτικζσ 
ανάγκεσ των δαςκάλων με τθ χριςθ τόςο τθσ ποιοτικισ όςο και τθσ ποςοτικισ 
προςζγγιςθσ. Χε μια τζτοια περίπτωςθ κα λαμβάναμε πλοφςια πλθροφόρθςθ αν 
διερευνοφνταν θ επίδραςθ μεταβλθτϊν όπωσ οι απόψεισ των δαςκάλων ςε ςχζςθ με 
τθν καταλλθλότθτα – επάρκεια των επιμορφωτϊν, οι οποίοι αναλαμβάνουν να 
επιμορφϊςουν εκπαιδευτικοφσ, τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ, τθ ςυμμετοχικι 
επιμόρφωςθ, τθν εξ’ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ, τισ βιωματικζσ μεκόδουσ 
επιμόρφωςθσ κ.α. Επίςθσ, ενδιαφζρουςα κα ιταν μια ζρευνα για τισ επιμορφωτικζσ 
ανάγκεσ εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε Ειδικά ςχολεία.   
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Περίλθψθ 
 
Ταυτόχρονα με το Επίςθμο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, λειτουργεί και το 
Ραράλλθλο Ρρόγραμμα Σπουδϊν, ωσ διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ και κοινωνικοφ 
ελζγχου, μζςω τθσ οποίασ εςωτερικεφονται αξίεσ, υιοκετοφνται ςυμπεριφορζσ και 
διαμορφϊνονται εκείνεσ οι αναπαραςτάςεισ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ 
διαμορφϊνουν τθν προςωπικότθτα των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν και 
ταυτόχρονα διαιωνίηουν τισ παραδοςιακζσ πολιτικζσ-κοινωνικζσ και οικονομικζσ 
δομζσ, ίςωσ αποτελεςματικότερα από ό,τι θ ςκόπιμθ διδαςκαλία που προβλζπει το 
Επίςθμο Αναλυτικό Ρρόγραμμα. Στθν ειςιγθςθ αυτι διαςαφθνίηεται θ ζννοια του 
Ραράλλθλου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, παρουςιάηεται θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ζννοιασ 
του, και αναπτφςςεται θ αναγκαιότθτα τθσ μελζτθσ του.  
 
Λζξεισ κλειδιά: Ξοινωνικοποίθςθ, Σργανωτικι Χχολικι Ξουλτοφρα, Ξοινωνιολογία τθσ 

Εκπαίδευςθσ 

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι 

Υαρά τισ όποιεσ εξαγγελίεσ και τισ προςπάκειεσ και τισ αλλεπάλλθλεσ 
«μεταρρυκμίςεισ», το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα ζχει μείνει, ςτα βαςικά του 
χαρακτθριςτικά το ίδιο. Σι αλλαγζσ αφοροφν μόνο «ονομαςτικοφσ» τφπουσ 
δευτεροβάκμιου ςχολείου. Σ μακθτισ ς’ όλεσ τισ βακμίδεσ εξακολουκεί να είναι 
πακθτικόσ δζκτθσ και δεν ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, θ εκπαίδευςθ 
αποτελεί μια μθχανιςτικι διαδικαςία μεταφοράσ γνϊςεων από τον εκπαιδευτικό και 
το «βιβλίο» ςτο μακθτι. Χιμερα, υπάρχει ζντονθ ανάγκθ ο μακθτισ να αναπτφςςει 
τθν πρωτοβουλία, τθν επινοθτικότθτα, τθν υπευκυνότθτα, τθν ικανότθτα να αναλφει 
τα φαινόμενα, να διαπιςτϊνει τισ αιτίεσ, να ςτζκεται κριτικά απζναντι ςε κάκε 
εξζλιξθ, και να μπορεί να ςυμμετζχει ςυνειδθτά ςτθ λιψθ αποφάςεων που τον 
αφοροφν.  
 

2. Ζννοια και φφςθ του Ραράλλθλου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν  

2.1. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Curriculum) 

Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν (Curriculum) περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ μάκθςθσ οι 
οποίεσ ςχεδιάηονται και κακοδθγοφνται από το ςχολείο, είτε αςκοφνται ςε ομάδεσ 
είτε μεμονωμζνα, εντόσ ι εκτόσ του ςχολείου. Θ ιδζα του Υρογράμματοσ Χπουδϊν 
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δεν είναι νζα,52
 αλλά ό τρόποσ που το αντιλαμβανόμαςτε ζχει αλλάξει και υπάρχουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ το νόθμα. Υολλοί εξιςϊνουν ακόμα ζνα Υρόγραμμα 
Χπουδϊν με το Επίςθμο Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν, π.χ. επίςθμα ζγγραφα που 
κακορίηουν μια ςειρά από διαλζξεισ, μαηί με κάποιεσ ςυμπλθρωματικζσ ςθμειϊςεισ, 
και οδθγοφν ςε εξετάςεισ (μορφι με τθν οποία πολλοί από εμάσ ζχουν εξοικειωκεί). 
Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν (Didactic Curriculum) μπορεί να είναι, εν μζρει ι 
ςτο ςφνολο του, κακοριςμζνο από κάποια κεςμικι αρχι (για παράδειγμα το 
Ωπουργείο Υαιδείασ ι το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ ςτθν Ελλάδα). Πε αυτι 
τθν ζννοια, κάκε Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν εντάςςεται ςε κάποιο κοινωνικό 
πλαίςιο και αποτελεί ζκφραςθ πολιτικϊν επιλογϊν (Λδεολογικόσ Πθχανιςμόσ του 
Ξράτουσ) (Kentli, 2009, ς. 83). 
 
2.2. Ραράλλθλο Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Hidden Curriculum) 

Ψαυτόχρονα με το Επίςθμο Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν, λειτουργεί και το 
Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν (Hidden Curriculum ι Unwritten Curriculum), ωσ 
διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ και κοινωνικοφ ελζγχου, όπου εςωτερικεφονται αξίεσ, 
(π.χ. οι αξίεσ τθσ υπακοισ και τθσ ευπείκειασ), κανονιςτικά πλαίςια ςυμπεριφοράσ και 
τελικά διαμορφϊνονται εκείνεσ οι κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ, οι οποίεσ κακορίηουν 
το τι μακαίνουν (ενςτερνίηονται) οι μακθτζσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Σι λειτουργίεσ 
του Υαράλλθλου Υρογράμματοσ Χπουδϊν πολλζσ φορζσ εκτελοφνται ανοικτά και 
ζχουν τον ςεβαςμό όλων των ςυντελεςτϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, υπό τθν ζννοια 
ότι ςυμπορεφονται με τισ τρζχουςεσ λογικζσ για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Ψο 
Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ 
πολιτιςτικζσ αξίεσ και ςτάςεισ (όπωσ π.χ. θ υπακοι ςτθν εξουςία, θ ακρίβεια, θ 
κακυςτζρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ, κ.α.) εςωτερικεφονται από τουσ μακθτζσ από τθν 
αλλθλεπίδραςθ τουσ με τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθ δομι (οργανωτικι και 
περιβαλλοντικι) των ςχολείων. Αναφζρεται ςε όλα όςα ςυμβαίνουν μζςα ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ και ζχουν ενςταλαχτεί με τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ 
(εςωτερίκευςθ -ενςωμάτωςθ) ςτουσ ςπουδαςτζσ τουσ. Είναι κομμάτι τθσ ςχολικισ 
οργανωςιακισ κουλτοφρασ κάκε ςχολικισ μονάδασ. Θ ςχολικι κουλτοφρα που 
επικρατεί ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ που 
ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα του ςχολείου γενικά (επίτευξθ από κοινοφ 
αποδεκτϊν ςκοπϊν και ςτόχων), και ειδικά ςτθν εςωτερίκευςθ αξιϊν και προτφπων 
ςυμπεριφοράσ που διαμορφϊνουν τθν προςωπικότθτα και τθ ςυμπεριφορά του 
μακθτι. Συςιαςτικά το Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν αναφζρεται ςτο «acquiring» 
και όχι ςτο «teaching» και «learning» τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Vallance, 1973; 
Wren, 1993; Apple, 1993, ς. 126). 

Ψο Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν περιλαμβάνει όλα όςα δεν διδάςκουν οι 
εκπαιδευτικοί, δθλαδι όςα εςωτερικεφουν οι μακθτζσ από τθν αλλθλεπίδραςθ με το 
ςχολικό περιβάλλον -άςχετα αν επίςθμα είναι ι δεν είναι αντικείμενο διδαςκαλίασ, 
αν είναι δθλαδι καταγραμμζνα ςτο επίςθμο πρόγραμμα ςπουδϊν ι όχι- τα οποία 
όμωσ ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτο τι μακαίνουν οι μακθτζσ ςτο ςχολείο (Doganay 
& Sari, 2009). 

                                                           
52

Κεωρία προγράμματοσ ςπουδϊν και πρακτικισ, υπό το πρίςμα του Αριςτοτζλθ, είναι θ 
κατθγοριοποίθςθ των γνϊςεων ςε τρεισ κλάδουσ: τθ κεωρθτικι , τθν παραγωγικι και τθν πρακτικι. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcurriculum%2Btheory%2Band%2Bpractice%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D929%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.infed.org/thinkers/et-arist.htm&usg=ALkJrhieXDepTW-Vgqzw-k5WCdTWPUBOdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcurriculum%2Btheory%2Band%2Bpractice%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D929%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.infed.org/biblio/knowledge.htm&usg=ALkJrhifpQs5kOfnFyZ-crDJTbnM4KFa4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcurriculum%2Btheory%2Band%2Bpractice%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D929%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.infed.org/biblio/knowledge.htm&usg=ALkJrhifpQs5kOfnFyZ-crDJTbnM4KFa4w#theoretical
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcurriculum%2Btheory%2Band%2Bpractice%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D929%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.infed.org/biblio/knowledge.htm&usg=ALkJrhifpQs5kOfnFyZ-crDJTbnM4KFa4w#productive
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcurriculum%2Btheory%2Band%2Bpractice%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D929%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.infed.org/biblio/knowledge.htm&usg=ALkJrhifpQs5kOfnFyZ-crDJTbnM4KFa4w#practical
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Σ όροσ ςτα ελλθνικά αποδίδεται και με τισ εκφράςεισ «Ξρυφό Αναλυτικό 
Υρόγραμμα», «Οανκάνον Υρόγραμμα Χπουδϊν», «Υαραπρόγραμμα», «Αφανζσ 
Υρόγραμμα», «Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν» (Παρμαρινόσ, 1992, 
Χατηθγεωργίου, χ.χ.). Από τισ εκφράςεισ αυτζσ ςτθν παροφςα εργαςία 
χρθςιμοποιείται ο όροσ «Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν», γιατί ανταποκρίνεται 
πλθρζςτερα ςε ςχζςθ με τον αντιδιαςτελλόμενο παγιωμζνο όρο Επίςθμο ι Αναλυτικό 
Υρόγραμμα Χπουδϊν. Σι υπόλοιπεσ εκφράςεισ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ από 
μελετθτζσ που αντιμετωπίηουν το Επίςθμο Αναλυτικό Υρόγραμμα ωσ τετελεςμζνο και 
προςεγγίηουν το Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν ωσ μια «παρενζργεια» που 
εμποδίηει τθν υλοποίθςθ ι και τον ςχεδιαςμό ενόσ νζου τφπου Αναλυτικοφ 
Υρογράμματοσ (Παρμαρινόσ, 1992, ς. 8). Κεωροφν δθλαδι ότι το «Υαράλλθλο 
Υρόγραμμα Χπουδϊν» δεν μπορεί να ζχει ςχζςθ με το επίςθμο Αναλυτικό 
Υρόγραμμα όπωσ αυτό διατυπϊνεται από το Ωπουργείο Υαιδείασ ι άλλουσ 
αρμόδιουσ φορείσ, και του αποδίδουν αρνθτικό χαρακτθριςμό.  
 
2.3. Λςτορικι εξζλιξθ του περιεχομζνου του Ραράλλθλου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

Θ ζννοια του Υαράλλθλου Υρογράμματοσ Χπουδϊν εμφανίηεται ζμμεςα για 
πρϊτθ φορά ςτο βιβλίο του Emile Durkheim53, Moral Education, όπου δζχεται ότι οι 
μακθτζσ μζςα ςτα ςχολεία ενςωματϊνουν αξίεσ και κανόνεσ ςυμπεριφοράσ οι οποίεσ 
δεν ςυνδζονται με το επίςθμο Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν και το περιεχόμενο 
των βιβλίων του μακθτι ι των αντίςτοιχων του κακθγθτι. 

Σ Robert Dreeben, ςτο βιβλίο «What is learned in classroom?», το 1967, δείχνει 
ότι ζνα μεγάλο τμιμα τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι, το οποίο διαμορφϊνεται τθν 
περίοδο τθσ φοίτθςθσ, είναι κακοριςτικό για το είδοσ τθσ ανάπτυξισ του και 
κακορίηεται από τθ ςυμμετοχι του ςτισ παροδικζσ ομάδεσ των ςυμμακθτϊν του 
(Dreeben, 1967). 

Σ όροσ «Hidden Curriculum» χρθςιμοποιείται για πρϊτθ φορά από το Philip 
Jackson54 ςτο βιβλίο του «Life in Classrooms», το 1968, για να περιγράψει τουσ 
μθχανιςμοφσ -ςυνομθλίκων και κακθγθτϊν- που εξαναγκάηουν τον μακθτι να 
εςωτερικεφςει τθν πεικαρχία, τθν πακθτικότθτα και τθν αναςτολι αυκόρμθτων 
ςυμπεριφορϊν οι οποίεσ ζχουν ιδθ διαμορφωκεί από το οικογενειακό περιβάλλον 
του.  

Ψο 1976, οι Bowles και Gintis ςτο Schooling in Capitalist America υποςτθρίηουν 
ότι μζςα από το Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν, το ςχολείο ςτζλνει ζνα ιςχυρό 
μινυμα ςτουσ μακθτζσ που αφορά τθ διανοθτικι τουσ ικανότθτα (αυτοεκτίμθςθ-
αυτοεικόνα), με αποτζλεςμα να κακορίηονται οι μελλοντικζσ επαγγελματικζσ επιλογζσ 
των μακθτϊν και θ κζςθ τουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (Kentli, 2009, ςς. 83-88). 

Θ Jane Martin, το 1976, ςτο άρκρο What should we do with a hidden curriculum 
when we find one; αναφζρει ότι το Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν μπορεί να 
ανακαλυφκεί ςτθν κοινωνικι δομι τθσ τάξθσ, ςτον τρόπο που αςκεί εξουςία ο 

                                                           
53

Emile Durkheim (1858-1917). 

54
 Εμπνεφςτθκε από βιβλίο τθσ Margaret Mead και άρκρα τθσ Ruth Benedict να εφαρμόςει 

μεκοδολογία τθσ Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ (που χρθςιμοποιείται για μελζτθ τθσ κουλτοφρασ 
πολιτιςμϊν οι οποίοι δεν μποροφν να μελετθκοφν με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ των κοινωνικϊν 
επιςτθμϊν) ςε μια ςχολικι τάξθ. (Jackson, 1968, ςελ.xii). 
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δάςκαλοσ, ςτουσ κανόνεσ που διζπουν τθ ςχζςθ μεταξφ του δαςκάλου και του 
μακθτι. Σι τυποποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ εκμάκθςθσ, το Επίςθμο Αναλυτικό 
Υρόγραμμα, μποροφν να είναι πθγζσ, όπωσ μπορεί να είναι πθγι και θ χριςθ τθσ 
γλϊςςασ του δαςκάλου, των διδακτικϊν εγχειριδίων, των ςυςτθμάτων διδαςκαλίασ 
που ακολουκοφνται (μεκοδολογία), και οι προτεραιότθτεσ του Επίςθμου 
Υρογράμματοσ Χπουδϊν (ό.π.). 

Θ Jean Anyon το 1980 ςτο άρκρο Social Class and the Hidden Curriculum of Work 
αφοφ μελζτθςε και ςυνζκρινε πζντε ςχολικζσ μονάδεσ (δφο επαγγελματικά ςχολεία 
ςε εργατικζσ ςυνοικίεσ, ζνα μζςο ςχολείο τφπου λυκείου, ζνα μζςο ςχολείο τφπου 
γυμναςίου και ζνα ςχολείο που απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ ελίτ), παρατιρθςε ότι οι 
μακθτζσ ςτα «κατϊτερα-φτωχά» ςχολεία προετοιμάηονται να γίνουν υπάκουοι 
εργάτεσ, ενϊ τα παιδιά ςτο ςχολείο τθσ ελίτ προετοιμάηονται για να γίνουν θγζτεσ και 
να αναηθτοφν τθ γνϊςθ (Anyon, 1980). 

Σ Michael Apple, το 1982 ςτο Education and Power, υποςτθρίηει ότι μζςα από το 
Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν οι μακθτζσ μακαίνουν να υπακοφουν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ εξουςίασ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ αναπαράγουν τον 
καπιταλιςτικό τρόπο παραγωγισ (Apple, 1993). 

Σ Giroux το 1983, ςτο Theories of Reproduction and Resistance in the New 
Sociology of Education: A critical analysis, κακορίηει το Υαράλλθλο Υρόγραμμα 
Χπουδϊν ωσ τα μθ δθλωμζνα ρθτά πρότυπα ςυμπεριφοράσ, αξιϊν και πεποικιςεων 
που διαβιβάηονται και ενςωματϊνονται ςτουσ ςπουδαςτζσ μζςω των ρόλων που 
δομοφν οι επαναλιψεισ και οι κοινωνικζσ ςχζςεισ ςτο ςχολείο ωσ ίδρυμα γενικά και 
ςτθ ςχολικι τάξθ ειδικότερα (Kentli, 2009). 

Σ Lynche, το 1989, ςτο The Hidden Curriculum: Reproduction in Education, A 
Reappraisal, διαφοροποιείται από τισ υπάρχουςεσ κεωρίεσ, που παρουςιάηουν τον 
μακθτι ωσ πακθτικό δζκτθ των μθνυμάτων του Υαράλλθλου Υρογράμματοσ 
Χπουδϊν, και υποςτθρίηει ότι οι μακθτζσ μζςα από τισ διαδικαςίεσ ςυμμετοχισ 
επθρεάηουν το περιεχόμενο του Υαράλλθλου Υρογράμματοσ Χπουδϊν.  

Ψο 2001, ςτο Theory and Resistance in Education ο Giroux υποςτθρίηει ότι μζςω 
του Υαράλλθλου Υρογράμματοσ Χπουδϊν ςτα ςχολεία οι μακθτζσ είναι δυνατό να 
κατανοιςουν και να αντιςτακοφν ςτουσ Λδεολογικοφσ Πθχανιςμοφσ του Ξράτουσ και 
να ενιςχυκοφν δυνατότθτεσ για κοινωνικι αλλαγι και αναδιοργάνωςθ (ό.π.). 
 
2.4. Ρροςεγγίςεισ του Ραράλλθλου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

Γενικά το Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν προςεγγίηεται: 
α) ωσ ζνασ μθχανιςμόσ (κοινωνικοποίθςθσ), ο οποίοσ αναπαράγει ι μεταςχθματίηει 
τθν επικρατοφςα κουλτοφρα ςε μία κοινωνία. Για παράδειγμα, ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, 
τονίηονται μζςω εορταςτικϊν επετείων και άλλων εκδθλϊςεων χαρακτθριςτικά 
πολιτικϊν ςυςτθμάτων και αρχϊν, όπωσ είναι το ζνα άτομο-μία ψιφοσ, ο κανόνασ τθσ 
πλειοψθφίασ, τα δικαιϊματα των μειονοτιτων, ο χωριςμόσ εκκλθςίασ και κράτουσ, θ 
ιςότθτα ενϊπιον του νόμου, θ πακθτικότθτα, θ ακρίβεια, κακϊσ και ο ςεβαςμόσ προσ 
τθν εξουςία κ.ά55  

                                                           
55

 Ξυρίωσ με αυτό το κζμα ζχουν αςχολθκεί θ Jean Anyon και ο Michael Apple και, ςυγκεκριμζνα, με 
τθν επιβολι τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ και τθσ επικρατοφςασ κοινωνικοοικονομικισ ιεραρχίασ, οι 
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β) διακρωτικά ι-οργανωτικά, όπου αφορά τθν ιεράρχθςθ των μακθμάτων και 
κατ’ επζκταςθ των κακθγθτϊν που διδάςκουν τα αντίςτοιχα αντικείμενα (το γόθτρο 
των κακθγθτϊν μεταξφ των μακθτϊν τουσ, μεταξφ των μελϊν του ςυλλόγου 
διδαςκόντων τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ και οι υψθλότερεσ οικονομικζσ 
απολαβζσ μζςα από φροντιςτθριακά μακιματα). Για παράδειγμα, θ ανάγνωςθ είναι θ 
πιο ςθμαντικι ςτθ διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ, ενϊ τα Πακθματικά είναι το πιο 
ςθμαντικό αυτόνομο μάκθμα του ςχολείου. Αυτό γίνεται ςαφζσ, αν προβλζπεται από 
το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ περιςςότεροσ χρόνοσ για τα 
μακιματα αυτά από ό,τι για άλλα, π.χ. για τα μακιματα των λεγόμενων κετικϊν 
επιςτθμϊν ςε ςχζςθ με τα μακιματα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, αν κάποια 
μακιματα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου προγραμματίηονται να 
διδάςκονται τισ πρϊτεσ ϊρεσ και όχι τισ τελευταίεσ. Επίςθσ ςθμαντικό είναι και το αν 
ελζγχεται θ επίδοςθ των μακθτϊν ςε αυτά πιο ςυχνά από ό,τι άλλα κζματα ι 
δεξιότθτεσ.  

Ψο Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν εντοπίηεται: α) ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, 
μζςα ςτουσ ιδιωματιςμοφσ, τισ λεκτικζσ μεταφορζσ, τισ μετωνυμίεσ των υποκειμζνων 
και ςτθ ςυνοδευτικι γλϊςςα του ςϊματοσ (ςυνοφρφωμα, ενόχλθςθ που ςυνδζεται 
με αφξθςθ τθσ ζνταςθσ τθσ φωνισ κ.ά.) (Myles, Trautman & Schelvan, 2004). β) ςτθ 
δομι του ωρολογίου προγράμματοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, το αν κάποια μακιματα 
ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου προγραμματίηονται να διδάςκονται τισ 
πρϊτεσ ϊρεσ και όχι τισ τελευταίεσ (Ροφτςοσ, χ.χ., ς. 172.) γ) ςτα ςυναιςκιματα που 
εκφράηουν οι μακθτζσ, θ αλλθλεπίδραςθ μακθτϊν κακθγθτϊν είναι ενςωματωμζνθ 
ςτα ςυναιςκιματα που δθμιουργικθκαν ςτουσ μακθτζσ (Jackson, 1968; Damasio, 
1994; Cooper & Brna, 2002). δ) ςτον περιβάλλοντα χϊρο (ανκρωπογενζσ περιβάλλον), 
άλλοι παράγοντεσ που επθρεάηουν είναι το μζγεκοσ των τάξεων και θ διαρρφκμιςθ 
των επίπλων (Deutsch, 2004).  

Ψο Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν (είτε ωσ κουλτοφρα ςυγκεκριμζνθσ 
ςχολικισ μονάδα είτε ωσ επικρατοφςα κουλτοφρα ςε μία κοινωνία είτε ωσ κυρίαρχθ 
κουλτοφρα -Λδεολογικόσ Πθχανιςμόσ του Ξράτουσ- που εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα 
ςυγκεκριμζνθσ κυρίαρχθσ ομάδασ –ελίτ-) καταςκευάηεται από το ίδιο το άτομο μζλοσ 
ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ μζςα από τθ διαλεκτικι ςχζςθ του -φανταςτικι ι 
πραγματικι- με ζνα κοινωνικό αντικείμενο. Για τον λόγο αυτό χρθςιμοποιοφμε 
ποιοτικζσ μεκόδουσ για τον εντοπιςμό του περιεχομζνου του (π.χ. αδόμθτεσ 
ςυνεντεφξεισ) αναηθτϊντασ τισ ομοιότθτεσ των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων των 
μελϊν τθσ κοινωνικισ ομάδασ διερεφνθςθσ56.  

Αποτελεί δε παράγοντα ανεξάρτθτο από τθ βοφλθςθ των υποκειμζνων ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία και γι αυτό αποτελεί αντικείμενο τθσ Ξοινωνιολογίασ τθσ 
Εκπαίδευςθσ. Για τον λόγο αυτό χρθςιμοποιείται ςτθ μελζτθ του Υαράλλθλου 
Υρογράμματοσ Χπουδϊν ο όροσ κοινωνικοποίθςθ αντί του όρου αγωγι ωσ όροσ 
ευρφτεροσ και περιεκτικότεροσ.  

                                                                                                                                                                          
οποίεσ λειτουργοφν με τθν ςειρά τουσ εισ βάροσ τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ ιςότθτασ και τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ. 
56

 Αντίκετα, με τον εντοπιςμό των ςτάςεων, οι οποίεσ εξετάηονται και αναλφονται ςυνικωσ με 
ποςοτικζσ μεκόδουσ (π.χ. ερωτθματολόγια). Θ Χτάςθ αποτελεί τθν απάντθςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
ερζκιςμα ενόσ ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ αντικειμζνου, που προζρχεται από το κοινωνικό περιβάλλον 
ςτο οποίο είναι ενταγμζνο το άτομο. 
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2.5. Αλλαγι τθσ Σχολικισ Κουλτοφρασ –Αλλαγι Κουλτοφρασ Οργανιςμοφ 

Θ μεταςτροφι αυτι προχποκζτει: «α) τθν φπαρξθ διευκυντι και ομάδασ 
εκπαιδευτικϊν προςανατολιςμζνων προσ τθν πλιρθ μεταςτροφι, β) ςαφι αντίλθψθ 
για το ποφ χρειάηεται να πάει θ οργάνωςθ, γ) ζνα μοντζλο για το πϊσ κα γίνει θ 
αλλαγι τθσ κουλτοφρασ δ)θ δφναμθ για να εφαρμοςτεί το μοντζλο αυτό. Αν λείπει μια 
από τισ προχποκζςεισ αυτζσ το μοντζλο κα αποτφχει». (Ξάντασ, 1995, ς. 97 & 99) 

Επίςθσ μεταςτροφι επιφζρει θ ειςαγωγι Ρζων Ψεχνολογιϊν (Θ/Ω, Διαδίκτυο) 
ςτο τρόπο: α) με τον οποίο αςκείται θ διοίκθςθ, β) με τον οποίο επικοινωνοφν ςτθν 
πράξθ οι κακθγθτζσ μεταξφ τουσ, οι κακθγθτζσ με τουσ μακθτζσ και οι μακθτζσ 
μεταξφ τουσ, και γ) ςτισ διαδικαςίεσ καταχϊρθςθσ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων, 
υπομνθμάτων κτλ. Σι διευκυντζσ, οι κακθγθτζσ και οι μακθτζσ μζςα από αυτζσ τισ 
διαδικαςίεσ εξαναγκάηονται να ξαναςκεφτοφν από τθν αρχι το νόθμα οριςμζνων 
διαδικαςιϊν, κακϊσ και τον καλφτερο τρόπο διεκπεραίωςισ τουσ. Αυτό αναφζρεται 
όχι τόςο ςτθ μεκοδολογία, τα εποπτικά μζςα, ι το ςτιλ διδαςκαλίασ, χωρίσ όμωσ και 
να αποκλείεται κάτι τζτοιο (Ξαβαλλιεράτου, 2006· Ξάντασ, 1995· Δαφζρμοσ, 2009· 
Ηαβλάνοσ, 2003).  
 
2.6. Το Ραράλλθλο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο Ελλθνικό Ραραδοςιακό Σχολείο 

Αν και θ παραδοςιακι εκμάκθςθ των Οατινικϊν και των Αρχαίων Ελλθνικϊν που 
διδάςκονταν ι και διδάςκονται ςτείρα και μθχανικά, με ςκοπό οι μακθτζσ να 
αποκτιςουν ςυνικειεσ όπωσ θ επιμζλεια, θ ακρίβεια και μία θκικι ςυμπεριφορά 
αναφορικά με το ςϊμα, κακϊσ και ψυχικι προςιλωςθ ςε οριςμζνα πράγματα, ζχει 
περιοριςτεί, ςιμερα, ςφμφωνα με τον Gramsci (ςτο Ρόβα-Ξαλτςοφνθ, 2010, ς. 174), 
τον ρόλο αυτό τον ςυνεχίηουν και άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όπωσ είναι τα 
Πακθματικά και τα «Φυςικομακθματικά» που υποβάλλουν τουσ μακθτζσ ςε 
μακροςκελείσ ςειρζσ αςκιςεων και διαγωνιςμάτων και προάγουν τθν άποψθ -
διαμορφϊνουν ιδεολογία- ότι οι αςκιςεισ είναι θ πεμπτουςία των Πακθματικϊν και 
γενικότερα των μακθμάτων αυτϊν. Ψα μακιματα των Πακθματικϊν ςε κακαρι 
μορφι ι υποκρυπτόμενα ςε μια ποικιλία μακθμάτων, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ 
μακιματα «Φυςικϊν Επιςτθμϊν» και «Ψεχνολογίασ», μεταξφ αυτϊν και τα μακιματα 
που ςχετίηονται με τθν Υλθροφορικι και τισ ΨΥΕ, προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ να 
δεχτοφν τθ λειτουργία τθσ «μθχανικισ ορκολογικότθτασ» ςτθ ηωι τουσ. Χφμφωνα με 
τον Descartes (2003), τα Πακθματικά, θ λογικι και θ υπολογιςιμότθτα ζχουν υπάρξει 
φορείσ τθσ μθχανιςτικισ ςκζψθσ. Τπωσ θ γνϊςθ τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ, ζτςι 
και θ προετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και θ εκμάκθςθ των 
Πακθματικϊν μπορεί να είναι μια από τισ «βαςικζσ λειτουργίεσ» που χρειάηεται να 
εςωτερικεφςουν τα μζλθ μιασ ρευςτισ κοινωνικισ οργάνωςθσ, λόγω των ταχφτατων 
κοινωνικϊν μεταβολϊν. Χυγκεκριμζνα, μποροφμε να ςκεφτοφμε τθν προετοιμαςία 
για ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ -όπου θ 
ατομικι επίδοςθ κακορίηει τθν πρόςβαςθ ι όχι ςε ςχολι προτίμθςθσ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ όπωσ και τθ μακθματικι εκπαίδευςθ ωσ πεικάρχθςθ των 
μακθτϊν, ϊςτε να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ που διαςφαλίηουν τθν τάξθ ςε μια 
κοινωνία. Αυτόσ μπορεί να είναι ο πραγματικόσ (παράλλθλοσ) αφανισ λόγοσ που οι 
μακθτζσ υπόκεινται ςε μακροςκελείσ και πολυάρικμεσ ςειρζσ αςκιςεων και 
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διαγωνιςμάτων, το χαρακτθριςτικό άλλωςτε τθσ ςχολικισ μακθματικισ παράδοςθσ 
ςτθ χϊρα μασ (Skovsmose, 2008). 
 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Ψο Υαράλλθλο Υρόγραμμα Χπουδϊν δθλϊνει τθν φπαρξθ ενόσ κοινωνικοφ 
φαινομζνου, το οποίο κακορίηει το πραγματικό Υρόγραμμα Χπουδϊν που υλοποιείται 
ςτο πλαίςιο μίασ ςχολικισ μονάδασ. Θ μελζτθ του περιεχομζνου που μεταδίδεται 
(παράγεται) ςτθν πράξθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ξεπερνά τον μεμονωμζνο 
εκπαιδευτικό, και το περιεχόμενο του Επίςθμου Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ και 
ςυνδζεται με τθ ςτακερότθτα ι τθ μεταβολι τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ και όχι μόνο. Σι τρόποι και οι κανόνεσ επικοινωνίασ, θ οργανωτικι 
δομι του ςχολείου, θ αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και οι ατομικζσ και 
ςυλλογικζσ τουσ αναπαραςτάςεισ μασ δείχνουν το τι πραγματικά αναπαράγεται μζςα 
ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Ψο τι μακαίνεται τελικά ςτα ςχολεία είναι αποτζλεςμα του 
Υαράλλθλου Υρογράμματοσ Χπουδϊν γι’ αυτό και είναι κρίςιμθ θ μελζτθ του. Ενϊ 
είναι εφκολο να γίνουν αλλαγζσ ςτθ χριςθ των εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ, είναι 
πολφ δφςκολο να γίνουν αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα αντιλιψεων και ςτισ ςτάςεισ που 
κακορίηουν τον εργαςιακό ρόλο των εκπαιδευτικϊν, τον τρόπο διοίκθςθσ των 
ςχολικϊν μονάδων και το ςυνολικό ςφςτθμα αξιϊν των μελϊν τουσ, δθλαδι τθν 
κουλτοφρα τουσ.  
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Περίλθψθ 

Θ ςθμαντικότθτα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν Ειδικισ και Γενικισ αγωγισ 
καταγράφεται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, αλλά θ εφαρμογι τθσ ςυναντά εμπόδια. 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των κακθγθτϊν 
Γενικισ Αγωγισ(ΓΑ) και Ραράλλθλθσ Στιριξθσ (ΡΣ) ςτθ Δ/κμια Εκπ/ςθ για τα εμπόδια 
που ςυναντοφν ωσ προσ τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ, και θ καταγραφι των δικϊν τουσ 
προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων αυτϊν. Το δείγμα αποτζλεςαν 20 
κακθγθτζσ ΡΣ και 20 ΓΑ. Θ ανάλυςθ των ερωτθματολογίων ζδειξε ότι οι κακθγθτζσ ΡΣ 
προτάςςουν ωσ εμπόδια, τθ δυςκολία ςυνεργαςίασ (ζλλειψθ γνϊςθσ των κακθγθτϊν 
ΓΑ για ςυνεργαςία και ανυπαρξία κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ ςτα ςχολεία). Οι 
κακθγθτζσ ΓΑ προτάςςουν τα εμπόδια που αναφζρονται ςτθ δομι του εκπαιδευτικοφ 
μασ ςυςτιματοσ (ακατάλλθλα βιβλία, μζκοδοι, πίεςθ για κάλυψθ φλθσ, ζλλειψθ 
χρόνου). Οι προτάςεισ όλων επικεντρϊνονται ςτθν ενθμζρωςθ και διαρκι 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν Γενικισ και Ραράλλθλθσ Στιριξθσ ςε κζματα 
αναπθρίασ και ςυνεργαςίασ.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν, εμπόδια. 

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Χτισ ςχολικζσ μονάδεσ οι εκπαιδευτικοί τθσ Γενικισ Αγωγισ (ΓΑ) κακθμερινά 
αντιμετωπίηουν πολφπλοκεσ καταςτάςεισ Αυτι θ πολυπλοκότθτα ςυνίςταται τόςο 
ςτον αυξανόμενο αρικμό μακθτϊν με περιςςότερα και πιο ςφνκετα προβλιματα, που 
χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ, όςο και ςτθ δυςκολία των εκπαιδευτικϊν να 
ανταποκρικοφν ςτισ ποικίλεσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ (Sinderal, 1995). Χε αυτζσ τισ 
δφςκολεσ καταςτάςεισ, θ αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ είναι επιβεβλθμζνθ.  

Θ αναγκαιότθτα αυτι προβάλλεται ζντονα και ςυςτθματικά ςτθ διεκνι 
ερευνθτικι βιβλιογραφία των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων (Morocco, 
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& Aguilar, 2004). Θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν επιφζρει ςθμαντικά οφζλθ 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ: α) προωκεί αλλαγζσ ςτο ρόλο των εκπαιδευτικϊν μζςα ςτο 
ςχολείο, β) ςυμβάλλει ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και ταυτότθτα (Beauchamp, 
&Thomas, 2009) και γ) προάγει ωσ ςτρατθγικι τθν ζνταξθ των μακθτϊν με αναπθρία 
και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ (ΕΕΑ) ςτο Γενικό ςχολείο (Turnbull, Turnhbull, & 
Wehmeyer, 2007).  
 

2. Εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν 

Θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ εκπαιδευτικϊν Γενικισ και Ειδικισ 
Αγωγισ ςυναντά εμπόδια. Χτθν Ελλάδα, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ επικεντρϊνονται 
ςτθν Υ/κμια Εκπ/ςθ καταγράφοντασ ωσ εμπόδια, το χάςμα που υπάρχει μεταξφ 
νομοκεςίασ και ζλλειψθσ προετοιμαςίασ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (Ηϊνιου-
Χιδζρθ, &Ρτεροποφλου-Ρτζρου, 2008), τισ παγιωμζνεσ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν 
γενικισ αγωγισ (Βλάχου, Διδαςκάλου, & Ππζλιου, 2004. Strogilos, Nikolaraizi,  
&Tragoulia, 2012), αλλά και τθν ζλλειψθ εξειδικευμζνων γνϊςεων, που εκδθλϊνεται 
ωσ άρνθςθ/ ζλλειψθ διάκεςθσ για ςυνεργαςία, τθν πίεςθ χρόνου και φλθσ  και τθ 
ςοβαρότθτα τθσ  κατάςταςθσ του παιδιοφ (Βενιανάκθ, &Ρτοφλια, 2015).  

 Τμωσ,  ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπ/ςθ τα εμπόδια αυτά είναι μεγαλφτερα. Χτθ 
Δ/κμια Εκπ/ςθ θ μετακίνθςθ των κακθγθτϊν Υ.Χ. από ςχολείο ςε  ςχολείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ για «κάλυψθ» ωραρίου δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθν 
εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν (Venianaki, & Zervakis, 2015). Χτθ διεκνι 
βιβλιογραφία, αναφζρονται  ποικίλα  εμπόδια, όπωσ θ επικζντρωςθ ςτο  γνωςτικό 
περιεχόμενο, θ ανάγκθ για ανεξάρτθτθ μελζτθ, ο ταχφτεροσ ρυκμόσ τθσ διδαςκαλίασ, 
θ ανάγκθ για υψθλι βακμολογία, οι ςχολικζσ εξετάςεισ, αλλά και οι λιγότερο κετικζσ 
ςτάςεισ των κακθγθτϊν (Mastropieri, & Scruggs, 2001). Σι ίδιοι οι κακθγθτζσ Γενικισ 
και Ειδικισ Αγωγισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αναφζρουν τθν φπαρξθ 
επιπρόςκετων εμποδίων, όπωσ μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν/τριϊν μζςα ςτισ τάξεισ, 
αλλαγι τμιματοσ κακθμερινά, μεγάλο μζγεκοσ του ςχολείου και αςαφείσ ρόλοι των 
εκπαιδευτικϊν γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) (Moore, &Keefe, 
2001, in Keefe, Moore, & Duff, 2004). Θ αςάφεια των ρόλων με αποτζλεςμα τθν 
ζλλειψθ ιςοτιμίασ είναι εμφανισ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ με εμπειρία ςτθ 
ςυνδιδαςκαλία. Σι εκπαιδευτικοί Γενικισ Αγωγισ τείνουν να κεωροφν τουσ εαυτοφσ 
τουσ «κατζχοντεσ» του γνωςτικοφ αντικειμζνου και περιεχόμενου τθσ φλθσ και 
κεωροφν  τουσ εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ ότι δεν διακζτουν επαρκείσ γνϊςεισ για το ςχολικό 
πρόγραμμα ςτο Γυμνάςιο. Πε τθ ςειρά τουσ, οι ΕΑΕ κακθγθτζσ ςυχνά αιςκάνονται ότι 
αντιμετωπίηονται ωσ εκπαιδευτικοί υποςτιριξθσ αντί για κακθγθτζσ και δεν 
αναγνωρίηονται για τθν εμπειρία τουσ κατά τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν (Keefe, & Moore, 2004).Σι Walter-Thomas, (1997) αναφζρουν κι άλλα 
εμπόδια, ωσ προσ τθ ςυνδιδαςκαλία, όπωσ τθν ζλλειψθ χρόνου για κοινό ςχεδιαςμό 
προγράμματοσ, το επιβαρυμζνο πρόγραμμα του μακθτι ςτθ Δ/κμια, τθν ζλλειψθ 
υποςτιριξθσ (administrative support) και τθν ζλλειψθ ευκαιριϊν για ανάπτυξθ του 
προςωπικοφ. Σι Teemant, Bernhardt & Rodriguez-Munoz (1996) επικεντρϊνονται ςε 
παράγοντεσ που ςυνδζονται με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ δομι του οποίου δεν 
ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία, επιςθμαίνοντασ τισ προκαταλιψεισ τθσ κοινωνίασ για τθν 
ςυνεκπαίδευςθ (inclusive education), οι οποίεσ  χρειάηεται να αντιμετωπιςτοφν.  
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Πε βάςθ τα παραπάνω και με δεδομζνο τθν πολυπλοκότθτα τθσ κατάςταςθσ 
που αντιμετωπίηουν οι κακθγθτζσ κακθμερινά ςτο ςχολείο, επιχειρείται θ διερεφνθςθ 
των αντιλιψεων των εμποδίων που ςυναντοφν οι κακθγθτζσ Γενικισ Αγωγισ και ΥΧ 
κακϊσ και καταγραφι των προτάςεων τουσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων 
αυτϊν.   

 

3. Μζκοδοσ 

3.1. Ερευνθτικό εργαλείο 

Ωσ ερευνθτικό εργαλείο χρθςιμοποιικθκε ζνα ερωτθματολόγιο, που 
αποτελοφνταν από δφο μζρθ: α) Ψμιμα του πρϊτου μζρουσ αποτζλεςαν τα εμπόδια 
ςτθ ςυνεργαςία και β) καταγραφι προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων 
αυτϊν (ανοιχτι ερϊτθςθ). Υροθγικθκε πιλοτικι ζρευνα για τον προςδιοριςμό των 
εμποδίων ςτθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν. Χυγκεκριμζνα δόκθκαν ανοιχτζσ 
ερωτιςεισ, ϊςτε να καταγραφοφν όλα τα εμπόδια, που ςυναντοφν οι εκπαιδευτικοί 
ςτθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ μζςα ςτθν τάξθ. Αναφζρκθκαν 18 
εμπόδια λειτουργικισ, διοικθτικισ φφςθσ, κακϊσ και εμπόδια που αφοροφςαν το 
περιεχόμενο τθσ ςυνεργαςίασ (είδοσ, ποιότθτα) και τθ δομι του εκπαιδευτικοφ μασ 
ςυςτιματοσ. Ψο τελικό ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από 14 προτάςεισ που 
περιζγραφαν τα εμπόδια ςτθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν. Σι ερωτϊμενοι ζπρεπε 
να δθλϊςουν το βακμό ςθμαντικότθτασ του εμποδίου που περιζγραφε θ πρόταςθ ςε 
μία αρικμθτικι κλίμακα (1-5)».  Σ ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ εςωτερικισ ςυνοχισ του 
ερωτθματολογίου ιταν υψθλόσ (δείκτθσ Cronbach’s alpha= 0.894). 

Χτο δεφτερο μζροσ οι κακθγθτζσ ζπρεπε να καταγράψουν προτάςεισ ςχετικά με 
τθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων ωσ προσ τθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν 
μεταξφ τουσ. Για τθν επεξεργαςία των απαντιςεων  ακολουκικθκε θ μζκοδοσ τθσ 
ποιοτικισ ανάλυςθσ περιεχομζνου (content analysis). Θ ανάλυςθ περιεχομζνου,  που 
πραγματοποιείται ςτθν ποιοτικι ζρευνα (Βάμβουκασ, 1998, Bell, 1997), είναι εξ’ 
οριςμοφ αντικειμενικι, αφοφ θ κάκε απάντθςθ δεν υπόκειται ςτθν προςωπικότθτα 
του ερευνθτι (κριτιριο αντικειμενικότθτασ) (Βάμβουκασ, 1998). Ξαμία απάντθςθ των 
κακθγθτϊν δεν κωδικοποιικθκε ςε δφο κατθγορίεσ (κριτιριο αμοιβαίου 
αποκλειςμοφ) και όλεσ οι ςχετικζσ απαντιςεισ εξαντλικθκαν με τθν κατάταξι τουσ ςε 
κατθγορίεσ (κριτιριο εξαντλθτικότθτασ).  
 
3.2. Συμμετζχοντεσ και διαδικαςία 

Χτθν παροφςα ζρευνα, πιραν μζροσ 20 κακθγθτζσ Γενικισ Αγωγισ(Ρ=6 άντρεσ 
και Ρ=12 Γυναίκεσ) και 20 κακθγθτζσ Υ.Χ. (Ρ=2 άντρεσ και Ρ=18 γυναίκεσ), οι οποίοι 
εργάηονταν ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα Γυμνάςιο-Οφκειο ι ΕΥΑΟ, ςτθν οποία φοιτοφν 
μακθτζσ που ζχουν Ξακθγθτι Υ.Χ. Επιλζχκθκαν ςχολεία τθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, από τθν 
Υεριφζρεια Ξριτθσ, Ξεντρικισ Πακεδονίασ και Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ. 
Σι κακθγθτζσ Υ.Χ. και οι κακθγθτζσ τθσ Γενικισ τάξθσ ενθμερϊκθκαν για το ςκοπό τθσ 
ζρευνασ αυτισ και ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο χωριςτά. Χτθ ςυνζχεια, ςτο 
δεφτερο μζροσ, οι κακθγθτζσ κλικθκαν να καταγράψουν τισ προτάςεισ τουσ για 
αντιμετϊπιςθ των εμποδίων αυτϊν ωσ προσ τθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν. 
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4. Αποτελζςματα 

4.1. Αντιλιψεισ Κακθγθτϊν Ρ.Σ. και Κακθγθτϊν Γενικισ Αγωγισ για τα εμπόδια  

ςτθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν 

Θ ανάλυςθ των απαντιςεων των κακθγθτϊν ζδειξε ότι οι κακθγθτζσ Υ.Χ. 
επικεντρϊνονται ςε εμπόδια ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ τθν 
ζλλειψθ γνϊςθσ για ςυνεργαςία από τον άλλο ςυνάδελφο μζςα ςτθν τάξθ (Μ.Ο. 
=4.05, Τ.Α.=1.53), τθν ανυπαρξία τθσ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ ςτα ςχολεία (Μ.Ο=2.25, 
Τ.Α=1.97), τθν άρνθςθ για ςυνεργαςία (Μ.Ο.=1.90, Τ.Α=1.65) και τθν αςάφεια των 
ρόλων των δφο κακθγθτϊν μζςα ςτθν τάξθ (Μ.Ο=0.95, Τ.Α=1.53). 

Χε χαμθλότερθ κατάταξθ βρίςκονται τα χαρακτθριςτικά ςχετικά με τθ δομι του 
εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, όπωσ ακαταλλθλότθτα βιβλίων και μεκόδων για τουσ  
μακθτζσ με αναπθρία (Μ.Ο.=.85, Τ.Α=1.38), ζλλειψθ χρόνου (Μ.Ο.=.85, Τ.Α.=1.38), 
πίεςθ για κάλυψθ τθσ φλθσ (Μ.Ο.=.85, Τ.Α.=1.38) και μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν μζςα 
ςτθν τάξθ (Μ.Ο=.25, Τ.Α=.63). Σι κακθγθτζσ Υ.Χ. ςθμειϊνουν επιπλζον ότι 
χαρακτθριςτικά του μακθτι, όπωσ θ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ του 
μακθτι(Μ.Ο.=.20, Τ.Α.=.69)και το χαμθλό γνωςτικό επίπεδο του μακθτι μα αναπθρία 
(Μ.Ο.=.20, Τ.Α.=.69) αποτελοφν εμπόδια ςτθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν πρακτικϊν 
μεταξφ των δφο κακθγθτϊν μζςα ςτθν τάξθ, κακϊσ και θ διάςταςθ απόψεων μεταξφ 
των δφο κακθγθτϊν (Μ.Ο=.15, Τ.Α.=.67).  

Σι κακθγθτζσ Γενικισ Αγωγισ προτάςςουν τα εμπόδια ςχετικά με τθ δομι του 
εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, όπωσ πίεςθ για κάλυψθ φλθσ(Μ.Ο.=3.55, 
Τ.Α.=1.50),ακαταλλθλότθτα βιβλίων και μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται για τουσ 
μακθτζσ με αναπθρία (Μ.Ο.=3.55, Τ.Α.=1.50), κακϊσ και ζλλειψθ χρόνου (Μ.Ο=2.95, 
Τ.Α.=1.46). Ακολουκεί θ ζλλειψθ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ (Μ.Ο=2.10, Τ.Α.=1.37) και θ 
άρνθςθ των ςυναδζλφων τουσ για ςυνεργαςία (Μ.Ο=1.35, Τ.Α.=1.95), ενϊ ςε 
χαμθλότερθ κατάταξθ βρίςκεται ο μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν μζςα ςτθν 
τάξθ(Μ.Ο=.60, Τ.Α.=.82) και θ διάςταςθ απόψεων μεταξφ τουσ (Μ.Ο=.60, Τ.Α.=.82). Σι 
μθ διακριτοί ρόλοι μζςα ςτθν τάξθ (Μ.Ο=.35, Τ.Α.=1.18) και θ ζλλειψθ γνϊςθσ 
ςυνεργαςίασ (Μ.Ο=.30, Τ.Α.=.80) αναφζρονται ωσ εμπόδια, αλλά βρίςκονται ςε 
χαμθλι κατάταξθ. Χαρακτθριςτικά επικεντρωμζνα ςτο μακθτι, όπωσ χαμθλζσ 
γνωςτικζσ δυνατότθτεσ του(Μ.Ο=.15, Τ.Α.=.36)και  ςοβαρότθτα κατάςταςισ του 
(Μ.Ο=.05, Τ.Α.=.22)  ελάχιςτα αναφζρονται. 

 
4.2. Ρροτάςεισ των κακθγθτϊν για αντιμετϊπιςθ των εμποδίων 

Σι κεματικζσ κατθγορίεσ που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων 
των ςυμμετεχόντων (Ρ=40) ιταν οι ακόλουκεσ: α) Ενθμζρωςθ για τθν Υαράλλθλθ 
Χτιριξθ, β) επιμόρφωςθ κακθγθτϊν για κζματα ςυνεργαςίασ ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα και γ)  ελαχιςτοποίθςθ μετακίνθςθσ των κακθγθτϊν ςε πολλά ςχολεία. 

Α. Ενθμζρωςθ για τθν Ρ.Σ. Θ ςτιριξθ των μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία ςτο 
Γενικό Χχολείο μζςω του κεςμοφ τθσ Υ.Χ. ςε μακθτζσ με αναπθρία ςτθ Δ/κμια Εκπ/ςθ 
παρουςιάηει ραγδαία αφξθςθ τα τελευταία χρόνια με αποτζλεςμα να ζχει βρει 
απροετοίμαςτθ τθ ςχολικι κοινότθτα ωσ προσ τθ βζλτιςτθ υλοποίθςι τθσ.  



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-187- 

 

«Χρειάηεται να γίνει ενθμζρωςθ όλων… των κακθγθτϊν Γενικισ Αγωγισ (1, 4, 10, 
20, 21, 37, 38) και των διευκυντϊν για το τι είναι παράλλθλθ ςτιριξθ, αλλά και των 
γονζων…» (Κ.Ρ.Σ 11, 12, 19). 

Θ αναγκαιότθτα τθσ ενθμζρωςθσ ςθματοδοτεί τθν ευκφνθ των ςτελεχϊν 
εκπαίδευςθσ και άλλων φορζων, επειδι ςε πολλά ςχολεία υπάρχει παντελισ άγνοια 
όχι για τθ ςυνεργαςία των δφο κακθγθτϊν μζςα ςτθν τάξθ, αλλά και για το μακθτι με 
αναπθρία και τισ ανάγκεσ του. Επιπλζον, θ ενθμζρωςθ μπορεί να πραγματοποιείται 
μζςω ςυναντιςεων ςτο ςχολείο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Ρεριςςότερθ ενθμζρωςθ και για το μακθτι και τισ ανάγκεσ του από τουσ 
ειδικοφσ φορείσ (Κ.Γ.Τ 27)… Συναντιςεισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (Κ.Γ.Τ. 35, 36)…  
εκτόσ από τισ προγραμματιςμζνεσ γενικζσ ςυνεδριάςεισ, ενθμζρωςθ όλων των 
κακθγθτϊν από τθν κεντρικι διεφκυνςθ για όλα τα κζματα που αφοροφν αυτοφσ τουσ 
μακθτζσ και προγραμματιςμόσ παρουςιάςεων ι ςεμιναρίων από τουσ ςυμβοφλουσ 
Ειδικισ Αγωγισ προσ όλουσ τουσ κακθγθτζσ…. (Κ.Γ.Τ.35). 

Β. Επιμόρφωςθ.  Θ επιμόρφωςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα προτάςςεται 
ςχεδόν από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, των οποίων οι απαντιςεισ 
διαφοροποιοφνται ωσ προσ το περιεχόμενο και τθ μορφι τθσ επιμόρφωςθσ.  
«Επιμόρφωςθ»ςε τακτά χρονικά διαςτιματα… με προγράμματα (Κ.Ρ.Σ. 2, 3, 5), με τθ 
μορφι ςεμιναρίων (Κ.Γ.Τ.32),  ςτα μοντζλα ςυνδιδαςκαλίασ, (Κ.Ρ.Σ 8, 17)… ςε κζματα 
αναπθρίασ (Κ.Ρ.Σ. 15) (Κ.Γ.Τ 24 26). 

Πάλιςτα αναφζρεται ότι θ επιμόρφωςθ μπορεί να ξεκινιςει ςτθν αρχι τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευτικϊν φορζων και 
Ωπθρεςιϊν.  

Στθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και για κζματα διαχείριςθσ από ειδικοφσ 
Ψυχικισ Υγείασ (Κ.Ρ.Σ. 7).Οι κακθγθτζσ χρειάηονται ςτιριξθ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν. 

Γ. Ελαχιςτοποίθςθ μετακίνθςθσ ςε πολλά ςχολεία. Θ ςυνεργαςία εμποδίηεται 
όταν οι  κακθγθτζσ Υ.Χ. καλοφνται να μετακινοφνται από ςχολείο ςε ςχολείο, αφοφ 
υποςτθρίηουν μακθτζσ που βρίςκονται ςε τρία ι και τζςςερα ςχολεία για τθν κάλυψθ 
ωραρίου. Χυνεπϊσ, είναι αρκετά δφςκολο να βρεκεί χρόνοσ για ςυνεργαςία παρά 
μόνο μζςα ςτθν τάξθ. 

«Σε τρία-τζςςερα ςχολεία….. για κάλυψθ ωραρίου…»; (ΚΡΣ 1,7, 9, 15). 
 

5. Συηιτθςθ 

Ψα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα εμπόδια που ςυναντοφν οι κακθγθτζσ Υ.Χ. 
αναφζρονται ςτθ «δυςκολία ςυνεργαςίασ» με τουσ κακθγθτζσ Γ.Α. Θ ζλλειψθ γνϊςθσ 
για ςυνεργαςία ςυγκεντρϊνει τθν πρϊτθ επιλογι (το πιο ςθμαντικό εμπόδιο) του 55% 
του δείγματοσ των κακθγθτϊν Υ.Χ, χωρίσ να παραγνωρίηεται θ ανυπαρξία κουλτοφρασ 
ςυνεργαςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα και θ άρνθςθ για ςυνεργαςία από τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ. Σι κακθγθτζσ Υ.Χ. καλοφνται να ςυνεργαςτοφν με τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ χωρίσ να ζχει προετοιμαςτεί θ ςχολικι μονάδα για τθ ςυνεργαςία 
αυτι (Ηϊνιου-Χιδζρθ, & Ρτεροποφλου-Ρτζρου, 2008). Θ άγνοια για ςυνεργαςία και 
πϊσ αυτι υλοποιείται μζςα ςτθν τάξθ μεταξφ των δφο εκπαιδευτικϊν είναι δυνατόν 
να  εκδθλϊνεται ωσ άρνθςθ και  ζλλειψθ διάκεςθσ για ςυνεργαςία (Βενιανάκθ, & 
Ρτοφλια, 2015).Αν και τα εμπόδια, τα οποία αποδίδονται  ςτθ δομι του 
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εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ θ ζλλειψθ χρόνου και θ πίεςθ για κάλυψθ φλθσ, 
ακατάλλθλα βιβλία και μζκοδοι, κατατάςςονται χαμθλότερα, εντοφτοισ επιλζγονται 
ωσ ςθμαντικά. 

 Σι κακθγθτζσ Γενικισ Αγωγισ προτάςςουν τα εμπόδια που αναφζρονται ςτθ 
δομι του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, όπωσ ακαταλλθλότθτα βιβλίων και 
μεκόδων διδαςκαλίασ για μακθτζσ με αναπθρία (35% των κακθγθτϊν ΓΑ, το επιλζγει 
ωσ πιο ςθμαντικό εμπόδιο από όλα), επικζντρωςθ ςτθν «φλθ» και τθν κάλυψι τθσ,  
ςτο «χρόνο» που δεν επαρκεί(Walter-Thomas, 1997), αλλά και ςτθν ανυπαρξία 
ανάπτυξθσ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ ςτα ςχολεία. Χε χαμθλότερθ κατάταξθ 
βρίςκονται τα εμπόδια ςχετικά με τθν άρνθςθ για ςυνεργαςία και ςτθ διάςταςθ 
απόψεων  με τουσ κακθγθτζσ Υαράλλθλθσ Χτιριξθσ, κακϊσ και ςτο μεγάλο αρικμό 
των μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ. Χθμειϊνεται, ότι θ ανυπαρξία ανάπτυξθσ κουλτοφρασ 
ςυνεργατικϊν πρακτικϊν μεταξφ κακθγθτϊν Γ.Α και Υ.Χ.  ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και θ 
πίεςθ για κάλυψθ τθσ φλθσ δθλϊκθκαν ωσ ςθμαντικά ι πολφ ςθμαντικά εμπόδια και 
από τισ δφο ομάδεσ εκπαιδευτικϊν. 

Χυμπεραςματικά, οι κακθγθτζσ Γενικισ τάξθσ προτάςςουν τθ δομικι αλλαγι του 
εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, ϊςτε να υλοποιθκεί θ ςυνεργαςία κακθγθτϊν Γενικισ 
και Ειδικισ Αγωγισ. Σι κακθγθτζσ Υ.Χ., με δεδομζνο ότι ςτο ςφνολο τουσ είναι νζοι 
χωρίσ διδακτικι εμπειρία ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ, επικεντρϊνονται ςτθν εφαρμογι 
τθσ ςυνεργαςίασ, τθν οποία καλοφνται να υλοποιιςουν μζςα ςτθν τάξθ και αποδίδουν 
τα εμπόδια - με χαμθλότερθ κατάταξθ- ςτθ δομι του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ.  
 

6. Συμπεράςματα-Ρροτάςεισ 

Θ ζνταξθ των μακθτϊν με αναπθρία ι και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο 
Γενικό ςχολείο είναι αδφνατον να επιτευχκεί, εάν δεν ςυνεργαςτοφν ουςιαςτικά οι 
εκπαιδευτικοί. Τμωσ οι κακθγθτζσ ςυναντοφν μια ςειρά από εμπόδια ςτθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία. Ψα εμπόδια που αναφζρουν οι κακθγθτζσ, είναι υπαρκτά και 
επθρεάηουν τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ψο γενικό ςχολείο 
χρειάηεται να επαναπροςδιορίςει ςκοποφσ και ςτόχουσ και λόγω τθσ ριηικισ 
μεταβολισ των οικονομικϊν, εργαςιακϊν, πολιτικϊν και πολιτιςμικϊν δομϊν τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ. Γι αυτό, είναι ζκδθλθ θ ανάγκθ για αλλαγζσ ςε κεςμικό, δομικό, 
λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Σι αλλαγζσ 
αυτζσ κα πρζπει να είναι προσ τθν κατεφκυνςθ αλλαγισ κουλτοφρασ και ςτάςεων των 
εκπαιδευτικϊν με ςκοπό τθν άρςθ των εμποδίων για τθν «ενταξιακι εκπαίδευςθ». Χε 
αυτζσ τισ αλλαγζσ, ςθμαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίςουν και τα ΞΕ.Δ.Δ.Ω προσ 
τθν ανάπτυξθ μεγαλφτερθσ και ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ με τισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

Θ ςυςτθματικι και διαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν- κακϊσ και των 
ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ- ςε κζματα ΕΑΕ  και ανάπτυξθσ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν 
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κακθγθτϊν Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ είναι 
αδιαπραγμάτευτα αναγκαία, τόςο για τθ διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων των 
κακθγθτϊν για τθν ενταξιακι εκπαίδευςθ, τθν ενδυνάμωςθ και ιςχυροποίθςθ του 
ρόλου τουσ, όςο και για τθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν 
οικοδόμθςθ ενόσ ςχολείου χωρίσ αποκλειςμοφσ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί άμεςα με 
το ςχεδιαςμό κατάλλθλων ενθμερωτικϊν, επιμορφωτικϊν και εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. 
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Ρεριοριςμοί ζρευνασ 

Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ δεν μποροφν να γενικευτοφν. Σ μικρόσ 
αρικμόσ των ςυμμετεχόντων τόςο ωσ προσ τθν καταγραφι των εμποδίων όςο και των 
προτάςεων των κακθγθτϊν αποτελοφν ζναν από τουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνάσ μασ.  
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Περίλθψθ 

Θ ειςιγθςθ αφορά ςε μια διδακτικι πρόταςθ που ςτόχοσ τθσ είναι να διερευνθκεί το 
ςφνκετο πρόβλθμα τθσ υποςτιριξθσ τθσ μάκθςθσ με τισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ 
και των Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), οι τρόποι ζνταξθσ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν ςτθ 
διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων, και ιδιαίτερα θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ με τθ 
χριςθ και αξιοποίθςθ ςυνεργατικϊν μεκόδων. Για τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του ςτόχου, 
ζχει επιλεγεί το εκπαιδευτικό λογιςμικό CmapTools.  
Το προτεινόμενο ςχζδιο μακιματοσ μπορεί να υλοποιθκεί, ςυνδυάηοντασ και 
αξιοποιϊντασ, με ςυνεργατικζσ μεκόδουσ τα «Φυςικά Δθμοτικοφ» ΣΤ’ τάξθσ, με τισ 
Νζεσ Τεχνολογίεσ και τα μακθςιακά οφζλθ τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των 
εννοιολογικϊν χαρτϊν (Κόμθσ, 2015, ∙Μικρόπουλοσ, 2006) ςτο μάκθμα.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, ςυνεργατικζσ μζκοδοι, 
οικοςφςτθμα 

 
Ειςαγωγι – Οργανόγραμμα διδακτικισ πρόταςθσ 

 

ΩΕΣ 
ΔΛΔΑΣΚΑ

ΛΛΑΣ 

ΦΑΣΕΛΣ 
ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

1θ 
διδακτικι 

ϊρα 
(45 λ.) 

3.1. Ψυχολογικι 
και γνωςτικι 

προετοι-μαςία  
(25 λ.) 

ΒΘΠΑ 1: Θ διερεφνθςθ των πρότερων γνϊςεων (5 λ.) 

ΒΘΠΑ 2: Ξαταγραφι  των ιδεϊν-αναπαραςτάςεων (15 λ.) 

ΒΘΠΑ 3: Ανακοίνωςθ ςτθν τάξθ από τισ ομάδεσ (5 λ.) 

3.2.Ειςαγωγικι 
διδαςκαλία (20 λ.) 

ΒΘΠΑ 4: Διερεφνθςθ, δθμιουργία, ςφγκριςθ, ςυνεργαςία 
και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ (15 λ.) 

ΒΘΠΑ 5: Υροφορικζσ ερωτιςεισ μετά τθ διδαςκαλία (5 λ) 

2θ διδα-
κτικι 

3.3.Εμπζδωςθ– 
Εμβάκυνςθ – 

ΒΘΠΑ 6: Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ και εμβάκυνςθσ  
15 λ.) 

mailto:evidaki8@gmail.com
mailto:stathisst@gmail.com
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ϊρα  
(45 λ.) 

Επζκταςθ (45 λ.) 
ΒΘΠΑ 7:. Δραςτθριότθτα επζκταςθσ τθσ γνϊςθσ (30 λ.) 

3θ 
διδακτικι 

ϊρα 
(45 λ.) 

3.4. Αξιολόγθςθ 
(45 λ.) 

ΒΘΠΑ 8: Χυμπλιρωςθ εννοιολογικοφ χάρτθ (15λ) 

ΒΘΠΑ 9: Διόρκωςθ εννοιολογικοφ χάρτθ (15λ) 

ΒΘΠΑ 10: Γραπτζσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ μετά τθ 
διδαςκαλία (15 λ.) 

ΒΘΠΑ 11: Εργαςία  για το ςπίτι 

 

1. Στόχοι διδακτικισ πρόταςθσ 
 

 Ρα προςεγγίηουν διακεματικά ζνα πρόβλθμα ι ερϊτθμα 

 Ρα ερευνοφν, να παρατθροφν, να εξάγουν ςυμπεράςματα και να βρίςκουν 
λφςεισ. 

 Ρα αναπτφςςουν τθν επιςτθμονικι και κριτικι ςκζψθ 

 Ρα μακαίνουν ςυνδυάηοντασ και αξιοποιϊντασ ςυνεργατικζσ μεκόδουσ και να 
κοινωνικοποιθκοφν  

 Ρα εξοικειωκοφν με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και να χρθςιμοποιοφν με 
μεγαλφτερθ ευχζρεια το λογιςμικό CmapTools.  

 να αποκτιςουν κετικζσ ςτάςεισ, ςυμπεριφορζσ και αξίεσ για το περιβάλλον, 
ανκρωπογενζσ και μθ 

 Ρα κατανοιςουν τα ςτοιχεία (ζμβια και άβια) των οικοςυςτθμάτων.  

 Ρα αναγνωρίηουν και να περιγράφουν ποια ςτοιχεία αποτελοφν ζνα 
οικοςφςτθμα.  

 Ρα διακρίνουν τα ζμβια από τα άβια.  

 Ρα κατανοιςουν τισ λειτουργίεσ ενόσ οικοςυςτιματοσ  

 Ρα κατανοιςουν τισ ςχζςεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ που αναπτφςςονται 
μεταξφ των ςτοιχείων του οικοςυςτιματοσ  

 
2. Μεκοδολογία  

 
Θ βαςικι παιδαγωγικι μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε είναι θ Διερευνθτικι 

μάκθςθ (Inquiry Based Learning) *θ οποία εμπεριζχει τθ μζκοδο project+ και 
προαπαιτεί τθ  Χυνεργατικι Πάκθςθ (Cooperative Learning) και τθν Εποικοδομθτικι 
Πάκθςθ (Constructivist Learning) που αξιοποιεί τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των 
μακθτϊν. 

 

3. Φάςεισ διδαςκαλίασ – Στόχοι διδαςκαλίασ 
 

3.1. 1θ  Διδακτικι ϊρα: Ψυχολογικι και γνωςτικι προετοιμαςία – διάρκεια: 25λ. 

          τόχοσ: Ανίχνευςθ και καταγραφι πρότερων γνϊςεων, ιδεϊν και αναπαραςτάςεων 

      ΒΘΜΑ 1: Δραςτθριότθτα πρόκλθςθσ νοθτικισ κφελλασ– διάρκεια: 5λ. 

          τόχοσ: Θ διερεφνθςθ των πρότερων γνϊςεων 
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 Χτον πίνακα τθσ τάξθσ είναι ιδθ  γραμμζνθ μζςα ςε κφκλο θ λζξθ 

ΟΛΚΟΣΥΣΤΘΜΑ και είναι αναρτθμζνθ μια εικόνα, π.χ. *Εικόνα 1+, για 

ευαιςκθτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/τριϊν.  

α) Ανακοινϊνουμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τι κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν μετά το 
τζλοσ του μακιματοσ… (τουσ ςτόχουσ τθσ ενότθτασ)  
β) Ψουσ παρακινοφμε να παρατθριςουν τθν *Εικόνα 1+  και να πουν:  
«Τι από όςα βλζπετε ς’ αυτό το περιβάλλον είναι ςχετικό με το οικοςφςτθμα;». 
Ξαταγράφονται ςτον πίνακα όλεσ οι ιδζεσ. *Εικόνα 2+. 
 

 

 

 

 
γ) Ψουσ ηθτάμε να ςκεφτοφν και να αναφζρουν προφορικά:  
«Με ποια κριτιρια κα μποροφςαμε να κατθγοριοποιιςουμε όλεσ τισ ιδζεσ που 
ακοφςτθκαν;».  

Σι κατθγορίεσ ταξινόμθςθσ κα είναι ανάλογεσ με τισ πρότερεσ γνϊςεισ-ιδζεσ 
τουσ, π.χ. «Ηϊο», «Φυτό», «Άλλο». 

Βιμα 2: Δραςτθριότθτα ανάδυςθσ και καταγραφισ αναπαραςτάςεων - διάρκεια: 

15λ. 

τόχοσ: Καταγραφι αναπαραςτάςεων 

α) Σι μακθτζσ/τριεσ είναι ιδθ εξοικειωμζνοι με το λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ Cmaptools. Ζτςι ηθτάμε να φτιάξει κάκε ομάδα τον εννοιολογικό  
χάρτθ (Ε.Χ.) τθσ ζννοιασ «Οικοςφςτθμα» με τθ βοικεια του εργαλείου Cmaptools, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ παρακάτω ζννοιεσ (όςεσ ανζφεραν ςτθ κφελλα ιδεϊν, αλλά και 
άλλεσ), και κάποιεσ ςυνδετικζσ λζξεισ [Εικόνα 3+, κακϊσ και τα Β.Π. και Ψ.Ε. Πακ. 
Φυςικϊν Δθμοτικοφ ΧΨϋ. Θ εργαςία κα γίνει ςυνεργατικά, με τθ μζκοδο Think–Pair-
Share) (Σκζψου-Συνεργάςου-Μοιράςου) (Κορδάκθ, 2001), που ςτοχεφει ςτον 
προβλθματιςμό κάκε μακθτι,  χωριςτά,  αρχικά και ςτον εμπλουτιςμό των απόψεων 
των μελϊν τθσ ομάδασ μετά από ςυνεργαςία τουσ ςτθ ςυνζχεια. Για το ςκοπό αυτό 
κρίκθκε αναγκαίοσ ο χωριςμόσ τθσ τάξθσ ςε 4 μελείσ ομάδεσ.   

Εικόνα 2:  
Υικανζσ απαντιςεισ από τθ νοθτικι 

κφελλα με τισ πρότερεσ γνϊςεισ-ιδζεσ των 
μακθτϊν/τριϊν. Εικόνα 1 
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Ξαι εξθγοφμε αναλυτικά 
τον τρόπο που κα εργαςτοφν:  

Ξακζνασ κα μελετιςει και κα 
ςκεφτεί ατομικά (Think). 
Ζπειτα κα μοιραςτεί τθν ιδζα 
του με το διπλανό του (Pair) 
και κα καταλιξουν ςε μια 
κοινι άποψθ. Ψζλοσ τα δφο 
ηευγάρια τθσ ομάδασ κα 
ςυηθτιςουν και κα ανταλλά-
ξουν τθν άποψι τουσ (Share) 
για τθν ζννοια και τισ 
ςυνδετικζσ λζξεισ, με ςτόχο να 
ςυμφωνιςουν ςε μια κοινι 
κζςθ για τθν ομάδα τουσ. Ψο 
ίδιο κα γίνει με όλεσ τισ 
ζννοιεσ 
 

Αφοφ καταλιξει κάκε ομάδα ςε μια κοινι κζςθ, κα προςπακιςουν όλοι να 
δθμιουργιςουν τον Εννοιολογικό Χάρτθ τθσ ομάδασ τουσ (με τα ςτοιχεία του 
οικοςυςτιματοσ). Αναμζνεται να δθμιουργιςουν το χάρτθ ανάλογα με τισ 
προχπάρχουςεσ ιδζεσ τουσ. 

 

β) Χυγχρόνωσ τουσ παρακινοφμε με τθν οδθγία: «Σθμειϊςτε ςτον παρακάτω πίνακα, 
τα κριτιρια (διαφορζσ) που χρθςιμοποιιςατε για να ταξινομιςετε τισ ζννοιεσ», 
προκειμζνου μζςα από τισ ςχετικζσ απαντιςεισ τουσ για τθν επιλογι κριτθρίων 
κατθγοριοποίθςθσ (ζμβια- άβια, ηϊα – φυτά)  να διερευνθκοφν και να αναδυκοφν 
πικανζσ λανκαςμζνεσ αναπαραςτάςεισ τουσ.  
 

 
Βιμα 3: Ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ –διάρκεια 5λ. 
α) Ανακοινϊνονται ςτθν τάξθ, οι εννοιολογικοί χάρτεσ και οι πίνακεσ που ζφτιαξε κάκε 
ομάδα και προκαλοφμε ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ διαφορζσ–κριτιρια που 
χρθςιμοποίθςαν για να τουσ δθμιουργιςουν, με ςτόχο να αναδυκοφν οι 
αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν/τριϊν και οι πικανζσ λανκαςμζνεσ ιδζεσ τουσ. 
β) Ξαταγράφονται ςτον πίνακα τθσ τάξθσ τα κριτιρια ταξινόμθςθσ που αναφζρονται 
και ζτςι γνωρίηουμε πλζον ποιεσ είναι οι λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ τουσ και κα 
προςπακιςουμε να τισ αλλάξουμε κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ που ακολουκεί. 
 

ΣΟΙΧΕΙΟ 
Είναι 

ΗΩΝΣΑΝΟ 
επειδι 

Είναι 
ΜΘ-ΗΩΝΣΑΝΟ 

επειδι 

Είναι 
ΦΤΣΟ 
επειδι 

Είναι 
ΗΩΟ 

Επειδι 

π.χ. πρόβατο κινείται   ζχει 4 πόδια 

     

Εικόνα 3. Διακζςιμεσ 
ζννοιεσ-κόμβοι και 
ςυνδετικζσ λζξεισ-

φράςεισ για τθν 
καταςκευι του Ε.Χ. 

«Σικοςφςτθμα» 
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3.2. 1θ Διδακτικι ϊρα-ςυνζχεια: Ειςαγωγικι διδαςκαλία - διάρκεια 20λ. 

        τόχοσ: Ρα κατανοιςουν τα ςτοιχεία (ζμβια και άβια) των οικοςυςτθμάτων, 

μζςω των  κριτθρίων - διαφορϊν  που τα διαχωρίηουν και  να διακρίνουν τα ζμβια 
από τα άβια 

Βιμα 4: Δραςτθριότθτα ςφγκριςθσ δοςμζνου Εννοιολογικοφ Χάρτθ και πίνακα 
επιςτθμονικϊν οριςμϊν με αυτά που δθμιοφργθςαν οι μακθτζσ/τριεσ – 
διάρκεια 15 λ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) «Ανοίξτε το αρχείο Ρλιρθσ-χάρτθσ-Οικοςυςτιματα.cmap, *Εικόνα 4+, το οποίο 
περιζχει ζναν αρκετά πλιρθ Εννοιολογικό Χάρτθ  για τα ςτοιχεία του οικοςυςτιματοσ. 
Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και βρείτε ομοιότθτεσ και διαφορζσ με αυτόν που 
δθμιουργιςατε».  
β) Χυγχρόνωσ: «Μελετείςτε ςτισ ομάδεσ τουσ επιςτθμονικοφσ οριςμοφσ που δίδονται 
ςτον «Ρίνακα του Επιςτιμονα» *Εικόνα 5+ και ςυγκρίνετε τα κριτιρια-λειτουργίεσ που 
αναφζρονται από τον επιςτιμονα, με αυτά που καταγράψατε εςείσ».  
 

ΕΝΝΟΛΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΟΛ ΟΛΣΜΟΛ 

Ηωντανοί 

οργανιςμοί (ζμβια) 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ-ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ: κινοφνται, αναπτφςςονται, αναπαράγονται, 

αναπνζουν, τρζφονται, αντιδροφν ςε ερεκίςματα  

Φυτά ΞΦΛΨΘΦΛΑ: Ψα ζμβια που ζχουν ρίηα, βλαςτό και φφλλα 

Ηϊα ΞΦΛΨΘΦΛΣ: Ψα ζμβια εκτόσ από τα φυτά 

Σικοςφςτθμα Ψο ςφνολο των ηωντανϊν (ζμβιων) και των μθ ηωντανϊν (άβιων) 

ςτοιχείων μιασ περιοχισ, που διαρκϊσ αλλθλεπιδροφν και 

Εικόνα 4. Υλιρθσ εννοιολογικόσ χάρτθσ για τα 
«Στοιχεία των οικοςυςτθμάτων» 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-196- 

 

 
 
Ψαυτόχρονα προκαλοφμε ςυηιτθςθ και βοθκάμε τουσ μακθτζσ/τριεσ να 

κατανοιςουν ότι τα ζμβια εμφανίηουν όλεσ τισ λειτουργίεσ που αναφζρονται ςτον 
«Υίνακα του Επιςτιμονα» ενϊ τα άβια ςϊματα μπορεί να εμφανίηουν κάποιεσ από 
αυτζσ ι και καμία. Στθ φάςθ αυτι παρζχεται θ δυνατότθτα επίτευξθσ των διδακτικϊν 
ςτόχων μζςω τθσ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ, τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν, τθσ ςφγκριςθσ 
του Εννοιολογικοφ Χάρτθ και του πίνακα των επιςτθμονικϊν οριςμϊν με όςα 
δθμιοφργθςαν οι ίδιοι (διερεφνθςθ) και τθσ  κατανόθςθσ  του τι κεωροφςαν οι ίδιοι, 
κακϊσ δίνεται θ δυνατότθτα γνωςτικισ ςφγκρουςθσ, από τισ αντιφάςεισ που 
διαπιςτϊνουν. 

 

γ) Ηθτάμε να ςυμπλθρϊςουν  το «υμπζραςμα» αναφζροντασ «Ροιεσ είναι οι 
λειτουργίεσ των ζμβιων». 
 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Βιμα 5: Δραςτθριότθτα ολοκλιρωςθσ ειςαγωγικισ διδαςκαλίασ: Ρροφορικζσ 
ερωτιςεισ μετά τθ διδαςκαλία, ςχετικζσ με τισ λανκαςμζνεσ αναπαραςτάςεισ που 
είχαν οι μακθτζσ/τριεσ, για να διερευνθκεί αν άλλαξαν αυτζσ - διάρκεια 5 λ. 
 

1) Ρα εξθγιςετε γιατί ο ιλιοσ και το νερό δεν είναι ζμβια;  
2) Γιατί τα λουλοφδια είναι ηωντανοί οργανιςμοί;  
3) Διερευνιςτε και μελετιςτε τον εννοιολογικό χάρτθ και τουσ επιςτθμονικοφσ 

οριςμοφσ και αναφζρετε μερικά είδθ οικοςυςτθμάτων.  
4) Τλα τα οικοςυςτιματα είναι ίδια μεταξφ τουσ;  

 

3.2. 2θ  Διδακτικι ϊρα: Εμπζδωςθ– Εμβάκυνςθ – Επζκταςθ - διάρκεια 45λ. 

3.3.  τόχοσ: Θ εμπζδωςθ και εμβάκυνςθ τθσ κατανόθςθσ για τα ςτοιχεία του 

οικοςυςτιματοσ κακϊσ και επζκταςθ τθσ γνϊςθσ για τισ λειτουργίεσ ενόσ 
οικοςυςτιματοσ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα ςτοιχεία του 
(ζμβια – άβια). 
 

Βιμα 6: Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ και εμβάκυνςθσ - διάρκεια 15λ. 

α) Δθμιουργία του εννοιολογικοφ χάρτθ «Ροιεσ είναι οι ςχζςεισ των ςτοιχείων του 
οικοςυςτιματοσ;» -διάρκεια 10λ. 

επθρεάηουν το ζνα το άλλο. 

Ψο οικοςφςτθμα μπορεί να είναι πολφ μικρό, ςαν μια ςταγόνα νεροφ 

ι μεγάλο όςο ο πλανιτθσ μασ. 

Ψο οικοςφςτθμα αποτελείται από δφο βαςικά τμιματα: τθ 

βιοκοινότθτα (ςφνολο ζμβιων)  και το βιότοπο (ςφνολο άβιων) 

Εικόνα 5. «Σ Υίνακασ του Επιςτιμονα» 
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«Δθμιουργιςτε ζνα νζο Εννοιολογικό Χάρτθ (Ε.Χ)., προςκζτοντασ τισ διακζςιμεσ 
ζννοιεσ και τισ ςυνδετικζσ φράςεισ ςτο αρχείο Οικοςφςτθμα-ςχζςεισ.cmap, *Εικόνα 6+ 
που ςασ δίνεται.  

Κα εργαςτείτε με τθ μζκοδο Think- Pair- Share και κα καταλιξετε ςτον τελικό 
Ε.Χ.». 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

β) φγκριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν - διάρκεια 5λ. 
 

Αφοφ ολοκλθρωκεί ο Ε.Χ. κάκε ομάδασ: «Ψϊρα ανοίξτε το αρχείο Ρλιρθσ χάρτθσ 
Οικοςυςτιματα-Σχζςεισ.cmap, *Εικόνα 7+ και ςυγκρίνετζ τον με το δικό ςασ. Τπου 
ζχετε  απορίεσ να κάνετε ερωτιςεισ». Πζςω ςφγκριςθσ των εννοιολογικϊν χαρτϊν κα 
μπορζςουν να εντοπίςουν και να διορκϊςουν τα λάκθ τουσ, να εμπεδϊςουν και να 
εμβακφνουν τθ γνϊςθ τουσ ςχετικά με τα ςτοιχεία του οικοςυςτιματοσ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιμα 7: Δραςτθριότθτα επζκταςθσ τθσ γνϊςθσ - διάρκεια 30 λ. 

Εικόνα 6.  «Οικοςφςτθμα-ςχζςεισ.cmap»  

Εικόνα 7. «Πλιρθσ χάρτθσ Οικοςυςτιματα-χζςεισ.cmap»,  
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τόχοσ: Ξαλλιζργεια και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, πρόβλεψθ, διάκριςθ ςχζςεων, 

ςφγκριςθ, ςφνδεςθ με τθν κακθμερινι ηωι 
 
α) Δθμιουργία ερωτιςεων από τουσ μακθτζσ/τριεσ με τθ ςυνεργατικι ςτρατθγικι 
Guided Reciprocal Peer Questioning (Κακοδθγοφμενθ ανταλλαγι απόψεων) 
(Κορδάκθ, 2001) - διάρκεια 20λ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πελετιςτε ςτισ ομάδεσ τα παραπάνω κείμενα και τον Ρλιρθ χάρτθ Οικοςυςτιματα-
Σχζςεισ.cmap, *Εικόνα 7+ και με βάςθ τισ παρακάτω θμιτελείσ ερωτιςεισ που ςασ 
δίνονται, τα κείμενα  και τον  Ε.Χ., να φτιάξετε ερωτιςεισ που να αφοροφν τισ 
λειτουργίεσ ενόσ οικοςυςτιματοσ (π.χ. ανάγκθ οργανιςμϊν για νερό, ιλιο, αζρα, 
χϊμα), κακϊσ και τισ ςχζςεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ (τροφικζσ και άλλεσ) που 
αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα ςτοιχεία του οικοςυςτιματοσ». 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Θα απαντιςουν ς’ αυτζσ τισ ερωτιςεισ, με τθ ςυνεργατικι ςτρατθγικι Guided 

Reciprocal Peer Questioning, και εξθγοφμε τθ διαδικαςία ωσ εξισ:  

«Σθν εποχι του κεριςμοφ και του 
αλωνίςματοσ, όταν τα γεννιματα 
ζμεναν για μζρεσ ςτθν φπαικρο, 

παρουςιαηόταν ζνα ςοβαρό 
πρόβλθμα. Εκατοντάδεσ ποντίκια 

ζβγαιναν τθ νφχτα και ροκάνιηαν τον 
καρπό των γεωργϊν με μεγάλθ 

αναίδεια. Μάταια οι γάτεσ 
προςπακοφςαν να μειϊςουν τον 

πλθκυςμό τουσ. το τζλοσ χόρταιναν 
κι αυτζσ και το ‘ριχναν ςτον φπνο…» 

«Άνκρωποι και ηϊα» 
Γ. Σφικασ  

Και ο πλθκυςμόσ τουσ μειωνόταν ακόμθ πιο πολφ 
όταν τα ςπιτόφιδα ξζνοιαςτα πια δεν άφθναν 

ποντικό για ποντικό. 
«… κι όςοι γλίτωναν ζφευγαν μακριά γεμάτοι 

τρόμο…. 
…………………………………………………………………» 

Θα ‘τρεχαν να κρυφτοφν μζςα ςτα δάςθ, αλλά εκεί 
τουσ περίμεναν οι αλεποφδεσ, άλλοσ μεγάλοσ 

εχκρόσ τουσ, για να τουσ αποτελειϊςουν. 
Ζτςι, και οι ποντικοί δεν αφξαιναν πολφ και το 

ςιτάρι γλίτωνε και τα ςπιτόφιδα και οι αλεποφδεσ 
καλότρωγαν, μαηί φυςικά με τισ γάτεσ. 
Δθλαδι, τζλεια οικολογικι ιςορροπία. 

«Άνκρωποι και ηϊα» 
Γ. Σφικασ 

Θμιτελείσ ερωτιςεισ:  

1. Εξθγιςτε τι κα ςυνζβαινε αν ……………….. ,  
Απάντθςθ: 
2. Ψι κα γινόταν αν  δεν……………………... ; 
Απάντθςθ: 
3. Γιατί τα ……………….. ζχουν  ανάγκθ  τα …………….. 
Απάντθςθ : 
4. Γιατί το ………………… είναι ςθμαντικό  για…………….. 
Απάντθςθ : 
5. Ανάμεςα  ςτα ………………….. και  ςτα ……………….. ποια  ςχζςθ υπάρχει; 
Απάντθςθ : 
6. Υοια είναι θ διαφορά του …………. ςε ςχζςθ με……………… ; 
Απάντθςθ: 
7. Δϊςτε ζνα παράδειγμα………………, από τθν κακθμερινι ςασ εμπειρία; 
Απάντθςθ: 
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«Κάκε άτομο κα ετοιμάςει 2 ερωτιςεισ (με τισ απαντιςεισ τουσ) τισ οποίεσ κα 
ςυνειςφζρει ςτθ ςυηιτθςθ που κα γίνει ςτθν ομάδα. Τότε κάκε μζλοσ κα 
προςπακιςει να δϊςει απάντθςθ ςε κάκε ερϊτθςθ. Ζπειτα από τθ ςυηιτθςθ ςτθν 
ομάδα, κα καταγραφοφν οι απαντιςεισ τθσ ομάδασ ςτισ ερωτιςεισ που 
διατυπϊκθκαν. Αυτζσ κα είναι οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ που κα ςυνειςφζρει θ 
ομάδα ςτθν τάξθ.» 
β) Σ εκπαιδευτικόσ ςυνειςφζρει με επιπλζον ερωτιςεισ εμπζδωςθσ και επζκταςθσ 
(για να καλφψει ςθμαντικά μζρθ) τισ οποίεσ κα απαντιςει κάκε ομάδα – διάρκεια 10λ 
 

1. Εξθγιςτε τι κα ςυνζβαινε αν χάνονταν τα ποντίκια από το οικοςφςτθμα που 
αναφζρεται ςτα παραπάνω κείμενα;  

2. Ψι κα γινόταν αν δεν υπιρχαν φυτά ςτο οικοςφςτθμα;  
3. Γιατί τα ψάρια ζχουν ανάγκθ το νερό;  
4. Γιατί το χϊμα είναι ςθμαντικό για τα φυτά;  
5. Ανάμεςα ςτα άβια και τα ζμβια ποια ςχζςθ υπάρχει;  
6. Υοια είναι θ διαφορά τθσ ηωοκοινότθτασ  ςε ςχζςθ με τθ φυτοκοινότθτα;  
7. Δϊςτε ζνα παράδειγμα ςχζςεων τροφισ, από τθν κακθμερινι ςασ εμπειρία.  

Τλεσ οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν τάξθ. 

 

3.4. 3θ  Διδακτικι ϊρα: Αξιολόγθςθ- διάρκεια 45λ. 

 

       τόχοσ:  Θ αξιολόγθςθ τθσ κατανόθςθσ των υπό μελζτθ εννοιϊν με τθ χριςθ Ε.Χ. 

και αξιολόγθςθ από τουσ μακθτζσ τθσ διδακτικισ μεκόδου 
 
Βιμα 8: υμπλιρωςθ εννοιολογικοφ χάρτθ - διάρκεια 15λ. 
Ερϊτθςθ: «Ποια ςτοιχεία αποτελοφν το οικοςφςτθμα και τι ςυμβαίνει μεταξφ τουσ;» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 8. Θμιτελισ εννοιολογικόσ χάρτθσ του οικοςυςτιματοσ από το αρχείο 

«Οικοςφςτθμα-Αξιολόγθςθ1.cmap» 
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Κζτουμε τθν παραπάνω ερϊτθςθ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ και ηθτάμε να 
απαντιςουν ςυμπλθρϊνοντασ τον παραπάνω θμιτελι εννοιολογικό χάρτθ *Εικόνα 8+. 
Κα ςυμπλθρϊςουν τα ονόματα των κόμβων και των ςυνδετικϊν φράςεων που 
λείπουν, με βάςθ όςα ζμακαν.  

 
Βιμα 9:  Διόρκωςθ εννοιολογικοφ χάρτθ - διάρκεια 15λ. 
Ερϊτθςθ: «Ποια ςτοιχεία είναι Ζμβια και ποια Άβια;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κζτουμε τθν παραπάνω ερϊτθςθ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ και τουσ ηθτάμε να 
απαντιςουν διορκϊνοντασ ςτο αρχείο Οικοςφςτθμα-Αξιολόγθςθ2.cmap [Εικόνα 9+, 
τον εννοιολογικό χάρτθ (όπου οι κόμβοι είναι ςωςτοί αλλά οι περιςςότερεσ ςυνδζςεισ 
είναι λάκοσ), με βάςθ όςα ζμακαν.  

 
Βιμα 10: Αξιολόγθςθ τθσ κατανόθςθσ των υπό μελζτθ εννοιϊν και τθσ διδακτικισ 
μεκόδου, μζςω τθσ ςυνεργατικισ ςτρατθγικισ One Minute Papers(Κορδάκθ, 2001) -
διάρκεια 15λ. 
 

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ, μία, δφο ι τρεισ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ και 
τουσ ηθτάμε να απαντιςουν ςε ζνα λεπτό. Χυλλζγουμε τισ απαντιςεισ τουσ και τισ 
παρουςιάηουμε ςυμπυκνωμζνεσ ςτον πίνακα με τθ χριςθ ενόσ χάρτθ ιδεϊν. Κα 
επανζλκουμε ςε αυτζσ με κάποιο τρόπο κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ διδακτικισ 
περιόδου. 

 

1. Τι από όςα μάκαμε ςιμερα κα κζλατε να το ςυηθτιςουμε περιςςότερο επειδι δεν το 
καταλάβατε καλά;  
(Διερεφνθςθ τθσ κατανόθςθσ των υπό μελζτθ εννοιϊν, μζςω τθσ ςυνεργατικισ ςτρατθγικισ 
One-Minute Papers, καλλιζργεια μεταγνωςτικισ ικανότθτασ.) 

2.Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ για τον τρόπο που εργαςτικατε ςιμερα (θ εργαςία ςτισ ομάδεσ και 
θ χριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν) ςε ςφγκριςθ με το μάκθμα που κάνετε ςυνικωσ ςτθν τάξθ;  

Εικόνα 9. Εννοιολογικόσ χάρτθσ με λάκοσ ςυνδζςεισ, από το αρχείο 
Οικοςφςτθμα-Αξιολόγθςθ2.cmap 
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(αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ και των δραςτθριοτιτων 
που προθγικθκαν μζςω τθσ ςυνεργατικισ ςτρατθγικισ One-Minute Papers,, ανάπτυξθ 
κριτικισ ςκζψθσ και μεταγνϊςθσ) 
 

3.Τι από όςα μάκατε ςιμερα ςασ ξάφνιαςε ι δεν το περιμζνατε ;  
(Επίτευξθ διδακτικοφ ςτόχου δραςτθριότθτασ αξιολόγθςθσ (διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
επίτευξθσ αλλαγισ των λανκαςμζνων αναπαραςτάςεων- ιδεϊν  των μακθτϊν , μζςω τθσ 
ςυνεργατικισ ςτρατθγικισ One-Minute Papers  ) 

 
Βιμα 11:  Εργαςία για το ςπίτι 
 
Κάντε μία από τισ δφο εργαςίεσ ςτο ςπίτι, όποια κζλετε. 

τόχοσ: Διερεφνθςθ τθσ κατανόθςθσ των υπό μελζτθ εννοιϊν, ανάπτυξθ κριτικισ 

ςκζψθσ και μεταγνωςτικισ ικανότθτασ 
 
Α) Απαντιςτε γραπτά ςτθν παρακάτω ερϊτθςθ: 
«Εξθγιςτε πϊσ επθρεάηει θ ρφπανςθ του αζρα και του νεροφ τα φυτά και τα ηϊα;» 
 
Β) Δθμιουργείςτε το δικό ςασ εννοιολογικό χάρτθ για ζνα Οικοςφςτθμα με εικόνεσ 
και υπερςυνδζςμουσ.   
 

Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Σι μακθτζσ/τριεσ του Δθμοτικοφ ζχουν πραγματευτεί και ςε προθγοφμενεσ 
τάξεισ (Β’, Γ’, Δ’) ςτο μάκθμα τθσ Πελζτθσ του Υεριβάλλοντοσ (ΠτΥ), τθν ζννοια του 
οικοςυςτιματοσ. Χφμφωνα όμωσ με ζρευνεσ ςχετικζσ με τισ αναπαραςτάςεισ και 
ιδζεσ των μακθτϊν, (θλικίεσ 9-11 ετϊν) (Driver,  Squires,  Rushworth, Wood-
Robinson, 2000,  Ξουλαϊδισ κ.α. , 2000,  Εργαηάκθ, Ηόγκηα,  1999).   
 αυτοί ζχουν λανκαςμζνεσ ιδζεσ για το οικοςφςτθμα και τα ςτοιχεία που το 
αποτελοφν αν δεν ζχουν ςυλλάβει  ςωςτά τισ ζννοιεσ «ηϊο» και «φυτό». Ψο 
προτεινόμενο ςχζδιο μακιματοσ κεωροφμε ότι μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι 
των λανκαςμζνων ιδεϊν των μακθτϊν. 

Ππορεί να υλοποιθκεί ςυνδυάηοντασ διακεματικά  τα «Φυςικά Δθμοτικοφ» ΣΤ’  

τάξθσ (Βιβλίο Πακθτι ςελίδεσ 58-79 και Ψ.Ε. Πακθτι ςελίδεσ 61-104), με τισ Νζεσ 
Τεχνολογίεσ και αξιοποιϊντασ με ςυνεργατικζσ μεκόδουσ, τα μακθςιακά οφζλθ τθσ 
χριςθσ και αξιοποίθςθσ των εννοιολογικϊν χαρτϊν ςτο μάκθμα. Ψο μάκθμα μπορεί 
να γίνει μετά το τζλοσ των ενοτιτων των βιβλίων για τα «Ηϊα» και τα «Φυτά» και 
πριν τθν ενότθτα «Σικοςυςτιματα».   
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςεξουαλικισ αγωγισ για τθν 
προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία - Ραίηω με το Φρίξο και 

μακαίνω για το ςϊμα μου και τισ ςχζςεισ 
 

Γεροφκθ Μαργαρίτα  
χολικι φμβουλοσ Α/κμιασ 

 
Βιταλάκθ Ζλενα 

Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ, Αναπτυξιακι Ψυχολόγοσ 
 

Σριαματάκθ Ακθνά  
Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ 

 
Μαυράκθ Δζςποινα  

Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ 
 
 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 
 
Θ ςεξουαλικότθτα είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Αφορά το 
ςϊμα, το βιολογικό και κοινωνικό φφλο, τθν αναπαραγωγι, τισ διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ, κ.α.. Στθρίηεται ςε γνϊςεισ, ςε καλλιζργεια δεξιοτιτων αυτογνωςίασ, 
ενςυναίςκθςθσ και επικοινωνίασ αλλά και ςτθν υιοκζτθςθ αξιϊν και ςτάςεων που 
προάγουν τθν υγεία και τθν ευεξία. Είναι πολφ ςθμαντικό για τα παιδιά να 
ςυηθτιςουν με τρόπο ςυςτθματικό, μζςα από επιςτθμονικζσ, παιδαγωγικζσ 
προςεγγίςεισ τα παραπάνω κζματα. Από τθ μία μεριά θ ςεξουαλικότθτα 
παρουςιάηεται με διάφορουσ όχι πάντα αξιόπιςτουσ, τρόπουσ ςε μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ και κοινωνικοφσ χϊρουσ, από τθν άλλθ κάποιοι γονείσ, οι κυρίωσ 
υπεφκυνοι για τθν κακοδιγθςθ των παιδιϊν ςε αυτά τα κζματα, δεν μποροφν, πάντα, 
να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςε αυτά τα κακικοντα. Επιπλζον γνωρίηουμε ότι ςτο 
ςτενό οικογενειακό και φιλικό περίγυρο ενόσ παιδιοφ βρίςκονται ςυνικωσ οι 
υπεφκυνοι για τθν κακοποίθςι του. Είναι λοιπόν ςτο ρόλο του ςχολείου και των 
εκπαιδευτικϊν να αναλάβουν, ςε ςυνεργαςία πάντα με τθν οικογζνεια, να 
παρουςιάςουν και ςυηθτιςουν μεκοδικά και επιςτθμονικά το ηιτθμα αυτό. Το 
πρόγραμμα Ραίηω με το Φρίξο και μακαίνω για το ςϊμα μου και τισ ςχζςεισ, 
απευκφνεται ςε παιδιά του νθπιαγωγείου και των πρϊτων τάξεων του δθμοτικοφ 
ςχολείου. Ρεριλαμβάνει πζντε ενότθτεσ μακθμάτων και ςτθρίηεται ςε διαδικαςίεσ 
διερευνθτικισ, ομαδοςυνεργατικισ και βιωματικισ μάκθςθσ. Το υλικό αποτελεί 
πρωτότυπθ ςφνκεςθ από κατάλλθλεσ αςκιςεισ και παιχνίδια. 

 
1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 
 

Θ ςεξουαλικότθτα ωσ φυςικό, αναπόςπαςτο, μζροσ τθσ ηωισ  αφορά τθ 
ςωματικι, ςυναιςκθματικι, πνευματικι και διαπροςωπικι εξζλιξθ του κάκε 
ανκρϊπου. Θ βιολογικι τθσ διάςταςθ περιλαμβάνει τα φυςικά χαρακτθριςτικά που 
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διαφοροποιοφν τα δφο φφλα, αρςενικό και κθλυκό. Θ ψυχολογικι τθσ διάςταςθ 
ενςωματϊνει ςτοιχεία προςδιοριςμοφ τθσ ατομικότθτασ, τθσ αυτοαντίλθψθσ και τθσ 
ταυτότθτασ, ενϊ θ κοινωνικοπολιτιςτικι τθσ διάςταςθ δομείται πάνω ςε ευρφτερεσ 
ιδζεσ, νοοτροπίεσ, αξίεσ, που προωκοφν ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ 
ενϊ εμποδίηουν άλλεσ (Ξακαβοφλθσ, 1995· Αντωνοποφλου, 1997· Rathus και ςυν., 
2002· Οανιάντο, 2006). Θ ςεξουαλικότθτα ωσ χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ 
ταυτότθτασ εκφράηεται μζςα  ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ. Ωπάρχει κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ ηωισ, εναρμονίηοντασ τθν ταυτότθτα του φφλου, δθμιουργϊντασ κι 
ενδυναμϊνοντασ διαπροςωπικοφσ δεςμοφσ.  

Κα ιταν αδφνατο λοιπόν με βάςθ τα παραπάνω να διαχωρίςουμε τθ 
ςεξουαλικότθτα από το ςχολείο. Από τθ μία διότι το ςχολείο αφορά μια κακολικι 
ςχεδόν ομάδα του πλθκυςμοφ (παιδιά και ζφθβοι) άτομα δθλαδι ςεξουαλικά 
υποκείμενα και από τθν άλλθ εξαιτίασ τθσ φφςθσ και του παιδαγωγικοφ ρόλου του 
ςχολείου.  

Σρίηουμε λοιπόν τθ ςεξουαλικι αγωγι και τθν αγωγι των διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων ωσ μια μακροχρόνια, δια βίου διαδικαςία προβλθματιςμοφ, κατάκτθςθσ 
πλθροφοριϊν και διαμόρφωςθσ ςυμπεριφορϊν, πεποικιςεων και αξιϊν γφρω από 
τθν ταυτότθτα του φφλου, τισ ςχζςεισ και τθν οικειότθτα. Επίςθσ, πραγματεφεται 
κζματα αυτό-αντίλθψθσ και εικόνασ του ςϊματοσ, κακϊσ και κζματα που αφοροφν 
τουσ ρόλουσ των φφλων. Αγγίηει τισ βιολογικζσ, κοινωνικοπολιτιςμικζσ και 
πνευματικζσ διαςτάςεισ τθσ ςεξουαλικότθτασ, που ςχετίηονται με τον πνευματικό 
τομζα, το ςυναιςκθματικό τομζα και τθν ευρφτερθ επίδραςθ τθσ ςυμπεριφοράσ 
(Χυμβοφλιο Υλθροφοριϊν και Χεξουαλικισ Αγωγισ των Θ.Υ.Α. SIECUS· 
Αντωνοποφλου, 1997· Ξρεατςάσ, 2002). Χτόχοσ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ είναι θ 
ςεξουαλικι υγεία, δθλαδι θ ενδυνάμωςθ ςωματικϊν, ςυναιςκθματικϊν και 
κοινωνικϊν πλευρζσ τθσ ςεξουαλικότθτασ με τρόπουσ που ςυμβάλλουν ςτθ 
ςυνολικότερθ ευεξία του ατόμου, κακϊσ επίςθσ τθν ικανότθτα επιλογισ ςτο μζλλον 
τζτοιασ ςεξουαλικισ και αναπαραγωγικισ ςυμπεριφοράσ που εναρμονίηεται με ζνα 
ευρφτερο πλαίςιο κοινωνικϊν και προςωπικϊν θκικϊν αρχϊν. (Renold, 2005· Herdt 
και ςυν. 2007· Χιόνθ, 2009) 

Ψα ςχολικά προγράμματα ςεξουαλικισ αγωγισ και διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
αναπτφςςονται κι εφαρμόηονται ςτο ςχολικό περιβάλλον (Renold, 2005· Ξρεατςάσ, 
2002). Ξφριοσ ςτόχοσ τουσ είναι θ καλλιζργεια γνωςτικϊν ικανοτιτων και θ προϊκθςθ 
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν που επθρεάηουν κετικά τθ ςεξουαλικι υγεία κι ευεξία 
των μακθτριϊν και μακθτϊν. Ψο ελλθνικό υπουργείο Υαιδείασ ςε ζκδοςι του 
αναφζρει ότι: «…το ςχολείο, μζςω τθσ Χεξουαλικισ Αγωγισ, ζχει τθ δυνατότθτα να 
αναπτφξει ζνα ολοκλθρωμζνο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο όχι μόνο κα παρζχει 
τθν ορκι πλθροφόρθςθ αλλά επίςθσ κα ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων 
ςτάςεων και ςυμπεριφοράσ, αρχίηοντασ από τθν κατανόθςθ αυτοφ του ίδιου του 
εαυτοφ μασ» (Περάκου κ.ά., 2000: 12). 

Χφμφωνα με ζκκεςθ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ SAFE (Knerr, 2006), θ 
πλειοψθφία των ευρωπαϊκϊν χωρϊν ζχουν εντάξει ςτο εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα 
προγράμματα ςεξουαλικισ αγωγισ είτε μζςω τθσ τυπικισ διδακτζασ φλθσ, είτε ωσ 
μζροσ δραςτθριοτιτων projects εκτόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ με ςυγκεκριμζνεσ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςτόχουσ. Χτθν Ελλάδα, θ Χεξουαλικι Αγωγι 
παρουςιάηεται ωσ μζροσ τθσ Αγωγισ Ωγείασ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ με 
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προςδιοριςμζνουσ άξονεσ και περιεχόμενο, αλλά και κεματολογία, όπωσ 
ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΕΛΕΧΟΜΖΝΟΥ 
 

ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ 
 

ΔΛΑΡΟΣΩΡΛΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΛΣ – 
ΨΥΧΛΚΘ ΥΓΕΛΑ 

 

Σ εαυτόσ μου, Θ ςχζςθ μου με τουσ άλλουσ, 
Αυτοεκτίμθςθ, Ατομικι ταυτότθτα, Χυναιςκιματα, 
Επικοινωνία, Ξοινωνικόσ αποκλειςμόσ, Μςεσ ευκαιρίεσ, 
Λςότθτα των δφο φφλων 

ΣΕΞΟΥΑΛΛΚΘ ΑΓΩΓΘ –
ΔΛΑΦΥΛΛΚΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ 

 

Χεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα (HIV / AIDS, 
Θπατίτιδα Βϋ), Υρόλθψθ παιδικισ κακοποίθςθσ 

 
Ρίνακασ 1. Χεξουαλικι Αγωγι ςτο Αναλυτικό Υρόγραμμα, ΦΕΞ 304: 4344-4349 (ςτο Γεροφκθ, 2011:47) 
 

Χφμφωνα, τζλοσ, με πρόςφατο Οδθγό Εκπαιδευτικοφ για το Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν του Νθπιαγωγείου (2011: 115-116) του Ωπουργείου Υαιδείασ, θ 
ςεξουαλικότθτα είναι ζνα ευαίςκθτο κζμα που απαςχολεί πολφ τα παιδιά του 
νθπιαγωγείου και θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να το διαχειριςτεί. Κζματα 
που αφοροφν τα δφο φφλα, τθν αναπαραγωγι αλλά και τθν προςταςία του ςϊματοσ 
είναι ανάμεςα ςε αυτά που κίγονται κάτω από τθν ομπρζλα τθσ ςεξουαλικότθτασ.  
 

2. ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΤΘΣ ΡΟΣΧΟΛΛΚΘΣ ΚΑΛ 
ΡΩΤΘΣ ΣΧΟΛΛΚΘΣ ΘΛΛΚΛΑΣ 
 

Θ ςεξουαλικι ανάπτυξθ αλλά και αναηιτθςθ αρχίηουν από τθν βρεφικι θλικία 
και ςυνεχίηονται ςε όλα τα επόμενα ςτάδια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Χε κάκε ςτάδιο, θ 
ςεξουαλικι ανάπτυξθ ζχει και μια διαφορετικι μορφι ζκφραςθσ που ενιςχφει τθν 
ταυτότθτα του φφλου και αποτελεί βαςικότατο ςυςτατικό τθσ κακολικισ ψυχολογικισ 
ταυτότθτασ. Χτο παρόν κεφάλαιο, κα αναφερκοφν βαςικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν 
ψυχοςεξουαλικι ανάπτυξθ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ 
θλικίασ. 

Από τθν αρχι τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, το βρζφοσ αιςκάνεται και εξερευνά 
το ςϊμα του (τα περιςςότερα βρζφθ αρχίηουν να αγγίηουν/εξερευνοφν τα γεννθτικά 
τουσ όργανα από τον 8ο μινα και μετά) (Αντωνοποφλου, 1997) και θ ςχζςθ που 
αποκτά με αυτό ςχετίηεται άμεςα με τα «ςϊματα» του κοντινοφ και οικείου 
περιβάλλοντοσ του, δθλαδι των γονζων του, αδελφιϊν, κ.ά. Υϊσ δθλαδι, το κάκε 
περιβάλλον αντιμετωπίηει τθ φυςικι γυμνότθτα και με ποιεσ 
λζξεισ/φράςεισ/χαρακτθριςμοφσ (και ποιο άραγε το ςθμαςιολογικό φορτίο τθσ 
κακεμιάσ) τείνει να προςδιορίηει τα μζρθ του ςϊματοσ και πιο ειδικά, τα γεννθτικά 
όργανα; Θ ςτάςθ τθσ μθτζρασ και των ςθμαντικϊν άλλων ςτο βρεφικό και νθπιακό 
ςϊμα, όπωσ γίνεται αιςκθτι από το ίδιο το παιδί, παρζχει ςε αυτό τισ πρϊτεσ 
πλθροφορίεσ/ αιςκιςεισ/ αντιλιψεισ για να ςυγκροτιςει μζςα του τθν αξία και 
ςθμαςία του ςϊματοσ του. Για παράδειγμα, αν θ ςτάςθ τθσ μθτζρασ προσ το ςϊμα, τα 
ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά του παιδιοφ τθσ είναι κετικι ι αρνθτικι, αυτό κατ’ 
επζκταςθ κα αρχίςει να διαμορφϊνει μια ανάλογθ ςτάςθ πρϊτα προσ το «άτομο» 
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γενικότερα κι ζπειτα προσ τον «εαυτό» του, πράγμα ςθμαντικότατο για τθ κεμελίωςθ 
τθσ μετζπειτα ςεξουαλικότθτασ του (Cole & Cole, 2002).  

Χτθν θλικία των 3 χρόνων κι ζπειτα, θ φυςικι περιζργεια του παιδιοφ για τα 
γεννθτικά του όργανα, το ωκοφν να αρχίςει να αναγνωρίηει τα ςτακερά 
χαρακτθριςτικά  του φφλου του και τισ διαφορζσ του. Πάλιςτα, το παιδί μπορεί να 
ερεκίςει τα γεννθτικά του όργανα και να παρατθρθκοφν οι πρϊτεσ πράξεισ 
αυτοϊκανοποίθςθσ (Αντωνοποφλου, 1997). Ψότε, ςυντελείται και θ διαδικαςία τθσ 
ταφτιςθσ του παιδιοφ με το φφλο του, που ςφμφωνα με τθν Chodorow (1974), είναι 
μια αμφίδρομθ διαδικαςία που αναλαμβάνει τόςο ο γονζασ όςο και το παιδί. Για τουσ 
ψυχαναλυτζσ, τα κορίτςια εκ φφςεωσ ωκοφνται πιο εφκολα να 
ταυτιςτοφν/προςκολλθκοφν με τθ μθτζρα, που με τθ ςειρά τθσ νιϊκει ότι θ κόρθ τθσ, 
τθσ μοιάηει. Αντίκετα, τα αγόρια πρζπει να περάςουν μζςα από μια αλλοτριωτικι 
εμπειρία τθσ διαφοροποίθςθσ από τθ μθτζρα τουσ (Chodorow, 1974, ςτουσ 
Cole&Cole, 2002: 197), ενιςχφοντασ τισ αντιδράςεισ τθσ προσ αυτά και 
διευκολφνοντασ παράλλθλα τθ διεργαςία τθσ διαφοροποίθςθσ τουσ από αυτιν. Από 
τθν άλλθ πλευρά, οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι κεωροφν ότι θ ταυτότθτα φφλου των 
παιδιϊν δεν είναι ςυνζπεια τθσ επίλυςθσ κάποιου φανταςιωςικοφ ςυμπλζγματοσ, 
αλλά αποτζλεςμα ορμονικϊν αλλαγϊν και τθσ ίδιασ τθσ οικογζνειασ που μεγαλϊνει 
το παιδί. Υρϊτοι οι γονείσ, και όχι τόςο το ίδιο το παιδί, διαμορφϊνουν τισ πρϊτεσ 
ςεξουαλικζσ φανταςιϊςεισ του παιδιοφ ενϊ οι διαταραχζσ τθσ ψυχοςεξουαλικισ 
ανάπτυξθσ του είναι αποτζλεςμα τθσ ςυμπεριφοράσ των γονζων (επικετικι 
ςυμπεριφορά ςτθ ςεξουαλικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, αποπλάνθςθ ι ςεξουαλικι 
κακοποίθςθ) και όχι από τθν αδυναμία του παιδιοφ να διακρίνει τισ ςεξουαλικζσ του 
επικυμίεσ/αναηθτιςεισ (Cicchetti & Carlson, 1989). 

Ιδθ από τθν θλικία των 5 ζωσ 7  χρόνων, παρατθροφνται οι πρϊτεσ εμπειρίεσ 
οργαςμοφ ι κάποιου ανάλογου ςυναιςκιματοσ μζςω τθσ αυτοϊκανοποίθςθσ αλλά και 
μια ςθμαντικι ανάπτυξθ τουσ ενδιαφζροντοσ και των δφο φφλων για τθ γενετιςια 
ςυμπεριφορά του ανκρϊπου (Αντωνοποφλου, 1997).Χτο ςτάδιο αυτό, τα παιδιά 
επικυμοφν να ζχουν μια ειλικρινι ανταπόκριςθ από τουσ ενιλικεσ για τθ διαδικαςία 
τθσ αναπαραγωγισ, τθσ εγκυμοςφνθσ και τθσ γζννθςθσ. Ψϊρα μπορεί να ξεκινιςει μια 
ςταδιακι διαφϊτιςθ του παιδιοφ μζςα ς’ ζνα όμορφο και υγιζσ κλίμα ερωτικισ 
αγωγισ ςτο ςπίτι ι ςτο ςχολείο. Γεγονόσ είναι ότι υπάρχουν και ςιμερα γονείσ και 
εκπαιδευτικοί που δεν λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ το ηιτθμα τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ 
του παιδιοφ, με αποτζλεςμα να αναβάλλουν διαρκϊσ ζνα ανάλογο εγχείρθμα. Ασ 
αναλογιςτεί λοιπόν κάποιοσ τι κα ιταν προτιμότερο, να αφιςουμε το παιδί να 
πλθροφορθκεί αργότερα, τυχαία και κακόγουςτα και από καταπιεςμζνουσ ι λάκοσ 
πλθροφορθμζνουσ ςυνικωσ φίλουσ ι ςυντρόφουσ; Πετά από τισ παραπάνω 
κεμελιϊςεισ, καιρόσ είναι να αντιμετωπιςτεί πιο ςυγκεκριμζνα το παρόν ηιτθμα. 
 

3. ΡΑΛΗΩ ΚΑΛ ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΤΟ ΦΛΞΟ – ΕΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΣΕΞΟΥΑΛΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΩΛΜΘ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
 

Πε βάςθ τθν παραπάνω κεωρθτικι τεκμθρίωςθ το πρόγραμμα Παίηω με το 
Φρίξο και μακαίνω για το ςϊμα μου και τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ57ςχεδιάςτθκε 
                                                           
57

 Ππορείτε να βρείτε ολόκλθρο το πρόγραμμα ςτο www.frixos.weebly.com 

http://www.frixos.weebly.com/
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και εφαρμόςτθκε με ςτόχο τθν κάλυψθ αναγκϊν μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ 
πρϊιμθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Απαρτίηεται από πζντε ενότθτεσ ςχετικζσ  με κζματα 
που αφοροφν προςωπικά το άτομο και οι οποίεσ ςταδιακά προχωροφν ςτθν  
ενςωμάτωςι του ςτο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ξεντρικόσ ιρωασ και 
οδθγόσ των παιδιϊν ςε αυτό το ταξίδι ανακάλυψθσ και γνϊςθσ είναι ζνασ μικρόσ 
ςκαντηόχοιροσ, ο Φρίξοσ. 

Θ πρϊτθ ενότθτα πραγματεφεται το ςϊμα και ςυγκεκριμζνα τθν γνωριμία των 
μερϊν του ςϊματοσ και κυρίωσ των γεννθτικϊν οργάνων. Ψα παιδιά καλοφνται να 
μάκουν τθν επίςθμθ ονομαςία τουσ, τον τρόπο τθσ ςωςτισ φροντίδασ και προςταςίασ 
τουσ, τισ αλλαγζσ και διαφοροποιιςεισ τουσ ςε ςχζςθ με το άλλο φφλο και τζλοσ, τουσ 
κοινωνικοφσ κανόνεσ που τα διζπουν.  

Υροχωρϊντασ, ζπειτα, ςτο άτομο μζςα ςτο κοινωνικό περιβάλλον, κζμα τθσ 
δεφτερθσ ενότθτασ είναι θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ και τθσ διαφοράσ του 
«προςωπικοφ» και «δθμόςιου» χϊρου. Χτόχοσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι να 
αντιλθφκοφν τα παιδιά αποδεκτοφσ κοινωνικοφσ κϊδικεσ πρόςβαςθσ ςε ζναν ιδιωτικό 
χϊρο κακϊσ και να αςκθκοφν ςε αποδεκτοφσ τρόπουσ ομιλίασ και ςυμπεριφοράσ 
μζςα ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο. Ψζλοσ, γίνεται προςπάκεια να ειςαχκεί ο 
«προςωπικόσ» και «δθμόςιοσ» χϊροσ και ςτο διαδίκτυο. 

Θ τρίτθ ενότθτα κζτει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθ ςθμαςία των διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων ςτθ ηωι του ατόμου. Χε αυτιν τθν ενότθτα οι μικροί μακθτζσ ζχουν τθν 
ευκαιρία να μιλιςουν για τθν οικογζνεια και τισ οικογενειακζσ ςχζςεισ, να 
εξερευνιςουν τα διάφορα είδθ τθσ οικογζνειασ, να μάκουν αποδεκτοφσ κϊδικεσ 
επικοινωνίασ και ςυμπεριφοράσ μζςα ςτο οικογενειακό πλαίςιο και  να ςυηθτιςουν  
το πϊσ ζρχονται τα παιδιά ςτον κόςμο (βιολογικι και κοινωνικι / διαπροςωπικι 
διάςταςθ τθσ τεκνοποίθςθσ). 

Πε τθν τζταρτθ ενότθτα επιχειρείται να καλλιεργθκοφν κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
που αφοροφν ςτθν εξερεφνθςθ των ποικίλων ςυναιςκθμάτων και των καταςτάςεων 
που αυτά δθμιουργοφν. Πζςα από αυτι τθν ενότθτα τα παιδιά κα ενδυναμωκοφν 
ϊςτε να αναγνωρίηουν και να εκφράηουν προςωπικά ςυναιςκιματα και  να κρατοφν 
δυναμικι ςτάςθ απζναντι ςε αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ.  

Θ επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πζμπτθ και 
τελευταία ενότθτα που αφορά ςτθν πρόλθψθ τθσ κακοποίθςθσ. Εδϊ δίνεται ζμφαςθ 
ςτθν αντίλθψθ τθσ ςθμαςία και τθσ διαφοράσ ανάμεςα ςτο καλό και ςτο κακό 
μυςτικό, ςτθν κατανόθςθ των ςωματικϊν ορίων και των δικαιωμάτων ςτο ςϊμα και 
τθν ιδιωτικότθτά του και τζλοσ, ςτθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ τρόπουσ και τισ 
μεκόδουσ επικοινωνίασ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ.  
 
3.1. Θ ΕΡΛΛΟΓΘ ΤΘΣ ΒΛΩΜΑΤΛΚΘΣ ΜΑΚΘΣΘΣ ΩΣ ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΤΟΥ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ψο πρόγραμμα και οι παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ που το απαρτίηουν 
βαςίηονται ςτθν μεκοδολογία τθσ βιωματικισ μάκθςθσ αφοφ αξιοποιεί τα βιϊματα 
των μακθτϊν και μακθτριϊν, ενκαρρφνει τθν δθμιουργικι τουσ ζκφραςθ, τουσ 
εμπλζκει ςτθ διεργαςία αναηιτθςθσ προςωπικοφ  νοιματοσ και προωκεί  ζνα 
ηωντανό τρόπο ςφνδεςθσ τθσ εμπειρίασ με τθ γνϊςθ. Πε τον όρο τθσ βιωματικισ 
μάκθςθσ αναφερόμαςτε ςτθν οργάνωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ με βάςθ το 
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«μακαίνω πράττοντασ» που ςυνεπάγεται τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε 
διερευνθτικζσ ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ (Δελοφδθ, 2002).Θ βιωματικι 
μάκθςθ προτείνει και εφαρμόηει οριςμζνεσ εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ, που 
χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ και οι οποίεσ είναι :   

 Υαραγωγι και χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων  

 Βιωματικζσ αναπαραςτάςεισ και παιχνίδια  

 Ψεχνικζσ λόγου (θμερολόγιο, αφιγθςθ ιςτοριϊν, δθμιουργικι γραφι)  

 Δραςτθριότθτεσ εικαςτικισ δθμιουργίασ  

 Υαιχνίδι ρόλων και κεατρικι δθμιουργία (Ψριλίβα & Αναγνωςτοποφλου, 2008) 

 Υροςομοίωςθ: μορφι δραςτθριότθτασ που επιτρζπει τθν αναςφςταςθ 
πραγματικϊν καταςτάςεων και προςπακεί να μιμθκεί καταςτάςεισ τθσ 
πραγματικισ ηωισ (Cash, 1983: 83 ςτο Δελοφδθ, 2002) 

 Χυγκρουςιακι ιδεοκφελλα ι αντιτικζμενεσ απόψεισ: οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 
2 ομάδεσ και καλοφνται να υπεραςπιςτοφν δφο αντίκετεσ κζςεισ 
διατυπϊνοντασ κατάλλθλα επιχειριματα (Δελοφδθ, 2002) 

Σι δραςτθριότθτεσ ζχουν μια παιγνιϊδθ μορφι κι αυτό γιατί το παιχνίδι 
ςυνάδει με τθ φφςθ των παιδιϊν και  είναι ηωτικισ ανάγκθσ για κείνα κακϊσ 
διοχετεφει τθν μιμθτικι τάςθ που ζχουν και εκμεταλλεφεται δυο βαςικά ςτοιχεία με 
τα οποία είναι προικιςμζνα τα παιδιά: τθν περιζργεια και τθν παρατιρθςθ. Πζςα από 
το παιχνίδι τα παιδιά ανακαλφπτουν  τον εαυτό τουσ και τθν πραγματικότθτα, 
βιϊνουν τθ  χαρά τθσ δθμιουργίασ, αιςκάνονται, νιϊκουν, επικοινωνοφν και 
αλλθλοεπιδροφν, αναπτφςςουν  ενςυναίςκθςθ, υιοκετοφν  ι τροποποιοφν  ςτάςεισ 
και αξίεσ ηωισ και  μακαίνουν να ςζβονται  τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ 
(Ξουρετηισ,2008· Υαπαδόπουλοσ, 2010). Επομζνωσ, όςο πιο παιγνιϊδθσ είναι θ 
εκπαιδευτικι διαδικαςία τόςο πιο πολφ παιδαγωγεί το παιδί  αφοφ του μιλάει ςτθ 
γλϊςςα του, δθλαδι ςτθ γλϊςςα του παιχνιδιοφ γιατί ο άνκρωποσ πρϊτα ζμακε να 
παίηει και μετά να μακαίνει (Ξουρετηισ, 2008). 

Πε βάςθ το παραπάνω πλαίςιο δθμιουργικθκαν οι αςκιςεισ και τα παιχνίδια. 
Ψαυτόχρονα θ ειςαγωγι του κεντρικοφ ιρωα του προγράμματοσ, του μικροφ 
ςκαντηόχοιρου Φρίξου, ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να αναπτφξουν μια 
αμφίδρομθ ςχζςθ μαηί του, να ανταλλάξουν ποιιματα, ηωγραφιζσ και ιςτορίεσ, να 
εμπλακοφν ςε παιχνίδια να διδάξουν και να διδαχκοφν. Ψα παιδιά ςε όλθ τθ διάρκεια 
του προγράμματοσ δζκθκαν με τον Φρίξο, το ζκαναν φίλο και τον εμπιςτεφτθκαν. 
Τπωσ χαρακτθριςτικά διλωςε μια μθτζρα μακθτι τθσ Α’ τάξθσ ςε μία από εμάσ: «Ο 
γιόσ μου δε μου μιλάει για πολλά πράγματα που ςυμβαίνουν ςτο ςχολείο. Για το 
Φρίξο μου μιλάει!».  
 

4. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Υρόκεςι μασ εδϊ είναι να παρουςιάςουμε τθ διάρκρωςθ του προγράμματοσ 
Παίηω με το Φρίξο και μακαίνω για το ςϊμα μου και τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και 
κυρίωσ να προβάλλουμε τθ κεωρθτικι τεκμθρίωςθ που το υποςτθρίηει. Δεν κα 
μποροφςαμε, ςτισ λίγεσ ςελίδεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, να παρουςιάςουμε και τθν 
αποτίμθςθ τθσ εμπειρίασ εκπαιδευτϊν, εκπαιδευομζνων και γονζων μετά τθν 
ολοκλιρωςι του. Βαςικόσ ςτόχοσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να ςυμβάλλει ςτθν 
επιχειρθματολογία που κζλει πρϊτον, τθ Χεξουαλικι Αγωγι ωσ απαραίτθτθ, 
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ενταγμζνθ ςτο ςχολικό πλαίςιο, παιδαγωγικι διαδικαςία και δεφτερον, τθ Χεξουαλικι 
Αγωγι ωσ παιδαγωγικι διαδικαςία που δεν αφορά μόνο τισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ αλλά 
πρωτίςτωσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που βρίςκονται ςτθν πρϊιμθ ςχολικι 
θλικία. Χτθ φάςθ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ ωσ δθμιουργοί και εκπαιδευτζσ 
των εκπαιδευτικϊν ςτθν εφαρμογι του και ζχουμε να κάνουμε τισ παρακάτω αρχικζσ 
παρατθριςεισ:  

 Ψο πρόγραμμα υποδζχκθκαν με μεγάλο ενδιαφζρον και ενκουςιαςμό τα 
παιδιά. Για τα ίδια ο βιωματικόσ τρόποσ μάκθςθσ κακϊσ και θ ςχζςθ που 
καλλιζργθςαν με τον ιρωα αποτζλεςε μια ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα μακθςιακι 
διαδικαςία. 

 Σι γονείσ, όπωσ φάνθκε και από τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ, είχαν μια 
πολφ κετικι εικόνα για τθν όλθ προςπάκεια. Χθμαντικό ςτθν επιτυχία του 
προγράμματοσ και ςτθ δθμιουργία τθσ εικόνασ αυτισ αποτζλεςε και θ 
ειςαγωγικι ενθμζρωςι τουσ από τθν ομάδα εργαςίασ. Ψο πρόγραμμα 
παρουςιάςτθκε ςε όλουσ τουσ γονείσ, αναλφκθκαν οι ςτόχοι του και θ 
μεκοδολογία. Ψζλοσ, παρουςιάςτθκε και το κεωρθτικό, επιςτθμονικό 
υπόβακρο τθσ δράςθσ, ενϊ μετά από κάκε ενότθτα λάμβαναν ζνα ςφντομο 
ςθμείωμα ςχετικά με τθν πραγματοποικείςα ενότθτα.  

 Σι εκπαιδευτικοί κεϊρθςαν πολφ χριςιμεσ και υποςτθρικτικζσ τισ μθνιαίεσ 
επιμορφωτικζσ  ςυναντιςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια 
εφαρμογισ του προγράμματοσ. Διλωςαν ότι θ δικι τουσ επιμόρφωςθ κατά τθ 
διάρκεια αυτϊν των ςυναντιςεων ςυνζβαλε ϊςτε να νιϊςουν αςφαλείσ και 
ςίγουρεσ/οι για τθ δράςθ και να μπορζςουν με τθ ςειρά τουσ να τθν 
υποςτθρίξουν ςτθν τάξθ και ζξω από αυτι. 

Από τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε ότι ζνα πρόγραμμα Χεξουαλικισ Αγωγισ 
για τθν πρϊιμθ ςχολικι θλικία μπορεί να είναι επιτυχθμζνο όταν βαςίηεται ςτθν 
επιςτθμονικι γνϊςθ, χρθςιμοποιεί βιωματικι μάκθςθ και επενδφει ςτθ ςυςτθματικι 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν αλλά και ςτθν επιμόρφωςθ και ςυνεργαςία με τουσ 
γονείσ.  
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Στάςεισ και αντιλιψεισ κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ Α/κμιασ 
και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ: Κζςεισ των εκπαιδευτικϊν φυςικισ 

αγωγισ για ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επιμόρφωςι  
τουσ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ από ςυναδζρφουσ άλλων 

ειδικοτιτων. 
 

Γιαννακοποφλου Αν. Βαςιλικι  
Γυμνάςτρια ΠΕ11 & Φιλόλογοσ ΠΕ02 Msc Aνκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ & Ειδικι Αγωγι 

vasilikigianna@yahoo.com   
 

Βαςιλογιαννάκθ Α. Μαρία  
Ψυχολόγοσ ΠΕ23 Msc Aνκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ 

vasilogianakim@yahoo.gr 
 
 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 
 
Στθν εργαςία αυτι επιχειρείται να διερευνθκεί θ ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν που 
διδάςκουν το μάκθμα φυςικισ αγωγισ ςε ςχζςθ με μια ςειρά από παραμζτρουσ που 
εμπλζκονται με το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Για το ςκοπό αυτό ζγινε ζρευνα 
επιςκόπθςθσ (ποςοτικι) με ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που 
διδάςκουν φυςικι αγωγι ςε ςχολεία Νομοφ Θλείασ Α/Βάκμιασ και Β/Βάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. 
Θ πλειοψθφικά των εκπαιδευτικϊν φυςικισ αγωγισ παρουςιάηονται ικανοποιθμζνοι 
από τθν εναςχόλθςθ τουσ με αυτι, εξαιτίασ τθσ αγάπθσ τουσ όχι μόνο για το μάκθμα 
τουσ αλλά και για τα παιδιά. Αυτό ιςχφει παρόλο που αξιολογοφν ότι θ επιμόρφωςι 
τουσ υςτερεί ποιοτικά και ποςοτικά και παρόλο που κρίνουν ότι θ ςυνεργαςία με τουσ 
φορείσ που εμπλζκονται ςτα ακλθτικά και ςχολικά δρϊμενα είναι υποτονικι.   
 
Λζξεισ-κλειδιά: εκπαίδευςθ, κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ , παιδιά  

 
1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ   

 
Ψο άτομο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του εξελίςςεται. Πε τθν πάροδο του 

χρόνου υφίςταται πλικοσ αλλαγϊν ςε όλα τα επίπεδα τθσ υπόςταςθσ του και ςε 
αλλθλεπίδραςθ με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςμικό περιβάλλον ςτο οποίο 
μεγαλϊνει. Λδιαίτερα κατά τθν παιδικι και εφθβικι θλικία ενεργοποιοφνται πλιρωσ 
οι δυνατότθτεσ του ατόμου. Υραγματοποιοφνται αλλαγζσ με τρόπο ςυςτθματικό και 
προοδευτικό και αξιοποιείται μεγάλο μζροσ των δυνατοτιτων που διζπουν τθν 
ανκρϊπινθ φπαρξθ. Aπ’ αυτό μπορεί να ςυμπεράνει κανείσ ότι από πολφ μικρι θλικία 
το άτομο αποκτά γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, οι οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ για κάκε 
μελλοντικι μάκθςθ και κακορίηουν τθ λειτουργικότθτα του κατά τθ διάρκεια τθσ 
ωριμότθτασ. 

mailto:vasilikigianna@yahoo.com
mailto:vasilogianakim@yahoo.gr
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Άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν αναπτυξιακι πορεία του παιδιοφ είναι θ φυςικι 
δραςτθριότθτα. Θ φυςικι δραςτθριότθτα ςυμπεριλαμβάνει διάφορεσ μορφζσ 
άςκθςθσ που ςυμβάλλουν ςτθ ςωςτι λειτουργία του οργανιςμοφ και τθν καλι 
φυςικι κατάςταςθ (Ψοκμακίδθσ&Δοφδα, 1999). Θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 
και θ κυριαρχία των μθχανϊν περιόριςαν τθ φυςικι δραςτθριότθτα ςε μεγάλο βακμό. 
Επζβαλλαν ζνα κακιςτικό μοντζλο ηωισ, οδιγθςαν ςε κακζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ 
και διαμόρφωςαν τισ ςυνκικεσ για τθν εκδιλωςθ ςθμαντικϊν προβλθμάτων υγείασ 
τόςο ςτουσ ενιλικεσ όςο και ςτα παιδιά (Bouziotas, 2001 &Mamalakis, 2000).Για τθν 
άμεςθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων υγείασ και τθν πρόλθψθ νοςθμάτων 
απαραίτθτο είναι ςτο πλαίςιο του ςχολείου ζνα πρόγραμμα φυςικισ αγωγισ, το 
οποίο κα εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με τθν άςκθςθ και ταυτόχρονα κα καλλιεργεί τθ 
κετικι τουσ ςτάςθ προσ τθν άκλθςθ, ϊςτε να ςυνεχίςουν να αςκοφνται ςε όλθ τουσ 
τθ ηωι.  

Θ αναγκαιότθτα τθσ παροφςασ εργαςίασ άπτεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςχετικζσ 
ζρευνεσ ςτον Ελλαδικό χϊρο, ενϊ ζχουν διερευνιςει το κζμα τθσ ικανοποίθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν διαφόρων ειδικοτιτων, ςτθν Υρωτοβάκμια και Δευτε-ροβάκμια 
εκπαίδευςθ (Δθμθτρόπουλοσ,  1998, ωχζλθσ 1984),  δεν ζχουν κάνει το αντίςτοιχο 
αναφορικά με τθν Υρωτοβάκμια, κακϊσ  ζχουν ςτακεί μόνο ςτουσ δαςκάλουσ και όχι 
ςτισ άλλεσ ειδικότθτεσ ( Φυςικισ Αγωγισ, Αγγλικισ Γλϊςςασ , Πουςικισ, 
Υλθροφορικισ ) που ζχουν ςτελεχϊςει τθν τελευταία δεκαπενταετία τα δθμοτικά 
ςχολεία τθσ χϊρασ μασ. 

Θ παροφςα εργαςία λοιπόν παρουςιάηει τθν ζρευνα που πραγματοποιιςαμε 
και που αφορά τισ ςτάςεισ και τισ αντιλιψεισ των κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ ςτθν 
Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Χυγκεκριμζνα, παρουςιάηοντασ τθ 
δομι τθσ εργαςίασ ξεκινάμε από το πρϊτο κεφάλαιο το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ 
ζρευνασ ςτο οποίο παρουςιάηονται οι «μφκοι» για τθ διδαςκαλία, κακϊσ και οι 
ςτάςεισ και οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν άλλων ειδικοτιτων για τουσ κακθγθτζσ 
φυςικισ αγωγισ. Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ μεκοδολογία τθσ παροφςασ ζρευνασ 
και αναλφονται οι παράμετροι αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ που τθν διζπουν. Χτο 
επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται θ ανάλυςθ των δεδομζνων για τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ κακϊσ και οι κζςεισ 
αναφορικά με τθν αντιμετϊπιςθ που λαμβάνουν οι κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ από 
τουσ ςυναδζρφουσ άλλων ειδικοτιτων. Χτο τελευταίο μζροσ γίνεται θ διεξαγωγι των 
ςυμπεραςμάτων, παρουςιάηεται θ εφαρμογι των ευρθμάτων ςτθν εκπαίδευςθ 
κακϊσ και θ βιβλιογραφία. 
 

1. «ΜΥΚΟΛ» ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ: ΤΟ «ΡΑΝ» ΚΑΛ «ΤΛΡΟΤΕ» ΕΞΑΤΑΤΑΛ 
ΑΡΟ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ» 
 

Θ ποιότθτα τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε μια χϊρα 
δεν εξαρτάται οφτε από τισ κρατικζσ δαπάνεσ, οφτε από το μζγεκοσ τθσ τάξθσ, οφτε 
από τον «προοδευτικό» χαρακτιρα των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων! Εξαρτάται 
από ζναν και μοναδικό παράγοντα: τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Ψα 
πιο επιτυχθμζνα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτον κόςμο είναι εκείνα όπου 
προςλαμβάνουν ωσ εκπαιδευτικοφσ τουσ πιο ταλαντοφχουσ. Αυτό είναι το 
ςυμπζραςμα ςτο οποίο καταλιγει θ ζρευνα τθν οποία ζκανε θ γνωςτι εταιρεία 
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ςυμβοφλων McKinsey. Θ ζρευνα  θ οποία πραγματοποιικθκε - από το 2000 ζωσ το 
2007 - ςτόχευε να εντοπίςει και να καταγράψει τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που 
παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ποιότθτα τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
παιδείασ. Σ ΣΣΧΑ (Υρόγραμμα Διεκνοφσ Αξιολόγθςθσ Πακθτϊν (PISA,TopoftheClass - 
HighPerformersinSciencein PISA 2006 )ζκανε 122 ζρευνεσ, όπου από αυτζσ μόνο οι 9 
ζδειξαν ότι θ μείωςθ των μακθτϊν ανά τάξθ και θ αφξθςθ κακθγθτϊν βελτιϊνει τισ 
μακθτικζσ επιδόςεισ. Σι άλλεσ 103 κατζγραψαν ωσ κυριότερο παράγοντα τθν 
ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ. (http://www.pisa.gc.ca/pisa/81-590-xpe.pdf). 

Από τθν παραπάνω ζρευνα λοιπόν προκφπτει ότι οι μακθτζσ που διδάςκονται 
από καλοφσ εκπαιδευτικοφσ κα προχωριςουν με τριπλάςια ταχφτθτα ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε ςφγκριςθ με τουσ μακθτζσ που διδάςκονται από κακοφσ 
εκπαιδευτικοφσ. Σι επιπτϊςεισ για το μακθτι ο οποίοσ διδάςκεται, κυρίωσ ςτα πρϊτα 
χρόνια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, από χαμθλισ ποιότθτασ δάςκαλο, μπορεί όχι 
απλϊσ να είναι αρνθτικζσ αλλά και μθ αντιςτρζψιμεσ. Χφμφωνα με τθν παραπάνω 
ζρευνα, οι μακθτζσ που δεν κάνουν αρκετι πρόοδο τα πρϊτα χρόνια ςτο δθμοτικό 
ςχολείο, λόγω ενόσ κακοφ δαςκάλου, ζχουν ελάχιςτεσ πικανότθτεσ να ανακάμψουν 
αργότερα κατά τθν εκπαιδευτικι τουσ πορεία. Ψα επιτυχθμζνα εκπαιδευτικά 
ςυςτιματα είναι επιτυχθμζνα, γιατί καταφζρνουν να εντάςςουν ςτο διδακτικό τουσ 
προςωπικό τουσ  πιο ταλαντοφχουσ εκπαιδευτικοφσ κακϊσ επιλζγουν κατανυκτικά 
τουσ πιο προικιςμζνουσ και ταλαντοφχουσ από τουσ φοιτθτζσ των παιδαγωγικϊν 
ακαδθμιϊν. 

Ψα καλφτερα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτον κόςμο ςτρατολογοφν τουσ 
δαςκάλουσ από τουσ 5% -30% των κορυφαίων αποφοίτων, ςυγκεκριμζνα ςτθν Ξορζα 
από το 5%, ςτθ Φινλανδία από το 10% και ςτο Χονγκ Ξονγκ και τθ Χιγκαποφρθ από το 
30% των κορυφαίων αποφοίτων. Αντίςτροφα, τα κακά εκπαιδευτικά ςυςτιματα 
ςυνικωσ ελκφουν τουσ χειρότερουσ αποφοίτουσ με χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτό 
τθσ Πζςθσ Ανατολισ, όπου το επίπεδο τθσ παιδείασ είναι ιδιαίτερα χαμθλό, με τουσ 
δαςκάλουσ να  προζρχονται από το χειρότερο 30% των αποφοίτων. Ξάτι ανάλογο με 
αυτό τθσ Πζςθσ Ανατολισ ίςχυε και μζχρι πρόςφατα ςτθν Αμερικι, αφοφ οι 
εκπαιδευτικοί προζρχονταν από τουσ χειρότερουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλζσ αναλφςεισ, 
ςυηθτιςεισ και προςπάκειεσ αναφορικά με τθ διδαςκαλία και τα εκπαιδευτικά 
κζματα προκειμζνου να γίνει ςαφζσ αν θ ςχολικι επιτυχία ι αποτυχία, θ 
εκπαιδευτικι κρίςθ και μάκθςθ εξαρτάται από τθν παραδοχι ότι «το παν εξαρτάται 
από το δάςκαλο». Θ παραδοχι αυτι προβάλλεται περιςςότερο, όταν γίνεται λόγοσ 
για τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ διδαςκαλίασ κακϊσ θ  βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο φαίνεται να αποκτάει ιδιαίτερθ προτεραιότθτα και ςθμαςία. 

 

2. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ  
 

Χτθν παροφςα ζρευνα, ζγινε  προςπάκεια προκειμζνου να διερευνθκεί από τθν 
μια θ ικανοποίθςθ των κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν 
ποςότθτα τθσ επιμόρφωςθσ που ζλαβαν και από τθν άλλθ θ ςυνεργαςία με 
εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων. Σ  πλθκυςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ιταν οι 
κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ που υπθρετοφςαν ςτθ Α/Βάκμια και Δ/Βάκμια 
εκπαίδευςθ του Ρ. Θλείασ κατά το χρονικό διάςτθμα που διενεργικθκε θ ζρευνα. Χτο 
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Ρ. Θλείασ το ςχολικό ζτοσ 2008 – 2009 λειτουργοφςαν 213 Χχολεία (144 
Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 69 Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) όπου διακζτουν 
εκπαιδευτικό φυςικισ αγωγισ. Σι εκπαιδευτικοί φυςικισ αγωγισ που ςυμμετείχαν 
ςτθν ζρευνα ιταν 119 εκπαιδευτικοί φυςικισ αγωγισ.     

Θ μζκοδοσ που επελζγθ για τθν παροφςα ζρευνα είναι θ επιςκόπθςθ με 
δομθμζνο ερωτθματολόγιο το οποίο δόκθκε ςε κάκε ζνα κακθγθτι φυςικισ αγωγισ 
προςωπικά, ταχυδρομικά  ι δια μζςου του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου 
υπθρετοφν. Θ ζρευνα εντάςςεται ςτθν ζρευνα επιςκοπιςεων, μιασ και επιχειρικθκε 
θ ςυλλογι ςτοιχείων από μια μικρότερθ ομάδα (υποςφνολο) εκπαιδευτικϊν με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε, τα ςτοιχεία που κα προκφψουν να είναι αντιπροςωπευτικά του γενικοφ 
ςυνόλου.  (Cohen&Manion, 1994˙ Borg, Gall&Gall, 1996).  

Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο το οποίο 
καταςκευάςτθκε από τον ερευνθτι, θ δόμθςθ του οποίου βαςίςτθκε ςτο 
ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποίθςε θ Υαπαναοφμ (2003), ςτθν ζρευνα που 
πραγματοποίθςε και αφοροφςε τισ αντιλιψεισ και τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για 
ςυγκεκριμζνεσ όψεισ του επαγγελματικοφ τουσ ρόλου. Χτο επόμενο ςτάδιο 
ακολοφκθςε θ κωδικοποίθςθ των ερωτιςεων κλειςτοφ τφπου, θ κωδικοποίθςθ των 
απαντιςεων και θ ςτατικι επεξεργαςία των δεδομζνων με το «Χτατικό πακζτο για τισ 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ» (spss). Σι Τροι  «εγκυρότθτα» και «αξιοπιςτία» αποτελοφν 
βαςικά ςτοιχεία ελζγχου κατά τθν αξιολόγθςθ μιασ ζρευνασ θ οποία κα τθν κατατάξει 
ωσ αξιόλογθ ι όχι και πάνω ς’ αυτοφσ τουσ όρουσ ζχει αναπτυχκεί θ περιςςότερθ 
επιχειρθματολογία των υποςτθρικτϊνκαι επικριτϊν των δφο μεκόδων προςζγγιςθσ 
των ερευνϊν δθλαδι τθσ ποιοτικισ και τθσ ποςοτικισ (Bird, M., etal., 1999). Για τθν 
επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ λιφκθκαν υπόψθ 
παράμετροι που ςτοχεφουν ςτο ςκοπό αυτό.  
 

  3 . ΣΥΗΘΤΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ   
 

Θ ζλλειψθ ποςοτικισ και ποιοτικισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν μπορεί να 
διαπιςτωκεί από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν. Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό των 
ερωτθκζντων εκφράηει αρνθτικι κζςθ ωσ προσ τθν ποςότθτα προγραμμάτων 
επιμόρφωςθσ ενϊ και πάλι μεγάλο ποςοςτό (62,5%) εκφράηει αρνθτικι ικανοποίθςθ 
ωσ προσ τθν ποιότθτα των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Κετικι ικανοποίθςθ 
εκφράηει το μικρό ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 12,5% των ερωτθκζντων αναφορικά με 
τθν ποιότθτα επιμόρφωςθ. Θ δυςαρζςκεια που διαφαίνεται και μζςα από τθν 
ανοιχτοφ τφπου 11θ ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου αποδίδεται ςτο ότι,  θ κεωρθτικι 
προςζγγιςθ που αναλφονται ςτα ςεμινάρια δε ςυμβαδίηει με τθν πράξθ κακϊσ ςτθν 
πλειοψθφία τουσ οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ςε επιμορφωτικά προγράμματα αλλά 
δεν αρκοφνται ςε αυτά. Σι μιςοί εκπαιδευτικοί φυςικισ αγωγισ, από τουσ 
ερωτθκζντεσ, δθλϊνουν  μζτρια ικανοποιθμζνοι ςχετικά με τθ ςυνεργαςία με άλλουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ, κακϊσ και  δυςαρεςτθμζνοι από τθν απουςία ςυνεργαςίασ με 
τουσ τοπικοφσ φορείσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.        
 
3.1. Κζςεισ των εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ για ηθτιματα που ςχετίηονται  με  
τθν  επιμόρφωςι τουσ  
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Αναφορικά με ερϊτθςθ που τζκθκε ςτθν παροφςα ζρευνα, ωσ προσ τθν 
επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των 
ερωτθκζντων δθλϊνει ότι επιμορφϊκθκε ςε κζματα ςχετικά με τθ φυςικι αγωγι, ενϊ 
ζνα μικρό ποςοςτό δθλϊνει ότι δεν επιμορφϊκθκε ςχετικά. Αναφορικά με τθν 
ικανοποίθςθ τουσ ωσ προσ τθν  επιμόρφωςθ αυτι, μεγάλο ποςοςτό (75%) διατθρεί 
μια ουδζτερθ κζςθ, ενϊ ζνα μικρό ποςοςτό (10%) κρατά αρνθτικι κζςθ ςτθν ίδια 
ερϊτθςθ. Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό των ερωτθκζντων αναφζρει ότι παρακολοφκθςε 
θμερίδεσ και ςεμινάρια, ενϊ κανείσ από τουσ ερωτθκζντεσ δεν παρακολοφκθςε 
προγράμματα μεγάλθσ διάρκειασ.  

Χε ανάλογθ ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ποιότθτα των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ 
–ενθμζρωςθσ που ζλαβαν αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν 
ζχει αρνθτικι άποψθ ωσ τθσ τθν ποιοτικι επιμόρφωςθ που ζλαβαν μζςω ςεμιναρίων 
και θμερίδων. Συδζτερθ ςτάςθ εκφράηει το ¼ των ερωτθκζντων δθλϊνοντασ μζτρια 
ικανοποιθμζνοι. Ωσ λόγοι αρνθτικισ και ουδζτερθσ ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν 
παρουςιάηονται τα οποιαδιποτε ςεμινάρια επιμόρφωςθσ τα οποία δεν 
ανταποκρίνονταν ςτα δεδομζνα των δθμόςιων ςχολείων ενϊ αντίκετα α)  θ 
επαγγελματικι τουσ, β) θ προπονθτικι τουσ εμπειρία γ ) κακϊσ και το ψυχοφκόρο 
διάβαςμα για τον ΑΧΕΥ είναι  θ κατεξοχιν «προςωπικι» επιμόρφωςθ τθν οποία 
ζλαβαν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από το πανεπιςτιμιο. Για όςουσ λοιπόν διατθροφν 
κετικι ςτάςθ, ωσ προσ τθν επιμόρφωςθ τουσ, το προςωπικό ενδιαφζρον του 
εκπαιδευτικοφ αποτελεί το βαςικό κίνθτρο για μια τζτοια προςπάκεια. Ψα ςεμινάρια 
και οι θμερίδεσ, ζτςι όπωσ παρζχονται ςιμερα, ςφμφωνα με τισ απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν, δεν μποροφν να προκαλζςουν τθν ενεργι ςυμμετοχι των 
εκπαιδευομζνων κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ κακϊσ δε λαμβάνουν υπόψθ τον 
προςωπικό τρόπο μάκθςθσ. Επίςθσ, ςπάνια τα προγράμματα αυτά ςυμπίπτουν 
χρονικά με τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ των εκπαιδευτικϊν για επιμόρφωςθ. 

Ψα παραπάνω ςτοιχεία ζρχονται να επιβεβαιϊςουν τισ επιςθμάνςεισ τθσ 
Ανκοποφλου (1999) για ζλλειψθ του ςυςτιματοσ παρακίνθςθσ ςτθν Ελλάδα που κα 
βοθκοφςε τουσ εκπαιδευτικοφσ να αναηθτιςουν μόνοι τουσ τρόπουσ βελτίωςθσ και 
εξζλιξθσ όπου κα μποροφςε να αντιςτακμιςτεί θ ελλιπισ κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ 
τουσ.  

Ωςτόςο, οι ταχφτατεσ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτουσ ςκοποφσ, ςτα 
προγράμματα και ςτο περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ, ςτθ διδακτικι μεκοδολογία και 
ςτθν παιδαγωγικι πράξθ επιβάλλουν ςιμερα περιςςότερο από ποτζ τθν επιμόρφωςθ 
ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επαγγελματικισ και προςωπικισ διαδρομισ του 
ςφγχρονου ανκρϊπου και ςτοιχείο δυναμικό και απαραίτθτο για τθν ανάπτυξθ του 
κάκε ατόμου, του κάκε κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ κάκε κοινωνίασ. 
(Παυρογιϊργοσ, 1999, Γκότοβοσ, 1982). 
 
3.2. Κζςεισ αναφορικά με τθν αντιμετϊπιςθ που λαμβάνουν οι κακθγθτζσ Φυςικισ  
Αγωγισ  από τουσ ςυναδζλφουσ άλλων ειδικοτιτων.  
 

Χτθν παροφςα ζρευνα ζγινε προςπάκεια να διερευνθκεί θ ςυνεργαςία των 
κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ με εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων, αλλά και να 
διερευνθκεί ο βακμόσ ικανοποίθςισ τουσ από τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία. Χχεδόν οι 
μιςοί από τουσ ερωτθκζντεσ διατθροφν κετικι και ουδζτερθ ςτάςθ ικανοποίθςθσ 
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αντίςτοιχα. Ωσ λόγοι ουδζτερθσ ςθμαςία προβάλλονται: α) θ διεξαγωγι του 
μακιματοσ ςτθ ςχολικι αυλι όπου ενοχλεί τισ προςκείμενεσ ςε αυτι τάξεισ αλλά και 
β) θ άγνοια των άλλων κακθγθτϊν ςυναδζρφων ωσ προσ τθ ςπουδαιότθτα του 
μακιματοσ. Ωσ λόγοι κετικισ ικανοποίθςθσ καταγράφονται α) θ υπευκυνότθτα του 
κακθγθτι φυςικισ αγωγισ, β) θ πολφτιμθ προςφορά του ςτθ γραφειοκρατία τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ και γ) θ αναγνϊριςθ τθσ προςπάκειασ που κάνει  προκειμζνου να 
ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ του μακιματοσ κάτω από αντίξοεσ υλικοτεχνικζσ 
ςυνκικεσ.  

Αντίκετα, από παρόμοιεσ ζρευνεσ προκφπτει κετικι ςτάςθ ςτθ ςυνεργαςία με 
τουσ ςυναδζλφουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ διαπιςτϊνει ςε ζρευνά του ο 
Πελεκάνθσ (2005), όπου το ποςοςτό φκάνει το 93%. Σ Υυργιωτάκθσ (1992), ςε 
ζρευνα που αφοροφςε εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναφζρει 
πωσ το 29% κεωρεί τθ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ ελλιπι. Κετικι ςτάςθ, όπωσ 
αναφζρει θ Υαπαναοφμ (2003), ζχει το 74% των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. Αναλυτικότερα, ςτθν ζρευνα τθσ θ Υαπαναοφμ (2003) αναφζρει ότι θ 
αποτελεςματικότθτα και θ αποδοτικότθτα του ςχολείου εξαρτάται από το κλίμα 
ςυνεργαςίασ που επικρατεί μεταξφ των διδαςκόντων ενόσ ςχολείου. Θ ςτάςθ των 
εκπαιδευτικϊν απζναντι ςε προβλθματικζσ καταςτάςεισ που προκαλοφνται από τουσ 
ςυναδζλφουσ, και το κλίμα που επικρατεί ςτο ςφλλογο διδαςκόντων, διερευνάται 
από τα πρόβλθμα με τουσ ςυναδζλφουσ, το κλίμα ςυνεργαςίασ που επικρατεί μεταξφ 
των ςυναδζλφων και τθ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςε ςυγκρουςιακζσ 
καταςτάςεισ που προκαλοφνται μεταξφ των ςυναδζλφων ςε επίπεδο παιδαγωγικϊν 
χειριςμϊν.  
 

4. ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΕΥΘΜΑΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΜΕΛΛΟΝΤΛΚΘ ΕΕΥΝΑ 
 

Ψο παιδί ζχει ανάγκθ από διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ποιότθτασ, αφοφ αποτελοφν 
το κατάλλθλο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο διευκολφνεται θ γνωςτικι, κοινωνικι, 
ςυναιςκθματικι τουσ ανάπτυξθ. (Γαλανάκθ, 2003,).  

Οαμβάνοντασ αυτό υπόψθ και ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ του 
μακιματοσ που ζχει κεςπίςει το ΩΥ.ΕΥ.Κ (2006) αντανακλάται θ αξία και θ 
αναγκαιότθτα του μακιματοσ τθσ φυςικισ αγωγισ. 

Ψα ευριματα για τισ ςτάςεισ και τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν φυςικισ 
αγωγισ αναφορικά με τθν εξζλιξθ του παιδιοφ κα μποροφςε να προςφζρει 
ανατροφοδότθςθ όχι μόνο ςτουσ ίδιουσ αλλά ςε όςουσ εμπλζκονται με τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ κα μποροφςαν να ερευνθκοφν αναλυτικότερα οι 
λόγοι εκείνοι όπου θ γυμναςτικι ζχει κετικι επίδραςθ όχι μόνο ςτθ μάκθςθ αλλά και 
ςτθν ομαλι ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ.   

Ψα πορίςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ μπορεί να αναδείξουν κάποια 
ανεπαρκι ςτοιχεία όςον αφορά το μάκθμα φυςικισ αγωγισ, τα οποία αν λθφκοφν 
υπόψθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ κα δϊςουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ 
ςχεδιάηουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ. Ωςτόςο,  ίςωσ 
τα πορίςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ δεν μποροφν να γενικευτοφν ςε όλο τον 
Ελλαδικό χϊρο, εφόςον πθγάηουν από τθν εξζταςθ μικροφ δείγματοσ. Πποροφν όμωσ 
να ςυςχετιςκοφν με όςα απαντϊνται ςτθν ιδθ περιοριςμζνθ βιβλιογραφία κακϊσ και 
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με τα πορίςματα ςυναφϊν ερευνθτικϊν προςεγγίςεων ςχετικά με τθ διερεφνθςθ των 
ςτάςεων και των αντιλιψεων των κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ. 

Θ εν λόγω ζρευνα και οι προτάςεισ που διατυπϊςαμε, ίςωσ ςυμβάλλουν 
ουςιαςτικά ςτθ ςυηιτθςθ και τον προβλθματιςμό που ιδθ υπάρχει γφρω από τθν 
εκπαίδευςθ, ϊςτε να αποτελζςει ςυλλογιςμό και επαγρφπνθςθ για το είδοσ τθσ 
δθμιουργικισ εκπαίδευςθσ που αρμόηει να ζχει ο τόποσ μασ.  

 

ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ  

Βάμβουκασ, Π., (2002). Ειςαγωγι ςτθν ψυχοπαιδαγωγικι ζρευνα και μεκοδολογία, 
Ακινα: Γρθγόρθ 

Bird, M., Hammersley, M., Goom, R., & Woods, P., (1999). Εκπαιδευτικι Ζρευνα Στθν 
Ρράξθ. Εγχειρίδιο Πελζτθσ.  Υάτρα: Ε.Α.Υ. 

Borg, W., Gall, M. & Gall, J. (1996). Educational Research – an introduction. USA: 
Longman Publishers  

Boreham, C. & Riddoch, C. (2001). The physical activity, fitness and health of children. 
Journal of Sports Science, 19, p. 915-929. 

Γκότοβοσ, Κ. (1982). Θ αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ και ο ρόλοσ τθσ ςτθν  
αποτελεςματικότθτα αλλαγϊν τθσ εκπαίδευςθσ, Σφγχρονθ εκπαίδευςθ,τ.9, ςελ.28 - 
33     

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ. Ακινα:  
Πεταίχμιο. 

Δθμθτρόπουλοσ, Ε. (1998). Οι εκπαιδευτικοί και το Επάγγελμά τουσ. Ακινα: Γρθγόρθ. 
Javeau, C. (2000). Θ ζρευνα με το Ερωτθματολόγιο. Το εγχειρίδιο του καλοφ ερευνθτι. 

Ακινα: Ψυπωκιτω - Γιϊργοσ Δαρδανόσ 
Martin, J., & Kulinna, P. (2004). Self-efficacy theory and the theory of planned  

behavior: Teaching physically active physical education classes. Research  Quarterly 
for Exercise and  Sport, 75 (3), pp. 288-297 

Παυρογιϊργοσ, Γ. (1999). Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και επιμορφωτικι πολιτικι 
ςτθν Ελλάδα, ςτο Ακαναςοφλα – Φζππα, Α., Ανκοποφλου, Χ., Ξατςουλάκθσ, Χ., 
Παυρογιϊργοσ, Γ., Διοίκθςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων, Ψόμοσ Β, Διοίκθςθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Υάτρα: ΕΑΥ 

Πελεκάνθσ, Π. (2005). Οι ςυνκικεσ εργαςίασ των Εκπαιδευτικϊν. Ακινα: Ψυπωκιτω 
– Γ. Δαρδανόσ 

ωχζλλθσ, Υ. (1984) Το εκπαιδευτικό ζργο ωσ κοινωνικόσ ρόλοσ: μια ζρευνα για τθν 
αυτοαντίλθψθ και τισ ςτάςεισ των Ελλινων εκπαιδευτικϊν, Κες/κθ: Ξυριακίδθσ 

OECD - PISA (Organization for Economic Co-operation and Development and 
Programme for International Student Assessment) Study: Measuring up: The 
performance of Canada’s youth in reading, mathematics and science OECD PISA 
Study—First Results for Canadians aged 15 http://www.pisa.gc.ca/pisa/81-590-
xpe.pdf 

Υαπαναοφμ, Η. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ. Ακινα: Ψυπωκιτω – Γ. 
Δαρδανόσ 

Υυργιωτάκθσ, Λ.Ε (1999). Ζλλινεσ δάςκαλοι: Εμπειρικοί προςζγγιςθ των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ, Ακινα:  Eκδ. Ελλθνικά Γράμματα. 

http://www.pisa.gc.ca/pisa/81-590-xpe.pdf
http://www.pisa.gc.ca/pisa/81-590-xpe.pdf


ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-218- 

 

Ψοκµακίδθσ, Χ. & ∆οφδα, Ε. (1999). Ρροςαρµογζσ κατά τθν αναπτυξιακι θλικία. 
Υρακτικά 1ου Υαγκφπριου Χυνζδριου Φυςικισ Αγωγισ, ςς. 33-48. 

         

 

ΡΑΑΤΘΜΑ   

Α.  Ατομικά και επαγγελματικά ςτοιχεία 
 

1. Φφλο:               άνδρασ                      γυναίκα                       

2. Θλικία  …………        

3.Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ – Διδακτορικό (παρακαλοφμε προςδιορίςτε) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ζτθ υπθρεςίασ   ……………… 

5. Αν είςτε αναπλθρωτισ ι ωρομίςκιοσ προςδιορίςτε τουσ μινεσ προχπθρεςίασ ….. 

6. Δεφτερθ εργαςία που τυχόν απαςχολείςτε (παρακαλοφμε προςδιορίςτε ακόμα και 

αν είςτε προπονθτισ ςε ομάδα) ……………………………………………………....................... 

7. Υεριοχι από τθν οποία μετακινείςτε προκειμζνου να εργαςκείτε ςτο παρϊν 

ςχολείο.(παρακαλϊ προςδιορίςτε χιλιομετρικι απόςταςθ) …………………………………….. 

8. Υροκειμζνου να ςυμπλθρϊςετε το ωράριο ςασ ςε πόςα άλλα ςχολεία διδάςκετε 

…………………………………………………………………………… …….. 

9. Ψφποσ ςχολείου όπου διδάςκετε Φυςικι  Αγωγι   

                       Δθμοτικό ,   Γυμνάςιο,     Γενικό Οφκειο,     Ψεχνικό Οφκειο  

10. Ρομόσ όπου βρίςκεται το ςχολείο ςασ  ……………….………………… 

11. Υεριοχι ςτθν οποία βρίςκεται το ςχολείο. 

      Αγροτικι       Θμι-αςτικι      Αςτικι 

 

Β.  ΣΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΛΘΨΕΛΣ Κ.Φ.Α.  Α/ΒΑΚΜΛΑΣ ΚΑΛ Β/ΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ  
 

1. Υόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε από τθν εναςχόλθςι ςασ με τθ Φυςικι Αγωγι;  

κακόλου λίγο μζτρια πολφ πάρα πολφ 

     

2. Χε ποιόν ι ποιουσ λόγουσ οφείλεται θ επιλογι ςασ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (1);   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Πετά τισ βαςικζσ ςπουδζσ ςασ επιμορφωκικατε ςε κζματα ςχετικά με τθ φυςικι 
αγωγι ςτο ςχολείο; 

                                         Ραι               Τχι 

4. Αν θ απάντθςθ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (3) είναι Ναι πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ 
είςτε από τθν επιμόρφωςι ςασ;  
 

κακόλου λίγο μζτρια πολφ πάρα πολφ 

     

5. Αν θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ (4) είναι Ναι τι περιλάμβανε θ επιμόρφωςθ αυτι; 

 θμερίδεσ   

 ςεμινάρια  

 προγράμματα μεγάλθσ διάρκειασ   

Υεριγράψτε ςφντομα ςχετικά 

 ……………………………………………………………...………………………………………………………………….. 

6. Είςτε ικανοποιθμζνοσ/θ από τθν ποςότθτα των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ-
ενθμζρωςθσ Φυςικισ Αγωγισ που ςασ παρζχονται; 
 

κακόλου λίγο μζτρια πολφ πάρα πολφ 

     

7. Είςτε ικανοποιθμζνοσ/θ από τθν ποιότθτα των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ-
ενθμζρωςθσ  Φυςικισ Αγωγισ  που ςασ παρζχονται; 
 

κακόλου λίγο μζτρια πολφ πάρα πολφ 

     

8. Υόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από τον τρόπο που αντιμετωπίηουν οι άλλοι κακθγθτζσ 
– ςυνάδελφοι ςασ διαφορετικϊν ειδικοτιτων το μάκθμα ςασ . 
  

κακόλου λίγο μζτρια πολφ πάρα πολφ 

     

9.  Χε ποιόν ι ποιουσ λόγουσ οφείλεται θ επιλογι ςασ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (8) 
;   
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ΕΥΧΑΛΣΤΟΥΜΕ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΛΥΤΛΜΘ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΑΣ  
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Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε/με ςυνεργατικά περιβάλλοντα 
θλεκτρονικισ τάξθσ 

 
Γϊγουλοσ Γιϊργοσ  

χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ 
gogoulosg@gmail.com 

 
 

Περίλθψθ 
 
Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται μια μελζτθ περίπτωςθσ για τθν οργάνωςθ και 
υλοποίθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου εκπαιδευτικϊν Ρλθροφορικισ με το 
Μικτό Μοντζλο Επιμόρφωςθσ, αξιοποιϊντασ το ςυνεργατικό διαδικτυακό περιβάλλον 
Google Apps for Education και τθν θλεκτρονικι τάξθ Classroom. Θ αξιοποίθςθ των 
νζων τεχνολογιϊν και ειδικότερα οι δυνατότθτεσ υπθρεςιϊν Web 2.0 ςτθν 
εκπαίδευςθ, αποτελεί μια ςθμαντικι ποςοτικι και ποιοτικι παρζμβαςθ ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ δθμιουργικι ζνταξθ τουσ, επιβάλλει να αλλάξουν τα 
πρότυπα των διδακτικϊν και μακθςιακϊν ςυμπεριφορϊν κακϊσ και τθν αναμόρφωςθ 
των μεκόδων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και υποςτιριξθσ τθσ μάκθςθσ. Θ παροφςα 
εργαςία αποςκοπεί: α) αφενόσ να παρουςιάςει τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και 
υλοποίθςθσ του ςεμιναρίου, β) αφετζρου να παρουςιάςει αξιολογικά ςτοιχεία και τισ 
απόψεισ και ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: ςυνεργατικά περιβάλλοντα, θλεκτρονικι τάξθ, διδακτικι αξιοποίθςθ 

 
1. Ειςαγωγι  

Σι ΨΥΕ δθμιουργοφν νζεσ απαιτιςεισ και προκλιςεισ ςτον εκπαιδευτικό τομζα 
και προςφζρουν νζουσ τρόπουσ μάκθςθσ, πλθροφόρθςθσ, επικοινωνίασ και εργαςίασ 
(Henri & Lundgren-Gayrol, 2001). 

Υαράλλθλα, τα τελευταία χρόνια αναπτφςςεται ζνα ολοζνα και μεγαλφτερο 
εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ενδιαφζρον για τισ εφαρμογζσ του Υαγκόςμιου Λςτοφ 
(web 2.0), όπωσ ιςτολόγια, wikis, ιςτότοποι κοινωνικισ δικτφωςθσ (social networking), 
εργαλεία διαμοίραςθσ πλθροφοριϊν κ.ά. Πε το web 2.0, ζρχεται ο χριςτθσ ςτο 
επίκεντρο, γίνεται ενεργόσ και ςυμμζτοχοσ ςτθ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ (O’ Reilly, 
2005). Ψα ςφγχρονα διαδικτυακά περιβάλλοντα και οι υπθρεςίεσ του web 2.0 
ενςωματϊνουν και υποςτθρίηουν πλικοσ δυνατοτιτων όπωσ θ ανταλλαγι ιδεϊν, θ 
ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ για παραγωγι κοινοφ ζργου, θ οικοδόμθςθ 
περιεχομζνου, θ ζκφραςθ μζςω πολυτροπικϊν κειμζνων κ.α., ενιςχφοντασ τισ 
δυνατότθτεσ επικοινωνίασ, ςυνδθμιουργίασ και διαμοίραςθσ πλθροφοριϊν και 
μπορεί να αξιοποιθκεί ςε ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ για ςυνεργαςία και διαμοίραςθ 
υλικοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos & Siorenta, 
2013). Υαράλλθλα, παρζχουν τθ δυνατότθτα επζκταςθσ του φυςικοφ χϊρου και 
χρόνου τθσ ςχολικισ τάξθσ, δθμιουργϊντασ ζνα διαφορετικό – ςυμπλθρωματικό 
μακθςιακό πλαίςιο αξιοποιϊντασ τθν ζμφυτθ ανάγκθ επικοινωνίασ του ανκρϊπου 

mailto:gogoulosg@gmail.com
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(Γϊγουλοσ, Ξουτςουρελάκθσ, Οαγουδάκθ, Φραγκονικολάκθσ & Χίνου, 2013· 
Ξαράμθνασ, 2006).  

 

2. Ρροβλθματικι 

Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ γίνεται όλο και πιο ιςχυρι θ αίςκθςθ και θ πεποίκθςθ 
ότι θ γνϊςθ γενικά και ειδικότερα θ επιςτθμονικι γνϊςθ, οικοδομείται διαμζςου τθσ 
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτα πλαίςια τθσ διεξαγωγισ ποικίλων δραςτθριοτιτων, 
με κφρια χαρακτθριςτικά τθν ανκρϊπινθ ςυνεργαςία, θ οποία διαμεςολαβείται με 
πολλαπλοφ τφπου εργαλεία. Σι αναφορζσ των κοινωνικο-εποικοδομιςτικϊν (socio-
constructivist) (Doise & Mugny, 1981), όςο και των κοινωνικοπολιτιςμικϊν (socio-
cultural) (Vygotsky, 1978) ψυχολογικϊν προςεγγίςεων, παρουςιάηουν τθν 
οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςε άτομα ι 
ομάδεσ, κακϊσ και τθν από κοινοφ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ διαφόρων τφπων 
που λαμβάνουν χϊρα ςτα κοινωνικά περιβάλλοντα.  

Κετικά απζναντι ςτθ χριςθ Web 2.0 εργαλείων τάςςονται οι μακθτζσ και 
εκτιμοφν τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται για ςυνεργαςία (Υερδικοφρθ, 2013). 
Επιπλζον, μποροφν να ειςαχκοφν διάφορεσ καινοτομίεσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και να διαφοροποιθκεί από τθν κλαςςικι μετωπικι διδαςκαλία με 
αποτζλεςμα τθν δθμιουργικι ζκφραςθ και ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν 
μεταξφ των μακθτϊν (Kalogiannakis, 2010). Επίςθσ, ο Beaudoin (2003) εςτιάηει ςτθ 
ςθμαςία τθσ μάκθςθσ μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ του τρόπου δράςθσ τρίτων ατόμων, 
που πραγματοποιείται όταν οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα να 
παρακολουκιςουν ενεργά τθν ςυμπεριφορά των άλλων, τθν προςωπικι τουσ 
εργαςία και να επθρεάηονται και οι ίδιοι. 

Χφμφωνα με τουσ Sadaf et al. (2012), οι ςθμερινοί εκπαιδευτικοί είναι αρκετά 
εξοικειωμζνοι με τισ ΨΥΕ, ειδικότερα με τα κοινωνικά δίκτυα και ζχουν κετικι 
αντιμετϊπιςθ απζναντι ςτισ ΨΥΕ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ κακϊσ και ςτισ 
διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ τουσ για τισ δυνατότθτεσ τουσ (Gulbahar & Guven, 2008). 
Υαρόλα αυτά μελζτεσ επιςθμαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ςυναντοφν ςθμαντικζσ 
δυςκολίεσ ςτθν προςπάκεια τουσ να αξιοποιιςουν-ενςωματϊςουν αποτελεςματικά 
τισ Ψ.Υ.Ε. ςτα ςενάρια μάκθςθσ που εφαρμόηουν ςτθν κακθμερινι ςχολικι πρακτικι 
(Lei, 2009; Valtonen et al., 2011). Χφμφωνα με τον Jimoyianni (2008) θ υλοποίθςθ 
ςεμιναρίων και εργαςτθρίων που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για 
ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά λογιςμικά, φαίνεται ότι δεν βοθκοφν αποτελεςματικά 
τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να μπορζςουν αλλθλεπιδράςουν με ςυγκεκριμζνεσ 
παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και να ενιςχφςουν τθν μάκθςθ πάνω ςε ςυγκεκριμζνα 
κζματα, αξιοποιϊντασ λειτουργικά τισ ΨΥΕ. 

Ψα τελευταία χρόνια ζχουν ςχεδιαςκεί και υλοποιθκεί αρκετζσ επιμορφωτικζσ 
δράςεισ εκπαιδευτικϊν Α’/κμιασ και Β’/κμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ 
ςτθν διδακτικι πράξθ, με κυριότερθ τθν «Αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν Εκπαιδευτικι 
Διδακτικι διαδικαςία – Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν επίπεδου Β». 

Σι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, θ ανάγκθ για διευκόλυνςθ των χωροχρονικϊν 
περιοριςμϊν, όπωσ και για ευελιξία ςτο ρυκμό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, 
οδιγθςαν τα εκπαιδευτικά ιδρφματα κακϊσ και τουσ οργανιςμοφσ κατάρτιςθσ 
(Αναςταςιάδθσ, 2007) ςτον εμπλουτιςμό τθσ ςυμβατικισ εκπαίδευςθσ με νζεσ 
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αποτελεςματικζσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ εξ αποςτάςεωσ και 
Διαδικτυακι εκπαίδευςθ (Ξόκκινοσ, 2005; EDEN, 2003; Harasim, 2000). Χτθν 
κατεφκυνςθ αυτι, τα τελευταία χρόνια εφαρμόηεται το μοντζλο τθσ μικτισ μάκθςθσ 
(blended learning/hybrid courses) το οποίο φαίνεται να παρουςιάηει ςθμαντικά 
πλεονεκτιματα ςε ότι αφορά τα μακθςιακά αποτελζςματα, ςε ςχζςθ με μακιματα 
που διεξάγονται μόνο εξ αποςτάςεωσ (online learning) ι μόνο με ςυμβατικό τρόπο 
(face-to-face) (Means, Toyama, Murphy, Bakia & Jones, 2010).  

Θ παροφςα εργαςία αποςκοπεί: α) αφενόσ να παρουςιάςει τισ φάςεισ 
ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ ενόσ ςεμιναρίου που αξιοποιεί το μοντζλο 
τθσ μικτισ μάκθςθσ, για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςφγχρονεσ 
εφαρμογζσ Web 2.0 και ςτθν θλεκτρονικι τάξθ, β) αφετζρου να παρουςιάςει 
αξιολογικά ςτοιχεία και τισ απόψεισ και ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν από τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτο ςεμινάριο, κακϊσ και ςυμπεράςματα/ προτάςεισ από τθν οργάνωςθ και 
διαχείριςι τθσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ-ενςωμάτωςθ τθσ πρακτικισ αυτισ ςτθ 
διδακτικι πράξθ. 
 

3. Google ςε Google Apps for Education 

Σ δικτυακόσ τόποσ τθσ Google ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ςαν μία απλι μθχανι 
αναηιτθςθσ. Ξακζνασ χριςτθσ του Διαδικτφου τθ χρθςιμοποιεί ϊςτε με 
ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ κλειδιά να εντοπίηει τισ ςχετικζσ με το κζμα του ιςτοςελίδεσ. Θ 
μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Google υπάρχει μζχρι ςιμερα και είναι πολφ δθμοφιλισ. 
Ωςτόςο, θ εταιρία Google ζχει επεκτακεί ςε διάφορουσ τομείσ παρζχοντασ και πολλζσ 
ακόμθ υπθρεςίεσ. 

Ψα πιο δθμοφιλι παραδείγματα εφαρμογϊν για το ςπίτι, το γραφείο και το 
ςχολείο αφοροφν το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (Gmail), το χϊρο αποκικευςθσ και 
διαμοιραςμοφ αρχείων (Drive), εφαρμογζσ για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ 
εγγράφων, υπολογιςτικϊν φφλλων, ερωτθματολογίων κ.λπ., το διαδικτυακό 
θμερολόγιο, τθν προβολι και εξερεφνθςθ περιοχϊν ςε μορφι χάρτθ και άλλα πολλά. 

Υολλζσ από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ (Gmail, GoogleDocs) χρειάηονται ςφνδεςθ 
με όνομα χριςτθ και κωδικό. Σ χριςτθσ κάνει εγγραφι και δθμιουργεί ζνα 
λογαριαςμό Google ςτθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα, αποκτά τα αντίςτοιχα δικαιϊματα 
και τα οποία χρθςιμοποιεί ςτισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. 

Ψα Google Apps for Education είναι ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον θλεκτρονικισ 
τάξθσ που παρζχει μια δωρεάν ςουίτα εργαλείων και μπορεί να υποςτθρίξει τθ 
ςυνεργαςία και τθν αλλθλεπίδραςθ ςτθν e-τάξθ. 

Ειδικότερα το Google Classroom  ςχεδιάςτθκε με τθ βοικεια 
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, ζτςι ϊςτε να ςυνδζει εφκολα ολόκλθρθ τθν τάξθ, να 
διευκολφνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των μακθτϊν και να τουσ βοθκά να 
υποςτθρίηουν τθ μακθςιακι διαδικαςία μζςα από τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία 
τουσ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτο εκπαιδευτικό να ζχει τον ζλεγχο τθσ τάξθσ, να 
οργανϊνει και να διαχειρίηεται μακιματα, να διανείμει εργαςίεσ, να ςτζλνει ςχόλια 
και ανατροφοδότθςθ, ενιςχφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ μακθτζσ του.  

 

https://www.google.gr/
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4. Ρεριγραφι του ςεμιναρίου 

Ψο ςεμινάριο είχε δίμθνθ διάρκεια από τθν Ψετάρτθ 16 Δεκεμβρίου μζχρι και τθν 
Υζμπτθ 4 Φεβρουαρίου, απευκυνόταν ςε εκπαιδευτικοφσ πλθροφορικισ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και υλοποιικθκε με το μοντζλο τθσ 
μικτισ μάκθςθσ. Υεριελάμβανε 4 επιμορφωτικζσ ενότθτεσ που υλοποιικθκαν από 
απόςταςθ με θλεκτρονικι μάκθςθ (e-learning) μζςω του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
μάκθςθσ Google Apps for Education (GAfE) ςε ςυνδυαςμό με δφο (2) πρόςωπο με 
πρόςωπο εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ ςτο ςχολικό εργαςτιριο του 3ου Γυμναςίου. Σι 
επιμορφοφμενοι του ςεμιναρίου ςυμμετείχαν εκελοντικά, μετά από ςχετικι 
πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ. Χυνολικά ςυμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί πλθροφορικισ από 
τα Χανιά και το Φζκυμνο. 

Χκοπόσ τθσ επιμόρφωςθσ ιταν θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ 
ςτθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και ειδικότερα  των δυνατοτιτων που 
παρζχουν οι υπθρεςίεσ Web 2.0 ςτθ διδακτικι πράξθ, δθμιουργϊντασ ςφγχρονεσ 
μορφζσ θλεκτρονικισ τάξθσ. Θ θλεκτρονικι ςχολικι τάξθ μπορεί να εμπλουτίςει τθν 
κλαςικι διδαςκαλία και να αξιοποιιςει ςφγχρονα εργαλεία που μποροφν να 
ενδυναμϊςουν τθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Απϊτερθ επιδίωξθ οι εκπαιδευτικοί να μποροφν να μεταςχθματίςουν τθ 
διδακτικι πρακτικι τουσ μζςα από τθν εμπειρία, τθ ςυμμετοχι και τθ ςυνεργαςία 
τουσ ςε ζνα ςφγχρονο ςυνεργατικό περιβάλλον, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν θλεκτρονικι 
μάκθςθ και ςτθν οργάνωςθ, με ρόλουσ, τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ. 

Χθμειϊνουμε ότι για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςι του, χρειάςτθκε να 
ςχεδιάςουμε και να παρακολουκιςουμε τθν πιλοτικι υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ ςτο περιβάλλον GAfE για το μάκθμα τθσ πλθροφορικισ και επεκτάςεισ ςε 
άλλα διδακτικά αντικείμενα, ςε ςχολεία τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Χανίων και να 
ςυνεργαςτοφμε με τουσ διαχειριςτζσ εκπαιδευτικοφσ κάκε ςχολείου. 

Για τθν υποςτιριξθ του ςεμιναρίου χρθςιμοποιικθκε το λειτουργικό 
περιβάλλον GAfE του 3ου Γυμναςίου και ενεργοποιικθκαν οι αντίςτοιχοι λογαριαςμοί 
χριςθσ για κάκε εκπαιδευτικό. Επίςθσ, δθμιουργικθκε μια ομάδα ςυηιτθςθσ του 
ςεμιναρίου: https://groups.google.com/forum/#!forum/gafe-2015, όπου οι 
επιμορφοφμενοι μποροφςαν να καταγράψουν προβλιματα, απορίεσ και ςκζψεισ 
ςχετικζσ με τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο ρόλο του διαχειριςτι και κριτικοφ 
παρατθρθτι τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ ςχετικά με το περιβάλλον GAfE, 
υποςτιριξε ο ςυνάδελφοσ εκπαιδευτικόσ πλθροφορικισ του ςχολείου που 
χρθςιμοποιεί τα δφο τελευταία ςχολικά ζτθ το ςυγκεκριμζνο περιβάλλον e- τάξθσ. 

Χτθν επιμορφωτικι μασ δράςθ χρθςιμοποιιςαμε το ςυνεργατικό περιβάλλον 
θλεκτρονικισ τάξθσ GAfE τόςο για τθν υποςτιριξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικισ 
διαδικαςίασ όςο και γιατί αποτζλεςε το επιμορφωτικό αντικείμενο. Επίςθσ, για τισ 
ανάγκεσ του προγράμματοσ οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν, λειτοφργθςαν με δφο 
(2) ρόλουσ. Αυτόν του κακθγθτι για τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ e- τάξθσ και 
επικουρικά του μακθτι για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ και εξερεφνθςθ των 
δυνατοτιτων τθσ ςτισ τάξεισ των ςυναδζλφων τουσ. 
 

https://groups.google.com/forum/#!forum/gafe-2015
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4.1 Διδακτικζσ ενότθτεσ  

Ψο ςεμινάριο οργανϊκθκε ςε τζςςερισ διδακτικζσ ενότθτεσ 
1θ διδακτικι ενότθτα: Ειςαγωγι και προετοιμαςία τθσ e-τάξθσ ςτο περιβάλλον 

GAfE 
Χτθν ενότθτα αυτι που αποτζλεςε και τθν 1θ δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ 

πραγματοποιικθκε θ γνωριμία με τουσ επιμορφοφμενουσ, ζγινε θ περιγραφι των 
ςτόχων και τθσ δομισ του ςεμιναρίου και διαπραγματευτικαμε κζματα που 
αφοροφςαν ςτο περιβάλλον και ςτα χαρακτθριςτικά των Google Apps for Education -
classroom, ςτθ δθμιουργία και διαχείριςθ λογαριαςμϊν χρθςτϊν (ρόλοι και 
λογαριαςμοί εκπαιδευτικϊν), κακϊσ και ςτθν εξερεφνθςθ μια εικονικισ e-τάξθσ. Ξάκε  
εκπαιδευτικόσ λειτοφργθςε ωσ κακθγθτισ – διαχειριςτισ e- τάξθσ και παράλλθλα ωσ 
μακθτισ ςε άλλθ/εσ τάξθ/εισ.  

2θ διδακτικι ενότθτα: Προετοιμαςία υλικοφ τθσ e-τάξθσ 

Χτθν ενότθτα αυτι οι επιμορφοφμενοι, αξιοποιϊντασ μια διδακτικι ενότθτα ςε 
κάποιο μάκθμα Υλθροφορικισ, ζπρεπε να οργανϊςουν το υλικό διδαςκαλίασ ϊςτε να 
μπορζςουν να υλοποιιςουν το μάκθμά τουσ ςτο εργαςτιριο με τθ βοικεια των GAfE. 
Χρθςιμοποιικθκε το Drive για τθν προετοιμαςία και αποκικευςθ του υλικοφ και 
παράλλθλα δθμιουργικθκε θ e-τάξθ κάκε κακθγθτι ςτο «Classroom». Χτθν εικονικι 
αυτι τάξθ ορίςτθκαν οι μακθτζσ-εκπαιδευτικοί και ζγινε θ προετοιμαςία 
ενεργοποίθςθσ τθσ e-τάξθσ από τουσ μακθτζσ. Τλο το υλικό οργανϊκθκε και 
εμπλουτίςτθκε από τουσ κακθγθτζσ-εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε να εξυπθρετεί καλφτερα τθ 
μακθςιακι διαδικαςία (ΥΧ, διδακτικοφσ ςτόχουσ, διδακτικζσ τεχνικζσ κλπ). 

3θ διδακτικι ενότθτα: Τλοποίθςθ του e-μακιματοσ 
Χτθν ενότθτα αυτι οι επιμορφοφμενοι αξιοποιϊντασ το υλικό διδαςκαλίασ που 

οργανϊςανε,  υλοποιιςανε το e-μάκθμά τουσ ςτθν εικονικι των GAfE. Οειτοφργθςαν 
ωσ μακθτζσ ςτισ e-τάξεισ των ςυναδζλφων τουσ, όπου ζπρεπε να χρθςιμοποιιςουν τισ 
οδθγίεσ και το βοθκθτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν. 
Υαράλλθλα, ωσ εκπαιδευτικοί-κακθγθτζσ παρακολουκοφςαν τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και ανατροφοδοτοφςαν με αντίςτοιχεσ βοικειεσ τουσ μακθτζσ τουσ.  

4θ διδακτικι ενότθτα: Αξιοποίθςθ εφαρμογϊν GAfE 
Χτθν ενότθτα αυτι οι επιμορφοφμενοι, ελεφκερα και χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ 

τθσ e-τάξθσ πειραματίςτθκαν με εφαρμογζσ που περιλαμβάνονται ςτο περιβάλλον 
GAfE ϊςτε να τισ εξερευνιςουν και να τισ αξιοποιιςουν ςτθν οργάνωςθ κάποιου 
μακιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ φλθσ ςτα αντίςτοιχα ΥΧ. Ενδεικτικά παράδειγμα 
αποτζλεςαν οι ιςτότοποι, τα ιςτολόγια, οι διαχείριςθ φωτογραφιϊν, οι χάρτεσ κ.λπ.. 
 

5. Αξιολογικά ςτοιχεία 

Ψα αξιολογικά ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ του ςεμιναρίου κακϊσ και οι 
απόψεισ και ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ, προζκυψαν τόςο 
από τθν παρατιρθςθ τθσ οργάνωςθσ του υλικοφ, διαχείριςθσ τθσ e-τάξθσ και 
υποςτιριξθσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ κάκε επιμορφοφμενου ξεχωριςτά, όςο και 
από τθ ςυηιτθςθ αναςτοχαςμοφ και κριτικισ αποτίμθςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ 
επιμορφωτικι διαδικαςία ςτθν τελευταία δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ.  



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-225- 

 

Θ ςθμαντικι πλειοψθφία των ςυναδζλφων που ςυμμετείχαν, λειτοφργθςε 
ενεργθτικά ςτθ διαδικαςία. Ξατάφερε να αξιοποιιςει τον εξ αποςτάςεωσ 
εκπαιδευτικό χρόνο, να οργανϊςει τθν θλεκτρονικι του τάξθ, να προετοιμάςει 
κατάλλθλο διδακτικό υλικό και να υποςτθρίξει τουσ ςυναδζλφουσ του μακθτζσ. Ψα 
χαρακτθριςτικά του διδακτικοφ υλικοφ για τθν υποςτιριξθ του μακιματοσ, τα οποία, 
χωρίσ να είναι δεςμευτικό, ακολουκοφςαν αυτά τθσ επιμόρφωςθσ Βϋ επιπζδου, 
δυςκόλεψαν κάποιουσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ δυςκολία αφορά τόςο ςτο 
διακζςιμο χρόνο, όςο και ςτο παραγόμενο υλικό. Ζτςι, οι ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί 
που είχαν τθν εμπειρία τθσ επιμόρφωςθσ Βϋ επιπζδου, λειτοφργθςαν πιο κετικά, 
ευνοικθκαν οι ςυνεργαςίεσ, ενϊ δεν ζλειψε και θ «διεκπεραιωτικι» αντίδραςθ ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ.  

Χχετικά με το περιβάλλον θλεκτρονικισ τάξθσ GafE, ςθμειϊκθκε ότι μπορεί να 
βοθκιςει και να υποςτθρίξει λειτουργικά τθ μακθςιακι διαδικαςία, κζτοντασ ωςτόςο 
δφο κυρίωσ κζματα. Υρϊτα τον παράγοντα που αφορά τουσ πόρουσ του ςχολικοφ 
εργαςτθρίου και κυρίωσ τθν ταχφτθτα απόκριςθσ κάκε ςτακμοφ που λειτουργεί ςτο e-
περιβάλλον και ςτθ ςυνζχεια τθ ςχολικι κουλτοφρα που πρζπει να αναπτυχκεί 
αναφορικά με τισ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ μάκθςθσ. Ψα ςτοιχεία αυτά 
επιβεβαιϊκθκαν και από τθν πιλοτικι εφαρμογι τόςο ςτο ςχολείο που μασ 
φιλοξζνθςε, όςο και ςτα άλλα ςχολεία τθσ περιφερειακισ ενότθτασ. 

Χυνολικά εκτιμικθκε κετικά θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιμορφωτικι διαδικαςία, 
αναγνωρίςτθκε θ χρθςιμότθτα του μικτοφ μοντζλου μάκθςθσ και ςχολιάςτθκε ο 
διακζςιμοσ επιμορφωτικόσ χρόνοσ μζςα ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν και 
κοινωνικϊν/ οικογενειακϊν υποχρεϊςεων. 
 

6. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Ψο επιμορφωτικό πρόγραμμα/ςεμινάριο που παρουςιάςαμε αποτελεί μια 
πειραματικι προςπάκεια να αξιοποιθκεί θ επιμορφωτικι εμπειρία των 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ Βϋ επιπζδου, κακϊσ και των πλεονεκτθμάτων που 
δθμιουργοφνται με τα περιβάλλοντα θλεκτρονικισ τάξθσ. Χτθν περιοριςμζνθ 
εφαρμογι του, διαπιςτϊνουμε πωσ τόςο το περιεχόμενό του (θλεκτρονικι τάξθ - 
μάκθςθ και web2 εφαρμογζσ), όςο και θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ, είναι αρκετά 
δθμοφιλι και ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. Χυνδυάηει το μικτό 
μοντζλο μάκθςθσ με τθν προςανατολιςμζνθ ςτθν εργαςία μάκθςθ, ζχει ωσ ςτόχο τθν 
εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που 
βαςίηονται ςε διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ και τθ ςφνδεςθ τθσ επιμόρφωςθσ με τισ 
πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ (Γϊγουλοσ κ.ά., 2013). Υροςπακεί να 
αξιοποιιςει τθν ανάγκθ του εκπαιδευτικοφ για επαγγελματικι ανάπτυξθ, με τθ 
δυνατότθτα που του παρζχεται να υποςτθρίξει λειτουργικά τθ μακθςιακι διαδικαςία 
ςτθν τάξθ αξιοποιϊντασ τόςο τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τθν θλεκτρονικι τάξθ, όςο και 
το διακζςιμο εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικό χρόνο. Υαράλλθλα, δεν πρζπει να 
παραβλζψουμε τθν ζλλειψθ κεντρικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, αλλά ωςτόςο 
πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι αξιοποιϊντασ τθ ςυνζχεια, ςυνζπεια και διάρκεια τθσ 
κάκε επιμορφωτικισ δράςθσ, μποροφν να δθμιουργθκοφν, ςε επίπεδο ςχολικισ 
μονάδασ, μικρζσ κοινότθτεσ εκπαιδευτικϊν που αλλθλεπιδροφν, υποςτθρίηονται και 
ςυνεργάηονται ςτθ διδακτικι αξιοποίθςθ των ΨΥΕ. 
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Μαράκθ Μαρία  

Διευκφντρια ΓΕΛ οφδασ 
mamaraki1960@gmail.com 

 
 

Περίλθψθ 

Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει μια μελζτθ περίπτωςθσ που προςπακεί να 
διερευνιςει παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςχολικι αποτυχία και αξιοποιεί ςτοιχεία 
και απόψεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων  από τθν περιοχι τθσ Κριτθσ. Θ ςχολικι 
αποτυχία ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ο μακθτισ 
αποκτά βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αποτελεί αναμφίβολα ζνα ςθμαντικό 
πρόβλθμα με πολλαπλζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τόςο άμεςα για το ίδιο το άτομο, όςο 
και ζμμεςα για τθν κοινωνία, κακϊσ είναι μια ζνδειξθ καταπάτθςθσ των βαςικϊν 
δικαιωμάτων του ατόμου, ενϊ ςυνάμα ςυνδζεται με μία ςειρά αρνθτικϊν κοινωνικϊν 
φαινομζνων, όπωσ είναι θ ανεργία, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, τα φαινόμενα 
κοινωνικισ πακογζνειασ και θ αποχι από κοινωνικοπολιτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ 
ζρευνα ςτθρίχκθκε ςτθν ποιοτικι προςζγγιςθ, κάνοντασ χριςθ του ερευνθτικοφ 
εργαλείου τθσ ςυνζντευξθσ.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: Χχολικι αποτυχία, υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, ζρευνα 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Ψο φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ αποτελεί 
αναμφίβολα ζνα από τα βαςικότερα προβλιματα των πολιτιςμζνων κοινωνιϊν 
εξαιτίασ των ςθμαντικϊν επιπτϊςεων του ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνιςτά κεμελιϊδθ ςυνταγματικι 
υποχρζωςθ κάκε πολιτικοφ ςυςτιματοσ και κεωρείται ςτισ μζρεσ μασ περιςςότερο 
από ποτζ αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου ανεξάρτθτα από το κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο, το φφλο, τθν θλικία ι όποιασ άλλθσ μορφισ διαφορετικότθτασ εξαιτίασ τθσ 
αναγκαιότθτασ αυτισ λόγω των ραγδαίων επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν, 
εξελίξεων. 

Θ ςχολικι αποτυχία ορίηεται ωσ θ αδυναμία μερίδασ των μακθτϊν να 
ανταποκρικοφν ςτοιχειωδϊσ ικανοποιθτικά ςτισ απαιτιςεισ του ςχολείου και να 
φτάςουν ςτο αναμενόμενο επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων για κάκε εκπαιδευτικι 

mailto:gogoulosg@gmail.com
mailto:mamaraki1960@gmail.com
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βακμίδα ι τάξθ. Θ αδυναμία αυτι, εκφράηεται είτε με πολφ χαμθλι επίδοςθ ςτα 
μακιματα, είτε με ελλιπι παρακολοφκθςθ, είτε με προβλιματα ςυμπεριφοράσ ι με 
το ςυνδυαςμό τουσ. Χχολικι αποτυχία κεωρείται επίςθσ ο λειτουργικόσ 
αναλφαβθτιςμόσ και θ χαμθλι επίδοςθ των μακθτϊν, ιδιαίτερα κάτω από τθ βάςθ, 
ςε εξετάςεισ εκνικοφ επιπζδου  (Ξαςςωτάκθσ και Φακιολάσ, 1998). 

Θ Ψηάνθ (2000) αναφζρει ότι θ  ςχολικι επιτυχία ζχει μόνον ζνα ςθμείο 
αναφοράσ και κριτιριο τθν καλι βακμολογία, θ  οποία αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο 
μζτρο που ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ο καλόσ βακμόσ δεν απονζμεται αξιοκρατικά, 
αφοφ θ μάκθςθ ιςοδυναμεί με τθν αποςτικιςθ.  

Υολλοί από τουσ μακθτζσ που κατορκϊνουν να περάςουν τθν τάξθ δεν 
κατακτοφν το επίπεδο γνϊςεων που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν, γεγονόσ που ςυνδζεται 
άμεςα με τθν αξιοπιςτία τθσ βακμολογίασ και γενικότερα τον τρόπο αξιολόγθςθσ. 
Χαρακτθριςτικά ο Υαπακωνςταντίνου (2007) υποςτθρίηει ότι όταν θ αξιολόγθςθ 
άρχιςε να γίνεται για ευνόθτουσ λόγουσ εικονικι, να χάνει όποια αξιοπιςτία διακζτει 
και να γνωρίηει πλθκωριςτικζσ τάςεισ, τότε θ υπό-επίδοςθ ανζλαβε τθν αποτφπωςθ 
των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Θ απόλυςθ και θ προαγωγι των μακθτϊν μπορεί 
να ιςοδυναμεί με ξεφόρτωμα ι απαλλαγι εκπαιδευτικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Ψιφιςμα του Χυμβουλίου Ωπουργϊν τθσ Ευρϊπθσ τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 1996 
αναφζρει ότι θ ζννοια τθσ ςχολικισ αποτυχίασ λαμβάνει διαφορετικζσ μορφζσ ςε 
κάκε κράτοσ και είναι δφςκολο να οριςτεί.  Ψονίηει επίςθσ ότι ςτθ ςχολικι αποτυχία 
ενζχονται όλα ι οριςμζνα από τα ακόλουκα: οι μακθτζσ δεν αναπτφςςουν πλιρωσ τισ 
δυνατότθτζσ τουσ, δεν ςθμειϊνουν ατομικι πρόοδο, εγκαταλείπουν πρόωρα το 
ςχολείο και φεφγουν από το ςχολείο χωρίσ ι με ανεπαρκι πιςτοποιθτικά τυπικϊν 
προςόντων. Άρα το φαινόμενο ςυνδζεται με τθν υποεκπαίδευςθ και με τον 
αναποτελεςματικό τρόπο λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  

Χτθν ζρευνα των Χταυρανίδθ και Υαναοφρα (2002) ςχολικι αποτυχία κεωρείται 
θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ζνασ ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ αποδίδει πολφ χαμθλότερα 
από το αποδεκτό όριο επίδοςθσ ςε κφρια γνωςτικά αντικείμενα.  

Γενικότερα όπωσ υποςτθρίηει ο Διμου (1999) θ εννοιολογικι προςζγγιςθ του 
φαινομζνου τθσ ςχολικισ αποτυχίασ, παρά τισ όποιεσ φραςτικζσ διαφοροποιιςεισ 
αντιμετωπίηεται ςχετικά ενιαία κακϊσ ςχεδόν όλεσ οι απόψεισ ςυγκλίνουν ςτθ κζςθ 
ότι θ ςχολικι αποτυχία περιγράφει μία κατάςταςθ του μακθτι, θ οποία προκφπτει 
από τθν πλθμμελι ι μθ εκπλιρωςθ των διδακτικϊν και μακθςιακϊν standards μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ βακμίδασ. 

Θ ςχολικι αποτυχία ςτθν ακραία τθσ μορφι ταυτίηεται με το φαινόμενο τθσ 
ςχολικισ διαρροισ από όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν ζρευνα του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου του ζτουσ 2006 για τθ 
μακθτικι διαρροι ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ για τθ γλϊςςα, ο όροσ διαρροι 
αναφζρεται ςτα παιδιά ι εφιβουσ που δεν ολοκλθρϊνουν τθν υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ που ορίηεται ωσ θ ελάχιςτθ αναγκαία εκπαιδευτικι προαπαίτθςθ ςτθν 
κοινωνία που ηουν.  

Σι ομάδεσ των μακθτϊν που πρόκειται να οδθγθκοφν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό 
ςτθ ςχολικι αποτυχία, είναι ςυγκεκριμζνεσ και διακζτουν περιςςότερο 
κοινωνιολογικά και πολιτιςμικά παρά εγγενι χαρακτθριςτικά. Χυνικωσ προζρχονται 
από τα κατϊτερα κοινωνικά και οικονομικά ςτρϊματα και είναι ομάδεσ με γλωςςικζσ, 
πολιτιςμικζσ και κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Χχετικά με τθ γεωγραφικι κατανομι 
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των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν Θλιοφ (1976), πολλοί από τουσ μακθτζσ αυτοφσ 
κατοικοφν ςε απομονωμζνεσ και εγκαταλειμμζνεσ περιοχζσ. Ψο επάγγελμα και το 
μορφωτικό επίπεδο των γονιϊν, θ πνευματικι ατμόςφαιρα του ςπιτιοφ, οι ςτάςεισ, οι 
αξίεσ τθσ οικογζνειασ ωσ προσ τθ μόρφωςθ, το μζγεκοσ τθσ οικογζνειασ, το φφλο, ο 
τόποσ κατοικίασ είναι επίςθσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ ςχολικι αποτυχία, 
Ψηάνθ (2000). Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα ςτο ςθμείο αυτό είναι θ άποψθ των Ξάτςικα, 
Ξαββαδία (2000) οι οποίοι υποςτθρίηουν: «Θ εγκατάλειψθ του Σχολείου είναι μία από 
τισ πιο επϊδυνεσ μορφζσ που παίρνει θ ανιςότθτα, θ φτϊχεια, θ περικωριοποίθςθ και 
ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ τμθμάτων του πλθκυςμοφ, αντανάκλαςθ τθσ διαίρεςθσ τθσ 
κοινωνίασ ςε τάξεισ». Σ Υαπακωνςταντίνου (2007) ςθμειϊνει ότι το ςχολείο 
μετατρζπει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ ςε εκπαιδευτικζσ μζςα από διαδικαςίεσ που 
επιτρζπουν τθν Υοςοτικι - και οπωςδιποτε ποιοτικι! - αναπαραγωγι του 
εκπαιδευτικοφ περικωρίου που ςυνδζεται άμεςα με τον κοινωνικό αποκλειςμό και 
ςτιγματιςμό. 

 

2. Σπουδαιότθτα του προβλιματοσ 

Ψο ςφνκετο πρόβλθμα τθσ ςχολικισ αποτυχίασ, που προκφπτει από το 
ςυνδυαςμό ατομικϊν, περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν παραγόντων ζχει πολλαπλζσ 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τόςο άμεςα για το ίδιο το άτομο κακϊσ οριοκετεί ζνα 
περιοριςμζνο πεδίο ευκαιριϊν και δυνατοτιτων για παραπζρα διεκδικιςεισ όςο και 
ζμμεςα για τθν κοινωνία. Θ ανεργία, θ περικωριοποίθςθ, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, 
θ ροπι προσ τθν παραβατικι ςυμπεριφορά, θ αποχι από τισ πολιτιςτικζσ και 
κοινωνικοπολιτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι χαρακτθριςτικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του 
φαινομζνου τθσ ςχολικισ αποτυχίασ (Φουςζασ και Βρετάκου, 2006).  

Θ ςχολικι αποτυχία ςυνακόλουκα που αποτελεί πρόβλθμα που προκφπτει ςε 
ςυνκικεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και αποςτζρθςθσ των οικογενειϊν προζλευςθσ 
των μακθτϊν, τείνει να αναπαράγει τον κοινωνικό αποκλειςμό ενδοοικογενειακά και 
διαγενειακά, να τον νομιμοποιιςει ςε κοινωνικό επίπεδο και να τον δικαιολογιςει ςε 
ατομικό, ςυνειδθςιακό επίπεδο με τθ μορφι τθσ περιοριςμζνθσ αυτοεκτίμθςθσ των 
ικανοτιτων ενόσ νζου (Φακιολάσ, 1999). Χφμφωνα μάλιςτα με τθν ζρευνα τθσ Πακρι 
–Ππότςαρθ (1999) οι μακθτζσ με χαμθλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ διακατζχονται από 
ςυναιςκιματα κατωτερότθτασ, παρουςιάηουν χαμθλότερα επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ. 
Ξατά το Βουϊδάςκθ (1999) το φαινόμενο ςυνδζεται με τθν κοινωνικι δομικι βία, θ 
οποία εκδθλϊνεται με τθ μορφι τθσ κοινωνικισ αδικίασ και ανιςότθτασ. 

Χυνακόλουκα γίνεται κατανοθτό ότι θ διαιϊνιςθ τζτοιων προβλθμάτων ζχει 
υψθλό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό κόςτοσ, ενϊ ςχετίηεται άμεςα με τθν 
ποιότθτα ηωισ. Επιπλζον, ςθμαίνει απϊλεια ταλζντων, μείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ 
και τθσ αποδοτικότθτασ υπθρεςιϊν και επιχειριςεων (Φακιολάσ, 1999). 

Από τα παραπάνω λοιπόν, κακίςταται ςαφισ θ ςπουδαιότθτα του προβλιματοσ 
που κακιςτά αναγκαία τθν πλθρζςτερθ διερεφνθςι του και τθ βακφτερθ κατανόθςι 
του, προκειμζνου να αναηθτθκοφν λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςι του. 

Χτο πλαίςιο αυτοφ του πνεφματοσ εντάςςεται και ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ 
ζρευνασ ςτθν οποία διερευνϊνται οι απόψεισ των διευκυντϊν των ςχολικϊν 
μονάδων. Σι απόψεισ αυτζσ, εκ των πραγμάτων ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία, εξαιτίασ 
τθσ ςπουδαιότθτασ του κεςμικοφ τουσ ρόλου ςτθν εκπαιδευτικι και διοικθτικι 
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διαδικαςία, κακϊσ ο διευκυντισ του δθμοςίου ςχολείου αποτελεί βαςικό ςυντελεςτι 
αποτελεςματικότθτασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σι απόψεισ και οι εικόνεσ των 
Διευκυντϊν για το φαινόμενο παρόλο που αντιςτοιχοφν ςτθν κοινωνικι καταςκευι 
τθσ πραγματικότθτασ (Berger & Luckmann, 2003), μασ ενδιαφζρουν ουςιαςτικά, γιατί 
επθρεάηουν, κακορίηουν και προςδιορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθν κακθμερινι 
εκπαιδευτικι πρακτικι ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που διευκφνουν επειδι οι ίδιοι 
εμπλζκονται ενεργά ςτθν παραγωγι και διαμόρφωςι του. 

 

3. Μεκοδολογία ζρευνασ  

3.1 Σκοπόσ και ςτόχοι  
 

H παροφςα ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό να καταγράψει και να διερευνιςει τισ 
απόψεισ των Διευκυντϊν-Διευκυντριϊν των ςχολικϊν μονάδων των Γυμναςίων τθσ 
Ξριτθσ για το φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ ςτο Γυμνάςιο κακϊσ και τουσ 
παράγοντεσ που ςχετίηονται με αυτό. 

 
3.2 Ερευνθτικά Ερωτιματα 
 

Ψα ερευνθτικά ερωτιματα βαςίςτθκαν ςτισ υπάρχουςεσ βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ, για το πρόβλθμα που εξετάηουμε και ςυγκεκριμζνα τίκενται τα εξισ: 

1. Ψι είναι το φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ ςφμφωνα με τισ απόψεισ των 
Διευκυντϊν - Διευκυντριϊν;  

2. Υϊσ περιγράφουν το προφίλ των μακθτϊν που παρουςιάηουν χαμθλι ςχολικι 
επίδοςθ; 
 

3.3 Ρεδίο - Δείγμα τθσ Ζρευνασ 
 

Θ επιλογι του δείγματοσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι γιατί ςυνδζεται άμεςα με 
τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ. Τςον αφορά ςτθν αξιοπιςτία των 
πλθροφοριϊν πρζπει να είμαςτε βζβαιοι ότι οι πλθροφοριοδότεσ μασ είναι 
αντιπροςωπευτικοί του πλθκυςμοφ που ερευνάται (Faulkner et al, 1999). 

Χτθν προκείμενθ ζρευνα το δείγμα αποτζλεςαν 12 Διευκυντζσ– Διευκφντριεσ 
Γυμναςίων τθσ Ξριτθσ. Οάβαμε υπόψθ μασ τθν αντιπροςωπευτικι ςυμμετοχι και των 
τεςςάρων νομϊν, λαμβάνοντασ ςυνεντεφξεισ από Διευκυντζσ όλων των νομϊν, 
παίρνοντασ υπόψθ τα χρόνια διευκυντικισ εμπειρίασ, το φφλο, το μζγεκοσ του 
ςχολείου, τθν περιοχι κακϊσ και τα ποςοςτά ςχολικισ αποτυχίασ.  

Θ επιλογι των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα εξαρτικθκε επίςθσ από τθ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτοφσ κακϊσ και από τθν επικυμία τουσ. Πε βάςθ 
αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 4 Διευκυντζσ από τα 
Χανιά, 3 από το Φζκυμνο, 3 από το Θράκλειο και 2 από το Οαςίκι. Χε ςχζςθ με το 
φφλο, λάβαμε ςυνεντεφξεισ από 5 γυναίκεσ και 7 άνδρεσ Διευκυντζσ. 

Ωσ προσ τθν περιοχι, λάβαμε υπόψθ το βακμό αςτικότθτασ και ςυγκεκριμζνα 
από το ςφνολο των 12 Γυμναςίων, 7 βρίςκονται ςε πόλεισ και γφρω από αυτζσ, ενϊ  
από τα υπόλοιπα 5 τα 3 βρίςκονται ςε ορεινζσ και τα 2 ςε γεωργικζσ περιοχζσ.  



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-232- 

 

Ωσ προσ το μζγεκοσ των ςχολείων, 2 από αυτά ζχουν αρικμό μακθτϊν 
μικρότερο από εκατό, από εκατό ζωσ διακόςια ζχουν 2 ςχολεία, από διακόςια ζωσ 
τριακόςια 4 και τζλοσ από τετρακόςια και πάνω άλλα 4. 

 
 

3.4 Θ διαδικαςία τθσ ζρευνασ 
 

Χτθν αρχι τθσ ζρευνασ εξαςφαλίςαμε τθ ςυνειδθτι ςυναίνεςθ και τθ 
ςυνεργαςία των ατόμων που βοικθςαν ςτθ διεξαγωγι τθσ.  

Θ αρχι τθσ ςυνειδθτισ ςυναίνεςθσ κατά τουσ Cοen & Manion (2008) βαςίηεται 
ςτο δικαίωμα του ατόμου ςτθν ελευκερία και τθν αυτοδιάκεςι του. Αξίηει να τονιςτεί 
ότι οι άνδρεσ διευκυντζσ ανταποκρίκθκαν με μεγαλφτερθ προκυμία από ότι οι 
γυναίκεσ. Γενικά υπιρξε προκυμία ςυμμετοχισ, λόγω τθσ ευαιςκθςίασ που 
επιδεικνφουν οι διευκυντζσ ςτο κζμα τθσ χαμθλισ επίδοςθσ των μακθτϊν, το οποίο 
τουσ απαςχολεί και τουσ προβλθματίηει εντονότατα.  

Σι ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν κατά το χρονικό διάςτθμα από 15 Φεβρουαρίου 
μζχρι τζλοσ Παρτίου 2010 και ακολοφκθςε θ ανάλυςθ των ςτοιχείων. Διεξιχκθ μία 
ατομικι ςυνζντευξθ με κάκε διευκυντι, θ οποία μαγνθτοφωνικθκε και ςτθ ςυνζχεια 
ζγινε θ επεξεργαςία τθσ.  

 
3.5 Μεκοδολογία 

 
Επιλζξαμε τθν ποιοτικι προςζγγιςθ, γιατί αυτι μασ προςφζρει τθ δυνατότθτα 

να διερευνιςουμε ςε βάκοσ τισ αντιλιψεισ των διευκυντϊν και να δοφμε τισ πτυχζσ 
των απόψεϊν τουσ κακϊσ και τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που τισ επθρεάηουν και τισ 
διαμορφϊνουν. Ζτςι ζγινε εφικτό να αποτυπωκοφν οι ιδζεσ και τα ςυναιςκιματά των 
ερευνϊμενων, όπωσ εκείνοι τα βιϊνουν κατά τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ ςτο 
ηωντανό περιβάλλον του ςχολείου, ϊςτε να μποροφν να ςυγκρικοφν οι υπάρχουςεσ 
ςυνκικεσ ι να προςδιοριςτοφν οι ςχζςεισ που υπάρχουν ανάμεςα ςε ςυγκεκριμζνα 
γεγονότα ( Cohen & Manion, 2008). Εργαλείο ςυλλογισ των δεδομζνων επιλζχκθκε θ 
θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ, που παρζχει μεγαλφτερθ ελευκερία κινιςεων ςτον 
ερευνθτι ςε ςχζςθ με τθ δομθμζνθ (Λωςθφίδθσ, 2008). 

 

4. Ευριματα τθσ ζρευνασ 

Θ παρουςίαςθ των ευρθμάτων γίνεται με τθ ςειρά διατφπωςθσ των αξόνων και 
των ερωτιςεων τθσ ςυνζντευξθσ. 
 

Άξονασ Α. Φαινομενολογικι προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ. 
Ψο φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ είναι ζνα πολυςφνκετο φαινόμενο του 

οποίου θ περιγραφι, ο προςδιοριςμόσ και θ οριοκζτθςθ ζχουν απαςχολιςει 
εντονότατα τόςο τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα όςο και τουσ κεωρθτικοφσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. Ωπό αυτι τθν ζννοια θ περιγραφι του φαινομζνου μζςα από τα 
βιϊματά των διευκυντϊν των ςχολείων εξαιτίασ του κεςμικοφ τουσ ρόλου 
παρουςιάηει ενδιαφζρον.  
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Α1. Πϊσ κα μποροφςατε να περιγράψετε το φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ; 
Εςείσ πϊσ το ζχετε βιϊςει από τθν εμπειρία ςασ ςτθν εκπαίδευςθ;  

Τλοι ανεξαιρζτωσ οι διευκυντζσ ςυμφωνοφν ότι υπάρχει το πρόβλθμα τθσ 
ςχολικισ αποτυχίασ και το ζχουν βιϊςει από τθν εμπειρία τουσ ςτθν εκπαίδευςθ. Από 
τισ απαντιςεισ τουσ φαίνεται ότι κεωροφν ότι θ ςχολικι αποτυχία είναι ζνα 
πολυςφνκετο φαινόμενο το οποίο εκφράηεται με ποικίλεσ μορφζσ και εκφάνςεισ. Σι 
όψεισ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ που περιγράφουν είναι θ χαμθλι επίδοςθ των 
μακθτϊν ςε ςυνδυαςμό με το άκριτο προβίβαςμα, θ ελλιπισ παρακολοφκθςθ των 
μακθμάτων, θ διαρροι, θ εγκατάλειψθ του ςχολείου κακϊσ και θ αδυναμία του 
ςχολείου να κοινωνικοποιιςει ςτοιχειωδϊσ τουσ μακθτζσ. 

Χυγκεκριμζνα, 6 διευκυντζσ από τουσ 12 αναφζρονται ςτθν μακθτικι διαρροι 
και ελλιπι φοίτθςθ των μακθτϊν κακϊσ και ςτθν ακραία μορφι ςχολικισ αποτυχίασ 
που είναι θ εγκατάλειψθ τθσ υποχρεωτικισ εννιάχρονθσ εκπαίδευςθσ. 9 από τουσ 12 
κεωροφν ςχολικι αποτυχία τισ χαμθλζσ επιδόςεισ των μακθτϊν οι οποίεσ 
παρατθροφνται ςτθ βακμολογία τουσ. 11 κεωροφν ςχολικι αποτυχία το διαρκζσ 
προβίβαςμα και τθν άκριτθ προαγωγι των μακθτϊν με αποτζλεςμα να τελειϊνουν το 
γυμνάςιο και να παίρνουν απολυτιριο χωρίσ να κατακτιςουν τελικά τισ ςτοιχειϊδεισ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ανταποκρίνονται ςτθ βακμίδα αυτι. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ άποψθ διευκυντι ο οποίοσ αναφζρει ότι τα παιδιά 
τελειϊνουν το γυμνάςιο, χωρίσ επί τθσ ουςίασ να ζχει αντιμετωπιςκεί το πρόβλθμα 
τθσ απόκτθςθσ των απαραίτθτων βαςικϊν γνϊςεων, κεωρεί ότι κεντρικό ρόλο 
διαδραματίηει το γενικότερο κλίμα χαλαρότθτασ που επικρατεί ςτθν εκπαίδευςθ. 

Πια άλλθ μορφι ςφμφωνα με τισ απόψεισ 4 διευκυντϊν είναι θ αδυναμία του 
ςχολείου να κοινωνικοποιιςει τουσ μακθτζσ ϊςτε τελειϊνοντασ το Γυμνάςιο να 
ωριμάςουν και να μποροφν να ςτακοφν κοινωνικά και ςτισ απαιτιςεισ τθσ ηωισ. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει, κατά τθν άποψι μασ, ο προβλθματιςμόσ διευκφντριασ 
αναφορικά με το φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ, ϊςτε  να καταλιξει ςτθν άποψθ 
ότι τελικά είναι: «Να’  χει χάςει το παιδί τρία χρόνια από τθ ηωι του και να βγει 
φορτωμζνο με αρνθτικό ςυναίςκθμα, ότι δεν μπορεί να καταφζρει, να κάνει τίποτα».  

Ψζλοσ, αξίηει να αναφζρομε τθν άποψθ άλλθσ διευκφντριασ ςφμφωνα με τθν 
οποία κεωρείται ςχολικι αποτυχία, «…όχι μόνο θ χαμθλι επίδοςθ αλλά και θ 
αδιαφορία… και θ αδιαφορία του παιδιοφ για οτιδιποτε. Εγϊ το αντιμετωπίηω ςτο 
ςχολείο».  
 

Α2. Πϊσ κα περιγράφατε το προφίλ των μακθτϊν που παρουςιάηουν χαμθλι 
ςχολικι επίδοςθ; 

Σι διευκυντζσ περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο το προφίλ των μακθτϊν που 
παρουςιάηουν χαμθλι ςχολικι επίδοςθ, εςτιάηοντασ είτε ςε ιδιαίτερα ατομικά 
χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι είτε ςε κοινωνιολογικά 
χαρακτθριςτικά. Επίςθσ, κάποιοι περιγράφουν το προφίλ με περιςςότερα του ενόσ 
χαρακτθριςτικά, ενϊ άλλοι εςτιάηονται ςε ζνα, το κυρίαρχο για αυτοφσ. 

Χυγκεκριμζνα οι διευκυντζσ κεωροφν ότι οι μακθτζσ με χαμθλι επίδοςθ είναι 
αλλοδαποί μακθτζσ με οικονομικά προβλιματα, παιδιά γενικά με προβλιματα 
επιβίωςθσ ι παιδιά που εγκαταλείπουν το ςχολείο για να αςχολθκοφν με τισ 
επιχειριςεισ των γονιϊν τουσ, παιδιά που οι γονείσ τουσ δεν ζχουν μόρφωςθ, 
μακθτζσ με χαμθλι αυτοπεποίκθςθ, παιδιά με μακθςιακά κενά από το δθμοτικό 
κακϊσ και παιδιά με ςοβαρά οικογενειακά προβλιματα. 
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5. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Από τθν καταγραφι των απόψεων των ερωτθκζντων προκφπτει αρχικά ότι οι 
διευκυντζσ αποδζχονται τθ φπαρξθ του φαινομζνου αυτοφ ςτα Γυμνάςια των οποίων 
ζχουν τθ διοικθτικι ευκφνθ κακϊσ και το γεγονόσ ότι τουσ ζχει απαςχολιςει 
εντονότατα εξαιτίασ τθσ ςπουδαιότθτάσ του. Φαίνεται επίςθσ, από τισ περιγραφζσ 
τουσ ότι το φαινόμενο αυτό παρουςιάηεται με διάφορεσ μορφζσ και όψεισ. Σι 
ςθμαντικότερεσ από αυτζσ είναι θ εγκατάλειψθ τθσ υποχρεωτικισ εννιάχρονθσ 
φοίτθςθσ, θ ελλιπισ φοίτθςθ, θ χαμθλι επίδοςθ των μακθτϊν ςφμφωνα με τθ 
βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αδυναμία του Γυμναςίου να κοινωνικοποιιςει 
ςτοιχειωδϊσ τουσ μακθτζσ. 

Σι διευκυντζσ ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία κεωροφν ςχολικι αποτυχία τισ 
χαμθλζσ επιδόςεισ των μακθτϊν, όπωσ εκφράηονται με τθ χαμθλι βακμολογία που 
και αυτι ακόμα δεν ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν. 
Αποδζχονται δθλαδι το φαινόμενο τθσ άκριτθσ προαγωγισ, όπου οι μακθτζσ 
παίρνουν τυπικά το απολυτιριο χωρίσ αυτό να αντιςτοιχεί ςτισ ςτοιχειϊςεισ γνϊςεισ 
και δεξιότθτεσ τθσ βακμίδασ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.  

Είναι ςθμαντικό ότι κάποιοι διευκυντζσ ςυνδζουν τθ ςχολικι αποτυχία  με τθν 
ελλιπι κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν κατά τθ φοίτθςθ τουσ ςτο γυμνάςιο. 
Αποδζχονται ότι ο ρόλοσ του γυμναςίου δεν είναι μόνο θ κατάκτθςθ τθσ διδακτζασ 
φλθσ,  αλλά και  θ παροχι  των ςτοιχειωδϊν κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Γενικότερα όμωσ 
φαίνεται ότι δυςκολεφονται ςτον ακριβι εννοιολογικό προςδιοριςμό του 
φαινομζνου.  

Χε μια περίοδο όπου ουςιαςτικά δεν μασ είχε αγγίξει θ οικονομικι κρίςθ, αξίηει 
να ςθμειωκεί ότι αρκετοί διευκυντζσ προςδιορίηοντασ το προφίλ των μακθτϊν 
αυτϊν, αναφζρεται ςε αλλοδαποφσ μακθτζσ με οικονομικά προβλιματα 
κακρεφτίηοντασ τθν τότε ελλθνικι κοινωνικι πραγματικότθτα. Λδιαίτερθ ζμφαςθ 
δίδεται ςτον οικονομικό παράγοντα, ςτα κακθμερινά προβλιματα επιβίωςισ τουσ 
κακϊσ και ςτισ ςυνκικεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ που προκφπτουν από αυτά.  
Ξρίςιμο ςτοιχείο  μακθτϊν  με προβλιματα ςτθ φοίτθςθ, είναι το ελλειμματικό 
οικογενειακό περιβάλλον, γεγονόσ που αποδεικνφει το ςθμαντικό ρόλο τθσ 
οικογζνειασ ςτθν επίδοςθ του μακθτι.  

Θ πολυπλοκότθτα τθσ αντίλθψθσ που αντανακλά και ςτθ διαχείριςθ του 
προβλιματοσ, φαίνεται και μζςα από τισ απόψεισ διευκφντριασ, θ οποία κεωρεί ότι οι 
μακθτζσ με χαμθλι επίδοςθ είναι αυτοί που κάνουν φαςαρία, που ζχουν μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ ι προζρχονται από περιβάλλον με ςοβαρά οικογενειακά προβλιματα, που 
δεν τα καταφζρνουν ςτα μακιματα, αλλά τα καταφζρνουν ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 
Ερευνθτικό ενδιαφζρον για περαιτζρω ζρευνα ενζχει θ άποψθ ότι το ςχολείο 
αποτυγχάνει ςτο ρόλο του διότι δεν κερδίηει τουσ μακθτζσ και δεν χτίηει ολόπλευρα 
τθν προςωπικότθτά τουσ. 

Ψζλοσ ςτα άμεςα ςχζδια μασ είναι θ ςυγκριτικι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ ςτα 
ςχολεία μετά από 6 χρόνια οικονομικισ κρίςθσ και κρίςθσ τθσ κοινωνίασ μασ, με 
ανοικτό το διάλογο για τθν παιδεία και τθν προβλεπόμενθ εκπαιδευτικι 
μεταρρφκμιςθ. 
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Ενςωμάτωςθ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων ςτθ διδαςκαλία τθσ 
γαλλικισ γλϊςςασ με βιωματικό τρόπο 

 
Δαςκαλοποφλου Όλγα  

Κακθγιτρια Γαλλικϊν ςτα Αρςάκεια χολεία Ψυχικοφ 
olgadaskalopoulou@windowslive.com  

 
 

Περίλθψθ 
 
Με αφορμι τθ ςυμμετοχι μακθτϊν ςτο διαγωνιςμό Γαλλοφωνίασ και βαςιηόμενθ ςτα 
χαρακτθριςτικά του ανοικτοφ ςχολείου που είναι οι ςφγχρονεσ μεκοδολογικζσ και 
διδακτικζσ προςεγγίςεισ αλλά και τα ςυνεργατικά περιβάλλοντα μάκθςθσ, προτείνω 
μια διδακτικι προςζγγιςθ διαπολιτιςμικοφ χαρακτιρα ςτο μάκθμα τθσ γαλλικισ 
γλϊςςασ ςτθ Β/βάκμια εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων 
των μακθτϊν αλλά και τθν αξιοποίθςθ του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου.  
Λζξεισ κλειδιά: πολιτιςμόσ, διαγωνιςμόσ, Κριτθ. 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Πε ποιο τρόπο μπορεί ο κακθγθτισ τθσ γαλλικισ γλϊςςασ να ενςωματϊςει ςτο 
μάκθμά του, πολιτιςμικά ςτοιχεία; Αν το ςχολείο λειτουργεί ωσ ενότθτα, είναι 
ςίγουρο ότι κα ςεβαςτεί και κα αξιοποιιςει το πολιτιςμικό κεφάλαιο των μακθτϊν 
και των οικογενειϊν τουσ. Ζτςι ο κακθγθτισ καλεί τουσ μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε 
πανελλινιο διαγωνιςμό με τίτλο: Ρρόςκλθςθ ςε ταξίδι (2015) και να εργαςτοφν με 
ςτόχο να ςυγκεντρϊςουν υλικό και να φτιάξουν ζνα διαφθμιςτικό PowerPoint με 
τίτλο: Διαμονι – ανακάλυψθ του κρθτικοφ πολιτιςμοφ.  
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 

2.1 Ρροβλιματα που πραγματεφεται θ εργαςία.  
 

Υϊσ ο πολιτιςμόσ μιασ περιοχισ, θ ιςτορία, τα ικθ, τα ζκιμα, οι ςυνικειεσ 
μποροφν να ενταχκοφν ςτο μάκθμα των γαλλικϊν;   

Υϊσ θ ςυμμετοχι μιασ τάξθσ μακθτϊν Αϋ Γυμναςίου, ςε ζναν πανελλινιο 
διαγωνιςμό, όπωσ αυτόσ τθσ Γαλλοφωνίασ που είχε τίτλο: Ρρόςκλθςθ ςε ταξίδι το 
2015, μπορεί να δθμιουργιςει κίνθτρο ςτουσ μακθτζσ για να μάκουν να εκφράηονται 
ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ςε μια κοινωνία πολιτιςμοφ;  
 
2.2 Κεωρθτικό πλαίςιο 
 

Θ πρoςζγγιςθ διαπολιτιςμικοφ χαρακτιρα ςτο μάκθμα των γαλλικϊν μπορεί να 
επιτευχκεί με τθ χριςθ ςφγχρονων μεκοδολογικϊν και διδακτικϊν προςεγγίςεων και 
ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ, κακϊσ και με τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων των μακθτϊν, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου.  
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Σ κακθγθτισ προτρζπει τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν διαδραςτικά τθ 
γλϊςςα και εκείνοι αποκτοφν κίνθτρο μζςα από ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ 
(επικοινωνιακζσ, κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ), κατά τισ οποίεσ πολλζσ ικανότθτεσ 
μποροφν να κινθτοποιθκοφν για τον ίδιο ςκοπό. Πε αυτόν τον τρόπο, καλλιεργοφνται 
πολλαπλζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν (γλωςςικι, λογικομακθματικι, μουςικι, 
χωροταξικι, ενδοπροςωπικι, διαπροςωπικι, φυςιογνωςτικι, ςωματικι-κιναιςκθτικι, 
υπαρξιακι) και ενκαρρφνονται οι διαπολιτιςμικζσ αναηθτιςεισ. 
 
2.3 Μεκοδολογία  
 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ χρθςιμοποιοφνται ςφγχρονεσ 
διδακτικζσ μζκοδοι, ελκυςτικζσ για τουσ μακθτζσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, προτείνεται: 1) θ 
χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα όπου οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 
επεξεργαςτοφν τουριςτικοφσ οδθγοφσ και χάρτεσ αλλά και να γνωρίςουν διάφορα 
μνθμεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ (εικονικι περιιγθςθ ςτο παλάτι τθσ Ξνωςοφ) και 
ζργα τζχνθσ, 2) θ ςυλλογι πλθροφοριϊν από διαφορετικζσ πθγζσ (ςχολικά εγχειρίδια 
Λςτορίασ και Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ Αϋ Γυμναςίου), θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα 
διακεματικισ προςζγγιςθσ: θ Λςτορία, θ Οογοτεχνία, τα Εικαςτικά και θ Πουςικι 
ςυμβάλλουν ςτο τελικό αποτζλεςμα, το οποίο αποτυπϊνεται ςτθ Γαλλικι Γλϊςςα. Θ 
ςυνεργαςία και θ ςυνεννόθςθ τθσ κακθγιτριασ των Γαλλικϊν με τουσ κακθγθτζσ των 
άλλων ειδικοτιτων είναι απαραίτθτθ, 3) θ επαφι με τθ λογοτεχνία, τθν ποίθςθ και τθ 
ηωγραφικι: οι μακθτζσ μποροφν να εργαςτοφν ςε ομάδεσ και να αναηθτιςουν το 
εκπαιδευτικό υλικό ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου ι τθσ πόλθσ και βζβαια ςτο 
διαδίκτυο και 4) θ προβολι βίντεο με τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και ακοφςματα που 
αφοροφν τόςο ςτθν παραδοςιακι μουςικι όςο και ςτουσ χοροφσ τθσ Ξριτθσ.  
 
2.4 Στόχοι 
 

Σ γενικότεροσ ςτόχοσ του εγχειριματοσ είναι θ προϊκθςθ ενόσ πολιτιςμοφ, ενϊ 
οι επιμζρουσ ςτόχοι ζχουν επικοινωνιακό, γλωςςικό, καλλιτεχνικό και 
πολυδιακεματικό χαρακτιρα. Επικοινωνιακοί ςτόχοι: α) ηθτϊ, ρωτϊ πλθροφορίεσ 
που αφοροφν ςτα διαφορετικά μζρθ και ςτισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ (πόλεισ, χωριά, 
παραλίεσ, αρχαιολογικοί χϊροι) β) μιλϊ για τισ ςυνικειεσ των ντόπιων, των κατοίκων  
τθσ περιοχισ (ικθ, ζκιμα, γλϊςςα) γ) κατανοϊ και παράγω ςτον προφορικό λόγο. 
Γλωςςικοί ςτόχοι: α) αφομοιϊνω και χρθςιμοποιϊ το λεξιλόγιο και τισ γλωςςικζσ 
δομζσ (χριςθ προςτακτικισ, ερϊτθςθσ, αναφορικϊν αντωνυμιϊν) β) ζρχομαι ςε 
επαφι με το βαςικό λεξιλόγιο που αφορά ςτον πολιτιςμό (μυκολογία, ιςτορία, 
λογοτεχνία, ζκιμα, παραδόςεισ) γ) κατανoϊ και απαντϊ γραπτϊσ ςε ερωτιςεισ 
κειμζνου επιπζδου Β1 δ) εργάηομαι πάνω ςτθ δομι του κειμζνου, δθμιουργϊ πλάνο 
και ε) προςπακϊ να χρθςιμοποιιςω τουσ κανόνεσ τθσ μαντινάδασ – κρθτικοφ 
ποιιματοσ (κουπλζ με δεκαπενταςφλλαβο ςτίχο) Πολιτιςτικοί ςτόχοι: α) ανακαλφπτω 
τον μινωικό πολιτιςμό (Ξνωςςόσ και Φαιςτόσ) με τθ βοικεια του ςχολικοφ βιβλίου 
του Ωπουργείου Υαιδείασ «Αρχαία Λςτορία», κεφάλαιο Β, Α’ Γυμναςίου β) μελετϊ 
ςυγγραφείσ όπωσ ο Ρίκοσ Ξαηαντηάκθσ, ποιθτζσ όπωσ ο Σδυςςζασ Ελφτθσ 
διαβάηοντασ αποςπάςματα από το βιβλίο «Ρεοελλθνικι Οογοτεχνία» του Ωπουργείου 
Υαιδείασ τθσ Αϋ Γυμναςίου γ) μελετϊ τουριςτικό-ταξιδιωτικό οδθγό, για τθ ςυλλογι 
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πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτθ γεωγραφία, ςτθν ιςτορία, ςτον πολιτιςμό, ςτουσ 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ςτισ πόλεισ, ςτα χωριά και ςτισ παραλίεσ και δ) επιλζγω 
ςτοιχεία-πλθροφορίεσ μζςα από βίντεο ι διαφθμίςεισ. Διεπιςτθμονικοί ςτόχοι: α) 
εξαςκϊ τθν ικανότθτα παρατιρθςθσ και επιλογισ απαραίτθτων 
ςτοιχείων/πλθροφοριϊν β) αναπτφςςω ςτρατθγικζσ ςυνεργατικισ εκμάκθςθσ γ) κάνω 
ζρευνα χρθςιμοποιϊντασ ζντυπο υλικό (ςχολικά ι εξωςχολικά εγχειρίδια) ι αναηθτϊ 
ςτοιχεία ςτο διαδίκτυο και δ) παρουςιάηω τθν εργαςία προφορικά, γραπτά και 
ψθφιακά.  
 
2.5 Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν 
 

Θ κακθγιτρια εξιγθςε το κζμα: «Υροϊκθςθ/προβολι ενόσ κεματικοφ ςχολικοφ 
ταξιδιοφ ςτθν Ελλάδα» διαβάηοντασ τισ πλθροφορίεσ που ανακοίνωςε το Γαλλικό 
Λνςτιτοφτο Ελλάδασ. Χτθ ςυνζχεια ζγραψε ςτον πίνακα τισ 10 λζξεισ οι οποίεσ κα 
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ μακθτζσ που κα διαγωνιςτοφν (για τθ Β/βάκμια 
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν τουλάχιςτον πζντε από τισ δζκα λζξεισ). Ζγινε θ ερμθνεία 
των λζξεων με παραδείγματα, δόκθκε θ προζλευςθ των λζξεων με βάςθ τθ 
βιβλιογραφία που πρότεινε το Γαλλικό Λνςτιτοφτο Ελλάδασ. Ζτςι ζγινε ζνα πρϊτο 
ξεκίνθμα για μια ςειρά από ςκζψεισ και ςυλλογιςμοφσ. Θ κακθγιτρια εξιγθςε ςτουσ 
μακθτζσ ποιοσ ακριβϊσ είναι ο ςτόχοσ τθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Επζμεινε ςτο 
γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι αυτι είναι μία εμπειρία πλοφςια που ςυνειςφζρει με 
ςθμαντικό τρόπο ςτθν εκμάκθςθ τθσ γαλλικισ γλϊςςασ, τθν οποία κα ανακαλφψει 
κακζνασ μόνοσ του και επιπλζον προςφζρει τθν ευκαιρία να εκφραςτεί κακζνασ 
ελεφκερα ςε προςωπικό και ομαδικό επίπεδο ςτθν κοινωνία μασ, μια κοινωνία 
πολιτιςμοφ. Αυτό που είναι το πιο ςθμαντικό είναι να απολαφςει κάποιοσ τθν πορεία 
τθσ εργαςίασ, ςε όλθ τθ διάρκειά τθσ, από τθν αρχι ωσ το τελικό αποτζλεςμα. 
 
2.6 Επιλογι κζματοσ 
 

Αυτι θ ιδζα, δθλαδι μία κοινωνία πολιτιςμοφ, παρακίνθςε τουσ μακθτζσ να 
ςκεφτοφν το κζμα και αποφάςιςαν να αναφερκοφν ςτον πολιτιςμό μίασ ελλθνικισ 
περιοχισ αλλά κυρίωσ ςτον αυκεντικό χαρακτιρα τθσ. Ξακϊσ μία αρκετά μεγάλθ 
μερίδα των μακθτϊν ιταν Ξρθτικοί ι είχαν καταγωγι κρθτικι, αποφάςιςαν να 
αςχολθκοφν με τον πολιτιςμό τθσ Ξριτθσ και επζλεξαν τθν παραγωγι κειμζνου με 
τίτλο «Διαμονι-ανακάλυψθ του κρθτικοφ πολιτιςμοφ». Θ κακθγιτρια, ξεκινϊντασ από 
τθ λζξθ «πολιτιςμόσ» («civilisation»), ζκεςε ςτουσ μακθτζσ το ερϊτθμα «Ψι ςθμαίνει 
πολιτιςμόσ;». Σι μακθτζσ είχαν πολλζσ ιδζεσ που αφοροφςαν τόςο ςτθν ιςτορία όςο 
και ςτα ικθ, ςτα ζκιμα, ςτον πολιτιςμό, ςτον τρόπο ηωισ των Ξρθτικϊν, δίνοντασ 
παράλλθλα παραδείγματα, είτε από εμπειρίεσ που τουσ μετζφεραν οι γονείσ και οι 
παπποφδεσ από το παρελκόν, είτε από όςα γνϊριηαν οι ίδιοι μζςα από τα δικά τουσ 
βιϊματα. Πετά από ςυηιτθςθ, ςθμειϊςαμε ςτον πίνακα λεξιλόγιο και εκφράςεισ ςτα 
γαλλικά που εμπεριείχαν τισ κυριότερεσ ιδζεσ των μακθτϊν και τισ οποίεσ κα 
μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε ςτθ ςυνζχεια. 
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2.7 Στάδια πραγματοποίθςθσ του εγχειριματοσ 
 

Α) Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν για τθν Ξριτθ και τον πολιτιςμό τθσ. 
Υροβολι βίντεο ςτθν τάξθ. Ερωτιςεισ κατανόθςθσ (γενικζσ και λεπτομερείσ). 
Χθμείωςθ λζξεων και ςθμαντικότερων ιδεϊν ςτον πίνακα. 

Β) Ζρευνα μακθτϊν μζςα από τθν ιςτοςελίδα 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crète, με ςτόχο τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν (ατομικι 
εργαςία ςτα γαλλικά ςτο ςπίτι). 

Γ) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και ζρευνα μζςα από τθ μελζτθ τουριςτικοφ οδθγοφ 
http://www.routard.com/guide/code_dest/crete.htm και χάρτθ του νθςιοφ για τον 
εντοπιςμό των μνθμείων και όλων των αξιοκζατων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 
πορεία (ομαδικι εργαςία ςτθν τάξθ).    

Δ) Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ για τον μινωικό πολιτιςμό (που είχε ιδθ διδαχκεί ςτο 
μάκθμα τθσ Λςτορίασ) και τα αρχαιολογικά κζντρα τθσ Ξνωςοφ και τθσ Φαιςτοφ 
μελετϊντασ αποςπάςματα του βιβλίου τθσ Λςτορίασ (Ξατςουλάτοσ, Ξοκκοροφ-Αλευρά 
& Χκουλάτοσ, 2014), βλζποντασ φωτογραφίεσ από βιβλία (Δαβάρασ, 2004) αλλά και 
κάνοντασ εικονικζσ επιςκζψεισ μζςα ςτθν τάξθ (υπολογιςτισ - διαδραςτικόσ πίνακασ). 

Ε) Πελζτθ Ξρθτικϊν ςυγγραφζων και ποιθτϊν. Ανάγνωςθ του αποςπάςματοσ 
Νζα Ραιδαγωγικι του Ρίκου Ξαηαντηάκθ και του ποιιματοσ Πλα τα πιρε το καλοκαίρι 
του Σδυςςζα Ελφτθ από το ςχολικό βιβλίο τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ του 
Ωπουργείου Υαιδείασ (Υυλαρινόσ, Χατηθδθμθτρίου & Βαρελάσ, 2013) αλλά και από 
τθν ιςτοςελίδα https://www.youtube.com/watch?v=1s1Z8i-e4hs. Χχολιάςαμε τθν 
κεντρικι ιδζα των λογοτεχνικϊν ζργων και μιλιςαμε για τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία, 
τόςο του ςυγγραφζα, όςο και του ποιθτι, ςτο ςυγγραφικό τουσ ζργο. 

ΧΨ) Ανάγνωςθ αποςπάςματοσ από τον Ερωτόκριτο του Βιτςζντηου Ξορνάρου 
μζςα από το διιγθμα τθσ Πάρωσ Δοφκα Το δίκιο είναι ηόρικο πολφ (Δοφκα, 2010). 

Η) Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο των κυριότερων ζργων του Ξρθτικοφ ηωγράφου, 
γλφπτθ και αρχιτζκτονα τθσ Λςπανικισ Αναγζννθςθσ, Δομινικου Κεοτοκόπουλου 
(Ψαφι του κόμθ του Σργάκ, http://xouakina.blogspot.gr/2007/10/el-
greco_1436.html). Χυηιτθςθ για τα χαρακτθριςτικά του ζργου του, όπωσ οι επιμικεισ 
μορφζσ του και θ χριςθ των ηωθρϊν χρωμάτων, ςτοιχεία που δείχνουν τάςεισ 
πρωτοτυπίασ ςε ςχζςθ με τθν εποχι του, θ οποία εκφράηεται με τθ Βενετικι Χχολι 
και τον μανιεριςμό όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε ςτο δεφτερο μιςό του 16ου αι . 

Θ) Γραπτι κατανόθςθ άγνωςτου κειμζνου επιπζδου Β1 (γαλλικό δίπλωμα, 
ςφμφωνα με το Ξοινό Ευρωπαϊκό Υλαίςιο ζνων Γλωςςϊν), το οποίο ετοίμαςε θ 
κακθγιτρια. Σι μακθτζσ εργάςτθκαν ωσ εξισ: καταρχιν ζγινε ανάγνωςθ του κειμζνου 
δυνατά μζςα ςτθν τάξθ και δόκθκε το βαςικό λεξιλόγιο ςτον πίνακα. Χτθ ςυνζχεια, οι 
μακθτζσ απάντθςαν γραπτά ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ (ατομικι εργαςία ςτο ςπίτι). 
Ψζλοσ, θ διόρκωςθ, με τισ κατάλλθλεσ επιςθμάνςεισ, ζγινε ςτθν τάξθ με τθ ςυμμετοχι 
όλων των μακθτϊν.  

Κ) «Χτίςιμο» πλάνου ςτον πίνακα τθσ τάξθσ (ομαδικι εργαςία). 
Ξατθγοριοποίθςθ των ςθμαντικότερων ιδεϊν που ςυλλζξαμε όλο αυτό το διάςτθμα: 
1) τοποκεςία, 2) ιςτορία, 3) πολιτιςμόσ-τζχνεσ, 4) ικθ και ζκιμα, 5) νοοτροπία και 
χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr?te
http://www.routard.com/guide/code_dest/crete.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1s1Z8i-e4hs
http://xouakina.blogspot.gr/2007/10/el-greco_1436.html
http://xouakina.blogspot.gr/2007/10/el-greco_1436.html
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Λ) Δομι και «χτίςιμο» γραπτισ παραγωγισ λόγου (ειςαγωγι – ανάπτυξθ - 
επίλογοσ) με τθ βοικεια όλων των μζχρι τϊρα ςτοιχείων, μζςα από τισ ςθμειϊςεισ 
(ομαδικι εργαςία ςτθν τάξθ). 

Ξ) Ειςαγωγι λζξεων Γαλλοφωνίασ. Πε βάςθ τθ δομι και το περιεχόμενο του 
κειμζνου, οι μακθτζσ ενςωμάτωςαν ςτο κείμενο τισ 7 από τισ 10 λζξεισ που είχαν 
δοκεί από τουσ κανόνεσ διαγωνιςμοφ. 

Ο) Αναηιτθςθ φωτογραφικοφ υλικοφ με το οποίο οι μακθτζσ εμπλοφτιςαν τθν 
παρουςίαςι τουσ. Σμαδικι εργαςία ςτθν αίκουςα πλθροφορικισ όπου οι μακθτζσ 
αναηθτοφν και αποκθκεφουν τισ εικόνεσ που τουσ είναι χριςιμεσ για τθν παρουςίαςι 
τουσ. 

Π) Αναηιτθςθ και επιλογι μουςικισ ςχετικισ με τον μουςικό πολιτιςμό τθσ 
Ξριτθσ. Υολλά μουςικά ακοφςματα: κρθτικι δθμοτικι μουςικι, κρθτικά δθμοτικά 
τραγοφδια και μαντινάδεσ (ΞΦΘΨΘ ΠΣΩ ΣΠΣΦΦΣ ΡΘΧΛ – ΓΑΦΓΑΡΣΩΦΑΞΘΧ – You 
Tube (2011),  https://www.youtube.com/watch?v=KZaTKpxTgZ4, 
http://www.mantinades.gr/), ζντεχνθ – λαϊκι μουςικι Ξρθτικϊν ςυνκετϊν όπωσ του 
Πάνου Χατηθδάκι και του Πίκθ Κεοδωράκθ. Ψελικά, οι μακθτζσ επζλεξαν δφο 
μουςικά κομμάτια: το μουςικό κομμάτι με τίτλο κυρ Αντϊνθσ του Πάνου Χατηιδάκι 
(Χυλλογι Δεκαπζντε Εςπερινοί) και το μουςικό κομμάτι με τίτλο Χαρταετοί του Πίκθ 
Κεοδωράκθ (https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8). 

Ρ) Σλοκλιρωςθ εργαςίασ ςτθν αίκουςα πλθροφορικισ ςε ομαδικό επίπεδο. 
Υροετοιμαςία PowerPoint με ςκοπό τθ «διαφιμιςθ» τθσ Ξριτθσ και του πολιτιςμοφ 
τθσ. Ψελειοποίθςθ εργαςίασ - λεπτομζρειεσ: ςφνταξθ και ςελιδοποίθςθ του κειμζνου, 
τελικι επιλογι του φωτογραφικοφ υλικοφ, τθσ μουςικισ, κινιςεισ κ.λ.π. 
 
2.8 Τελικι παρουςίαςθ – Κείμενο ςτα ελλθνικά 
 
Ψίτλοσ: Διαμονι – Ανακάλυψθ του Κρθτικοφ Ρολιτιςμοφ 
Υιςτεφετε ότι μπορείτε να ανακαλφπτετε τυχαία όμορφα πράγματα; 
Χκζφτεςτε μία διαμονι γεμάτθ χαλάρωςθ; 
Ελάτε να επιςκεφτείτε το πιο μεγάλο και όμορφο ελλθνικό νθςί, εκεί όπου γεννικθκε 
ο Δίασ. 
εκουραςτείτε ςτθν αγκαλιά τθσ κρθτικισ γθσ. 
Επιςκεφτείτε τθν κόρθ του Αιγαίου, θ οποία ςκορπίηει μια γλυκιά λάμψθ 
ζνα καταπλθκτικό αμάλγαμα διαφορετικϊν και περίεργων τοπίων: 
ψθλά βουνά, φαράγγια, φοινικϊνεσ, παραλίεσ με λευκι άμμο 
πφργουσ, μοναςτιρια, αυκεντικά χωριά – καλά τοποκετθμζνα ςτο ςιμερα – 
αποπνζουν το παρελκόν αλλά αποφεφγουν να είναι kitch! 
Ακολουκιςτε το νιμα που ξετυλίγει ο Κθςζασ για να ςυναντιςει τον Πινϊταυρο 
μζςα ςτον λαβφρινκο του μινωικοφ παλατιοφ τθσ Ξνωςςοφ, και ανακαλφψτε τον 
αρχαιολογικό χϊρο ςτον οποίο γεννικθκε ο πρϊτοσ ευρωπαϊκόσ πολιτιςμόσ. 
Αποκρυπτογραφιςτε τθν ιερογλυφικι γραφι του δίςκου του 17ου αι. τθσ Φαιςτοφ. 
Υεριπλανθκείτε ςτα ςοκάκια των παλαιϊν πόλεων ςτα Χανιά και ςτο Φζκυμνο. 
Ανακαλφψτε τον ζρωτα και τθ δόξα μζςα από το ρομαντικό ζποσ «Ερωτόκριτοσ» 
γραμμζνο τον 17ο αι. από τον ποιθτι Βιτςζντηο Ξορνάρο, τθν κρθτικι ψυχι και τθν 
ιδζα τθσ ελευκερίασ μζςα από τα δοκίμια και τα μυκιςτοριματα του Ρίκου 
Ξαηαντηάκθ, τον ιλιο και το μπλε χρϊμα τθσ κάλαςςασ μζςα από τα ποιιματα του 

https://www.youtube.com/watch?v=KZaTKpxTgZ4
http://www.mantinades.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8


ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-242- 

 

Σδυςςζα Ελφτθ, τα επιμικθ ςχιματα και τα ηωντανά χρϊματα μζςα από τουσ πίνακεσ 
του 16ου αι. του Δομίνικου Κεοτοκόπουλου γνωςτοφ με το όνομα «El Greco»! 
Υαρευρεκείτε ςε ζνα χωριάτικο πανθγφρι! 
Ψραγουδιςτε τθ χαρά και τον πόνο τθσ ηωισ δθμιουργϊντασ μαντινάδεσ.  
Χορζψτε τουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ πεντοηάλθ, ςυρτό, ςοφςτα και αιςκανκείτε τθν 
περιφάνεια των κρθτικϊν πολεμιςτϊν. 
Ακοφςτε τθ λφρα που κζλγει τθν ψυχι και πακιάηει τθ ςκζψθ. 
Γευτείτε τισ τοπικζσ ςπεςιαλιτζ: ελιζσ, απάκι, αγκινάρεσ, φάβα, ςαλιγκάρια, πίτα, 
ντάκοσ. 
Ρα είςτε ςίγουροι, ότι κα κρατιςετε μία καλι ανάμνθςθ τθσ φιλοξενίασ και τθσ 
γενναιοδωρίασ των ντόπιων και για γοφρι αγοράςτε ζνα ςαρίκι, μαντιλι λευκό ι 
μαφρο, ςφμβολο τθσ κλίψθσ, όπωσ επίςθσ του κουράγιου και του αγϊνα για τθν 
ελευκερία. 
Ππράβο για τθν απόφαςι ςασ! Επωφελθκείτε από τθ διαμονι ςασ ςτθν Ξριτθ και . . . 
να περάςετε καλά!   
 
2.9 Τελικι παρουςίαςθ – Κείμενο ςτα γαλλικά 
 
Titre : Séjour-découverte de la civilisation crétoise 
Croyez-vous à la sérendipité? 
Pensez-vous à un séjour plein de zénitude? 
Venez visiter la plus grande et belle île grecque,  le lieu où Zeus est né. 
Reposez-vous dans les bras de la terre crétoise! 
Visitez la fille Égéenne qui répand une douce clarté, un extraordinaire amalgame 
de paysages divers et étranges: de hautes montagnes, des gorges, des palmeraies, 
des plages de sable blanc, des châteaux, des monastères, des villages originaux, qui 
– bien placés dans l’aujourd’hui – respirent le passé, mais évitent le kitch! 
Suivez le fil que dévide Thésée pour rencontrer le Minotaure dans le Labyrinthe   du 
palais minoen de Cnossos et découvrez le site dans lequel est née la première 
civilisation européenne!  
Décryptez l’écriture hiéroglyphique du disque du XVIIe siècle avant J.C  de Phaistos! 
Baladez-vous dans les ruelles des vieilles villes de la Canée et de Réthymnon! 
Découvrez l’amour et l’honneur dans l’épopée romantique “Erotokritos” composée au 
XVIIe siècle par le poète Vitsentzos Cornaros 
 l’âme crétoise et l’idée de la liberté dans les essais et les romans de Nikos Kazantzakis!  
le soleil et le bleu de mer dans les poèmes de Odysseas Elytis, 
les formes allongées et les couleurs vives dans les peintures du XVIe siècle de 
Dominikos Theotokopoulos, bien connu sous le nom “El Greco”! 
Assistez à une kermesse villageoise! 
Chantez la joie et la douleur de la vie en créant des mantinades! 
Dansez des danses folkloriques: pentozalis, syrto, sousta et ressentez la fierté des 
guerriers crétois! 
Écoutez la lyre qui séduit l’âme, qui passionne la pensée! 
Goûtez aux spécialités traditionnelles: olives, apaki, artichauts, fèves, escargots, pita et 
dakos!  
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Soyez sûrs que vous garderez un bon souvenir de l’hospitalité et de la générosité des 
autochtones et comme grigri achetez un sariki: mouchoir blanc ou noir, symbole de la 
tristesse mais aussi du courage et de la lutte pour la liberté!  
Bravo pour votre décision! 
Profitez de votre séjour en Crète et . . .  amusez-vous bien ! 
 

3. Συμπεράςματα  

Θ ςυνολικι διάρκεια του εγχειριματοσ ιταν 12 διδακτικζσ ϊρεσ 45ϋ, ςε 
διάςτθμα περίπου τεςςάρων μθνϊν (από τον Σκτϊβριο 2014 ωσ τισ αρχζσ 
Φεβρουαρίου 2015). Σι 15 μακθτζσ του Αϋ Αρςακείου Γυμναςίου Ψυχικοφ, 
εργάςτθκαν με μεγάλο ενδιαφζρον και ηιλο όλο αυτό το διάςτθμα, ζμακαν πολλά 
καινοφργια πράγματα, απόλαυςαν τθν προετοιμαςία για αυτό το ταξίδι ςτθν Ξριτθ 
και τον πολιτιςμό τθσ, και τελικά κζρδιςαν βραβείο, με το οποίο τιμικθκαν ςτο 
Γαλλικό Λνςτιτοφτο Ελλάδασ, τθν θμζρα τθσ γιορτισ τθσ Γαλλοφωνίασ. 

Ξαταλιγουμε λοιπόν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο πολιτιςμόσ μιασ περιοχισ, θ 
ιςτορία, τα ικθ, τα ζκιμα, οι ςυνικειεσ μποροφν να ενταχκοφν ςτο μάκθμα των 
γαλλικϊν. Θ ςυμμετοχι μίασ τάξθσ μακθτϊν ςε ζνα πανελλινιο διαγωνιςμό, όπωσ 
αυτόσ τθσ Γαλλοφωνίασ, μπορεί να είναι μόνο θ αφορμι που κα δϊςει κίνθτρο ςτουσ 
μακθτζσ να μάκουν να εκφράηονται ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ςε μία ευρεία 
κοινωνία πολιτιςμοφ. 

Σ κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει ατομικι και κοινωνικι ευκφνθ να ειςάγει ςτοιχεία 
πολιτιςμοφ, με κάκε ευκαιρία, ςτο μάκθμά του, είτε διδάςκει ςτθν Α/βάκμια είτε ςτθ 
Β/βάκμια εκπαίδευςθ.  
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Αξιοποίθςθ από εκπαιδευτικοφσ του υλικοφ τθσ ιςτοςελίδασ 
μακθματικϊν creativemathpathways.sch.gr: Το παράδειγμα 

εικονογραφθμζνου αρικμθτικοφ προβλιματοσ 
 

Δρ Δελθκανάκθ Νίκθ 
επ. χολικι φμβουλοσ Π. A.  

ndelikanaki@gmail.com 
  

Δρ Περικλειδάκθσ Γεϊργιοσ  
χολικόσ φμβουλοσ Π. Ε.  
gperiklidakis@gmail.com 

 
MSc Γαλανάκθσ Ιωάννθσ 

Δ/ντισ 12ου Δ.. Θρακλείου 
igalanakis@gmail.com 

 
Σηαγκαράκθσ Ελευκζριοσ 

Εκπαιδευτικόσ ΠΕ19 ςτθν ΠΔΕ Κριτθσ 
eltzaster@gmail.com  

 
 

Περίλθψθ  

Θ εργαςία αναφζρεται ςε εικονογραφθμζνα αρικμθτικά προβλιματα μεταβολισ. 
Ζκαςτο αρικμθτικό πρόβλθμα εξελίςςεται ςε 3 εικονογραφθμζνεσ κάρτεσ, οι οποίεσ 
ςειροκετοφνται με χρονικι αλλθλουχία, ςφμφωνα με τθν επίλυςθ τουσ. 
Καταςκευάςτθκαν από νιπια ςε 7 τάξεισ νθπιαγωγείων κατά το γϋ τρίμθνο του 
ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 και αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα Μακθματικϊν 
creativemathpathways.sch.gr. Θ ιςτοςελίδα αυτι περιζχει δθμιουργικό υλικό 
Μακθματικϊν για παιδιά 4-8 ετϊν και λειτουργεί ςτθν πλατφόρμα του Ρανελλινιου 
Σχολικοφ Δικτφου. Εντάςςεται ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ των παιδιϊν 
προςχολικισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ ςτα Μακθματικά, με τθ ςυνειςφορά των 
νζων τεχνολογιϊν. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: προςχολικι, αρικμθτικό πρόβλθμα, νζεσ τεχνολογίεσ. 

 
1. Θ ιςτοςελίδα μακθματικϊν 

Θ ιςτοςελίδα creativemathpathways.sch.gr (δθμιουργικά μακθματικά 
μονοπάτια) δθμιουργικθκε και διαχειρίηεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ Γαλανάκθ Λ., 
Δελθκανάκθ Ρ., Υερικλειδάκθ Γ. και Ψηαγκαράκθ Ε. Οειτουργεί ςτθν πλατφόρμα του 
Υανελλινιου Χχολικοφ Δικτφου, το οποίο αποτελεί το επίςθμο εκπαιδευτικό 
ενδοδίκτυο για τα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν 
Ελλάδα, διαςυνδζοντασ ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ.  

mailto:ndelikanaki@gmail.com
mailto:gperiklidakis@gmail.com
mailto:igalanakis@gmail.com
mailto:eltzaster@gmail.com
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Σ γενικότεροσ ςκοπόσ τθσ ιςτοςελίδασ είναι θ υποςτιριξθ των παιδιϊν από τθν 
προςχολικι και πρωτοςχολικι θλικία ςτα Πακθματικά, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 
Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογραμμάτων Χπουδϊν (ΔΕΥΥΧ) και Ρζα Υρογράμματα 
Χπουδϊν (ΡΥΧ), μζςα από δθμιουργικοφσ τρόπουσ και με ζμφαςθ ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ, θ καλλιζργεια κετικϊν ςτάςεων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ 
αποτυχίασ ςτα Πακθματικά και θ δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ κοινότθτασ μάκθςθσ 
και ψυχαγωγίασ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. 

Ψο περιεχόμενο τθσ, που ςυνίςταται ςε πρωτότυπο υλικό Πακθματικϊν, 
απευκφνεται ςε παιδιά 4-8 ετϊν. Θ επιλογι του εφρουσ θλικίασ ζγινε ςφμφωνα με το 
Ρζο Υρόγραμμα Χπουδϊν των Πακθματικϊν, το οποίο αναπτφςςεται, ςε τρεισ 
θλικιακοφσ κφκλουσ κατά τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, από τουσ οποίουσ ο πρϊτοσ 
κφκλοσ είναι 5-8 ετϊν δθλ. νθπιαγωγείο, Αϋ και Βϋ Δθμοτικοφ (Ψηεκάκθ, 2010, 2011, 
ΡΥΧ, 2011). Ψο μακθματικό περιεχόμενο ζχει καταςκευαςτεί ςτο μεγαλφτερο μζροσ 
του ςτθ ςχολικι τάξθ από μακθτζσ νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων ςε 
ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ και με τουσ αντίςτοιχουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ 
ςε πλαίςιο ςυνεργατικϊν μακθςιακϊν διαδικαςιϊν, με ςυνοδζσ επιμορφωτικζσ 
δράςεισ των Χυμβοφλων (Δελθκανάκθ, 2012). Υεριλαμβάνονται οι εξισ 7 κατθγορίεσ 
περιεχομζνου: α) Πακθματικά παραμφκια, β) Ψαινίεσ κινουμζνων ςχεδίων 
(animation), γ) Υαηλ διαδραςτικά, δ) Βάλε ςτθ ςωςτι ςειρά, ε) Υροςωπικότθτεσ 
Πακθματικϊν, ςτ) Γρίφοι, χιοφμορ, η) Λςτοςελίδεσ, βιβλία κ.α. για 
εκπαιδευτικοφσ/γονείσ.  

Για τθν ιςτοςελίδα χρθςιμοποιικθκε το Joomla, το οποίο είναι ζνα ελεφκερο και 
ανοικτοφ κϊδικα ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου και τα δεδομζνα του 
αποκθκεφτθκαν ςε βάςθ δεδομζνων ςτο Χχολικό Δίκτυο. Ψα Web 2.0 εργαλεία που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν πρϊτθ φάςθ δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ, για 2 από τισ 
κατθγορίεσ περιεχομζνου, είναι:  
1. Δθμιουργία online παηλ: ςτθ διεφκυνςθ www.jigsawplanet.com ζχουν 
δθμιουργθκεί online παηλ με ηωγραφιζσ μακθτϊν ςχολείων με διαφορετικό βακμό 
δυςκολίασ. Ππορεί  να αυξάνεται ι να μειϊνεται ο αρικμόσ κομματιϊν, να 
περιςτρζφονται, ενϊ μποροφν να ενςωματϊνονται ςε άλλο ιςτολόγιο ι ιςτοςελίδα ι 
τζλοσ να διαμοιράηεται ο υπερςφνδεςμοσ ςε άλλα μζςα.  
2. Δθμιουργία χρονογραμμισ: με τθ χριςθ του web 2.0 εργαλείου http://www.tiki-
toki.com/ Ψο Tiki-Toki επιτρζπει να δθμιουργθκοφν εντυπωςιακζσ, διαδραςτικζσ 
χρονογραμμζσ. Είναι ιδανικό ωσ εργαλείο παρουςίαςθσ με χρονολογικι ςειρά 
βιογραφιϊν μεγάλων Πακθματικϊν που αναφζρονται ςτισ τάξεισ του Δθμοτικοφ. 
Ππορεί να ενςωματωκεί video, φωτογραφίεσ, υπερςφνδεςμοι και κείμενο. Ξάκε 
χρονογραμμι ζχει το δικό τθσ, μοναδικό URL και μπορεί να ενςωματωκεί ςε άλλα 
ιςτολόγια ι ιςτοςελίδεσ. H χριςθ του γίνεται αποκλειςτικά διαδικτυακά. 

Χτθν κατθγορία «Βάλε ςτθ ςωςτι ςειρά» περιλαμβάνονται εκτυπϊςιμα αρχεία 
με εικόνεσ που ςυνκζτουν ςε αλλθλουχία χρονικισ διαδοχισ ιςτορίεσ, με νόθμα 
αρικμθτικοφ προβλιματοσ, τισ οποίεσ καταςκεφαςαν μακθτζσ νθπιαγωγείων. Θ 
δυνατότθτα ςειροκζτθςθσ αυτϊν εμπεριζχει δυο διαςτάςεισ, α) τθ ςειροκζτθςθ 
εικόνων ςε αλλθλουχία χρονικισ διαδοχισ με νόθμα αφενόσ και β) τθν ταυτόχρονθ 
ικανοποίθςθ τθσ ςυνκικθσ αντίλθψθσ - επίλυςθσ του εμπεριεχόμενου αρικμθτικοφ 
προβλιματοσ αφετζρου. Σι εικόνεσ προςφζρουν μοναδικό πλεονζκτθμα κατανόθςθσ 
για το παιδί, διότι αποτελοφν διακριτά βιματα ςτθν εκτζλεςθ μιασ αρικμθτικισ 

http://www.jigsawplanet.com/
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πράξθσ με ςυνζπεια, δθλ. ςτθν 1θ εικόνα απεικονίηεται μια αρχικι κατάςταςθ 
ποςότθτασ, ςτθ 2θ μια μεταβολι ςτθν ποςότθτα και ςτθν 3θ εμφαίνεται το 
αποτζλεςμα, με εικονιςτικι και ςυμβολικι αναπαράςταςθ (αρικμθτικά ςφμβολα). 

 

2. Σειροκζτθςθ ιςτοριϊν αρικμθτικϊν προβλθμάτων 

2α. Θ αντίλθψθ των γεγονότων ωσ ακολουκία χρονικισ διαδοχισ 
 

Υολλά γεγονότα γίνονται αντιλθπτά ωσ «ςενάρια» ςτθν κακθμερινι ηωι, δθλ. 
ωσ μια αλλθλουχία μερϊν με νόθμα, ενϊ φαίνεται ότι από τθν θλικία των 3 ετϊν 
περίπου τα παιδιά  αναπαριςτοφν διαμζςου του ςυμβολικοφ παιχνιδιοφ τζτοια 
ςενάρια, δείχνοντασ ότι ζχουν ςυγκροτιςει αναπαραςτάςεισ αυτϊν των γνωςτικϊν 
δομϊν. Ζρευνεσ ζδειξαν ότι παιδιά 2-3 ετϊν αντιλαμβάνονταν μικρζσ ακολουκίεσ 
γεγονότων και ςειροκετοφςαν αυτά απεικονιςμζνα ςε κάρτεσ με κανονικι ςειρά (από 
τθν αρχι ωσ το τζλοσ), ακόμα κι αν δεν καταλάβαιναν τθν αντιςτρεψιμότθτα τθσ 
χρονικισ ςειροκζτθςθσ, εφόςον οι εικόνεσ ολοκλιρωναν ζνα λογικό νόθμα ςε οικείο 
γεγονόσ. Ακόμα, ζτειναν να παραλείπουν από χρονικι ςειροκζτθςθ με ανάκλθςθ 
φάςεισ γεγονότων που δεν ταίριαηαν λογικά ςτθ ςειρά. (Fivush & Mandler, 1985).  

Χε άλλθ ζρευνα χρονικισ ςειροκζτθςθσ με παιδιά 3-6 ετϊν διαπιςτϊκθκε, ότι με 
τθν πρόοδο τθσ θλικίασ αυξάνουν τισ επιτυχείσ επιδόςεισ τουσ. Ζτςι, ςε πιο ανϊριμεσ 
περιόδουσ, ςτισ προσ διάταξθ εικόνεσ μπορεί να μθν αντιλαμβάνονται τα μζρθ ωσ 
ςυνκετικά ςε μια ενιαία ιςτορία, αλλά αποςπαςματικά, δθλαδι αντιλαμβάνονται 
ςτατικά ςε κάκε εικόνα μια ιςτορία, ι μπορεί να μθ διατάςςουν ςφμφωνα με το 
λογικό νόθμα, αλλά να προςπακοφν να ςυγκολλιςουν τισ εικόνεσ χωροταξικά ςαν 
παηλ. Αυτζσ οι γνωςτικζσ ςυμπεριφορζσ παραμερίηονται όςο αυξάνεται θ γνωςτικι 
ςυγκρότθςθ του παιδιοφ μζςα από πολφπλοκεσ διανοθτικζσ διαδικαςίεσ. (Bornens, 
1990). 

Χε ζρευνα κατά τθν καταςκευι και ςτάκμιςθ τθσ κλίμακασ Οογικομακθματικισ 
Χκζψθσ αξιολογικθκε θ ικανότθτα αντίλθψθσ χρονικισ διαδοχισ γεγονότων ςε παιδιά 
4-6 ετϊν, διαμζςου 3 δοκιμαςιϊν ςειροκζτθςθσ ιςτοριϊν (3 εικόνων ζκαςτθ). 
Βρζκθκε ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό (85%) του ςυνολικοφ δείγματοσ επιτυγχάνουν ςτισ 2 
ι 3 δοκιμαςίεσ, Ζνα μζροσ 9.3% ολοκλθρϊνει μόνο μια από αυτζσ, ενϊ ζνα ποςοςτό 
5.6%, αποτυγχάνει τελείωσ, παρουςιάηοντασ αντίςτοιχα μζτρια και ςοβαρι αδυναμία. 
Θ ικανότθτα αντίλθψθσ τθσ χρονικισ διαδοχισ φάνθκε ότι επθρεάηεται από τθν 
θλικία, αφοφ διαπιςτϊκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ και των 4 
εξαμινων θλικίασ, από το μορφωτικό περιβάλλον και από τισ ενδοατομικζσ διαφορζσ, 
επιβεβαιϊνοντασ τισ παραπάνω ζρευνεσ (Δελθκανάκθ, 2008).  

Από τουσ Zacks & Tversky (2001) παρατίκενται οι παρακάτω βαςικζσ 
επιςθμάνςεισ για τθ φφςθ, τθν αντίλθψθ και τθ ςυγκρότθςθ των γεγονότων:  
- Ψο γεγονόσ ορίηεται ωσ ζνα τμιμα του χρόνου ςε ζνα δεδομζνο τόπο που γίνεται 
αντιλθπτό από ζναν παρατθρθτι ωσ ζχον αρχι και τζλοσ. Ψα γεγονότα δεν είναι 
πράξεισ, μπορεί όμωσ να τισ περιλαμβάνουν ι κάποιεσ πράξεισ να είναι γεγονότα. 
- Θ αντίλθψθ των γεγονότων ςχετίηεται με τθν επεξεργαςία τθσ γλϊςςασ, τθ μνιμθ, 
τθν αιτιότθτα, το ςχεδιαςμό και τισ πράξεισ.  Τςον αφορά ςτθν αντίλθψθ και ςτθν 
περιγραφι των γεγονότων μποροφμε να εφαρμόηουμε ςε αυτά μια επεξεργαςία 
αντίςτοιχθ με τθν επεξεργαςία για τθν αντίλθψθ των αντικειμζνων. Ζτςι: α) Ψα 
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γεγονότα αποτελοφνται από μικρότερεσ μονάδεσ-μζρθ ι ςκθνζσ ςε ζνα ςενάριο που 
ςυνιςτοφν το ςυνολικό γεγονόσ, β) μποροφν να γίνονται αντιλθπτά ςε μια ιεραρχικι 
κάκετθ κατθγοριοποίθςθ, γ) χαρακτθρίηονται από διακριτά μικρότερα μζρθ, ενϊ οι 
ςχζςεισ των μερϊν αυτϊν είναι ςθμαίνουςεσ φυςικισ αιτιότθτασ ι ςκοπϊν ι 
προκζςεων κοινωνικά κακοριςμζνων. Θ αντίλθψθ των γεγονότων επθρεάηεται από 
τθν προχπάρχουςα εμπειρία, τα κίνθτρα, τισ επικυμίεσ, τισ προςδοκίεσ.  
- Τςον αφορά ςτθ ςυγκρότθςθ των γεγονότων, ωσ ευρφτερων εννοιολογικϊν 
ενοτιτων, καταλιγουν ότι ςυγκροτοφνται όπωσ και οι απλοφςτερεσ ζννοιεσ, ςφμφωνα 
με τθ κεωρία των ςχθμάτων (schemata), αλλά με περιςςότερο πολφπλοκεσ 
διαδικαςίεσ. Ψα ςχιματα, που είναι ζνασ τρόποσ ςθμαςιολογικισ κωδικοποίθςθσ των 
πλθροφοριϊν και αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορεσ 
κεωρίεσ από τον Bartlett ςτισ ζρευνεσ του για τθ μνιμθ, από τον Piaget ςτισ απόψεισ 
για τθν καταςκευαςτικι πορεία τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ, και από άλλουσ ερευνθτζσ. 
Ξακοριςτικό ρόλο για τθ ςυγκρότθςθ γεγονότων φαίνεται να ζχει θ αιτιότθτα, οι 
ςκοποί και το πολιτιςμικό περιβάλλον, αλλθλεπιδρϊντασ με τουσ ενδοατομικοφσ 
παράγοντεσ των μθχανιςμϊν γνωςτικισ ςυγκρότθςθσ. (Zacks & Tversky, 2001). 

Χυνοπτικά, οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αντίλθψθ των γεγονότων και  τθ 
ςειροκζτθςθ αυτϊν ςε δοκιμαςίεσ χρονικισ διαδοχισ είναι αναπτυξιακοί, 
ενδοατομικοί και περιβαλλοντικοί. 
 
2β. Θ επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων 

 
Ψα αρικμθτικά προβλιματα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ ςυνοψίηονται ςε τρεισ 

γενικζσ κατθγορίεσ ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου: προβλιματα μεταβολισ, ςφνκεςθσ 
και ςφγκριςθσ. Θ διαφορετικι εννοιολογικι δομι τουσ ανταποκρίνεται ςτα είδθ των 
πρωτοποςοτικϊν ςχθμάτων, που αναπτφςςουν τα παιδιά πριν από το ςχολείο, όπωσ 
ακροιςτικά ςχιματα αφξθςθσ-μείωςθσ, δθλ. αντιλαμβάνονται πότε αυξάνεται και 
πότε μειϊνεται μια ποςότθτα και ακροιςτικά ςχιματα του τφπου ςχζςεων μζρουσ-
όλου δυο ποςοτιτων. Ψα προβλιματα μεταβολισ αναφζρονται ςε μεταβολι, 
δυναμικι αφξθςθ ι μείωςθ ποςότθτασ, αυτά τθσ ςφνκεςθσ αναφζρονται ςτθ 
ςυνζνωςθ δυο ποςοτιτων ςε μια νζα υπερκατθγορία και αυτά τθσ ςφγκριςθσ 
αντίςτοιχα ςτθ ςτατικι ςυνκικθ ςφγκριςθσ δυο ποςοτιτων (Resnick,1989).  

Χε ζρευνεσ ζχει βρεκεί ότι μια μεγάλθ πλειοψθφία παιδιϊν προςχολικισ 
θλικίασ, πριν τθ διδαςκαλία πράξεων αρικμθτικισ (πρόςκεςθ, αφαίρεςθ) κατά τθν 
τυπικι ςχολικι εκπαίδευςθ, είναι ικανά να λφνουν προφορικά αρικμθτικά 
προβλιματα είτε μθ-λεκτικά, διαμζςου άμεςθσ εκτίμθςθσ με μια ματιά (subitizing), 
είτε εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ απαρίκμθςθσ ςε ςυλλογζσ που υφίςτανται 
αρικμθτικι μεταβολι (Zur & Gelman, 2004). Υαιδιά 3-5 ετϊν επιδεικνφουν 
εκπλθκτικά υψθλι ικανότθτα πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ όταν οι αρικμοί είναι μικροί-
ζωσ τρία. (Hughes, 1999).  

Διάφορεσ μεταβλθτζσ, όπωσ θ γλωςςικι διατφπωςθ, το ςθμαςιολογικό 
περιεχόμενο τθσ εκφϊνθςθσ, όπωσ επίςθσ και θ φπαρξθ χειραπτικοφ υλικοφ, που 
υποςτθρίηει τθ λειτουργία εςωτερικισ αναπαράςταςθσ και κατανόθςθσ των ςχζςεων 
μεταξφ των όρων του αρικμθτικοφ προβλιματοσ, θ φπαρξθ ι μθ πλαιςίου με νόθμα, 
επθρεάηουν τθν επίδοςθ των παιδιϊν, τα οποία μπορεί να επιδείξουν εξαιρετικζσ 
ικανότθτεσ για λφςθ προβλθμάτων, υποτιμθμζνεσ κατά το παρελκόν (Gelman & 
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Galistel, 1978, Ibarra, & Lindvall, 1982, Jordan, Huttenlocher & Levine, 1992, Carpenter 
et al, 1993, Ξορνθλάκθ, 2003). 

Χε εφαρμογι των ερευνθτικϊν δεδομζνων, ςφμφωνα με τθν Ζνωςθ 
εκπαιδευτικϊν των Πακθματικϊν των ΘΥΑ, θ μζκοδοσ επίλυςθσ προβλιματοσ 
κεωρείται ωσ θ πλζον ςθμαντικι για τθ διαμόρφωςθ των ςφγχρονων αναλυτικϊν 
προγραμμάτων των Πακθματικϊν όλων των βακμίδων, αποτελϊντασ ζναν από τουσ 
βαςικοφσ άξονεσ τθσ μεκοδολογίασ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ για παιδιά από το 
νθπιαγωγείο μζχρι τθ 12θ τάξθ (NCTM, 2000). Σ εκπαιδευτικόσ τθσ προςχολικισ 
θλικίασ παροτρφνεται να επινοεί ο ίδιοσ ι τα παιδιά προβλιματα όλων των τφπων, 
(Charlesworth, 2005), ϊςτε να πλαιςιϊνεται θ εννοιολογικι μακθματικι γνϊςθ με 
διαδικαςτικι γνϊςθ, δθλ. ςτρατθγικζσ, ςτο ευρφτερο πλαίςιο του εποικοδομθτιςμοφ.   

Χτο ΡΥΧ των Πακθματικϊν για το ελλθνικό νθπιαγωγείο και ςτουσ ςτόχουσ τθσ 
ενότθτασ «Αρικμοί & πράξεισ» προτείνεται τα νιπια να διερευνοφν καταςτάςεισ για 
να προςεγγίηουν τισ 4 αρικμθτικζσ πράξεισ, κακϊσ και να καταςκευάηουν αντίςτοιχα 
απλά προβλιματα. Ωσ προσ τθ μεκοδολογία, θ επίλυςθ προβλιματοσ αναφζρεται 
τόςο ςτο γενικό πλαίςιο του ΔΕΥΥΧ και ειδικότερα ςτο ΑΥΧ των Πακθματικϊν, όςο 
και ςτο ΡΥΧ. (ΔΕΥΥΧ, 2002, ΡΥΧ, 2011). Υροτείνεται οι εκπαιδευτικοί να 
υποςτθρίηουν τα νιπια να αναπτφςςουν τισ ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ, 
ςυλλογιςμοφ, γενίκευςθσ, τεκμθρίωςθσ, επικοινωνίασ και ςθμειωτικισ δράςθσ, ενϊ 
επιδιϊκεται θ χριςθ χειραπτικοφ και ψθφιακοφ υλικοφ.   

Θ μεκοδολογία επίλυςθσ προβλθμάτων με περιεχόμενο από τθν κακθμερινι 
ηωι, ςφμφωνα με τισ αρχζσ των Φεαλιςτικϊν Πακθματικϊν (Φ.Π.), είναι πρωταρχικισ 
ςθμαςίασ για τθ μακθματικι ανάπτυξθ των νθπίων, επιςθμαίνουν ερευνθτζσ, οι 
οποίοι βρίςκουν βελτιωμζνεσ τισ μακθματικζσ επιδόςεισ παιδιϊν νθπιαγωγείου μετά 
από πειραματικι παρζμβαςθ ςχεδιαςμζνθ ςφμφωνα με τα Φ.Π. Επιπρόςκετα, 
ψθφιακζσ εφαρμογζσ των Φ.Π. μποροφν να δϊςουν νζα ϊκθςθ ςτθ μακθματικι 
ανάπτυξθ των νθπίων (Zaranis, Kalogiannakis, Papadakis, 2013, Papadakis, 
Kalogiannakis, Zaranis, 2016). 

Χτο ΡΥΧ Πακθματικϊν για το Δθμοτικό, θ επίλυςθ προβλιματοσ αποτελεί τον 
πυρινα τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ. Κεωρείται ότι οι 
μακθτζσ μακαίνουν καλφτερα όταν τουσ παρζχονται ευκαιρίεσ διερεφνθςθσ ιδεϊν 
διαμζςου επίλυςθσ προβλθμάτων, ςυνειδθτοποιϊντασ τθ λειτουργικι πτυχι, αλλά 
και τθν πολιτιςμικι και ιςτορικι διάςταςθ τθσ καταςκευισ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ. 
Υροτείνεται θ διδαςκαλία των μακθματικϊν μζςω τθσ μεκοδολογίασ επίλυςθσ 
προβλθμάτων και θ ανάδειξθ αυτισ ωσ κεντρικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ςπουδϊν 
για τα Πακθματικά (ΡΥΧ, 2011). 

Θ επίλυςθ προβλθμάτων ςτο δθμοτικό ςχολείο αποτελεί μία ςφνκετθ γνωςτικι, 
μακθματικι διαδικαςία και πρζπει να προςεγγίηεται και να αξιολογείται με πολλι 
προςοχι. Θ αποτυχία των μακθτϊν ςτθ ςθμαντικι αυτι δεξιότθτα προκαλεί ζντονο 
ερευνθτικό ενδιαφζρον. Λδιαίτερα για τουσ μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα 
Πακθματικά με τισ χαρακτθριςτικζσ γνωςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ και αδυναμίεσ, το 
ερευνθτικό ενδιαφζρον γίνεται ακόμθ πιο ζντονο. (Υερικλειδάκθσ,  2005).  

Χφμφωνα με τον Geary (1994), ςτθν περίπτωςθ των μακθτϊν του δθμοτικοφ 
ςχολείου ιδιαίτερα ςθμαντικοί παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι επίλυςθ 
λεκτικϊν προβλθμάτων κεωροφνται: α) θ ικανότθτα εκτζλεςθσ αρικμθτικϊν πράξεων, 
β) το επίπεδο κατάκτθςθσ του λεξιλογίου των μακθματικϊν και γ) θ ικανότθτα τθσ 
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βραχυπρόκεςμθσ μνιμθσ, λόγω τθσ ζκταςθσ και των όρων του προβλιματοσ. Ψο 
λεξιλόγιο και θ υπολογιςτικι ικανότθτα των μακθτϊν μποροφν να βελτιωκοφν με τθν 
κατάλλθλθ διδαςκαλία και άςκθςθ και με τθν πάροδο του χρόνου. Λδιαίτερθ ςθμαςία 
αποδίδεται ςτο ρόλο τθσ βραχυπρόκεςμθσ μνιμθσ. Θ επιβάρυνςθ τθσ μνιμθσ 
εργαςίασ μειϊνεται ςθμαντικά με τθ βελτίωςθ τθσ αναγνωςτικισ ικανότθτασ και τθσ 
ταχφτθτασ ανάγνωςθσ, επειδι αυξάνεται ο αρικμόσ των λζξεων και των όρων που 
μπορεί να ςυγκρατθκοφν και να επεξεργαςτοφν. (Υερικλειδάκθσ, 2005). 

Χφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ κακθμερινζσ ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ και 
ςτισ ρουτίνεσ τθσ προςχολικισ τάξθσ, ςε ευκαιριακζσ περιςτάςεισ και κατά τθν 
αξιοποίθςθ κατάλλθλων αφθγθματικϊν ιςτοριϊν, ανακφπτουν καταςτάςεισ 
διερεφνθςθσ αρικμθτικϊν πράξεων, τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 
αξιοποιοφν και να τισ διαπραγματεφονται με τα νιπια με τθ μεκοδολογία επίλυςθσ 
προβλιματοσ: π.χ. καταγραφζσ απόντων-παρόντων, καταγραφζσ αγοριϊν-κοριτςιϊν, 
μοίραςμα γλυκϊν γενεκλίων, υπολογιςμοί διάφοροι κ.α.. Ωςτόςο, κατά ζνα βιμα 
περαιτζρω, όταν ο εκπαιδευτικόσ παρζχει τθν ευκαιρία ςτα νιπια να 
αναπαραςτιςουν ςθμειωτικά τισ παρουςιαηόμενεσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ, οι 
οποίεσ ζχουν νόθμα και ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ίδια, τότε οι καταγραφζσ τουσ του 
ελεφκερου ςχεδίου, των ςθμειϊςεων και των ςυμβόλων, ενιςχφουν τθ μακθματικι 
ανάπτυξθ και τθ μετάβαςθ από άτυπεσ ςε πιο τυπικζσ μορφζσ αυτισ (Υαπανδρζου,  
2007, Δελθκανάκθ, 2010; Χρονάκθ & Πουντηοφρθ, 2009). 
 
2γ. Μεκοδολογία καλισ πρακτικισ  
 

Από τθν κατθγορία «Βάλε ςτθ ςωςτι ςειρά» τθσ ιςτοςελίδασ οι νθπιαγωγοί 7 
προςχολικϊν τάξεων αξιοποίθςαν πρωταρχικό εκπαιδευτικό υλικό 2 αρχείων που 
παρουςιάηουν ιςτορίεσ με 3 εικόνεσ ζκαςτθ, κατά τθ χρονικι περίοδο του γϋ ςχολικοφ 
τριμινου (Απρίλιοσ-Πάιοσ 2015). Χτθ μια ιςτορία εξ αυτϊν εξελίςςεται ζνα γεγονόσ 
διατιρθςθσ αρικμθτικισ ποςότθτασ ζπειτα από μεταβολι τθσ κζςθσ των ςτοιχείων 
τθσ ςτο χϊρο. Χτθν άλλθ ιςτορία αναπτφςςεται το αρικμθτικό πρόβλθμα μεταβολισ 
10-5=5 (με κζμα αγκάκια ςτο ςϊμα δεινοςαφρων), ενϊ ηθτείται αντίςτοιχα θ ςωςτι 
ςειροκζτθςθ των καρτϊν από τα νιπια. Σι ιςτορίεσ αυτζσ είχαν ςχεδιαςτεί από νιπια 
του 28ου Ρθπιαγωγείου Θρακλείου ςτθ διάρκεια παρελκοφςθσ ερευνθτικισ 
καταςκευισ ιςτοριϊν με αρικμοφσ και είχαν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα.  

Ψισ ιςτορίεσ αυτζσ, αφοφ οι εκπαιδευτικοί τισ εκτφπωςαν ςε χωριςτζσ κάρτεσ, τισ 
επεξεργάςτθκαν ςτισ τάξεισ τουσ με ςυηιτθςθ, ςυλλογιςμοφσ και άλλουσ χειριςμοφσ 
(ςειροκζτθςθ), ενϊ ςτθ ςυνζχεια πρότειναν ςτα νιπια να ςκεφτοφν και να 
καταςκευάςουν αναλογικά τισ δικζσ τουσ ατομικζσ ιςτορίεσ με νοθματικό 
περιεχόμενο αρικμθτικϊν προβλθμάτων. Δόκθκε θ οδθγία να χρθςιμοποιιςουν 
οποιουςδιποτε αρικμοφσ ικελαν, αποφεφγοντασ να επαναλάβουν τουσ ίδιουσ 
αρικμοφσ των παραδειγμάτων. Ψα νιπια κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ καταςκευισ 
μζςα ςε επικοινωνιακι παιδαγωγικι ατμόςφαιρα, ηιτθςαν διευκρινίςεισ, ανζπτυξαν 
ποικίλουσ ςυλλογιςμοφσ, διαπραγματεφτθκαν αρικμθτικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ, 
ενϊ αξιοποίθςαν ι ηιτθςαν να διορκϊςουν λάκθ. Ωσ αποτζλεςμα δθμιοφργθςαν με 
αυκεντικό τρόπο αντίςτοιχα ζργα, ενϊ ςυγκεντρϊκθκαν 61ζργα για τθ 2θ κατθγορία, 
κυρίωσ νθπίων, με λίγεσ ςυμμετοχζσ προνθπίων.  
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Θ διαδικαςία αποδείχκθκε εξαιρετικά δθμιουργικι, γεγονόσ που κρίνεται 
ςθμαντικό για τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ τθσ μακθματικισ γνϊςθσ 
(Ξουλαϊδισ, 2007). Υροςεγγίηοντασ τα ζργα αυτά με ποιοτικζσ μεκόδουσ, 
διαπιςτϊςαμε ότι ςυνιςτοφν πολφ ενδιαφζρουςεσ εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ με 3 
εικόνεσ ζκαςτθ, ςυνοδευόμενεσ και από λεκτικι επεξιγθςθ, ςτισ οποίεσ εξελίςςεται 
ζνα αρικμθτικό πρόβλθμα, με πλικοσ διαφορετικϊν ςυνδυαςμϊν αρικμϊν ςε ζκαςτθ 
τάξθ. Χαρακτθριςτικό τθσ ποικιλομορφίασ είναι ότι, μόνο 2 ζργα, από διαφορετικζσ 
τάξεισ μάλιςτα, παρουςιάηουν τουσ ίδιουσ αρικμοφσ με το παράδειγμα, αλλά και αυτά 
ζχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο. Ψα ζργα παρουςιάηουν τθν αρικμθτικι 
μεταβολι με ςυνζπεια, δθλαδι ςωςτά ςειροκετθμζνθ και ςε πλιρθ αντιςτοιχία 
εικονογράφθςθσ των αςυνεχϊν ποςοτιτων, των αρικμθτικϊν ςυμβόλων και τθσ 
προφορικισ επεξιγθςθσ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν κατάκτθςθ τθσ διαδικαςτικισ 
γνϊςθσ από τα ςυγκεκριμζνα νιπια, διαμζςου τθσ γενίκευςθσ και τθσ εφαρμογισ ςε 
νζο περιεχόμενο.    

Χτο παράδειγμα είχαν χρθςιμοποιθκεί αρικμοί εντόσ τθσ δεκάδασ ςτθν 
αρικμθτικι πράξθ 10-5=5. Χτα 61 ζργα που ςυγκεντρϊκθκαν, 26 ζργα αγοριϊν και 35 
ζργα κοριτςιϊν, παρατθρείται ζνα ευρφ φάςμα αρικμθτικϊν δεδομζνων:               
- 31 ζργα (13αγοριϊν, 18κοριτςιϊν) χρθςιμοποιοφν αρικμοφσ μζςα ςτθν 5άδα,  
- 27 ζργα (12 αγοριϊν, 15κοριτςιϊν) χρθςιμοποιοφν αρικμοφσ από 6-10,  
- 3 ζργα χρθςιμοποιοφν αρικμοφσ κακ’ υπζρβαςθ τθσ δεκάδασ (13-6, 13-5, 13-3),  
- 6 από τα παραπάνω ζργα ζχουν αποτζλεςμα το μθδζν.  

Από αυτζσ τισ ιςτορίεσ αρκετζσ ζχουν ιδθ, μετά από μια ςχετικι επιμζλεια, 
αναρτθκεί ςτθν κατθγορία «Βάλε ςτθ ςωςτι ςειρά», αποτελϊντασ νζο διδακτικό 
υλικό για παιδιά και εκπαιδευτικοφσ ςτθ διαδικτυακι κοινότθτα μάκθςθσ. Σι 
εκπαιδευτικοί μποροφν να τισ διακζτουν ςτα νιπια, ϊςτε να τισ χρθςιμοποιοφν ωσ 
χειραπτικό υλικό, παίηοντασ με διάφορουσ τρόπουσ, είτε ατομικά, είτε ςε μικρζσ 
ομάδεσ, ενϊ ιδιαίτερα χριςιμο αποβαίνει ωσ ειςαγωγικι οπτικοποιθμζνθ διαδικαςία 
για μακθτζσ με δυςκολίεσ ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ. Ξατ’ επζκταςθ τθσ προθγοφμενθσ 
διαδικαςίασ, νζεσ ιςτορίεσ μπορεί να ςχεδιαςτοφν αντίςτοιχα ςε άλλεσ τάξεισ και να 
αποςταλοφν ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτισ αναρτθμζνεσ κ.ο.κ. 

Αδυναμία απετζλεςε το γεγονόσ ότι δεν υπιρξε το χρονικό περικϊριο για να 
αναρτθκεί το παραπάνω υλικό εντόσ του ίδιου ςχολικοφ ζτουσ, ϊςτε τα παιδιά που 
καταςκεφαςαν τισ ιςτορίεσ να τισ δουν αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα, γεγονόσ που 
δθμιουργεί κετικι ςυναιςκθματικι ενίςχυςθ και ενκουςιαςμό, όπωσ είχε 
διαπιςτωκεί από άλλεσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατζςτθ αυτό δυνατό.   
 

3. Συμπεράςματα καλισ πρακτικισ 

Χφμφωνα με τθν παραπάνω υλοποίθςθ και τθν ανάλυςθ των ζργων, 
επιςθμαίνονται τα παρακάτω ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ καλισ πρακτικισ: 
1. Θ παρουςίαςθ του αρικμθτικοφ προβλιματοσ με οπτικοποίθςθ ςε 3 διακριτζσ 

φάςεισ χρονικισ διαδοχισ το κακιςτά ευκόλωσ αντιλθπτό: θ ανάλυςθ του 
γεγονότοσ ςε 3 διακριτά χρονικά διαςτιματα (αρχικό-επόμενο-τελικό) υποςτθρίηει 
δυναμικά τθν αντίλθψθ τθσ μεταβολισ που ςυμβαίνει. Θ παρουςίαςθ αυτι 
φαίνεται να δοκιμάηεται για πρϊτθ φορά, αφοφ ςυνικωσ δίνεται από τουσ 
ερευνθτζσ ςτα παιδιά 1 φφλλο χαρτιοφ για να ςχεδιάςουν ζνα πρόβλθμα. 
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Επιπλζον, θ δυνατότθτα να ςειροκετοφν τισ κάρτεσ, ενιςχφει τθν κατανόθςθ, ενϊ 
ακόμα μπορεί να επιτρζπει και τθν αντίςτροφθ πορεία διατφπωςθσ. 

2.  Θ γλϊςςα υποςτθρίηει τισ αφθρθμζνεσ αρικμθτικζσ διαδικαςίεσ, προςδίδοντασ 
τουσ νόθμα ςε πλαίςιο μικρισ ιςτορίασ: οι αναπαραςτάςεισ εικονογράφθςθσ και 
αρικμθτικϊν ςυμβόλων των νθπίων ςυνοδεφτθκαν από προφορικό λόγο, ο οποίοσ 
απζδωςε ζνα πλιρεσ νόθμα, δείχνοντασ ότι ζγινε κατανοθτι θ ζννοια τθσ 
διαδοχισ.  

3. Ενκαρρφνεται θ δθμιουργικότθτα: οι μακθτζσ αφοφ κατανόθςαν τθ μεκοδολογία 
ςφμφωνα με το παράδειγμα, παριγαγαν ζργα με διαφορετικό νοθματικό 
περιεχόμενο και με διαφορετικά ποςοτικά ςχιματα πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ. 
Χαρακτθριςτικά, ακόμα και ςε ελάχιςτα ζργα που μιμικθκαν κεματικά το 
παράδειγμα, τα νιπια το απζδωςαν με διαφορετικοφσ αρικμοφσ.   

4. Ενιςχφονται κρίςιμεσ διαδικαςίεσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ: αξιοποιικθκε και 
ενιςχφκθκε θ δθμιουργία εςωτερικισ αναπαράςταςθσ, ο αναλογικόσ 
ςυλλογιςμόσ, θ γνωςτικι διαδικαςία τθσ ςειροκζτθςθσ, τθσ γενίκευςθσ και 
εφαρμογισ ςε νζο περιεχόμενο, τθσ μεταγνωςτικισ δθμιουργίασ, κακϊσ και τθσ 
επίλυςθσ προβλιματοσ. Χτισ ιςτορίεσ αρκετζσ φορζσ χρειάςτθκε να διερευνιςουν 
τα παιδιά ζννοιεσ ωσ προσ τα μεγζκθ και τθ χωρικι τοποκζτθςθ των 
εικονογραφθμζνων ςτοιχείων τουσ, ςτο πλαίςιο του προβλιματοσ, π.χ. πόςο 
μεγάλοσ πρζπει να είναι ζνασ κφκλοσ για να χωρζςει μζςα 5 ςτοιχεία. Ακόμα, 
υποβοθκείται θ αντιςτρεψιμότθτα τθσ ςκζψθσ, αφοφ πολλζσ ιςτορίεσ μπορεί να 
ςειροκετοφνται από τθν τρίτθ εικόνα προσ τθν πρϊτθ, ακολουκϊντασ τθν 
αντίςτροφθ πορεία. 

5. Αξιοποιείται θ βιωματικι προςζγγιςθ: τα αρικμθτικά προβλιματα διατυπϊκθκαν 
από τα παιδιά ςφμφωνα με τα προςωπικά βιϊματα τθσ κακθμερινότθτασ και τισ 
αντιλιψεισ τουσ, κατεφκυνςθ που ςυνάδει με τισ αρχζσ των Φεαλιςτικϊν 
Πακθματικϊν.  

6. Ενιςχφονται τα προςωπικά κίνθτρα μάκθςθσ: θ δυνατότθτα προςωπικισ 
καταςκευισ (construct) κάκε παιδιοφ, κακϊσ και θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ-
παρουςίαςθσ ενίςχυςε το κίνθτρο τουσ για επιτυχία. Ψα παιδιά επζδειξαν ηωθρι 
επικυμία να δθμιουργιςουν επιτυχθμζνεσ ιςτορίεσ, ζτςι κάποια ηθτοφςαν 
διευκρινίςεισ, διορκϊςεισ με διορκωτικό διάλυμα, κάποια ακόμα πρόςκετεσ 
ςελίδεσ για να ξαναςχεδιάςουν, ενϊ κάποιο παιδί πρόςκεςε και 4θ κάρτα-ςελίδα.   

7. Θ ποικιλία προβλθμάτων που προκφπτουν υποςτθρίηει τθ διαφοροποίθςθ τθσ 
μάκθςθσ: ςε ατμόςφαιρα υποςτιριξθσ τα παιδιά καταςκεφαςαν προβλιματα-
ιςτορίεσ με μικροφσ αρικμοφσ (π.χ. 2-1=1), που παρουςιάηουν ερευνθτικό 
ενδιαφζρον ωσ ςχιματα απαρχϊν αρικμθτικϊν πράξεων.  

8. Σι μακθτζσ μποροφν να αποκτοφν ευχζρεια ςτθν αντίλθψθ και καταςκευι 
προβλθμάτων και να ενιςχφουν τθν απομνθμόνευςθ ποςοτικϊν ςχθμάτων 
πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ: παίηοντασ με τισ κάρτεσ τθσ ιςτοςελίδασ θ οπτικοποίθςθ 
με ταυτόχρονθ εικονιςτικι και ςυμβολικι αναπαράςταςθ ςυμβάλλει ςτθν 
καλφτερθ απομνθμόνευςθ και αυτοματοποίθςθ των λειτουργιϊν αυτϊν.  

9. Θ ςυνεργατικι ατμόςφαιρα λειτουργεί υπζρ τθσ διαμεςολάβθςθσ τθσ μάκθςθσ 
για τουσ μικρότερουσ ι λιγότερο ικανοφσ, ςφμφωνα και με τον Vygotsky. Χε 
περιπτϊςεισ που μιμικθκαν τον διπλανό τουσ, δθμιοφργθςαν προςωπικά ζργα. 
Ακόμα θ παρουςίαςθ των ζργων ςτθν ολομζλεια ενιςχφει το κλίμα επικοινωνίασ,. 
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10. Θ ανάρτθςθ των αρικμθτικϊν ιςτοριϊν ςτθν ιςτοςελίδα δίνει τθν ευκαιρία ςε 
εκπαιδευτικοφσ απομακρυςμζνων τάξεων να τισ αξιοποιοφν ωσ εκπαιδευτικό 
υλικό και να προςεγγίηουν ζτςι καινοτόμεσ πρακτικζσ.  

Ξαταλθκτικά, ςε επόμενο βιμα τθσ εργαςίασ ςχεδιάηεται θ μετατροπι τθσ 
κατθγορίασ ςε διαδραςτικι, με περιεχόμενο πάντα πρωτότυπο υλικό μακθτϊν, 
διαμζςου καταςκευαςτικϊν μακθματικϊν διαδικαςιϊν. Χαφζσ ηθτοφμενο του 
παιδαγωγικοφ οφζλουσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ αναδεικνφεται θ επιμόρφωςθ αυτϊν 
ςτισ νζεσ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ των Πακθματικϊν και ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. 
(Ξαςιμάτθ, 2003). 
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Περίλθψθ 
 
Οι διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οι κοινωνίεσ μασ κα κελιςουν να ανταποκρικοφν 
ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται, ςυνδζονται ςτενά με τον ρόλο του βαςικοφ 
εκπαιδευτικοφ κεςμοφ μασ, του ςχολείου. Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται τθν 
κοινωνικι διάςταςθ ενόσ ολιγοκζςιου ςχολείου και ειδικότερα τα ευρφτερα κοινωνικά 
οφζλθ που προκφπτουν από τισ ςυνεργαςίεσ του ςχολείου με τουσ γονείσ, κακϊσ και 
από τθ ςφνδεςι του με τθν τοπικι κοινωνία και με άτυπουσ φορείσ εκπαίδευςθσ. 
Μζςα από τισ δράςεισ πολιτιςμοφ, τοπικισ ιςτορίασ, επίλυςθσ κοινϊν προβλθμάτων 
και ςυνεργαςιϊν, το ςχολείο μπορεί να γίνει ζνασ χϊροσ μάκθςθσ και πολιτιςμοφ 
κακϊσ επίςθσ και φορζασ που ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: Χχολείο, κοινωνία, γονεϊκι εμπλοκι 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων του 3/κ 
Δθμοτικοφ Χχολείου Πυρτιάσ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι του διάςταςθ, τθ ςτενι 
ςυνεργαςία του με το Χφλλογο Γονζων Ξθδεμόνων αλλά και με όλουσ τουσ γονείσ των 
μακθτϊν, τθ ςφνδεςι του με τθ ςτενότερθ και ευρφτερθ τοπικι κοινωνία, με φορείσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ επίςθσ και με άτυπουσ φορείσ εκπαίδευςθσ όπωσ το 
Πουςείο Ρίκου Ξαηαντηάκθ. 
 

2. Το ςχολείο ωσ ανοιχτό κοινωνικό ςφςτθμα 

Ψο ςχολείο κεωρείται ωσ ζνα ανοιχτό κοινωνικό ςφςτθμα που εξαρτάται άμεςα 
από το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτουργεί. Ξφριοσ εκφραςτισ τθσ ςχολισ των 
κοινωνικϊν ςυςτθμάτων κεωρείται ο Parsons (1951) με τθ δομολειτουργικι κεωρία 
τθν οποία ςτθ ςυνζχεια ανζπτυξαν οι Getzels & Guba (1957). Βαςικι ζννοια τθσ 
κεωρίασ είναι το ςφςτθμα που κεωρείται ωσ «ζνα ςφνολο αλλθλοεξαρτϊμενων 
ςτοιχείων, που αλλθλεπιδροφν και ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων 
ςτόχων» (Χαΐτθσ, 2005α:30). Ψα υποςυςτιματα αλλθλεπιδροφν και όλα μαηί 
ςυμμετζχουν ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ολότθτασ (Ππουραντάσ, 2005). Θ 
ςχζςθ αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ εκδθλϊνεται με τθ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να 
παίρνει ςτοιχεία από το περιβάλλον (ειςροζσ), να τα μεταςχθματίηει και να 
δθμιουργεί προϊόντα, τισ εκροζσ (Ανδρζου και Υαπακωνςταντίνου,1994˙ Υαςιαρδισ, 
2004). Χτο πλαίςιο τθσ δομολειτουργικισ κεωρίασ το ςχολείο νοείται ωσ υποςφςτθμα 
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του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και ζρχεται ςε επαφι με το περιβάλλον του, όςο πιο 
μεγάλθ είναι αυτι θ ςυναλλαγι, τόςο πιο ανοιχτό κεωρείται. 

Είναι εμφανζσ ότι το ςχολείο δίνει και παίρνει πλθροφορίεσ από το εξωτερικό 
του περιβάλλον με το οποίο αλλθλεπιδρά. Υζρα από τθ βαςικι του επιδίωξθ για 
μάκθςθ και αγωγι,  πρζπει να αναπτφξει και ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα για τθν 
επίτευξθ καλϊν ςχζςεων με εξωςχολικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, αλλά και να 
δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ όπου λειτουργεί. Ωσ 
οργανιςμόσ, το ςχολείο, δεν πρζπει να περιοριςτεί ςτα ςτενά πλαίςια του εςωτερικοφ 
του περιβάλλοντοσ ,αλλά να αναπτφξει ςυνεργαςίεσ με τθν κοινωνία ςτθν οποία 
ανικει. Δεν πρζπει να επιδιϊκει μόνο τθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ από τουσ δαςκάλουσ 
ςτουσ  μακθτζσ, αλλά οφείλει να δράςει και ωσ φορζασ κοινωνικοποίθςθσ. Ψο 
ΩΥ.Υ.Ε.Κ. αναγνωρίηοντασ τον διττό αυτό ρόλο τθσ ςχολικισ μονάδασ, εντάςςει ςτο 
αναλυτικό πρόγραμμα τισ καινοτόμεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Ψο πεδίο εφαρμογισ 
των παραπάνω είναι όλοι οι τφποι ςχολείων (πολυκζςια – ολιγοκζςια). Για ζνα 
ολιγοκζςιο ςχολείο, με όλεσ τισ ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει θ λειτουργία του, θ 
εφαρμογι των παραπάνω κεωρείται αναγκαία. 

 
2.1  Ο κοινωνικόσ ρόλοσ του ολιγοκζςιου ςχολείου 
 

Σλιγοκζςιο κεωρείται το ςχολείο εκείνο που υπθρετοφν από ζνασ ωσ τρεισ 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάςκουν τα διδακτικά αντικείμενα τουλάχιςτον δυο 
διαφορετικϊν τάξεων και υπάρχει ςυνφπαρξθ και ςυνδιδαςκαλία δφο τουλάχιςτον  
διαφορετικϊν θλικιακϊν βακμίδων, επομζνωσ και τάξεων, μζςα ςτθν ίδια ςχολικι 
αίκουςα (Φφκαρθσ, 2004). Ψο ολιγοκζςιο ςχολείο προςφζρει τθν ευκαιρία ςτουσ 
μακθτζσ του να ωφελθκοφν από το ςχολικό και κοινωνικό περιβάλλον υπό τθν 
προχπόκεςθ το ςχολείο να ζχει αναπτφξει ιςχυροφσ δεςμοφσ με το περιβάλλον αυτό. 
Αυτόσ ο τφποσ ςχολείου διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο όχι μόνο για τθν παροχι 
εκπαίδευςθσ αλλά και για τθν τοπικι κοινωνία και τθν ανάπτυξθ τθσ. Ψα ςχολεία 
αυτοφ του τφπου πρζπει να τα δοφμε  και ωσ φορείσ  που καλοφνται να αναλάβουν 
ζναν ευρφτερα κοινωνικό ρόλο. Δθλαδι ο ιδιαίτεροσ ρόλοσ που δφναται να 
αναλάβουν κα μποροφςε να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν τοπικι, πολιτιςτικι και 
κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ. H Forsythe (1983) τονίηει τθ ςχζςθ μεταξφ φπαρξθσ 
ςχολείου ςτο χωριό και ενίςχυςθσ τθσ κοινοτικισ ταυτότθτασ των παιδιϊν, 
επιςθμαίνοντασ ότι ςτο ςχολείο τθσ τοπικισ κοινότθτασ τα παιδιά αναπτφςςονται ωσ 
μζροσ τθσ κοινότθτασ αυτισ ενιςχφοντασ τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και τθν παράδοςθ του 
τόπου. Απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ58 ενόσ ολιγοκζςιου ςχολείου 
είναι θ ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι κοινωνία. Θ φπαρξθ ςχολείου 
ςε ζνα χωριό είναι το κζντρο τθσ κοινωνικισ του ηωισ, ενϊ παράλλθλα είναι και πόλοσ 
ζλξθσ νζων κατοίκων. Χυντελεί δθλαδι ςτθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ του και κατά 
ςυνζπεια ςτθ διατιρθςθ ι τθν αφξθςθ των μακθτϊν του ςχολείου, με μια 
προχπόκεςθ, ότι το ςχολείο  ζχει φροντίςει να διαμορφϊςει μια κουλτοφρα 

                                                           
58

 Ξουλτοφρα είναι το ςφςτθμα των κοινϊν προςανατολιςμϊν, το οποίο κρατά τον οργανιςμό ενωμζνο 
και του δίνει τθν ταυτότθτά του. Σι προςανατολιςμοί αποτελοφνται από τισ νόρμεσ, αξίεσ και τισ 
ςιωπθρζσ παραδοχζσ (Hoy & Miskel, 2003). 
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ςυνεργαςίασ με τθν κοινωνία59. Θ φπαρξθ του ςχολείου ςε μια κοινότθτα για λόγουσ 
κοινωνικοφσ πρζπει να γίνει αποδεκτι από τουσ φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ κζςθ του 
ςχολείου ςτθν κοινωνικι, εκπαιδευτικι και πολιτιςτικι ηωι του χωριοφ αποκτά 
ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία και θ ζλλειψι του δθμιουργεί πρόβλθμα για το 
μζλλον τθσ κοινότθτασ. Θ κακθμερινι πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία του 
εκπαιδευτικοφ με τουσ γονείσ ευνοεί τθ γονεϊκι εμπλοκι, αλλά επίςθσ δθμιουργεί τισ 
προχποκζςεισ εξεφρεςθσ λφςεων ςε προβλιματα τθσ ςχολικισ ηωισ και προϊκθςθσ 
διδακτικϊν και κοινωνικϊν διαδικαςιϊν. Άμεςα ι ζμμεςα οι γονείσ αλλά και οι άλλοι 
κοινωνικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ ςυμμετοχι των 
γονζων με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, τθσ ςτενότερθσ και ευρφτερθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αλλά και άτυπων φορζων εκπαίδευςθσ, όπωσ 
είναι τα Πουςεία, αποτελοφν παράγοντεσ οι οποίοι μποροφν να ςυντελζςουν ςτθ 
δθμιουργία ενόσ καλφτερου ςχολείου. 

 

3. Σχολικζσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ 

Ψο ςχολείο μπορεί να καταςτεί χϊροσ μάκθςθσ και πολιτιςμοφ, ςυμμετοχισ ςτα 
κοινωνικά δρϊμενα και δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ με τθν τοπικι κοινωνία. Χτο 
πλαίςιο αυτό, το ολιγοκζςιο ςχολείο Πυρτιάσ υλοποίθςε ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: 
πολιτιςμό, ςυμμετοχι, ςυνεργαςίεσ.  

 
3.1 Άξονεσ παρεμβάςεων-δραςτθριοτιτων 
 
3.1.1.Πρϊτοσ άξονασ: Πολιτιςμόσ 
 

Χτον άξονα του πολιτιςμοφ εντάχκθκαν μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ 
με τον κινθματογράφο, το κζατρο, τα παιχνίδια κρυμμζνου κθςαυροφ60 και τον τφπο. 

Χφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία θ χριςθ των τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ ζχει 
πολλαπλά οφζλθ ςτουσ μακθτζσ και ωσ τζτοια κα μποροφςαν να αναφερκοφν:  

 

 Θ καλλιζργεια ικανοτιτων ζκφραςθσ ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων µε 
πολλαπλά µζςα (ανάλυςθ, ςφνκεςθ, κριτικι, φανταςία, δθμιουργικότθτα, 
εφευρετικότθτα). 

 Θ ενεργοποίθςθ τθσ φυςικισ περιζργειασ και θ  διάκεςθ ςυµµετοχισ. 

 Θ εξοικείωςθ   µε τα ςφµβολα και τθ ςθµαςία τθσ χριςθσ τουσ. 

                                                           
59

 Θ εμπειρία μου ςτο Δθμοτικό Χχολείο Πυρτιάσ επιβεβαίωςε τα παραπάνω, αφοφ ο αρικμόσ των 
μακθτϊν παρουςίαςε ςταδιακι αφξθςθ και από 2/κ που λειτουργοφςε ωσ το 2015, το 2016 άρχιςε να 
λειτουργεί ωσ 3/κ με 44 μακθτζσ. 

60
 Ψο παιχνίδι του κρυμμζνου κθςαυροφ ζχει ωσ κεντρικι ιδζα τθν αναηιτθςθ και τθν ανακάλυψθ. Ψο 

ςενάριο του παιχνιδιοφ μπορεί να είναι ζνα παραμφκι, ζνα λογοτεχνικό κείμενο, ζνασ κρφλοσ ι μια 
φανταςτικι ιςτορία. Ψο παιχνίδι μπορεί να προςαρμοςτεί: Χτον αρικμό των παιχτϊν, ςτθν θλικία και 
τθν εμπειρία των παιχτϊν, ςτον χϊρο, ςτισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ςτο εκάςτοτε κζμα, ςτθ 
ςυμμετοχι ι όχι των γονζων.  
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 Θ κατανόθςθ του μακιματοσ ακόμα και από μακθτζσ από διαφορετικά 
πολιτιςτικά περιβάλλοντα. 

 Θ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ διαφορετικϊν διδακτικϊν κεµάτων, αλλά και θ 
ςφνδεςθ του µακιµατοσ µε τθν κακθμερινότθτα. 

 Θ εξοικείωςθ µε τθν οµαδικι εργαςία. 

 Θ εξάλειψθ  μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ αυτοζκφραςθσ αφοφ δίδεται  φωνι ςτο ςυναίςκθµα και θ 
τόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ. 

 Θ διευκόλυνςθ τθσ βιωματικισ αντίλθψθσ των μακθτϊν αναφορικά με το 
νόθμα τθσ γνϊςθσ και θ εμβάκυνςθ τισ γνϊςθσ.  

 Ειδικότερα, για τθν τζχνθ του κεάτρου, αυτι ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ 
γνωςτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων και δίνει τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ να  δείξουν πλευρζσ του 
χαρακτιρα τουσ που μια κλαςςικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ δεν μπορεί να τισ 
αναδείξει.  

 Σ κινθματογράφοσ είναι μια τζχνθ που ςυναρπάηει τα παιδιά και δεν αποτελεί 
ζνα απλό εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ. Χυνυπάρχουν ς’ αυτόν κίνθςθ, χρϊμα, 
εικόνεσ και ιχοι. Σ κινθματογράφοσ, αν χρθςιμοποιθκεί ςωςτά από 
μεκοδολογικισ πλευράσ ςτθν εκπαίδευςθ, μπορεί να ςυμβάλλει με μοναδικό 
τρόπο ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν και των νζων τόςο ςτο 
γνωςτικό, όςο και ςτον ψυχοκοινωνικό τομζα.  
 

 Αναφορικά με τον κινθματογράφο και το κζατρο προτείνονται ταινίεσ και 
κεατρικά ζργα που παρουςιάςτθκαν61 ςτο ςχολείο μασ με τθ ςυνεργαςία και τθ 
ςυμμετοχι των γονζων (ωσ θκοποιοί, ενδυματολόγοι, υπεφκυνοι φωτιςμοφ και 
ιχου). Θ προβολι των ταινιϊν ιταν ανοιχτι ςτθ κοινότθτα και ςτο τζλοσ τθσ 
ακολουκοφςε προβλθματιςμόσ και ςυηιτθςθ με αφορμι το κζμα τθσ ταινίασ. 

Θ εφθμερίδα του ςχολείου με τίτλο «Βίρα μάινα» ζδωςε τθν ευκαιρία ςτα 
παιδιά να γίνουν μικροί δθμοςιογράφοι, να χρθςιμοποιιςουν τον γραπτό λόγο ωσ 
μζςο επικοινωνίασ, να αναδείξουν προβλιματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ, να πάρουν 
ςυνεντεφξεισ από πρόςωπα του ευρφτερου περιβάλλοντοσ, να ενθμερϊςουν, να 
προβλθματίςουν, να ψυχαγωγιςουν κ.α. 

Ψα κετικά ςθμεία μιασ τζτοιασ προςπάκειασ είναι τα ακόλουκα: 

 Ενεργόσ ςυμμετοχι και καλλιζργεια επικοινωνιακϊν ςχζςεων ενιςχφοντασ κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τθ διάκεςθ για ςυμμετοχι και ζκφραςθ προςωπικϊν 
απόψεων και ταυτόχρονα ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων.  

 Ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των παιδιϊν με όλεσ τισ κετικζσ ςυνζπειεσ.  

 Χρθςιμοποίθςθ και ςυνδυαςμόσ πολλϊν διαφορετικϊν διδακτικϊν.  

                                                           
61 Ψαινίεσ: «Τα παιδιά τθσ χορωδίασ», του Christophe Barratier «Ο Ψφλλοσ» του Δθμιτρθ Χπφρου, «Θ 

αρκοφδα» του  Jean-Jacques Annaud, «Κάκε  παιδί  είναι  ξεχωριςτό» των Aamir Khan, Αmole Gupte. 
  Κεατρικά ζργα: «Πρνικεσ» του Αριςτοφάνθ, «Ειρινθ» του Αριςτοφάνθ, «Τα μαγικά μαξιλάρια» του 
Ευγζνιου Ψριβιηά, «Θ τελευταία μαφρθ γάτα» του Ευγζνιου Ψριβιηά, «Δον Ξιχϊτθσ» του Πιγκζλ ντε 
Κερβάντεσ. 
 

http://www.imdb.com/name/nm0451148?ref_=tt_ov_dr
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 Επιλογι ςε διδακτικζσ ϊςτε οι μακθτζσ να μακαίνουν με πολλαπλοφσ τρόπουσ 
και να εμπλζκονται ςε μια πλοφςια ποικίλθ και ενδιαφζρουςα  εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 

 Υροαγωγι τθσ διακεματικότθτασ. 
 

3.1.2 Δεφτεροσ άξονασ: Σοπικι - Ευρφτερθ κοινωνία: Δράςεισ για τθν επίλυςθ κοινϊν  
προβλθμάτων – Τοπικι Λςτορία 
 

Σ ρόλοσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθν επίτευξθ των 
ςτόχων του ςχολείου. Ψο Χχολείο μπορεί να αναδείξει κζματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
που ταυτόχρονα απαςχολοφν όλο τον Διμο, να ευαιςκθτοποιιςει τουσ πολίτεσ, να 
προςπακιςει για τθν επίλυςι τουσ ςε ςυνεργαςία με τον Διμο, αλλά και να αλλάξει 
υπάρχουςεσ ςυμπεριφορζσ των δθμοτϊν (π.χ. αλλαγι ςτάςθσ για τα αδζςποτα). Χτο 
πλαίςιο αυτό διερευνικθκαν οι ακόλουκεσ δράςεισ: 
 

Υρόγραμμα περιβαλλοντικισ αγωγισ με κζμα: «Αδζςποτα οι φίλοι που 
εγκαταλείψαμε» 
Αναδείχκθκε το κζμα των αδζςποτων του χωριοφ μασ, που απαςχολεί ολόκλθρο τον 
Διμο, και ζγινε προςπάκεια αλλαγισ ςτάςθσ  απζναντι ςτα αδζςποτα. Επίςθσ 
ξεκίνθςε ςυνεργαςία των κατοίκων τθσ περιοχισ για τθ δθμιουργία των 
προχποκζςεων εκείνων που είναι απαραίτθτο για τθν ομαλι ςυνφπαρξθ ανκρϊπων 
και αδζςποτων.  
 

Υρόγραμμα περιβαλλοντικισ αγωγισ-Ψοπικι ιςτορία «Σ δρόμοσ είχε τθ δικι του 
ιςτορία». 
Ξαταγράψαμε τισ οδοφσ του χωριοφ μασ. Ψο υλικό που ςυγκεντρϊςαμε το 
χρθςιμοποιιςαμε για να δθμιουργιςουμε τον «πολιτιςτικό μασ χάρτθ» ςε 
ςυνεργαςία με το Πουςείο Ρίκου Ξαηαντηάκθ.   
 
3.1.3. Σρίτοσ άξονασ: υνεργαςίεσ με:  Γονείσ των μακθτϊν, Ευρφτερθ κοινωνία του χωριοφ, 
Διμο Αρχανϊν – Αςτερουςίων, Δθμοτικι βιβλιοκικθ Πφργου, Άτυπουσ φορείσ 
εκπαίδευςθσ, π.χ. Μουςείο Νίκου Καηαντηάκθ – Κ.Α.Π.Θ. 
 

Θ εμπλοκι των γονζων ςτθ ςχολικι μασ κοινότθτα περιλαμβάνει πζρα από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε κινθματογραφικζσ προβολζσ και παραςτάςεισ, τθν οργάνωςθ 
χριςτουγεννιάτικων και παςχαλινϊν παηαριϊν με χειροποίθτεσ δικζσ τουσ 
καταςκευζσ. Ξάποια από τα ζςοδα δίνονται ςε κοινωνικοφσ φορείσ με τθ μορφι 
υλικϊν, όπωσ π.χ. αποςτολι φαρμακευτικοφ υλικοφ ςτουσ «Γιατροφσ του Ξόςμου». 
Υαράλλθλα επικουροφν ςτθν αγορά οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για το Χχολείο μασ. 

Θ επίςκεψι μασ ςτθ Δθμοτικι βιβλιοκικθ του Υφργου ιταν μια μοναδικι 
εμπειρία, κακϊσ μασ δόκθκε θ ευκαιρία να ακοφςουμε γιαγιάδεσ από το ΞΑΥΘ του 
Υφργου να μασ αφθγοφνται παραδοςιακά τοπικά παραμφκια. Υαράλλθλα αυτι θ 
επίςκεψθ είχε ζδωςε τθν αφορμι να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι, αν και κάτοικοι τθσ 
Πυρτιάσ, είμαςτε δθμότεσ ενόσ μεγάλου Διμου, του νομοφ Θρακλείου, με ζκταςθ 
από τον βορρά ωσ το νότο. Ξαλλιεργιςαμε, δθλαδι, τθ ςυνείδθςθ του «δθμότθ», 
παράλλθλα με αυτιν του «ςυγχωριανοφ». 
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Γιορτι τρίτθσ θλικίασ: “Ψο ’να χζρι νίβει τ’ άλλο”  
Θ γιορτι τρίτθσ θλικίασ που οργανϊςαμε ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Αρχανϊν –
Αςτερουςίων, ζδωςε τθν ευκαιρία νε ζρκουμε ςε επαφι με παπποφδεσ και γιαγιάδεσ 
από τα ΞΑΥΘ του Διμου μασ, ςε μια γιορτι όλων των θλικιϊν. Θ επαφι των παιδιϊν 
με ανκρϊπουσ τθσ τρίτθσ θλικίασ ςτάκθκε θ αφορμι όχι μόνο να πάρουν εμπειρίεσ 
και γνϊςεισ, αλλά να δϊςουν επίςθσ χαρά και να ψυχαγωγιςουν όλουσ όςοι ιρκαν ς’ 
αυτι τθ γιορτι. 
 

Άτυποι  φορείσ εκπαίδευςθσ: Πουςείο Ρίκου Ξαηαντηάκθ 
Χφμφωνα με τον οριςμό του ICOM (International Council of Museums), «Πουςείο 
είναι ζνα μόνιμο ίδρυμα, μθ κερδοςκοπικό, που ζχει ςκοπό να βοθκιςει ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ. Είναι ανοικτό ςτο κοινό, για να δει και να καταλάβει τθν 
ιςτορία του, με τθ βοικεια των αντικειμζνων (υλικόσ πολιτιςμόσ) που δθμιοφργθςαν 
οι κοντινοί και μακρινοί προγονοί του. Εξαιτίασ του εκπαιδευτικού τουσ ρόλου τα 
μουςεία μποροφν να κατέχουν ςθμαντικι κέςθ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ μάκθςθσ. 
Ειδικότερα θ ςυνεργαςία μασ με το Πουςείο Ρίκου Ξαηαντηάκθ περιλαμβάνει: 
 Ψθν οργάνωςθ-λειτουργία τθσ λζςχθσ ανάγνωςθσ «Ξαλλικαηαντηάκια». Υεριελάμβανε 
δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ. 
 

 Πε αφορμι τθν Υαγκόςμια θμζρα παιδικοφ βιβλίου (Απρίλιοσ 2012) αφιζρωμα ςτθν 
Ξάρμεν Φουγγζρθ. 
Δθμιουργία, από κοινοφ, του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Σ πολιτιςτικόσ μασ 
χάρτθσ». Ενϊ είχαμε αςχολθκεί με τθν τοπικι ιςτορία μζςα από το πρόγραμμα «Σ 
δρόμοσ είχε τθ δικι του ιςτορία» προζκυψε θ ςυνεργαςία με το ΠΡΞ62 προκειμζνου 
να δθμιουργιςουμε το πρόγραμμα «Σ πολιτιςτικόσ μασ χάρτθσ» το οποίο και 
παρουςιάςαμε με αφορμι τθν Διεκνι Θμζρα Πουςείων63. 

Πε αφορμι τθ ςυμμετοχι μασ ςτο παραπάνω πρόγραμμα προτάκθκε θ 
δθμιουργία ενόσ δικτφου ςχολείων του Διμου μασ που κα αςχολθκοφν με τον 
πολιτιςτικό χάρτθ του τόπου τουσ και ςτθ ςυνζχεια μζςα από ανταλλαγζσ 
επιςκζψεων όλα τα παιδιά κα γνωρίςουν όχι μόνο τθ ςτενότερθ τοπικι κοινωνία που 
ηουν αλλά και τθν ευρφτερθ κοινωνία του Διμου μασ. Κα γνωρίςουμε τον τόπο μασ, 
τον Διμο μασ  και γνωρίηοντάσ τον κα τον αγαπιςουμε.  
 

                                                           
62 Ψο Πουςείο Ρίκου Ξαηαντηάκθ, που αποτελείται από ζνα ςφνολο κτιρίων, βρίςκεται ςτθν κεντρικι 
πλατεία του ιςτορικοφ χωριοφ Βαρβάροι, ςθμερινι Πυρτιά. Θ Ζκκεςθ του Πουςείου ςτεγάηεται ςε 
χϊρο, ο οποίοσ διαμορφϊκθκε εκεί όπου βριςκόταν το πατρικό ςπίτι τθσ οικογζνειασ Ανεμογιάννθ, 
οικογζνειασ ςυγγενικισ με τον καπετάν Πιχάλθ, τον πατζρα του Ρίκου Ξαηαντηάκθ. Ψο Πουςείο ίδρυςε 
ο Γιϊργοσ Ανεμογιάννθσ, ςκθνογράφοσ-ενδυματολόγοσ, ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ του κεάτρου 
ςτθν Ελλάδα. Βαςικόσ ςτόχοσ του ιταν να διαςωκεί θ μνιμθ του ςυγγραφζα και να προβλθκεί το ζργο 
και θ ςκζψθ του.  
63

 Ψο Διεκνζσ Χυμβοφλιο Πουςείων (ICOM), ςτθν προςπάκειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουςείων 
ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, κακιζρωςε από το 1977 τθ 18θ Παΐου ωσ Διεκνι Θμζρα Πουςείων. Για το 
2015 το Διεκνζσ Χυμβοφλιο Πουςείων (ICOM) ζχει επιλζξει το κζμα «Πουςεία για μια κοινωνία με 
προοπτικζσ», επικυμϊντασ να επιςθμάνει τθ δυνατότθτα που ζχουν τα μουςεία να προτείνουν και να 
προβάλλουν πρότυπα για μια κοινωνία λιγότερο καταναλωτικι, πιο ανοικτι ςε ςυνεργαςίεσ, με 
ςεβαςμό ςτα οικοςυςτιματα: μια κοινωνία με προοπτικζσ. 
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5.Συμπεράςματα 

Ξαταλθκτικά των όςων αναφζρκθκαν παραπάνω, οι δράςεισ που 
πραγματοποιοφνται ςτο Δθμοτικό Χχολείο Πυρτιάσ τα τελευταία χρόνια δίνουν τθν 
αφορμι να εξαχκοφν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα, αναφορικά με τισ ςχζςεισ του 
ςχολείου κοινωνίασ. Ειδικότερα μια εποικοδομθτικι ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ 
ςυμβάλλει ςτθ:  

 Διαμόρφωςθ κατάλλθλου κλίματοσ επικοινωνίασ64 μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ αλλά και μεταξφ του ςχολείου και εξωτερικϊν παραγόντων, όπωσ π.χ. 
γονείσ, ςτενότερθ και ευρφτερθ κοινωνία. 

 Ξαλλιζργεια κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
(εκπαιδευτικοί - μακθτζσ - γονείσ). Είναι κεμιτό να υπάρχει ζνασ δίαυλοσ 
επικοινωνίασ μεταξφ των γονζων και του ςχολείου που κα ςτθρίηεται ςτθν 
αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και αποδοχι και κα οδθγιςει ςτθν εποικοδομθτικι 
ςυνεργαςία, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ κα ζχουν ωσ αποδζκτεσ τα ίδια τα 
παιδιά. Αυτι θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία λειτουργεί ωσ πρόλθψθ ςτθ 
δθμιουργία ςυγκροφςεων με τουσ γονείσ. Ξατάλλθλοσ χειριςμόσ του εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ ςθμαίνει ακόμθ και προςταςία του ςχολείου από δυςάρεςτεσ 
εξωτερικζσ επιδράςεισ (Χαΐτθσ, 2005β).  

 Δθμιουργία των προχποκζςεων για μια εποικοδομθτικι γονεϊκι εμπλοκι με όλεσ 
τισ ευεργετικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει ςτουσ μακθτζσ (Ηερβουδάκθ, 2011) . 

 Αλλαγι ςτάςεων και αντιλιψεων, τόςο των εκπαιδευτικϊν όςο και των γονζων, 
ςχετικά με τα ευεργετικά αποτελζςματα τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ. 

 Επικουρία ςτα οικονομικά του Χχολείου (μζςω τθσ διοργάνωςθσ παηαριϊν) με τθν 
αγορά οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

 Ξαλλιζργεια τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, μζςα από τθν κακιζρωςθ 
χορθγιϊν (από τθ διοργάνωςθ παηαριϊν) ςε φορείσ (όπωσ π.χ. ςτουσ «Γιατροφσ 
του Ξόςμου», χορθγία φαρμακευτικοφ υλικοφ). 

 Διαμόρφωςθ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ. 

 Αποφυγι τθσ μονοδιάςτατθσ χριςθσ του ςχολείου που αφιερϊνεται ςτισ 
«τυπικζσ» ςχολικζσ υποχρεϊςεισ. Χφμφωνα με τον Φλουρι (1983), μζςα ςτισ 
κφριεσ επιδιϊξεισ του ςχολείου ςε όλεσ ςχεδόν τισ κοινωνίεσ είναι ο εξοπλιςμόσ 
των ατόμων με τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να 
ικανοποιιςουν τισ ποικίλεσ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ, αλλά και για ν’ 
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ.  

 Αποτροπι τθσ απομόνωςθσ του ςχολείου απζναντι ςτισ ανάγκεσ του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ για μόρφωςθ και πολιτιςμό. 

 Ψόνωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των γονζων γεγονόσ που ζχει ευεργετικά 
αποτελζςματα τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τα παιδιά τουσ- μακθτζσ μασ. 

 Ανάδειξθ του ςχολείου ωσ φορζα πολιτιςμοφ τθσ τοπικισ κοινότθτασ.  

                                                           
64

 Είναι θ ανταλλαγι μθνυμάτων με τα οποία πραγματοποιείται θ ςυνεννόθςθ μεταξφ δφο ι 
περιςςότερων ατόμων. 
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 Δθμιουργία των προχποκζςεων για τθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν μασ, 
μελλοντικϊν εφιβων-ενθλίκων, με πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ αξιοποιϊντασ 
δθμιουργικά τον ελεφκερο χρόνο τουσ. Ιδθ ζχουμε δθμιουργιςει μια μικρι 
κεατρικι ομάδα ςε ςυνεργαςία με τον Υολιτιςτικό Χφλλογο του χωριοφ. 

Πζςα από τισ παραπάνω δράςεισ το ςχολείο μασ κατζςτθ, ζνασ χϊροσ όχι μόνο 
παροχισ  μάκθςθσ αλλά και ομαλισ ζνταξθσ των μακθτϊν  ςτο κοινωνικό πλαίςιο, 
άλλοτε ενςωματϊνοντασ ςυμπεριφορζσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ και άλλοτε 
αλλάηοντάσ τεσ. 

Είναι αποδεχτό ότι το ςχολείο δεν είναι ζνασ κεςμόσ αποκομμζνοσ από τθν 
κοινωνία. Χχολείο και κοινωνία πθγαίνουν μαηί, ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ 
εποχισ. Ψο ςχολείο δεν είναι ζνασ οργανιςμόσ ςτατικόσ ςτο πζραςμα των χρόνων ζνασ 
οργανιςμόσ «κεατισ» των εξελίξεων. Υροςαρμόηεται και οφείλει να προςαρμόηεται 
ςτα νζα δεδομζνα, ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν. 
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Πταν οι τζχνεσ υποςτθρίηουν τθ διαφοροποιθμζνθ 
διδαςκαλία… 

 
Δρακάκθ Α. Μαρία  

χολικι φμβουλοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ νομοφ Θρακλείου 
mdrakaki65@gmail.com  

 
 

Περίλθψθ 
 
Πταν οι τζχνεσ αξιοποιοφνται ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία ωσ ζκφραςθ και 
επικοινωνία, εμπλουτίηουν το διδακτικό ρεπερτόριο του εκπαιδευτικοφ, ιςχυροποιοφν 
το μινυμα, του δίνουν χρϊμα, ιχο, εικόνα, κίνθςθ. Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι να 
αναδείξει μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που επιςτρατεφουν διάφορεσ μορφζσ 
τζχνθσ, ςτρατθγικζσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και να προςδιορίςει, επιπλζον, 
μζςα από τθν δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ των ςυμμετεχόντων, τισ βαςικζσ αρχζσ για 
μια αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ. 

 

Λζξεισ-κλειδιά: Διαφοροποίθςθ, διδαςκαλία, μάκθςθ 

 
1. Ειςαγωγι 

Θ  ςφγχρονθ διδακτικι πράξθ ςε όλεσ τισ  θλικιακζσ ομάδεσ, ακόμθ και ςε αυτζσ 
των ενθλίκων, υπαγορεφει τθν διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και μάκθςθ. Θ μζκοδοσ 
αυτι διδαςκαλίασ,  που αντιμετωπίηει τουσ μακθτζσ ωσ βιογραφίεσ (Ξουτςελίνθ-Λωαννίδου, 

2008), προχποκζτει άρτιο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, πολφ καλι μεκόδευςθ ςτθν 
εφαρμογι, αυξθμζνθ προςπάκεια και  εμπνευςμζνθ ςφνδεςθ των δραςτθριοτιτων 
ωσ προσ τον τφπο και το περιεχόμενό τουσ από τον εμψυχωτι, ϊςτε να επιτευχκοφν 
αποτελεςματικά οι ςτόχοι και ο ςκοπόσ του μακιματοσ.   

Σ μοναδικόσ και πολυςιμαντοσ τρόποσ κάκε μορφισ τζχνθσ είναι 
αποδεδειγμζνο ότι εμπλουτίηει καυμάςια το διδακτικό ρεπερτόριο του 
εκπαιδευτικοφ, του δίνει χρϊμα, ιχο και κίνθςθ, εμπλζκοντασ όλεσ τισ αιςκιςεισ των 
μακθτϊν, δίνοντασ ευκαιρίεσ για μάκθςθ μζςα από τθν απόλαυςθ και τθν ςυμμετοχι 
του ατόμου ςε επίπεδο ςωματικό, νοθτικό και ςυναιςκθματικό.   

Χτο παρόν άρκρο περιγράφεται ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ ενόσ 
εργαςτθρίου διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με ομάδα ςτόχο τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνζδριο «Ξοινωνία και ςχολείο, μια ςχζςθ υπό 
διαπραγμάτευςθ» με κεντρικό εργαλείο  διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ και  αφετθρία ζνα 
πανάρχαιο ςφμβολο, τθ ςπείρα του Αρχιμιδθ. 

Επιλζχτθκε θ ςπείρα του Αρχιμιδθ ωσ πεδίο αναφοράσ γιατί το ςυγκεκριμζνο 
ςφμβολο ςυνδζεται διακεματικά με τθ διδακτζα φλθ του δθμοτικοφ και επιπλζον 
αποτελεί για όλουσ, εκπαιδευτικοφσ και μθ, ζνα ςχιμα οικείο από τθ φφςθ, τθν 
αρχιτεκτονικι, τθν επιςτιμθ, τθν κακθμερινότθτα. 

 

mailto:mdrakaki65@gmail.com
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2. Ρεριγραφι εργαςτθρίου 

 Χτο εργαςτιριο με αφετθρία τθ διδαςκαλία με κεντρικό  κζμα τθν ςπείρα του 
Αρχιμιδθ, πανάρχαιο ςφμβολο του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, που δεν αποκαλφπτεται 
ςκόπιμα ςτθν ζναρξθ για  λόγουσ μεκοδολογικοφσ, θ εμψυχϊτρια επιχειρεί να δϊςει 
απαντιςεισ ςε καίρια ερωτιματα που απαςχολοφν τον ςφγχρονο εκπαιδευτικό-
εκπαιδευτι ςτο πεδίο τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ- μάκθςθσ.  

Ψο εργαςτιριο περιλαμβάνει βιωματικό μζροσ, κεωρθτικό μζροσ και 
αναςτοχαςμό-αξιολόγθςθ  τθσ διαδικαςίασ 

 Χυγκεκριμζνα ςτο βιωματικό μζροσ οι ςυμμετζχοντεσ προςκαλοφνται να 
λάβουν μζροσ  ςε μια ακολουκία  δραςτθριοτιτων  που ζχουν ςχεδιαςτεί  με βάςθ  
τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του κζματοσ τθσ διδαςκαλίασ αξιοποιϊντασ από τισ 
ςτρατθγικζσ τθσ διαφοροποίθςθσ τισ εξισ: επιλογζσ πολλαπλισ ευφυΐασ, ομάδεσ με 
βάςθ τα ενδιαφζροντα, διαβακμιςμζνεσ αποςτολζσ, πολλαπλζσ ευκαιρίεσ μζςα από 
διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ για τον ίδιο ςκοπό, ςυνεργατικι λφςθ προβλιματοσ, 
αποτφπωςθ με γραφικοφσ οργανωτζσ.  

Υροθγείται μια άςκθςθ ειςαγωγικι για τθ γνωριμία των ςυμμετεχόντων ςτον 
κφκλο για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ και άνεςθσ. Θ άςκθςθ αξιοποιεί ζνα 
ολιγόλεπτο video από το YouTube με ςτιγμιότυπα από διδαςκαλίεσ διαφόρων 
ομάδων ςτισ οποίεσ υπονοοφνται από τθν οπτικι του ςκθνοκζτθ,  οι βαςικζσ αρχζσ 
τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ  

Ψο εργαςτιριο αξιοποιεί ενεργθτικζσ-ςυμμετοχικζσ τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων (καταιγιςμόσ ιδεϊν, εργαςία ςε ομάδεσ, πρακτικι άςκθςθ, κλπ) ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του και επιδιϊκει οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται να 
μθν λιμνάηουν, ϊςτε να κρατοφν αμείωτο το ενδιαφζρον  όλων των εμπλεκόμενων. 

Πζριμνα ζχει δοκεί ςτθν οργάνωςθ του χϊρου του εργαςτθρίου, ϊςτε να 
δοκοφν ευκαιρίεσ για αξιοποίθςθ πολλαπλϊν μζςων και υλικϊν, με ςτακμοφσ 
εργαςίασ ΨΥΕ και τεχνϊν με τθν μορφι μακθςιακϊν κζντρων και ςτακμϊν ζκφραςθσ, 
για  δυνατότθτεσ επιλογισ των παραγόμενων και μάκθςθ ανάλογα με τα ατομικά 
ενδιαφζροντα και τουσ προςωπικοφσ  ρυκμοφσ.  

Ψο κεωρθτικό μζροσ ζπεται του βιωματικοφ και ζχει προβλεφκεί να 
παρουςιαςτεί με εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ 
ακολουκίασ δραςτθριοτιτων. Χτο ςτάδιο αυτό, ςτο οποίο αναλφεται το κεωρθτικό 
υπόβακρο τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, οι ςυμμετζχοντεσ ενκαρρφνονται  να 
ςυνδζςουν τθ διαδικαςία που βίωςαν, με τον οριςμό τθσ διαφοροποίθςθσ ςτθν 
παιδαγωγικι διαδικαςία, τισ αρχζσ, τουσ τομείσ διαφοροποίθςθσ,  τισ προχποκζςεισ 
και τισ μεκοδολογικζσ τακτικζσ τθσ εφαρμογισ τθσ  διαφοροποιθμζνθσ  διδαςκαλίασ 
και μάκθςθσ. 

Ψο εργαςτιριο ολοκλθρϊνεται  με το ςτάδιο του ςυλλογικοφ αναςτοχαςμοφ  και 
τθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ. 

Υαρακάτω περιγράφεται αναλυτικότερα ο ςχεδιαςμόσ τθσ εμψυχϊτριασ, ο 
οποίοσ επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ “ςυνταγι” για τθν 
εφαρμογι τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Ζχει κακοριςτικι 
ςθμαςία ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία   ο εμψυχωτισ να ζχει προςδιορίςει με 
απόλυτθ ακρίβεια του ςτόχουσ του μακιματόσ του, να ζχει ςχεδιάςει πολφ καλά και 
να  τθριςει τισ βαςικζσ αρχζσ που είναι διαφοροποιϊ ωσ προσ τθ διαδικαςία, το 
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περιεχόμενο, το αποτζλεςμα (παραγόμενα) και το περιβάλλον (Tomlinson, 1995). 
Ξατά τθ διαδικαςία αυτι λαμβάνω υπόψθ τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευόμενων: 
ετοιμότθτα, ενδιαφζροντα, μακθςιακό προφίλ και τθν προςωπικι τουσ βιογραφία 
(Ξουτςελίνθ, 2006). 

Θ ζναρξθ πραγματοποιικθκε λοιπόν με προβολι ενόσ 3λεπτου video για τθν 
γνωριμία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ ομάδασ. Ψο video ςκόπιμα είχε ςχζςθ με τθ 
κεματικι του εργαςτθρίου και τα μζλθ τθσ ομάδασ ενκαρρφνκθκαν να ςυνομιλιςουν 
και να παρουςιάςουν τον διπλανό τουσ με αφετθρία από ςτιγμιότυπο τθσ ταινίασ. 

Χτθ ςυνζχεια ακολοφκθςε μια δραςτθριότθτα ειςαγωγισ ςτο γνωςτικό κζμα 
ςτθν οποία ζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ κλικθκε να περιγράψει με λόγο ζνα κρυμμζνο 
αντικείμενο (κόςμθμα-ςπείρα) ςε ζνα κουτί με ςτόχο τθ ςφνδεςθ με τθν 
προχπάρχουςα γνϊςθ και εμπειρία των ςυμμετεχόντων (θ γλωςςικι νοθμοςφνθ δεν 
πρζπει να είναι θ αποκλειςτικι οδόσ ζκφραςθσ –αξιοποιικθκε ο περιγραφικόσ λόγοσ 
από τθν εκελόντρια, αλλά ιταν εμφανζσ ότι μια αναλυτικι περιγραφι δεν αρκεί για 
να προςδιορίςει το ηθτοφμενο - πρζπει να υλοποιοφνται δραςτθριότθτεσ που 
αξιοποιοφν και άλλα είδθ νοθμοςφνθσ). 

Πετά τθν αποκάλυψθ του αντικειμζνου εφαρμόςτθκε ο καταιγιςμόσ ιδεϊν για 
τθν περαιτζρω ανίχνευςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ και εμπειρίασ θ εμψυχϊτρια 
ςκόπιμα χρθςιμοποίθςε διαφοροποιθμζνεσ ερωτιςεισ, όπωσ: Ροφ ζχετε ςυναντιςει 
αυτό το αντικείμενο; Σασ φζρνει ςτο μυαλό κάποιεσ εικόνεσ; Τι ςκζψεισ ςασ 
δθμιουργεί; Μπορείτε να το ςυνδζςετε με μια δικι ςασ εμπειρία, με άλλα ςφμβολα με 
άλλεσ δθμιουργίεσ; Μιπωσ με τθν φφςθ, τθν επιςτιμθ, τθν τζχνθ; Τι μπορείτε να 
κάνετε με αυτό; 

Χτθ ςυνζχεια προςδιορίςτθκε ο ςκοπόσ του «μακιματοσ». Σι 3 ερωτιςεισ που 
καλοφνται να απαντιςουν οι ςυμμετζχοντεσ είναι διαβακμιςμζνεσ ςε δφο επίπεδα: 
εφκολο (1) Δφςκολο (2) και ςυνδζονται με τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ. 

 

1) Υεριγράφω τθ ςπείρα ωσ ςχιμα  
2) Υϊσ δθμιουργϊ τθ ςπείρα; 
 

1) Υϊσ ςυναντάμε τθ ςπείρα ςτθν επιςτιμθ; 
2) Υϊσ αξιοποιείται θ ςπείρα ςιμερα; -Χφγχρονεσ εφαρμογζσ ςτισ  επιςτιμεσ 
 

1) Υϊσ ςυναντάμε τθ ςπείρα ςτθν τζχνθ; 
2) Υϊσ αξιοποιείται θ ςπείρα ςτθν τζχνθ ςιμερα –ςφγχρονεσ εφαρμογζσ ςτθν 

τζχνθ  
 

Υροτάκθκαν από τθν εμψυχϊτρια δραςτθριότθτεσ ανάλογα με τουσ 8 τφπουσ 
νοθμοςφνθσ (Gardner,1993) ενδεικτικά για τθν απάντθςθ ςτο πρϊτο ερϊτθμα: 
«Υεριγράφω τθ ςπείρα ωσ ςχιμα» 
ΓΟΩΧΧΛΞΘ: «Φτιάξε ζνα ςταυρόλεξο ι ζνα ερωτθματολόγιο για τθ ςπείρα» 
ΟΣΓΛΞΣΠΑΚΘΠΑΨΛΞΘ: Χρθςιμοποίθςε τον κφβο και τα ερωτιματα του για να 
φτιάξεισ ζναν λογικό ςυλλογιςμό ι ζνα πείραμα με κζμα τθ ςπείρα 
ΠΣΩΧΛΞΘ-ΦΩΚΠΛΞΘ: «Φτιάξε ζνα μουςικό μοτίβο που να πατάει ςτθ ςπείρα» 
ΞΛΡΑΛΧΚΘΨΛΞΘ: «Πε χορό και κίνθςθ δϊςε τισ απαντιςεισ για τθ ςπείρα» 
ΣΥΨΛΞΣΧΩΦΛΞΘ: «Φτιάξε ζνα γραφικό οργανωτι για τθν ςπείρα» 
ΕΡΔΣΥΦΣΧΩΥΛΞΘ: «Ππορείσ να ςυνδζςεισ τον εαυτό ςου με τθν ςπείρα» 
ΔΛΑΥΦΣΧΩΥΛΞΘ: «Ππορείσ αξιοποιϊντασ τθ ςπείρα να φτιάξεισ ζνα ομαδικό παιχνίδι» 
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ΡΑΨΣΩΦΑΟΛΧΨΛΞΘ: «Χε ςφνδεςθ με τθ φφςθ τι κα ζκανεσ για να απαντιςεισ ςτισ 
ερωτιςεισ» 

Είχαν οργανωκεί πριν τθν ζναρξθ του εργαςτθρίου από τθν εμψυχϊτρια 
επιπλζον 5 ΧΨΑΚΠΣΛ ΕΦΓΑΧΛΑΧ -ΠΑΚΘΧΘΧ που ςε αυτι τθ φάςθ παρουςιάςτθκαν 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ οι δυνατότθτεσ τουσ και ενκαρρφνκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να 
τουσ επιςκεφτοφν όλουσ. Σι ςτακμοί μάκθςθσ ιταν οι παρακάτω: Ζνασ ςτακερόσ 
υπολογιςτισ, ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ, ζνασ υπολογιςτισ ταμπλζτα, ζνα χϊροσ με 
διάφορα υλικά όπωσ καρτζλεσ, υλικά δθμιουργίασ, αντικείμενα, διαβιτθσ , χαρτί του 
μζτρου, γραφικοί οργανωτζσ κλπ και ζνασ ςτακμόσ μουςικισ με μουςικά κρουςτά 
όργανα ORFF. Διευκρινίηεται ότι ςτουσ 3 ςτακμοφσ ψθφιακισ τεχνολογίασ υπιρχαν τα 
ίδια ψθφιακά μζςα (φάκελοι με διάφορα κεματικά περιεχόμενα ςχετικά με τα 
ερωτιματα-ςτόχουσ που είχαν οριςτεί με βακμοφσ δυςκολίασ ςε δφο επίπεδα και 
ςφνδεςθ με διαδίκτυο. 

Για λόγουσ οικονομίασ χρόνου (οριςμζνθ διάρκεια εργαςτθρίου) περιορίςτθκε θ 
ομάδα ςτον πρϊτο ςτόχο - ερϊτθμα και θ εμψυχϊτρια κάλεςε τουσ ςυμμετζχοντεσ να 
επιλζξουν τθ δραςτθριότθτα που απαντά ςτο μακθςιακό προφίλ του εκπαιδευόμενου 
γι’ αυτό και είχαν προβλεφκεί προτάςεισ από όλα τα είδθ νοθμοςφνθσ. Επιπλζον, 
δόκθκαν βακμοί ελευκερίασ για τθν επιλογι τθσ δραςτθριότθτασ, του επιπζδου τθσ 
ερϊτθςθσ, τθσ ομάδασ, των μζςων μάκθςθσ, των υλικϊν  που κα αξιοποιθκοφν  γι’ 
αυτό και υπιρχαν οι ςτακμοί μάκθςθσ που ΣΟΣΛ είχαν πρόςβαςθ και ΣΟΣΛ 
μποροφςαν να αξιοποιιςουν ςτον βακμό που ικελαν. Ζτςι οι ομάδεσ 
διαμορφϊκθκαν ελεφκερα. Βαςικό μζλθμα τθσ εμψυχϊτριασ ιταν να εκφραςτοφν 
όλεσ οι ομάδεσ και οι μονάδεσ αν υπιρχαν (που και αυτό είναι απόλυτα ςεβαςτό ςτθν 
εφαρμογι τθσ  διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ).  

 Υράγματι κατά τθ διάρκεια του χρόνου οργάνωςθσ τθσ ζκφραςθσ των 
ςυμμετεχόντων παρατθρικθκε μια ελεφκερθ κίνθςθ των ατόμων που ςυμμετείχαν 
χωρίσ όμωσ να μείνει κάποιοσ ςε αδράνεια, ϊςπου να διερευνιςουν τουσ ςτακμοφσ 
γνϊςθσ, να πειραματιςτοφν με τα υλικά και να αποφαςίςουν τον τφπο των προϊόντων 
μάκθςθσ που κα παράξουν. Θ ζκφραςθ των ςυμμετεχόντων, θ οποία ςτθν ουςία 
λειτοφργθςε ωσ αξιολόγθςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, περιλάμβανε από τισ 
ελεφκερεσ ομάδεσ που δθμιουργικθκαν δραςτθριότθτεσ και των 8 τφπων 
νοθμοςφνθσ με ιδιαίτερθ φανταςία και ευρθματικότθτα (μουςικό δρϊμενο, κεατρικό 
δρϊμενο, λογοτεχνικι δραςτθριότθτα με αποτφπωςθ ςε γράφθμα, ομαδικό παιχνίδι, 
χωρικι δραςτθριότθτα με αντικείμενα, κιναιςκθτικι-αποτφπωςθ ζκφραςθ κλπ)  
Υαρουςιάςτθκαν όλεσ ςτον κφκλο και επιπλζον ζδωςαν δυνατότθτεσ για ςυμμετοχικι 
μάκθςθ και αλλθλεπίδραςθ ςτθν ομάδα των 22 ατόμων που αξίηει να ςθμειωκεί ότι 
περιλάμβανε εκπαιδευτικοφσ από όλεσ τισ βακμίδεσ κακϊσ και φοιτθτζσ του 
τμιματοσ Ξοινωνιολογίασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. 

 

3. Αποτελζςματα - Συμπεράςματα  

Ψο εργαςτιριο ζχοντασ ςτο ςχεδιαςμό του να αναδείξει τθ κεωρία μετά το 
βίωμα, ολοκλθρϊκθκε με τθν επιςιμανςθ των αξόνων του κεωρθτικοφ υπόβακρου 
που υποςτιριξαν τθ δομι, το περιεχόμενό του κακϊσ και τθν επιλογι των 
ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων. Θ εμψυχϊτρια ανζλυςε τθν ζννοια τθσ 
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, επεςιμανε τα τζςςερα πεδία που  
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εφαρμόηεται θ διαφοροποίθςθ, τισ ςτρατθγικζσ που επιλζχκθκαν ςτο εργαςτιριο-
«προςομοίωςθ διακεματικοφ μακιματοσ», όπωσ χαρακτθρίςτθκε από τουσ 
εκπαιδευόμενουσ,  τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που κα πρζπει ο εμψυχωτισ να 
λαμβάνει υπόψθ του κακϊσ τισ κεωρίεσ που ςτθρίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ 
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςτισ ςφγχρονεσ τάξεισ. 

Διαφοροποίθςθ ςθμαίνει προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ για να ανταποκρικεί 
ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ (Tomlinson, 2000). Χφμφωνα με τον Ξανάκθ (1991), 
διαφοροποίθςθ είναι θ διδαςκαλία δια τθσ οποίασ διδάςκουμε διαφορετικοφσ 
μακθτζσ με ποικίλουσ και ιεραρχθμζνουσ, βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων, τρόπουσ, 
μζςα, διαδικαςίεσ, περιβάλλον, οφτωσ ϊςτε ν’ ανταποκρικοφμε ςτισ διαφορετικζσ 
ανάγκεσ μακθτϊν  που ςυνυπάρχουν ςε τάξεισ μεικτισ ικανότθτασ. Υρόκειται τόςο 
για οργανωτικι όςο και παιδαγωγικι ςτρατθγικι (Ξουτςελίνθ, 2001) 

Θ διαφοροποίθςθ εφαρμόηεται ςε τζςςερισ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ ανάλογα με τθν ετοιμότθτα, το ενδιαφζρον ι το μακθςιακό προφίλ των 
μακθτϊν (Tomlinson, 1995): 

1. Υεριεχόμενο – τι χρειάηεται να μάκει ο μακθτισ ι πϊσ κα ζχει πρόςβαςθ ςτθν 
πλθροφορία. 

2. Διαδικαςία – δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο μακθτισ για να 
κατανοιςει ι να κατακτιςει τθν πλθροφορία. 

3. Υροϊόντα μάκθςθσ – εργαςίεσ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ που απαιτοφν από 
το μακθτι να επαναλάβει, να εφαρμόςει και να επεκτείνει αυτό που ζχει 
μάκει ςε μια ενότθτα. 

4. Πακθςιακό περιβάλλον – πϊσ νιϊκει και δουλεφει θ τάξθ. 
Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ζχει τθ βάςθ τθσ ςτισ κεωρίεσ τθσ 

εποικοδόμθςθσ τθσ μάκθςθσ (constructivism) και τθσ αλλθλεπίδραςθσ (Vygotsky, 
1988). Χφμφωνα με τθ κεωρία του εποικοδομιςμοφ, θ γνϊςθ κωδικοποιείται και 
γίνεται αντικείμενο επεξεργαςίασ με βάςθ προθγοφμενεσ ζννοιεσ, ςθμαςιολογικά 
δίκτυα και γνωςτικά ςχιματα (Vosniadou, 1994. Weinstein & Mayer, 1986).  
Επομζνωσ, θ γνϊςθ οικοδομείται, κτίηεται ςε προθγοφμενεσ – προαπαιτοφμενεσ για 
το ςυγκεκριμζνο κακικον. 

Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, λοιπόν, κεμελιϊνεται ςτθν ανάλυςθ τθσ 
αδιαφοροποίθτθσ φλθσ ςε βαςικζσ γνϊςεισ (του μακιματοσ που διδάςκουμε) και 
προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ (αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υποςτιριξθ των 
βαςικϊν). Θ Ξουτςελίνθ (http://www.pee.gr) προτείνει τθν ανάλυςθ και ςε 
μεταςχθματιςτικζσ γνϊςεισ (αυτζσ που πάνε πζρα από τισ απαιτιςεισ του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ και τθσ ανάπτυξθσ), με το ςκεπτικό ότι θ διαφοροποίθςθ δε γίνεται 
μόνο για βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν με χαμθλι επίδοςθ και μακθςιακά 
προβλιματα, αλλά και για ικανοποίθςθ των αναγκϊν παιδιϊν με ταλζντο ι 
προχωρθμζνθ γνϊςθ ςε ςχζςθ με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Σι ςτρατθγικζσ που αξιοποιικθκαν ςε ςφνδεςθ πάντα με τισ δραςτθριότθτεσ 
που πραγματοποιικθκαν ςτο εργαςτιριο  ιταν οι εξισ: 

 Διαφοροποιθμζνεσ ερωτιςεισ 

 Ευζλικτθ ομαδοποίθςθ 

 Χυνεργατικι λφςθ 

 Ανεξάρτθτθ μελζτθ 

 Ξζντρα μάκθςθσ –ενδιαφζροντοσ-ςτακμοί εργαςίασ 
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 Σμάδεσ ενδιαφζροντοσ 

 Επιλογζσ πολλαπλισ ευφυΐασ 

 Χυνεργατικι ςυναρμολόγθςθ 

 Επιλογζσ του προϊόντοσ 

 Πεγιςτοποίθςθ τθσ επίδοςθσ (ατομικά, ομαδικά, κατά ηεφγθ, THINK, PAIR, 
SHARE 

Σι ςτρατθγικζσ διαφοροποίθςθσ ςτθν ουςία αποτελοφν τουσ αγωγοφσ μζςα από 
τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί κα  διοχετεφςουν περιεχόμενο, διαδικαςίεσ ι 
μακθςιακά αποτελζςματα (Drapeau,2004)  και ςτισ παραπάνω μποροφν να 
προςτεκοφν και άλλεσ που αναφζρονται ςτθν βιβλιογραφία. 

Ψα ςχολεία ςυνεκπαίδευςθσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ ζχουν ανάγκθ από 
διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. Χτθ βάςθ τθσ, θ διαφοροποίθςθ αποτελείται από τισ 
προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν να ανταποκρικοφν ςτθ διαφορετικότθτα των 
μακθτϊν που ζχουν ςτθν τάξθ τουσ. 

Ψο νιμα  τθσ ομάδασ ςυνκζτει εφςτοχα τισ αρχζσ, τισ προχποκζςεισ αλλά και τα 
κετικά αποτελζςματα τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και 
παρατίκεται παρακάτω με τθν ευχι να αποτελζςει εκκίνθςθ και για επόμενουσ 
κφκλουσ ςυνεργαςίασ ενιλικων ι μακθτϊν, όπου θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και 
μάκθςθ δεν κα είναι απλά το κζμα, αλλά θ ςτάςθ και το μινυμα που κα διαπερνά τθν 
μεκοδολογία του εμψυχωτι και τθ ςυμμετοχι των μελϊν του κφκλου: 
(Πε κεφαλαία οι λζξεισ που καταγράφθκαν ςτθν τελευταία άςκθςθ του εργαςτθρίου 
όπου θ εμψυχϊτρια ηιτθςε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να κατακζςουν μια κυρίαρχθ 
λζξθ που κεωροφν ότι κα αποδϊςει τθν ζννοια τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 
και όςα βίωςαν ςτο εργαςτιριο) 
“Θ ΕΛΕΥΘΕΙΑ μασ βοθκάει να μακαίνουμε αποτελεςματικά με τον τρόπο που 
κζλουμε και μασ ταιριάηει, με ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΚΦΑΣΘ οικοδομοφμε τθ ΓΝΩΣΘ πάνω 
ςτισ δικζσ μασ ΑΝΑΓΚΕΣ με ΜΟΙΑΣΜΑ που αποτυπϊνεται με ποικίλουσ τρόπουσ, 
μετατρζπεται ςε ΜΕΤΑΓΝΩΣΘ και πλαιςιϊνεται ςε ζνα ΘΕΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ, ςτθν 
ΟΜΑΔΑ, αλλά και ΑΤΟΜΙΚΑ, ϊςτε θ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ να αναγνωρίηεται ωσ 
ΡΛΟΥΤΟΣ και δφναμθ ΟΥΣΙΑΣ, ωσ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ελκυςτικι και προκλθτικά ενδιαφζρουςα 
που οδθγεί το ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ τθσ μάκθςθσ βακμιαία ςε οριςμζνουσ ΣΤΟΧΟΥΣ που 
αποκαλφπτονται ςτο ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ με ΡΟΛΛΑΡΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ςε μια  ΟΜΑΔΑ που 
ΧΑΙΕΤΑΙ και ΑΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ τθ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ….” 

Επιγραμματικά και με βάςθ το νιμα τθσ ομάδασ που αναδείχκθκε από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, ωσ κετικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι τθσ διαφοροποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ κα μποροφςαν να καταγραφοφν τα εξισ: Πεγιςτοποίθςθ 
του κινιτρου, γνϊςθ μζςα από προςωπικά νοθματοδοτοφμενθ εμπειρία, ανάπτυξθ 
ατομικϊν δεξιοτιτων και ενδιαφερόντων, υποςτιριξθ τθσ αυτενζργειασ και τθσ 
ελεφκερθσ ζκφραςθσ, ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ για ςυνεργαςία και κοινωνικι 
μάκθςθ, ςεβαςμόσ  τθσ διαφορετικότθτασ και αναγνϊριςι τθσ ωσ μζςο εμπλουτιςμοφ 
τθσ ομάδασ, ανάλθψθ προςωπικισ ευκφνθσ  ςτθ διαχείριςθ τθσ μάκθςθσ, καλλιζργεια 
μεταγνϊςθσ, ενδυνάμωςθ τθσ ζκφραςθσ και τθσ επικοινωνίασ με πολλαπλοφσ 
τρόπουσ και μζςα. 

Σι εκπαιδευτικοί, οι εμψυχωτζσ  όλων των θλικιακϊν ομάδων για να ζχουν μια 
αποτελεςματικι διδαςκαλία πρζπει να λάβουν υπόψθ όχι μόνο τι διδάςκουν, αλλά 
και ποιουσ διδάςκουν (Ξουτςελίνθ-Λωαννίδου, 2008). Ψο κζμα τθσ διαφοροποίθςθσ  
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τθσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ αποτελεί ςιμερα  ζνα από τα κριςιμότερα ηθτιματα τθσ 
παιδαγωγικισ πράξθσ που δεν πρζπει να παρακάμπτεται λόγω κόπου και χρόνου, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ιςότθτα ευκαιριϊν για εκπαίδευςθ, χωρίσ αποκλειςμοφσ και 
διακρίςεισ, να παρζχεται ευφυισ και εφχρθςτθ γνϊςθ που αποκτικθκε ενεργθτικά 
,κατανοικθκε και παραμζνει εφκαμπτθ και ηωντανι για να αξιοποιθκεί ςε νζεσ 
καταςτάςεισ (Ξανάκθσ, 1991). Σ πολυςιμαντοσ τρόποσ κάκε μορφισ τζχνθσ μπορεί να 
ςυμβάλει κακοριςτικά ςτον ςχεδιαςμό τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ, ςτθν εμπνευςμζνθ εφαρμογι τθσ από τουσ αποδζκτεσ, αλλά και ςτθν 
αποτελεςματικι επίτευξθ των ςτόχων, 
 

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ 

Drapeau, P. (2004). Differentiated instruction. Making it work. 

Gardner, H. (1993). Frames of mind. The theory of Multiple Intelligences, Basic Books: 
New York, NY: Scholastic Teaching Resources 

Tomlinson, C. (2005).  How to differentiate ins truction in mixed - ability classrooms (2 
ed ed .) . NJ :  Pearson ,  Merril Prentice Hall 

Tomlinson, C.A. (2004).Διαφοροποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 
Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν (μετάφραςθ. Χ. Κεοφιλίδθσ & Δ. 
Παρτίδου-Φορςιζ). Ακινα: Γρθγόρθσ 

Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. 
Learning and Instruction, 4, 45-69. 

Vygotsky, L.(1986). Thought and language, Boston: MIT Press 

Weinstein, C.E., & Mayer, R.E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. 
Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 315-327). New York, NY: 
Macmillan 

Λωαννίδου-Ξουτςελίνθ Π., «Διαφοροποίθςθ Διδαςκαλίασ – Πάκθςθσ :Από τθ Κεωρία 
ςτθν πράξθ» διακζςιμο  

Ξανάκθσ, Λ.Ρ. (1991). Θ εςωτερικι διαφοροποίθςθ και θ εξατομίκευςθ τθσ 
διδαςκαλίασ-μάκθςθσ ςτο Ρεοελλθνικι Υαιδεία, 23, ς.ς. 33-49 

Ξουτςελίνθ-Λωαννίδου, Π. (2008). Εποικοδόμθςθ και Διαφοροποίθςθ Διδαςκαλίασ- 
Πάκθςθσ ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ. Οευκωςία: αυτοζκδοςθ 

 

ΥΘΓΕΧ – ΔΛΞΨΩΣΓΦΑΦΛΑ 

Ξουτςελίνθ, Π. (2006). Διαφοροποίθςθ Διδαςκαλίασ-Πάκθςθσ ςε τάξεισ μικτισ 
ικανότθτασ: Φιλοςοφία και ζννοια προςεγγίςεισ και εφαρμογζσ, Ψόμοσ Αϋ, 
Οευκωςία 

http://www.pee.gr/wp-
content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_v/koy
tselini.htm, τελευταία επίςκεψθ 08/07/2016 

http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_v/koytselini.htm
http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_v/koytselini.htm
http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_v/koytselini.htm


1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-271- 

 

Ξφρου, Υ. & Χαραλάμπουσ-Χίππθ Ε.  Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ  
παρουςίαςθ διακζςιμθ ςτο 
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_syn
edria/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_par
ousiasi_eleni_charalambous_panagiotis_kyrou.pdf, τελευταία επίςκεψθ 
08/07/2016 

Πιχαιλ, Ξ., «Ραρανοιςεισ ςχετικά με τθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ 
μάκθςθσ» διακζςιμο ςτο 
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/poiotita_
didaskalias_mathisis/parousiaseis/diaforopoiisi_didaskalias_mathisis_paranoiseis.p
df, τελευταία επίςκεψθ 09/07/2016 

Φφκαρθσ, Λ. «Διδακτικζσ εφαρμογζσ διαφοροποιθμζνθσ  διδαςκαλίασ ςτθν πρϊτθ 
ςχολικι θλικία» διακζςιμο ςτο   
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-
43/2014-09-06-09-29-21/23-a1-fyk?showall=1 

http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_synedria/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_parousiasi_eleni_charalambous_panagiotis_kyrou.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_synedria/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_parousiasi_eleni_charalambous_panagiotis_kyrou.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_synedria/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_parousiasi_eleni_charalambous_panagiotis_kyrou.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/poiotita_didaskalias_mathisis/parousiaseis/diaforopoiisi_didaskalias_mathisis_paranoiseis.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/poiotita_didaskalias_mathisis/parousiaseis/diaforopoiisi_didaskalias_mathisis_paranoiseis.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/poiotita_didaskalias_mathisis/parousiaseis/diaforopoiisi_didaskalias_mathisis_paranoiseis.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/23-a1-fyk?showall=1
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/23-a1-fyk?showall=1


ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-272- 

 

Θ Σπουδαιότθτα τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Γλϊςςασ τθσ Κριτθσ ςτα 
Σχολεία τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ του Νθςιοφ: μια Μελζτθ 

Ρερίπτωςθσ 
 

Δρακοφλθ Ακαναςία 
Κακθγιτρια Ελλθνικισ και Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ,  

Τπ. Διδάκτωρ Φιλοςοφικισ χολισ, ΕΚΠΑ  
drakoulia@gmail.com  

  
Ηωγραφιςτοφ Κατερίνα 

Πολιτιςμολόγοσ, Κακθγιτρια Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ,  
Msc υγκριτικισ Λογοτεχνίασ 

kzografistou@gmail.com  
 

Μαμιδάκθ οφία 
Κακθγιτρια Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, 

 Msc Διδακτικι των γλωςςϊν  
mamidaki.sofia@gmail.com  

 
ταματάκθ Ερωφίλθ * 

ΠΕ02 Φιλόλογοσ,  Msc ςτθν Θγεςία και Διοίκθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ 
erofilistamataki@gmail.com  

 

Περίλθψθ 
 
Θ παγκόςμια γλωςςικι πολυμορφία ςυρρικνϊνεται, μετά τθν κακιζρωςθ, μζςω των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, των εκνικϊν γλωςςϊν (τζλθ 19ου αιϊνα). Θ επικράτθςθ 
τθσ κοινισ Ελλθνικισ ςτθν εγχϊρια εκπαίδευςθ εκτόπιςε ςταδιακά και ςυςτθματικά 
διαλζκτουσ και ιδιϊματα. Για τθν Ελλθνικι γλϊςςα, θ αναγνϊριςθ και θ ανάδειξθ του 
διαλεκτικοφ τθσ πλοφτου κρίνεται ωσ “εκ των ων ουκ ανευ” πολιτιςμικό κλθροδότθμα, 
με τθν αρωγι του οποίου κάκε νεότερθ γενεά ςυγκροτεί τθν κοςμοκεωρία τθσ.  
Αξιολογϊντασ τα αποτελζςματα ζρευνασ πεδίου που αφορά τθ μελζτθ τθσ Κρθτικισ 
διαλζκτου και τθ διερεφνθςθ των εκ τθσ Ιταλικισ γλωςςικϊν και πολιτιςμικϊν 
επιρροϊν, προτείνουμε τθν ενςωμάτωςθ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα μακθμάτων 
διδαςκαλίασ των τοπικϊν διαλζκτων και ιδιωμάτων, προκειμζνου να αποτραπεί θ ςε 
βάκοσ χρόνου απϊλεια του γλωςςικοφ μασ πλοφτου και να διατθρθκεί κάκε γλωςςικι 
και πολιτιςμικι γνϊςθ με τθ βοικεια τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. 
 
Λζξεισ-Κλειδιά: γλωςςικι πίςτθ, Ξρθτικι διάλεκτοσ, ςχολικι διδαςκαλία 

                                                           
*
 H Ακαναςία Δρακοφλθ επιμελικθκε τα ςθμεία 2,4 και 6 τθσ παροφςασ μελζτθσ, θ Ξατερίνα 

Ηωγραφιςτοφ τα 1,3.4 και 6, θ Χοφία Παμιδάκθ τα 3.1, 5 και 6 και θ Ερωφίλθ Χταματάκθ τα ςθμεία 3.2, 

3.3 και 6. 
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1. Ειςαγωγι 
 

Θ παραδοχι που αποτζλεςε το εφαλτιριο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι ότι ςτθ 
γλωςςικι πρακτικι «κακαρζσ γλϊςςεσ δεν υπάρχουν»65: οι διάφορεσ γλωςςικζσ 
μορφζσ επικοινωνίασ που υπάρχουν ςε κάκε κοινωνία, ετερόγλωςςθ ι ομόγλωςςθ, 
ςυνυπάρχουν, αναμειγνφονται, αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςυχνά χωρίσ ςαφι όρια, 
όςον αφορά τουσ λειτουργικοφσ χϊρουσ που καλφπτουν.   

Θ Ρεοελλθνικι εμφανίηει διάφορεσ μορφζσ γλϊςςασ τισ οποίεσ οι χριςτεσ τθσ 
δεν χρθςιμοποιοφν πάντα με τον ίδιο τρόπο ςτθν κακθμερινι επικοινωνία κάνοντασ 
ζτςι τον όρο Κοινι να απζχει πολφ από το να περιγράφει μία και μόνθ γλωςςικι 
πραγματικότθτα. Θ διατοπικι ποικιλότθτα τθσ Ρεοελλθνικισ, ςυγχρονικά και 
διαχρονικά, ςυμπεριλαμβάνει τισ γεωγραφικζσ διαλζκτουσ66 και τα τοπικά ιδιϊματα 
ωσ αποκυιματα διαφορετικϊν πολιτικοοικονομικϊν, ιςτορικϊν και πολιτιςμικϊν 
ςυγκυριϊν, τεκμιρια ανεκτίμθτθσ αξίασ και φορείσ εννοιακισ ςκζψθσ και 
αντίλθψθσ, μοναδικά για κάκε γλωςςικι κοινωνία67.  

Άλλωςτε, ο διαχωριςμόσ των όρων γλϊςςα και διάλεκτοσ δεν προκφπτει από 
κακαρά γλωςςολογικά κριτιρια. Υαρότι προβάλλεται ωσ ιδεολογικά ουδζτεροσ και 
φυςικόσ, εκπορεφεται από πολιτικοοικονομικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ 
πεποικιςεισ που δθμιουργοφν ιεραρχιςεισ και ςτάςεισ απζναντι ςτισ γλϊςςεσ 
ςφμφωνα με το αξιακό ςφςτθμα κάκε κοινότθτασ (Halliday,1999· Χριςτίδθσ, 2001). 
 

2. Θ Κρθτικι διάλεκτοσ ςε εκνικό, υπερεκνικό και τοπικό επίπεδο 
 

Θ Ρεοελλθνικι, από τθν πελοποννθςιακι διάλεκτο ορμϊμενθ, απζκτθςε 
χαρακτιρα εκνικισ γλϊςςασ από τθ ςφςταςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ για λόγουσ 
κοινωνικοπολιτικισ ςυνοχισ, κατόπιν διαδικαςιϊν κωδικοποίθςθσ και τυποποίθςθσ, 
οι οποίεσ τθν ομογενοποίθςαν, τθν αποκρυςτάλλωςαν και τθν κατζςτθςαν 
κανονιςτικό πρότυπο (γνωςτι και ωσ νόρμα) (Γιαννουλοποφλου, 2001· Χριςτίδθσ, 
2001). Επικράτθςε μζςα από τθν εκπαίδευςθ ωσ θ μόνθ ορκι γλωςςικι μορφι και 
αποτζλεςε μζτρο κρίςεωσ τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ και ρυκμιςτι του γραπτοφ 
και του προφορικοφ λόγου (υψθλι ποικιλία) (Delveroudi, 2000). Εφεξισ, οι 
παρεκκλίνουςεσ από τθ νόρμα γλωςςικζσ μορφζσ (χαμθλζσ ποικιλίεσ), 
ςτιγματίηονται αρνθτικά68 ςε εκνικό επίπεδο, με εμφανι τον κίνδυνο, από αυτι τθ 

                                                           
65

Σ Bloomfield (1933), από τισ αρχζσ του 20
οφ

 αιϊνα, ζχει αμφιςβθτιςει τθν αμιγϊσ ομόγλωςςθ 

κοινότθτα, ωσ υπαρκτι οντότθτα. Σ Fishman (1967), από τθν άλλθ, διαπιςτϊνει ότι μόνο πολφ μικρζσ, 

απομονωμζνεσ και άκρωσ ομοιογενείσ (πλθκυςμιακά) κοινότθτεσ ενδζχεται να μθν εμφανίηουν το 

φαινόμενο τθσ διγλωςςίασ ι τθσ πολυγλωςςίασ. 

66
Χτθν παροφςα ο όροσ διάλεκτοσ κα χρθςιμοποιείται πάντα ςτθ γεωγραφικι του ςυνυποδιλωςθ. 

67
Θ ελλθνικι διαλεκτολογία, επικεντρωμζνθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ αρχαϊκότθτασ των νεοελλθνικϊν 

διαλζκτων παρζβλεψε –επί μακρόν- τθ ςυςτθματικι γλωςςογεωγραφικι ζρευνα των κοινωνικϊν 
διαςτάςεων των διαλζκτων (Ψηιτηιλισ,  2001· Ξοντοςόπουλοσ, 2006).  
68

Θ Φραγκουδάκθ (*1987+ 1999) κεωρεί ότι θ ςχολικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα παίρνει τθ μορφι 

«γλωςςικισ λογοκριςίασ» ενϊ οι Drettas (2000) και Dragotto (2006) ζχουν καταγράψει περιπτϊςεισ 

όπου θ γλωςςικι απόκλιςθ κεωρείται από πρόβλθμα ζωσ και ψυχικι αςκζνεια. 
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μονοδιάςτατθ κοινωνιο-γλωςςικι αντίλθψθ, τθσ γλωςςικισ ςυρρίκνωςθσ ακόμα και 
του γλωςςικοφ κανάτου τθσ διαλεκτικισ ποικιλομορφίασ69.  

Χτισ μζρεσ μασ, οι διάλεκτοι και τα ιδιϊματα βάλλονται και ςε υπερεκνικό 
επίπεδο κακϊσ, κεωροφμενεσ ωσ “αςκενζςτερεσ” γλωςςικζσ μορφζσ, βρίςκονται 
ςτο ςτόχαςτρο τθσ ςτρατθγικισ ιςοπζδωςθσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ θ οποία 
εκτιμάται από τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ ωσ απειλι για το μζλλον των γλωςςϊν και 
των πολιτιςμϊν των οποίων είναι φορείσ, δεδομζνθσ τθσ εξαφάνιςθσ πολλϊν 
γλωςςικϊν μορφϊν ανά τον πλανιτθ (Παλικοφτθ & Drachman, 1996).  

Θ κρθτικι ντοπιολαλιά, θ φυςικι γλϊςςα των Ξρθτικϊν, είναι μία από τισ 
ενεργζσ διαλζκτουσ τθσ Ρεοελλθνικισ. Θ ςυνφπαρξθ διαλζκτου και εκνικισ γλϊςςασ 
διαπιςτϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπλθρωματικισ κατανομισ70 κάνοντασ 
πραγματικότθτα ςτθ Πεγαλόνθςο το φαινόμενο τθσ κοινωνικισ διγλωςςίασ, όπωσ 
το όριςε ο Ferguson ([1959] 1972): θ κακεμία από τισ δφο γλωςςικζσ μορφζσ 
επιτελεί διαφορετικζσ επικοινωνιακζσ λειτουργίεσ και χαίρει διαφορετικοφ κφρουσ 
ςτθν κοινωνία. Σι φυςικοί ομιλθτζσ επιδεικνφουν ςκεναρι γλωςςικι πίςτθ71 κακϊσ 
κεωροφν θκικι υποχρζωςι τουσ τθ διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ τθσ 
ιδιαίτερθσ πατρίδασ τουσ (Drakouli, Milioni & Zografistou, 2016).  
 

3. Θ Κρθτικι διάλεκτοσ ςτο δθμόςιο ςχολείο ωσ μελζτθ περίπτωςθσ  
 
3.1. Το πλαίςιο τθσ μελζτθσ ζργου 
 

Χε επιβεβαίωςθ των παραπάνω κινικθκε θ παροφςα μελζτθ περίπτωςθσ 
ζργου72, διεξαχκείςα ςτο 2ο ΓΕΟ Θρακλείου Ξριτθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 
με κζμα «Ιταλία–Κριτθ: Συνάντθςθ δφο πολιτιςμϊν. Θ γλϊςςα τθσ Κριτθσ διθγείται 
τθν ιςτορία τθσ» και αφορά τθ μελζτθ τθσ Ξρθτικισ διαλζκτου και τθ διερεφνθςθ 
των εκ τθσ Λταλικισ γλωςςικϊν και πολιτιςμικϊν επιρροϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 
Υεριβαλλοντικισ Σμάδασ αποτελοφμενθσ από τουσ κκ κακθγθτζσ Ππιλιράκθ 
Πιχαιλ (Σικονομολόγο) και Γιάνναρθ Ευςτράτιο (Κεολόγο) με ςυντονίςτρια τθν κα 
Χταματάκθ Ερωφίλθ (Φιλόλογο) και μια ομάδα 120 μακθτϊν τθσ Α' και Β' λυκείου. 
Ψο ζργο πραγματοποιικθκε εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ με τθν εκελοντικι ςυμμετοχι 
κακθγθτϊν και μακθτϊν.  

                                                           
69

Χτθν κοινωνικι ςυνείδθςθ που διαμορφϊνεται μζςα από τθν κυρίαρχθ γλϊςςα κακετί το τοπικό και 

το παραδοςιακό αντιμετωπίηεται ωσ “κακόθχο”, “ξεπεραςμζνο”, ”απαρχαιωμζνο” “απαξιωμζνο” και γι’ 

αυτό “υποδεζςτερο” και “άχρθςτο” (Edwards, 1994). 

70
Θ Ξρθτικι διάλεκτοσ αποτελεί τθ χαμθλι ποικιλία *low variety+, θ οποία χρθςιμοποιείται ςε οικεία 

περιβάλλοντα, ενϊ θ εκνικι γλϊςςα, αποτελεί τθν υψθλι ποικιλία *high variety+ και χρθςιμοποιείται 

ςτθν ευρφτερθ αςτικι επικοινωνία. 

71
Χφμφωνα με τον Klein (2001), θ γλωςςικι πίςτθ [language loyalty+ ςυνίςταται ςτθν ενεργι δζςμευςθ 

χριςθσ μιασ γλωςςικισ μορφισ, θ οποία εκδθλϊνεται ποικιλοτρόπωσ: από τθ χριςθ τθσ ςτο δθμόςιο 

λόγο ζωσ τθ ςφςταςθ κοινωνιϊν με ςτόχο τθ διατιρθςθ και τθ διάςωςι τθσ. 

72
Πεκοδολογικό εργαλείο *case study+ βακιάσ εξερεφνθςθσ και ςυςτθματικισ ανάλυςθσ φαινομζνων 

που ςυνκζτουν τον κφκλο τθσ ηωισ μιασ εςτιαςμζνθσ ομάδασ [focus groups+ με ςτόχο να γίνουν 
γενικεφςεισ και ςτον ευρφτερο πλθκυςμό ςτον οποίο ανικει θ ομάδα (Cohen & Manion, 1994). 
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Ξίνθτρο του ζργου αποτζλεςαν οι διαπιςτϊςεισ των κακθγθτϊν ότι οι μακθτζσ 
αγνοοφςαν βαςικά ςτοιχεία τθσ Ξρθτικισ διαλζκτου που χρθςιμοποιοφςαν ςτο 
ςχολικό περιβάλλον και το αίςκθμα ντροπισ ι/και αναςτολισ ςτθ χριςθ τθσ73.  
 
3.2 Θ δομι και θ ςφςταςθ του ζργου   
 

Θ διάρκρωςθ του ζργου περιελάμβανε μελζτθ αυκεντικοφ υλικοφ, επιςκζψεισ 
ςτθ Βικελαία Δθμοτικι Βιβλιοκικθ, παρακολοφκθςθ ςχετικϊν ομιλιϊν από ειδικοφσ 
επιςτιμονεσ και μια εκδρομι ςτθν Λταλία (11-15/02/2015). 

Ψο διδακτικό υλικό αντλικθκε από το ζργο που επιμελικθκαν οι κκ Aκαναςία 
Δρακοφλθ, Χοφία Παμιδάκθ και Ξατερίνα Ηωγραφιςτοφ-Βλαχάκθ (2013)74 με τίτλο 
Συνάντθςθ δφο πολιτιςμϊν: Συλλογι Μελετθμάτων Κρθτικοφ και Ιταλικοφ 
Θεματολογίου κακϊσ εκτιμικθκε ότι οι επιςτθμονικζσ μελζτεσ που περιλαμβάνει 
προάγουν τθν προςζγγιςθ τθσ μελετϊμενθσ διαλζκτου τθσ Ελλθνικισ υπό το πρίςμα 
τθσ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ με μια ευρωπαϊκι, τθν Λταλικι, προςδίδοντασ μια νζα 
οπτικι ςτθν αντίλθψθ για τθ γλϊςςα όχι μόνο ωσ κϊδικα επικοινωνίασ, αλλά και ωσ 
τεκμιριο ιςτορίασ και αλλθλεπίδραςθσ των πολιτιςμϊν (Ηϊρασ, 2013).  

Σι μακθτζσ διερεφνθςαν κζματα ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ ιταλικισ ςτθ 
χρθςτικι διάλεκτο, ςτθν κρθτικι ονοματολογία, ςτθν αναγεννθςιακι λογοτεχνία και 
ςτθ λαϊκι ποιθτικι ζκφραςθ, τισ μαντινάδεσ75.  
 
3.3 Θ ζρευνα πεδίου 
 

Πε τθ λιξθ του ζργου διενεργικθκε ζρευνα πεδίου με τθ ςυμπλιρωςθ 
ερωτθματολογίου76, προκειμζνου να καταγραφοφν θ αρχικι ςτάςθ των 
ςυμμετεχόντων και θ απιχθςθ τθσ υποτιμθτικισ πεποίκθςθσ αναφορικά με τθ 
διάλεκτο ςτθν αντίλθψθ των μακθτϊν και θ ενδεχόμενθ μετακίνθςθ από τισ αρχικζσ 
τουσ πεποικιςεισ. Θ ςυλλογι του δείγματοσ ζγινε με τθ μζκοδο τθσ ςκόπιμθσ 

                                                           
73

Ζρευνεσ πεδίου ςε διαλεκτόφωνεσ κοινότθτεσ τθσ Ελλάδασ, παρόλα αυτά, αποδεικνφουν ότι ςτθν 

εκπαιδευτικι πρακτικι οι διάλεκτοι παρειςφρζουν και ςτο λόγο του ςχολείου (Ξακριδι, Ξατι & 

Ρικθφορίδου, 1999: 111). 

74
Χε επιμζλεια του κ. Ηαχαρία Ξαραταράκθ και Εκδόςεισ Δοκιμάκθσ.  

75
Θ ζρευνα των μακθτϊν βαςίςτθκε ιδιαίτερα ςτισ μελζτεσ του βιβλίου Συνάντθςθ 2 Ρολιτιςμϊν: 

«Γλωςςάριο Λταλικϊν δάνειων λζξεων τθσ κρθτικισ διαλζκτου» (ςς. 217-426), «Γλϊςςα μζςα ςτθ 

γλϊςςα: αποτυπϊματα τθσ ιταλικισ γλϊςςασ και τθσ βενετςιάνικθσ διαλζκτου ςτθν κρθτικι 

ονοματολογία» (ςς. 139-169), «Ξοινωνία και πολιτιςμόσ ςτθν Ξριτθ κατά τθν Βενετοκρατία» (ςς. 101-

104), «Θ χριςθ ιταλικϊν λζξεων ςτθν Ξρθτικι Παντινάδα» (ςς. 443-447). 

76
Ψο ερωτθματολόγιο περιελάμβανε 15 ερωτιματα ανοιχτοφ και κλειςτοφ τφπου. Χρθςιμοποιικθκε θ 

τεχνικι τθσ εναλλακτικισ μορφισ διατφπωςθσ [alternative form+ προκειμζνου να ελεγχκεί θ αξιοπιςτία 

των απαντιςεων και να επιτευχκεί ο επανζλεγχοσ κατά τθ διάρκεια μιασ και μόνο ςυνάντθςθσ (Ψαροφ 

& Ηαφειρόπουλοσ, 2004). Επίςθσ, ςτθν αρχι περιελάμβανε τον τίτλο τθσ δράςθσ, πεδία καταγραφισ 

των προςωπικϊν ςτοιχείων (ονοματεπϊνυμο, θλικία, φφλο) και διερεφνθςθσ τθσ γνϊςθσ ξζνων 

γλωςςϊν και ςτο τζλοσ μία καταλθκτικι ανοιχτι ερϊτθςθ -χωρίσ αρίκμθςθ- για τθν κατάκεςθ 

προβλθματιςμϊν που δεν είχαν τθν ευκαιρία να εκφράςουν ςτισ προθγοφμενεσ ερωτιςεισ. 
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δειγματολθψίασ77, κατάλλθλθ για τθ διατφπωςθ αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων ςε ζνα 
πεπεραςμζνο πλθκυςμό ανεξάρτθτα από το ςυνολικό του μζγεκοσ, ςτθν περίπτωςι 
μασ 83 (επί ςυνόλου 120) μακθτζσ τθσ Υεριβαλλοντικισ Σμάδασ. 
 
3.4 Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ-ζρευνασ 
 

Θ ανάλυςθ των απαντιςεων των μακθτϊν και οι καταλθκτικζσ διαπιςτϊςεισ 
των κακθγθτϊν που ςυμμετείχαν ςτο ζργο, ςυγκλίνουν, μεταξφ άλλων, ςτα 
παρακάτω: αντιλιφκθκαν ότι γλϊςςεσ και πολιτιςμοί βρίςκονται ςε ςυνεχι 
αλλθλεπίδραςθ και εξεπλάγθςαν ευχάριςτα με τισ λζξεισ που κεωροφςαν κακαρά 
κρθτικζσ και δεν ιταν ενεργοποιθμζνο το ενδιαφζρον τουσ για τθν τοπικι γλϊςςα 
αποδεχόμενοι κετικά τθν ενδεχόμενθ ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ξρθτικισ 
διαλζκτου ςτο ςχολικό πρόγραμμα78, γνϊριςαν καλφτερα τθν Λταλία, τθν γλϊςςα79 
και τον πολιτιςμό τθσ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι 
του ιςτορικοφ και πολιτιςμικοφ γίγνεςκαι τθσ Ξριτθσ... Ζνα ςθμαντικό και 
αξιοςθμείωτο αποτζλεςμα που ανζδειξε το ζργο ςτο ςφνολό του είναι θ, εκ μζρουσ 
των μακθτϊν, ςυναιςκθματικι απενοχοποίθςθ τθσ γλϊςςασ τθσ ιδιαίτερθσ 
πατρίδασ τουσ80. 
 

4. Θ Κρθτικι διάλεκτοσ ωσ διδακτικι πρόταςθ 

 
Θ άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ, που επιςθμαίνεται από τουσ γλωςςολόγουσ, 

διατιρθςθσ κάκε γλωςςικισ και πολιτιςμικισ επίγνωςθσ, παφςθσ τθσ 
περικωριοποίθςθσ και υποβάκμιςθσ των μθ πρότυπων μορφϊν γλϊςςασ και 
προαγωγισ τθσ μελζτθσ τουσ «ωσ διατθρθτζασ κλθρονομιάσ και πλοφτου...»81 
αποτζλεςε τθν αφορμι για τθν παροφςα μελζτθ-ζρευνα θ οποία ανζδειξε και τθν 
                                                           
77

Χτθ ςκόπιμθ δειγματολθψία [purposive sampling] τα άτομα που αποτελοφν το δείγμα τθσ ζρευνασ  

αποτελοφν καλϊσ οριςμζνα ςφνολα ομάδων ι ατόμων *sample surveys+ όχι τυχαία επιλεγμζνα αλλά 

ςκόπιμα κακϊσ ζχουν ςτθν κατοχι τουσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ-αντικείμενο τθσ μελζτθσ που 

διεξάγεται (Λωςθφίδθσ, 2008). Χτθ μελζτθ περίπτωςθσ ςυμμετείχαν 83 κορίτςια και 37 αγόρια. 

78
Χτθ διερευνθτικι ερϊτθςθ για τθ διδαςκαλία τθσ Ξρθτικισ διαλζκτου το 80,7% απάντθςε κετικά, το 

6% απάντθςε αρνθτικά ενϊ το 12% δεν εκφράςτθκε. Για τθ ςυχνότθτα διδαςκαλίασ τθσ διαλζκτου το  

78,31% ανταποκρίκθκε κετικά ςτο 1-2 φορζσ το μινα, το 14,45% των μακθτϊν επζλεξαν το 1 φορά 

εβδομαδιαίωσ ενϊ το 7,2% κα προτιμοφςε τθν περιςταςιακι τθσ διδαςκαλία. 

79
Ψο 98% των μακθτϊν εκδιλωςε το ενδιαφζρον του να γνωρίςει τον ιταλικό πολιτιςμό και τθ γλϊςςα 

του κζτοντάσ το ωσ βαςικό κίνθτρο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ζργο (ερωτιςεισ 3, 6 και 15). 

80
Χτισ ερωτιςεισ 9, 10, 11, 12, 14, ανιχνεφεται θ αρχικι ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτθ χριςθ τθσ 

διαλζκτου όπου το 56,62% των μακθτϊν μιλάνε από ‘όχι τόςο ςυχνά ζωσ ςπάνια’ ςτθν τοπικι διάλεκτο 

το 49,39% κεωρεί τθ διάλεκτό του «χωριάτικθ», το 30% περίπου αποκαρρφνεται ςτθ χριςθ τθσ και το 

5% τθν κεωρεί «κακόθχθ», «κατϊτερθ» και «φτωχότερθ» από τθ Ρζα Ελλθνικι. Πε το τζλοσ του ζργου 

θ κεϊρθςι τουσ γίνεται ευνοϊκότερθ κατά το 91,3% (ερϊτθςθ 15) ενϊ το 84,33% διλωςε ότι θ 

διδαςκαλία τθσ τοπικισ διαλζκτου ςτο κεςμοκετθμζνο πλαίςιο του ςχολείου κα ενκάρρυνε πολφ τθ 

χριςθ τθσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ (ερϊτθςθ 13). 

81
Βλ. ςχετικά Cox (ςτον Χαραλαμπόπουλοσ, 1999), Hodot (2000) και  Giannoulopoulou (2006). 
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καταγεγραμμζνθ ςτθ διεκνι και εγχϊρια βιβλιογραφία, φειδωλι πεποίκθςθ για τθ 
χριςθ των γεωγραφικϊν διαλζκτων και των ιδιωμάτων και τθν άρςθ αυτισ μζςα 
από τθ διδαςκαλία τουσ ςτο κεςμοκετθμζνο πλαίςιο του ςχολείου. 

Χτόχοσ και πρόταςθ τθσ παροφςασ είναι θ ζνταξθ και θ δυναμικι αξιοποίθςθ 
τθσ μελζτθσ τθσ Ξρθτικισ διαλζκτου ςτθ διδακτικι διαδικαςία του γλωςςικοφ 
μακιματοσ ωσ υποχρεωτικό γνωςτικό αντικείμενο ςε όλεσ τισ τάξεισ και τουσ 
τφπουσ ςχολείων τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, πραγματϊνοντασ αυτό που ο 
Drettas (2000) αποκαλεί μια «αιςιόδοξθ εναλλακτικι παιδαγωγικι», με τθν 
προςδοκία αυτι θ εκπαιδευτικι πρακτικι να υιοκετθκεί για όλα τα τοπικά 
ιδιϊματα και διαλζκτουσ τθσ Ρεοελλθνικισ ςτισ αντίςτοιχεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ 
όπου αυτά χρθςιμοποιοφνται. 

Χυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιϊντασ ςτθ διδακτικι πράξθ τθ γλϊςςα που θ 
κρθτικι μακθτιϊςα νεολαία αποκτά με τρόπο φυςικό και ανεπίγνωςτο *acquisition] 
ςτο οικογενειακό και ευρφτερο φιλικό περίγυρο και κατά ςυνζπεια είναι 
ςυνυφαςμζνθ με ευχάριςτα περιβάλλοντα, ςυναιςκιματα και εμπειρίεσ, τθν 
βοθκάμε να επαναπροςδιορίςει και να ανανεϊςει τουσ τρόπουσ εμπλοκισ τθσ ςτθ 
διδακτικι διαδικαςία ενιςχφοντασ τα κίνθτρα τθσ μάκθςθσ. Υαράλλθλα, παρζχουμε 
ζνα ιςχυρό διδακτικό “εργαλείο” ςτα χζρια του εκπαιδευτικοφ βοθκϊντασ τον να 
εμπλουτίςει τον τυποποιθμζνο τρόπο διδαςκαλίασ (Χαραλαμπόπουλοσ, 1999) του 
γλωςςικοφ μακιματοσ μζςω δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ και παραγωγισ 
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου ςτθν Ξρθτικι διάλεκτο ςε ςυςτθματικι 
αντιπαραβολι με τθν Ξοινι Ρζα Ελλθνικι.  
 

5. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα 

 
Πια τζτοια εκπαιδευτικι επιλογι, επομζνωσ, οδθγεί ςτθν επίτευξθ κεντρικϊν 

ςτόχων τθσ διδακτικισ πράξθσ με αμεςότερο και αποτελεςματικότερο τρόπο, 
κακϊσ: κατακτάται θ γλωςςικι επίγνωςθ και κατά ςυνζπεια θ αποτελεςματικότερθ 
χριςθ τθσ γλϊςςασ, καλλιεργείται θ ψυχοςωματικι ωρίμανςθ του ατόμου και 
προάγεται ο κριτικόσ γραμματιςμόσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ πολυπολιτιςμικισ 
κοινωνίασ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ, όμωσ, για όλα τα παραπάνω είναι πρωτίςτωσ θ 
απενοχοποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ κρθτικισ διαλζκτου από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 
Ζνασ ενδεχόμενοσ τρόποσ υιοκζτθςθσ τθσ προτεινόμενθσ εκπαιδευτικισ 
παρζμβαςθσ από τθ διεφκυνςθ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ξριτθσ, θ οποία 
κα ειςιγαγε και κα ςυντόνιηε ςτα πλαίςια μιασ πιλοτικισ δράςθσ τθ διδαςκαλία τθσ 
Ξρθτικισ διαλζκτου ςε όλα τα γυμνάςια και λφκεια ενόσ τουλάχιςτον νομοφ με 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια (2-3 ετϊν, τάξεισ Γυμναςίου ι/και Ουκείου). Πια 
πρωτοβουλία τζτοιου είδουσ, κα ςυνιςτοφςε πεδίο πρωτότυπθσ και πρωτογενοφσ 
ζρευνασ με δυνατότθτα επιςτθμονικισ πλαιςίωςθσ και επίβλεψθσ για τθν άντλθςθ 
μετριςιμων και αςφαλϊν αποτελεςμάτων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ πιλοτικισ δράςθσ ςε κοινωνιογλωςςολογικό και 
ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. 
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Θ αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν 
των εκπαιδευτικϊν Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ ςτον ςχεδιαςμό 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων από τον Σχολικό Σφμβουλο. 

 
Ηαμπετάκθ Λιδα  

χολικι φμβουλοσ ΠΕ11 

leda@her.forthnet.gr 

 
 

Περίλθψθ 
 
Το κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ των 
επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν, ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τον επιτυχι 
ςχεδιαςμό και τθν αποτελεςματικότθτα ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ από τον 
Σχολικό Σφμβουλο Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ. Μζςω τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ γίνεται 
ςφγκριςθ των ερευνϊν και των πθγϊν. Καταγράφονται οι διαφορετικζσ απόψεισ. 
Διαπιςτϊνεται θ δυςκολία ςτθν κατάρτιςθ κατάλλθλων προγραμμάτων, που να 
καλφπτουν τισ πραγματικζσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. Τζλοσ, 
κατατίκενται ςυμπεραςματικζσ προτάςεισ για τθν διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν 
αναγκϊν, θ οποία κα εμπλζκει τουσ ενδιαφερόμενουσ προσ όφελοσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, νζεσ μορφζσ επιμόρφωςθσ, εκνικό 
επιμορφωτικό δίκτυο 

 
1. Ειςαγωγι 
 
1.1 Ρροβλθματικι 
 

Θ ςφνκετθ φυςιογνωμία του λειτουργιματοσ του εκπαιδευτικοφ, θ ταχφτθτα 
απαξίωςθσ τθσ γνϊςθσ, τα νζα τεχνολογικά (αλλά και κοινωνικο-οικονομικά) 
περιβάλλοντα, δθμιουργοφν τθν ανάγκθ προςαρμογισ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ. Αυτό με τθν ςειρά του δθμιουργεί τθν ανάγκθ για ςυνεχι επιμόρφωςθ 
των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν ςε επιςτθμονικοφσ, παιδαγωγικοφσ και προςωπικοφσ 
τομείσ. 

Χτθν χϊρα που γεννικθκε θ Φιλοςοφία και που καλλιεργικθκαν τα 
Πακθματικά, θ Αςτρονομία, θ Πουςικι και θ Γυμναςτικι ωσ βαςικοί πυλϊνεσ 
μόρφωςθσ, ο ςφγχρονοσ Ζλλθνασ εκπαιδευτικόσ ψάχνει λζξεισ, όρουσ, κανόνεσ για να 
περιγράψει τισ επιμορφωτικζσ του ανάγκεσ, προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι 
του. Υετυχαίνει; Χτο παρόν άρκρο κα αναδιφιςουμε τθν ιςχνι ελλθνικι βιβλιογραφία 
και τον ελλιπι κεωρθτικό προβλθματιςμό για τθν εννοιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν 
αναγκϊν. Κα φωτογραφίςουμε τον επιμορφωτικό ρόλο των Χχολικϊν Χυμβοφλων και 
τον τρόπο που αυτόσ ςυνδζεται με τον ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ. Ψζλοσ, κα 
διατυπϊςουμε μερικζσ ςχετικζσ προτάςεισ. 
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1.2 Μεκοδολογία ζρευνασ 
 

Θ ζρευνα ζγινε με τθν μζκοδο τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ και με 
αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο. Εξετάςτθκαν τα πιο πρόςφατα άρκρα, βιβλία και 
νομοκεςία που ιταν ςχετικά με το κζμα τθσ διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν 
αναγκϊν. Ψα ενδιαφζροντα άρκρα, περιλιψεισ, ζρευνεσ, μελζτεσ και ςχετικι 
νομολογία ςθμειϊκθκαν και παρουςιάςτθκαν ςυνοπτικά, τόςο ωσ προσ το γενικό 
κεωρθτικό πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν, όςο και ωσ προσ το 
ειδικό πλαίςιο το οποίο διατυπϊνεται ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ παροφςασ 
ζρευνασ, δθλαδι θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν από 
τον Χχολικό Χφμβουλο πριν τον ςχεδιαςμό επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. 
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 
 

2.2 Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτθν ανίχνευςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν 
 

Υίςω ςτο μακρινό 1964-1965, ο Δρ. Χ. Γκράου, εμπειρογνϊμονασ ςτθν ΣΩΡΕΧΞΣ 
για τθν λαϊκι επιμόρφωςθ, διατυπϊνοντασ τθν γνϊμθ του για τθν επιμόρφωςθ 
ενθλίκων λζει: «Υρζπει να γνωρίηουμε τουσ ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ ζχουμε 
ςχζςεισ και ςυνεργαηόμαςτε … ιδιαίτερα για τα προβλιματα που τουσ απαςχολοφν 
και τισ δυςκολίεσ τουσ» (ΩΥΕΥΚ, Διεφκυνςθ Επιμορφϊςεωσ Ενθλίκων, 1977, ς. 16). 
Χτθν Ελλάδα κατά τθν δεκαετία του ϋ80 θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν 
απαςχολεί κεωρθτικά και πρακτικά τθν υπθρεςία λαϊκισ επιμόρφωςθσ του 
Ωπουργείου Υαιδείασ, το πλαίςιο τθσ οποίασ κεςμοκετείται ςε νομαρχιακό επίπεδο, 
ωσ αρμοδιότθτα των εργαηομζνων (Ω.Α. Φ390.2/143/Γ5 ΦΕΞ 826/1982). Τμωσ, δεν 
φαίνεται να ςχεδιάηεται κι εφαρμόηεται ανάλογοσ προβλθματιςμόσ ςχετικά με τισ 
επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. Αργότερα, με τον Ρ. 1566/85 ιδρφονται 
τα Υεριφερειακά Επιμορφωτικά Ξζντρα (ΥΕΞ) και κακιερϊνεται θ υποχρεωτικότθτα 
τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ με τον Ρ. 1824/1988 θ ετιςια επιμόρφωςθ 
αντικακίςταται με περιοδικι. Ψα επόμενα δεκαπζντε χρόνια, θ επιμόρφωςθ 
αναπτφςςεται από τα ΥΕΞ, τα Υανεπιςτιμια, τθν ΧΕΟΕΨΕ κλπ., με προγράμματα τα 
οποία εντάςςονται ςτο πρϊτο και αργότερα ςτο δεφτερο ΕΥΕΑΕΞ.  

Για το ςφςτθμα επιμόρφωςθσ το τότε ΩΥΕΥΚ ανακζτει μελζτθ ςτουσ 
εμπειρογνϊμονεσ τθσ ΣΩΡΕΧΞΣ, Ψςιαπάνο και Βαντεβζλντε το 1988. Ψα επόμενα οκτϊ 
χρόνια, λειτουργοφν διάφορεσ ομάδεσ εργαςίασ, των οποίων οι προτάςεισ 
ςυνοψίηονται ςτο ότι «...επιβάλλεται μια επιμόρφωςθ μικρισ διάρκειασ, αλλά 
μεγάλθσ εμβζλειασ, αποκεντρωμζνθ, επαναλαμβανόμενθ και πολφμορφθ, με 
αφετθρία τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν» (Γκόλιαρθσ, 1998). Χτο 
ςθμείο αυτό ςυναντάμε για πρϊτθ φορά, ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό 
επιμόρφωςθσ, τθν αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των 
εκπαιδευτικϊν. Θ ομάδα εργαςίασ υπό τθν προεδρία του Υ. ωχζλλθ, υποςτθρίηει ότι 
«κάκε επιμόρφωςθ πρζπει να ζχει ωσ αφετθρία τθσ δφο βαςικζσ παραμζτρουσ: 
αφενόσ τισ προτεραιότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και αφετζρου τισ 
διαπιςτωμζνεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν» (2005, ς. 127). 

Ψα αμζςωσ επόμενα χρόνια, αρχίηει να εμπλουτίηεται θ μζχρι τότε ιςχνι εγχϊρια 
βιβλιογραφία με ςχετικό διδακτικό υλικό από το Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο 
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(Βεργίδθσ & Ξαραλισ, 1999), αναπτφςςεται ο κεωρθτικόσ διάλογοσ για τθ διερεφνθςθ 
των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν και προτείνονται διάφορα μοντζλα 
καταγραφισ αναγκϊν από τθν Χατηθπαναγιϊτου (2001, ςς. 83-88).  

Ψο 2003, θ Υαπαναοφμ καταγράφει ςε ερωτθματολόγιο τισ επιμορφωτικζσ 
ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςε κζματα ψυχολογίασ, 
διδακτικισ, μεκοδολογίασ, ςχολικισ ηωισ και ςυνεργαςίασ ςχολείου-γονζων 
(Υαπαναοφμ, 2003, ς. 144). 

Ψθ διετία 2003-2004, ο Σργανιςμόσ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν (ΣΕΥΕΞ) 
εκπονεί μία Πελζτθ Εφαρμογισ τθσ Ειςαγωγικισ Επιμόρφωςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί, 
ότι ςτθν μελζτθ αυτι δεν προβλεπόταν θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν 
των εκπαιδευτικϊν (Βαλμάσ & Βεργίδθσ, 2011). Αυτό το κενό το καλφπτει το 2008 ςε 
μια επόμενι του μελζτθ με κζμα: «Ανίχνευςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν ςτθν 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ». Χτθν μελζτθ αυτι πραγματοποιικθκε ποςοτικι ζρευνα 
με ερωτθματολόγιο ςε δείγμα 305 εκπαιδευτικϊν και ποιοτικι ζρευνα με 
θμικατευκυνόμενεσ ςυνεντεφξεισ (Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικϊν Ερευνϊν & ΞΕΔΦΣΧ Α.Ε., 
2008), όπου διαπιςτϊκθκαν πζραν των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν 
ςε γνωςτικά αντικείμενα από τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ ι ςε γνϊςεισ τθσ ειδικότθτάσ 
τουσ και οι ανάγκεσ τουσ ςε: επιμόρφωςθ για κζματα αντιμετϊπιςθσ τθσ 
ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν και υποςτιριξισ τουσ, κζματα ςυνεργαςίασ ςχολείου-
οικογζνειασ-κοινωνίασ, κακϊσ και ηθτιματα πολιτιςμικϊν διαφορϊν και κοινωνικο-
οικονομικϊν ανιςοτιτων των μακθτϊν. Χτο ερϊτθμα «Υοιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ 
επιμόρφωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ;», το ζνα τρίτο των ερωτθκζντων 
υποςτιριξε ότι ςτόχοσ τθσ επιμόρφωςθσ είναι θ προϊκθςθ εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν 
και μεταρρυκμίςεων, ενϊ οι μιςζσ από τισ απαντιςεισ ηθτοφςαν τθν επίλυςθ 
κακθμερινϊν προβλθμάτων. 

Ψο 2008, ζρευνα του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου ςε δείγμα 4.164 εκπαιδευτικϊν 
από 100 ςχολικζσ μονάδεσ, διαπιςτϊνει -ςτο 83% των απαντιςεων- τθν ανάγκθ για 
«Χυηιτθςθ προβλθμάτων που κζτουν οι εκπαιδευτικοί ςχετικά με τθν κακθμερινι 
εκπαιδευτικι πράξθ», και προτάςςει -ςτο 77% των απαντιςεων- τθν κεματικι 
περιοχι «Διαχείριςθ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ - προβλιματα ςυμπεριφοράσ 
μακθτϊν, διαχείριςθ ςυγκροφςεων, πολυμορφία μακθτικοφ πλθκυςμοφ κ.ά.» 
(Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2008, ςς. 43,46). 

Ψθν ίδια χρονιά παρουςιάηονται τα αποτελζςματα μελζτθσ από το Εκνικό 
Ξζντρο Ξοινωνικϊν Ερευνϊν (ΕΞΞΕ), τα οποία αναδεικνφουν ωσ ςθμαντικότερεσ 
προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν Υ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ για επιμόρφωςθ, 
κζματα παιδαγωγικισ ψυχολογίασ, νζων διδακτικϊν μεκοδολογιϊν, ενθμζρωςθσ ςε 
νζα προγράμματα και καινοτομίεσ, εξοικείωςθσ με τθν τεχνολογία, ηθτιματα 
ιδιαιτεροτιτων και ςυμπεριφορϊν των μακθτϊν και κζματα κοινωνικοοικονομικϊν 
ανιςοτιτων και πολυπολιτιςμικότθτασ (Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικϊν Ερευνϊν, 2008). 

Μςωσ, θ πλθρζςτερθ μελζτθ για τθ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των 
εκπαιδευτικϊν Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, είναι εκείνθ που εκπονείται το 2008 από τον ΣΕΥΕΞ 
και αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ του κεςμοφ υποχρεωτικισ/περιοδικισ επιμόρφωςθσ 
για τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
(ΨΕΕ). Θ μελζτθ διερευνά τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ τόςο των εκπαιδευτικϊν 
ειδικοτιτων τθσ Δ/κμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ όςο και των ςτελεχϊν τθσ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Επί 382 ερωτθματολογίων, με κλειςτζσ και ανοικτζσ 
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ερωτιςεισ, διαπιςτϊνεται ότι, ο κυριότεροσ τομζασ ςτον οποίο ζχουν ανάγκθ 
επιμόρφωςθσ οι εκπαιδευτικοί τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
είναι οι πρακτικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, θ διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ ςε κζματα 
ςυμπεριφοράσ μακθτϊν και παραβατικότθτασ, θ ειδικι διδακτικι μακθμάτων 
ειδικότθτασ και οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ (ΣΕΥΕΞ, 2008, ς. 176). 
 
2.3 Εννοιολόγθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν 
 

Χτισ μελζτεσ που αναφζρκθκαν μζχρι το 2008 δεν υπάρχει ςαφισ εννοιολόγθςθ 
του όρου «επιμορφωτικζσ ανάγκεσ». Σι μελετθτζσ είτε αδιαφοροφν είτε υιοκετοφν 
οριςμοφσ από τθν διεκνι βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, υποςτθρίηεται ότι 
«Ανίχνευςθ αναγκϊν είναι θ διαδικαςία με τθν οποία εντοπίηεται ενδεχόμενθ 
αςυμφωνία μεταξφ μιασ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και τθσ επικυμθτισ» 
(Υαλαιοκραςάσ κ.ά., 2008), χωρίσ όμωσ να προςδιορίηεται ποια είναι ακριβϊσ θ 
«επικυμθτι κατάςταςθ». Χυχνά επίςθσ, οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ ταυτίηονται με τισ 
απόψεισ, τισ προτιμιςεισ ι τισ προςδοκίεσ των εκπαιδευτικϊν ι ακόμα με τισ 
απαντιςεισ τουσ ςε ερωτθματολόγια που περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα διδακτικά 
αντικείμενα και κζματα (Γκόλιαρθσ, 1998). Χτθν καλφτερθ περίπτωςθ, οι 
επιμορφωτικζσ ανάγκεσ προςεγγίηονται ωσ ζλλειμμα ανάμεςα ςτθν υπάρχουςα 
(αρχικι) κατάςταςθ και ς’ αυτι που κα ζπρεπε να είναι (Hunt, 1986). 

Για πρϊτθ φορά το 2011, αποςαφθνίηεται θ ζννοια «διερεφνθςθ αναγκϊν» και 
το ςθμαςιολογικό τθσ περιεχόμενο, ςε μελζτθ του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ «Πείηον Υρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν», ωσ θ 
διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ απόςταςθσ μεταξφ του «τι είναι» και του «τι κα 
ζπρεπε να είναι» (μζροσ 8ο, ς. 11). Ψο «τι κα ζπρεπε να είναι» αντιςτοιχεί ςτθν 
ςτοχοκεςία και εξαρτάται από το επίπεδο εμβάκυνςθσ τθσ διερεφνθςθσ αναγκϊν 
(Vergidis, 2010). Για τον προςδιοριςμό τθσ απόςταςθσ, χρειάηεται θ διάκριςθ μεταξφ 
τθσ απόςταςθσ ςτα αποτελζςματα (δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ) και τθσ απόςταςθσ ςε 
πόρουσ και δομζσ (Hunt, 1986).  
 
2.4 Ο επιμορφωτικόσ ρόλοσ του Σχολικοφ Συμβοφλου 
 

Χτο Εκπαιδευτικό Ξακθκοντολόγιο, περιγράφεται αναλυτικά ο κεςμικόσ 
επιμορφωτικόσ ρόλοσ του Χχολικοφ Χυμβοφλου: «…αναλαμβάνει ο ίδιοσ 
πρωτοβουλίεσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν του κλάδου του ςτθν περιοχι 
ευκφνθσ του …Ενκαρρφνει, υποςτθρίηει και κακοδθγεί τισ ενδοςχολικζσ προςπάκειεσ 
επιμόρφωςθσ των ςχολείων τθσ αρμοδιότθτάσ του… προτείνει να εφαρμοςτεί 
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ, αναλυτικά ςε κάκε ζναν από αυτοφσ (τουσ εκπαιδευτικοφσ) 
...οργανϊνει ενθμερωτικά ςεμινάρια  … και με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων και 
παιδαγωγϊν…» (Ω.Α., Φ.353.1/324/105657/Δ1, 2002, κεφ. Β’, άρκ. 8,9). 

Για να μπορζςουν να επιτελζςουν το παραπάνω ζργο, οι Χχολικοί Χφμβουλοι 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χρειάηεται να γνωρίηουν τισ ανάγκεσ των 
εκπαιδευτικϊν τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, προκειμζνου να ςχεδιάςουν και να 
εφαρμόςουν μια επιμορφωτικι δράςθ. Χυνικωσ θ διερεφνθςθ γίνεται με 
ερωτθματολόγια που οι ίδιοι ςυντάςςουν ι επιλζγουν τθ κεματολογία των 
επιμορφωτικϊν δράςεων ζπειτα από προςωπικι επικοινωνία με τουσ ίδιουσ τουσ 
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εκπαιδευτικοφσ. Χτθν προςπάκειά τουσ αυτι ςυναντοφν διάφορα εμπόδια. Τπωσ 
αποτυπϊνεται ςτθν ζρευνα του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, ςτο πλαίςιο του Πείηονοσ 
Υρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ, οι Χχολικοί Χφμβουλοι δθλϊνουν «κακόλου 
ικανοποιθμζνοι» ςε ποςοςτό 100% ςε ςχζςθ με τισ μετακινιςεισ τουσ, ςε ςχζςθ με 
τθν οικονομικι τουσ υποςτιριξθ ςε ποςοςτό 85,7%, και ςε ςχζςθ με τθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ποςοςτό 50%. Επίςθσ κακολικά (100%) δθλϊνουν 
«λίγο ικανοποιθμζνοι» από τθν δυνατότθτα περιοδικότθτασ ςτισ επιμορφωτικζσ τουσ 
δράςεισ, τθν διοικθτικι τουσ υποςτιριξθ και τθν πρωτοβουλία των ςτελεχϊν. Χε 
ςχζςθ με το επίπεδο των επιμορφοφμενων και τθν υλικοτεχνικι υποδομι 
εμφανίηονται αρκετά ικανοποιθμζνοι με ποςοςτό 50% και ςτα δφο (Υαιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο, 2010, μζροσ 3ο, 41).  

Χωρίσ κεςμοκετθμζνθ επιμορφωτικι περίοδο, με ελλιπείσ πόρουσ και 
γραμματειακι υποςτιριξθ και με περιοριςμζνεσ μετακινιςεισ, τα αποτελζςματα τθσ 
διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν ςυχνά παραμζνουν αναξιοποίθτα. Χε αυτά 
ζρχεται να προςτεκεί πλικοσ επιμορφωτικϊν δράςεων από διάφορουσ φορείσ 
(κεςμοκετθμζνουσ ι μθ), που προςφζρουν ποικιλία μορφϊν, ςτόχων και 
κεματολογιϊν επιμόρφωςθσ. 

Τμωσ οι εκπαιδευτικοί ζχουν υψθλζσ προςδοκίεσ από τον επιμορφωτικό ρόλο 
των Χχολικϊν Χυμβοφλων και επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτον ςχεδιαςμό τθσ 
επιμόρφωςισ τουσ, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με αυτοφσ. Χφμφωνα με τα 
αποτελζςματα μελζτθσ του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου «Υοιότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ» 
(Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2008, ςς. 380, 381), οι εκπαιδευτικοί ςε ποςοςτό 70% 
κεωροφν τον Χχολικό Χφμβουλο, ωσ καταλλθλότερο να μεταφζρει τισ απόψεισ τουσ. 
Σι Διευκυντζσ υποςτθρίηουν ότι χρειάηεται επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε μικρζσ 
ομάδεσ, με τθν ενεργι και διαρκι υποςτιριξθ των Χχολικϊν Χυμβοφλων, ενϊ οι ίδιοι 
οι Χχολικοί Χφμβουλοι προκρίνουν ζνα ςυνδυαςμό επιμόρφωςθσ και εφαρμογισ 
(76%) και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν ςε ομάδεσ (72%).  
 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Από τθν μελζτθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, μζχρι ςιμερα, προκφπτουν 
οριςμζνεσ ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ: 
1. Θ διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν ςτθρίηεται ςτισ απαντιςεισ των 
εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ κατά κφριο λόγο αποτυπϊνουν τισ απόψεισ, τισ προτιμιςεισ 
ι τισ προςδοκίεσ τουσ. Περικζσ φορζσ αυτζσ οι προτιμιςεισ μπορεί να ζχουν 
ςθμαντικι διαφοροποίθςθ, από τισ προτεραιότθτεσ του Ωπουργείου Υαιδείασ. Για 
παράδειγμα, ςφμφωνα με το νόμο 3848/2010, θ αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ (ΑΕΕ) αποτελοφςε ρθτό ςτόχο του Ωπουργείου Υαιδείασ, τον οποίο όμωσ δεν 
υιοκετοφςαν οι εκπαιδευτικοί, με ςυνζπεια να μθν αποτυπϊνεται ςτθν καταγραφι 
των επιμορφωτικϊν τουσ αναγκϊν (κεφ.Γ’ άρκρ.32). 
2. Χτισ μελζτεσ για τθν διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν 
αναφζρονται, ελάχιςτα ι κακόλου, τα ερευνθτικά αποτελζςματα διεκνϊν ερευνϊν 
για τθν επίδοςθ των Ελλινων μακθτϊν. Δθλαδι, παρατθροφμε, ότι δεν ζχουν γίνει 
ςυνδυαςτικζσ μελζτεσ, που να ςυνδυάηουν τισ υποκειμενικζσ απόψεισ των 
εκπαιδευτικϊν για τθν επιμόρφωςι τουσ και τισ ρθτζσ επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ 
με τθν αξιοποίθςθ διεκνϊν και δικϊν μασ εκνικϊν ερευνϊν για τα μακθςιακά 
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αποτελζςματα, τισ οποίεσ ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, όπωσ για παράδειγμα ζρευνεσ του 
ΣΣΧΑ/PISA. Ψο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο, το 2010, με βάςθ τα ςτοιχεία του PISA 
υπογραμμίηει, ότι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά μζςον όρο ζνασ ςτουσ τζςςερισ 
μακθτζσ δεν είναι ςε κζςθ να διαβάηει και να γράφει ςωςτά (ΕΕ, 2010/C και OECD, 
2010). Αυτι θ διαπίςτωςθ αποτελεί πολφ ςθμαντικό δεδομζνο για τθ διερεφνθςθ των 
αναγκϊν επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, που δεν μποροφμε να αγνοιςουμε. Ζνα 
άλλο παράδειγμα είναι ότι ςε καμιά από τισ μελζτεσ ανίχνευςθσ των επιμορφωτικϊν 
αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν, δεν ζχουν αξιοποιθκεί τα ςτοιχεία διαχρονικϊν ερευνϊν 
του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, που καταγράφουν τθν μακθτικι διαρροι (Βεργίδθσ, 
2012). 
3. Χυχνά, το ηθτοφμενο αποτζλεςμα ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ δεν 
επιτυγχάνεται αν δεν υπάρχει ανατροφοδότθςθ, ενκάρρυνςθ και κακοδιγθςθ, ωσ 
μζροσ τθσ μεταπαρακολοφκθςθσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, ϊςτε να αρκοφν 
εμπόδια ι δυςκολίεσ, όταν οι εκπαιδευτικοί επιςτρζψουν ςτθν ςχολικι 
πραγματικότθτα (Ψςοφτςα & Ξεδράκα, 2013). 
4. Ωπάρχουν ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα πολλϊν ειδϊν επιμορφϊςεισ: τυπικι, 
άτυπθ, μθ τυπικι. Για όςα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιικθκαν τα τελευταία 
εικοςιπζντε χρόνια ςε εξαρτϊμενθ ςχζςθ με ευρωπαϊκά κονδφλια (ΕΥΕΑΕΞ, ΕΧΥΑ), 
παρατθροφμε αλλθλεπικαλφψεισ και αποςπαςματικότθτα. Σμοίωσ, 
αποςπαςματικότθτα και αλλθλεπικαλφψεισ παρατθροφμε ςτο πλικοσ επιμορφωτικϊν 
δράςεων που προςφζρουν εκπαιδευτικζσ δομζσ (ΞΥΕ, ΧΧΡ, ΞΕΧΩΥ, Υρογράμματα 
Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων κλπ). Δεν υπάρχει οριηόντια ςφνδεςθ μεταξφ τουσ, οφτε 
ουςιϊδθσ ςφνδεςθ με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ. Ψα 
δυςάρεςτα αποτελζςματα τθσ κατάςταςθσ αυτισ, είναι επικάλυψθ επιμορφωτικϊν 
ρόλων, ςφγκρουςθ και διαφωνίεσ, διενζργεια παράλλθλων δράςεων με κοινοφσ 
ςτόχουσ, χωρίσ επικοινωνία μεταξφ τουσ, απουςία κεντρικά προςανατολιςμζνων 
δράςεων, ςποραδικι παρουςία καλϊν πρακτικϊν (Παυρογιϊργοσ, 2007). 
5. Χε ςυνζχεια του προθγοφμενου, αναδεικνφεται θ αναγκαιότθτα προςπάκειασ 
χαρτογράφθςθσ όλων των μορφϊν επιμόρφωςθσ που διατίκενται για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ϊςτε να διευκρινιςτεί ο ρόλοσ τθσ 
κάκε μιασ μορφισ, θ ομάδα ςτόχοσ που αυτι απευκφνεται και τα προςδοκϊμενα 
οφζλθ. Υιςτεφουμε ότι ακόμα αποτελεςματικότερο κα ιταν ζνα επιμορφωτικό δίκτυο 
εκνικισ εμβζλειασ. Ζνα τζτοιο δίκτυο, μπορεί αρχικά να αποτυπϊςει όλα τα 
υφιςτάμενα προςφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα ανά φορζα, είδοσ, 
αποδζκτεσ, κεματικι κλπ. Χτθ ςυνζχεια κα μπορεί, υπό τθν κακοδιγθςθ των 
αρμοδίων Χχολικϊν Χυμβοφλων, να ςυντονίηει και να προγραμματίηει τθν υλοποίθςθ 
των επιμορφωτικϊν αυτϊν προγραμμάτων ανάλογα με τισ εκάςτοτε επιμορφωτικζσ 
ανάγκεσ, προσ όφελοσ των εκπαιδευτικϊν. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα μποροφςε 
να αξιοποιθκεί το Αυτοτελζσ Επιςτθμονικό Γραφείο Χχολικϊν Χυμβοφλων, το οποίο 
ζχει κεςμοκετθκεί ςτο ΩΥΥΕΚ. 

Εν κατακλείδι, όπωσ προκφπτει από τθν μελζτθ τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ 
και τθν μζχρι τϊρα προβλθματικι που αναπτφχκθκε, προτοφ προβεί ο Χχολικόσ 
Χφμβουλοσ ςτον ςχεδιαςμό ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, κεωρείται 
επιβεβλθμζνθ θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν. Θ δυνατότθτά του να 
βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ και να ςυμμετζχει ενεργά 
ςτθν ςχολικι ηωι, του δίνει το πλεονζκτθμα να καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, 
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κατάλλθλα προγράμματα που να καλφπτουν τισ πραγματικζσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ 
των εκπαιδευτικϊν του. Ι να ςυςτινει ςε αυτοφσ επιμορφωτικά προγράμματα που 
προςφζρονται με διάφορουσ τφπουσ επιμόρφωςθσ. Δθλαδι ο ρόλοσ του ωσ 
«μάνατηερ επιμόρφωςθσ», που κα γνωρίηει τισ προςφερόμενεσ επιμορφωτικζσ 
δράςεισ και κα κακοδθγεί τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ του ςτο κατάλλθλο 
πρόγραμμα.  
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Περίλθψθ 
 
Στθν παροφςα εργαςία κα εξετάςουμε το εάν και κατά πόςο το κεςμικό πλαίςιο τθσ 
πολιτιςμικισ και καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ ςτο δευτεροβάκμιο ςχολείο, όπωσ 
οριοκετείται ςτισ ετιςιεσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Ραιδείασ για το ςχεδιαςμό και 
τθν υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, αλλά και ςε κείμενα, 
υπουργικζσ αποφάςεισ, εγχειρίδια, οδθγοφσ και προγράμματα του Ραιδαγωγικοφ 
Ινςτιτοφτου και άλλων φορζων, ςυμβάλλει ςτθν προςπάκεια διαμόρφωςθσ ενόσ 
διαφλου του εφιβου με τθν πολιτιςμικι πραγματικότθτα και τθν καλλιτεχνικι 
επικαιρότθτα, με ςτόχο τον εκδθμοκρατιςμό του ςχολείου δια τθσ τζχνθσ.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: Ψζχνθ, Κεςμικό πλαίςιο, Υολιτιςτικό Υρόγραμμα 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Χκοπόσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι να ςυμβάλει 
ςτθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και 
ψυχοςωματικϊν δυνάμεων των μακθτϊν, ϊςτε, ανεξάρτθτα από φφλο και καταγωγι, 
να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να 
ηιςουν δθμιουργικά82.  

Για να ηιςει όμωσ ο ζφθβοσ ςτθ μεταςχολικι ηωι του ςε μία κοινωνία αρμονικά 
κα πρζπει να ζχει κατάλλθλα «χειραφετθκεί»83 και προετοιμαςτεί ςτο ςχολικό 
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Ν. 1566_1985: Χκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να υποβοθκά τουσ μακθτζσ να καλλιεργοφν και να 

αναπτφςςουν αρμονικά το πνεφμα και το ςϊμα τουσ, τισ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και τισ δεξιότθτζσ 
τουσ. Ρα αποκτοφν, μζςα από τθ ςχολικι τουσ αγωγι, κοινωνικι ταυτότθτα και ςυνείδθςθ, να 
αντιλαμβάνονται και να ςυνειδθτοποιοφν τθν κοινωνικι αξία και ιςοτιμία τθσ πνευματικισ και τθσ 
χειρωνακτικισ εργαςίασ. Ρα ενθμερϊνονται και να αςκοφνται πάνω ςτθ ςωςτι και ωφζλιμθ για το 
ανκρϊπινο γζνοσ χριςθ και αξιοποίθςθ των αγακϊν του ςφγχρονου πολιτιςμοφ, κακϊσ και των αξιϊν 
τθσ λαϊκισ μασ παράδοςθσ. Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, 
να ςζβονται τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ και να διαφυλάςςουν και προάγουν τον πολιτιςμό.  

83
«Για να είναι μια εκπαίδευςθ ςφγχρονθ και όχι αγοραία, θ διδακτικι ςχζςθ είναι θ ςχζςθ που 

χειραφετεί...Είναι θ ανοικτι πρόςκλθςθ ςε μια ςυηιτθςθ των αινιγματικϊν αποριϊν που κα φωτίςουν 

τα πράγματα πάντα μζςα ςτο γίγνεςκαι πολλϊν ςυςτθμάτων οργάνωςισ τουσ…» (Λντηίδθσ, 2015). 

mailto:zacharatou@sch.gr
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περιβάλλον, μζςα από προγράμματα και δράςεισ που κα προάγουν τθν καινοτομία, 
τθν πρωτοτυπία και τθν πολιτιςτικι εφευρετικότθτα και κα προωκοφν νζουσ 
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, με ενδεχόμενθ διεφρυνςθ και εμπλουτιςμό του φάςματοσ των 
μορφϊν τθσ δθμιουργικισ του ζκφραςθσ με πολφπλευρουσ τρόπουσ και ςυνεργαςίεσ. 
Είναι αδιαμφιςβιτθτο, ότι οι τζχνεσ ωσ πολιτιςμικζσ πράξεισ ςυνδζονται με 
κοινωνικά, πολιτικά, επιςτθμονικά και οικονομικά ηθτιματα και διαδραματίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατανόθςθ του κόςμου που ηοφμε. 

Υϊσ ορίηεται όμωσ θ ζννοια του πολιτιςμοφ, ζτςι όπωσ εμφανίηεται ςτο ςχολικό 
ςφςτθμα; Πιπωσ ο πολιτιςμόσ και οι Ψζχνεσ84 προςεγγίηονται ςτθν εκπαίδευςθ από 
τθν οπτικι τθσ (τοπικά) κυρίαρχθσ κουλτοφρασ; Πιπωσ ο πολιτιςμόσ, που το ςχολείο 
προβάλλει ωσ «αυτονόθτο» και δεδομζνο για όλουσ, δεν περιορίηει τον κίνδυνο να 
ταυτιςτεί θ αναηιτθςθ του διαφορετικοφ με το εξωτικό ι και το φανταςτικό;85

 Πιπωσ 
όψεισ του κόςμου των μακθτϊν, ζνα ςφνολο εμπειριϊν που αφορά ςτθν 
πολυπολιτιςμικι προζλευςθ των μακθτϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ ςχολικι 
διαδικαςία ςχεδιαςμϊν πολιτιςτικϊν προςεγγίςεων και εφαρμογϊν; Ωπάρχει ο χϊροσ 
και ο χρόνοσ να λάβει κανείσ υπόψθ του τθν ιδιαίτερθ υποκειμενικότθτα των 
μακθτϊν; «Πακαίνουν πράγματι οι μακθτζσ μζςα από τθν πράξθ»; Ψουσ παρζχεται θ 
δυνατότθτα να ςυν-εργαςτοφν ιςότιμα, να γίνουν αποδεκτοί, να ενταχκοφν ςτθν 
ομάδα; Αξιοποιοφνται οι ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και αντιλιψεισ; Θ ανάπτυξθ 
του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου του μακθτι (Ππουρντιζ, 2004) μιπωσ ζρχεται να 
αμφιςβθτιςει τθ μάκθςθ με ςτενά εργαλειακοφσ όρουσ, αυτι που καλλιεργεί 
ελζγξιμεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ ςχετικά με τα πολιτιςτικά δρϊμενα; Πιπωσ 
εντζλει θ ςχολικά επικυρωμζνθ εκδοχι των πολιτιςτικϊν αγακϊν και τθσ 
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ διατθρείται ςε απόςταςθ από τουσ φορείσ τοπικϊν ι 
μειονοτικϊν πολιτιςμικϊν αξιϊν και ςτάςεων; Mιπωσ θ Ψζχνθ86 ωσ «καταφφγιο», 
«όαςθ», «φορζασ αξιϊν», «ανφψωςθ του ατόμου» δεν απαντά ςτο ερϊτθμα: «μασ 
ενδιαφζρει ζνασ καλφτεροσ κόςμοσ», που να προωκεί τθ ςυλλογικότθτα, τθν 
πνευματικότθτα, το άνοιγμα ςτθ χαρά, ςτθν κίνθςθ, και που κα ςτθρίηει τθν 
προςπάκεια του εφιβου να «εφεφρει το δικό του μζλλον»;  

Για τθν επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων τθσ παροφςασ εργαςίασ επιχειρικθκε θ 
«ανάγνωςθ» του Κεςμικοφ Υλαιςίου των Εκπαιδευτικϊν Υρογραμμάτων και 
ειδικότερα των Υολιτιςτικϊν Υρογραμμάτων, μζςα από μία αναγκαία αναδρομι ςτο 
παρελκόν, θ καταγραφι προβλθματιςμϊν ωσ προσ το πλαίςιο των προτεραιοτιτων 
και των αναγκϊν, κακϊσ και θ διατφπωςθ προτάςεων με ςτόχο τον επανακακοριςμό 
των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, τον επαναπροςδιοριςμό τθσ παιδαγωγικισ αξίασ 
και λειτουργία τουσ, ϊςτε τα ςυγκεκριμζνα Υρογράμματα να αναδειχκοφν φορείσ 
αξιϊν ςε μία Υαιδεία ανοικτϊν οριηόντων. 

                                                           
84

«Πε τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ οι Ψζχνεσ αποκτοφν επιπλζον διεπιςτθμονικό χαρακτιρα ενϊ 
καταργοφνται τα όρια μεταξφ των διαφόρων ειδϊν και μορφϊν Ψζχνθσ προκαλϊντασ τισ αντιλιψεισ για 
τθν ιερότθτα και ιεραρχία ανάμεςα ςε ‘υψθλό’ και ‘χαμθλό’ πολιτιςμό» (Χάββα & Ψθλεμάχου, 2008). 

85
«Θ ροπι του παιδιοφ για το φανταςτικό δεν είναι μια διαςτροφι: αντίκετα είναι ο πρϊτοσ ςτακμόσ 

του πνεφματοσ που υπερπθδά το ςυγκεκριμζνο και το επαναφζρει ςτα ςχιματα και ςτα ςφμβολα» 
(Wallon, 1943).  

86
«Ψζχνθ είναι ότι μπορεί νϋ απελευκερϊςει τθν ποιθτικι διάςταςθ τθσ πραγματικότθτασ και 

πολιτιςμόσ ό,τι πραγματοποιεί τθν ποίθςθ μζςα ςτθν κακθμερινότθτά μασ» (Χτεφανίδθσ, 2004). 
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2. Κυρίωσ Μζροσ 

2.1 Βαςικά χαρακτθριςτικά Ρολιτιςτικοφ Ρρογράμματοσ 

Είναι εμφανζσ ότι οι εκπαιδευτικοί ςυνεχίηουν να αναηθτοφν τρόπουσ για να 
προετοιμάςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςτθν ςυμμετοχι και ανάπτυξθ μιασ πιο δίκαιθσ και 
ιςότιμθσ κοινωνίασ, επιδιϊκοντασ τθν προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ του ατόμου 
(Houser, 2005). Χε αυτι τθν προςπάκεια, θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με κζματα 
πολιτιςμοφ και οι ςυνακόλουκεσ δράςεισ που αναπτφςςονται, κα επιδράςει ςυνολικά 
το εςωτερικό περιβάλλον τθσ ςχολικισ μονάδασ και κα ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι 
αναβάκμιςι τθσ.  

Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά-ςυνιςτϊςεσ του Υολιτιςτικοφ Υρογράμματοσ87 είναι 
θ προαιρετικότθτα, θ κεματολογία με δυνατότθτα επιλογισ κζματοσ από ζνα ευρφ 
και οικείο κεματολόγιο ςε ςυνδυαςμό κεματικϊν αξόνων, ςυγκεκριμζνεσ 
παιδαγωγικζσ αρχζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ, θ χρονικι διάρκεια και το 
άνοιγμα ςχολείου ςτθν κοινωνία-ςφνδεςθ με τθν πραγματικότθτα. Χτισ παιδαγωγικζσ 
αρχζσ εντάςςονται θ ολιςτικι αντίλθψθ και πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ, θ διεπιςτθμονικι-
διακεματικι προςζγγιςθ, ο ανακαλυπτικόσ τρόποσ μάκθςθσ, θ βιωματικι προςζγγιςθ, 
θ ερευνθτικι και ςυνεργατικι μάκθςθ, θ ενκάρρυνςθ τθσ μακθτικισ πρωτοβουλίασ, θ 
ανάπτυξθ δθμοκρατικοφ διαλόγου και θ καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ. Σι βαςικοί 
ςτόχοι του Υολιτιςτικοφ Υρογράμματοσ περιλαμβάνουν τθν ενδυνάμωςθ των 
κοινωνικϊν γραμματιςμϊν δθλ. τθν ικανότθτα επικοινωνίασ και αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ ςε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, αποκτϊντασ εργαλεία 
ερμθνείασ τουσ (διαμόρφωςθ κοινωνικισ ταυτότθτασ), το ςεβαςμό και κατανόθςθ 
του πολιτιςμικά διαφορετικοφ, κακϊσ και τθν ιςότιμθ ανάπτυξθ του πολιτιςμικοφ 
κεφαλαίου κάκε μακθτι. Ψζλοσ, θ βαςικι δομι του αφορά ςε επιλογι κζματοσ, 
καταιγιςμό ιδεϊν, χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ των δράςεων, διαςυνδζςεισ με τα 
πεδία του προγράμματοσ ςπουδϊν, καταγραφι αποτελεςμάτων, επαναπροςδιοριςμό 
ςτόχων κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, αυτοαξιολόγθςθ-παρουςίαςθ 
αποτελεςμάτων με ποικίλεσ μορφζσ.  

H παραπάνω ζκκεςθ των γνωριςμάτων Υολιτιςτικοφ Υρογράμματοσ δίνει το 
ζναυςμα για μία ςειρά επιμζρουσ διερωτιςεων που αφοροφν ςτθν παιδαγωγικι  αξία 
του, ςτθ φιλοςοφία δόμθςισ του88, ςτθ ςκοπιμότθτά και ςυνειςφορά του ςτθν 
προαγωγι τθσ καινοτομίασ, με τθν ζννοια τθσ αλλαγισ αρχϊν και πεποικιςεων για 
μία νζα αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ. Υοιεσ ςυνιςτϊςεσ ςυμβάλλουν ςτθν 
«επιτυχία» του; Υωσ αξιολογείται89; Επιτυγχάνεται μζςα από ζνα Υολιτιςτικό 
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 «Ζνα πολιτιςτικό πρόγραμμα αποτελεί το εργαλείο για τθν μελζτθ του παρελκόντοσ και το όχθμα για 
τθν κατάκτθςθ του μζλλοντοσ. Πζςα από τισ δθμιουργικζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ενόσ πολιτιςτικοφ 
προγράμματοσ οι μακθτζσ αποκτοφν ςυνείδθςθ του μεγαλείου τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ 
κατανοϊντασ ταυτόχρονα ότι τα πολιτιςτικά επιτεφγματα είναι αποτζλεςμα ςυλλογικισ προςπάκειασ» 
(Εγχειρίδιο Χχολικϊν Υολιτιςτικϊν Υρογραμμάτων, 2006). 

88 Χθμαντικι θ ςυνειςφορά του Eisner (2002) ςτισ ποιοτικζσ μορφζσ νοθμοςφνθσ που ζχουν ωσ βάςθ 
τισ τζχνεσ και ςτον τρόπο που αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςχολείο. 
89

«Χε πολλζσ περιπτϊςεισ θ διαδικαςία είναι ςθμαντικότερθ από το τελικό προϊόν, αλλά καμιά 
διαδικαςία δεν δικαιολογεί τθν προχειρότθτα και τθν ζλλειψθ καλαιςκθςίασ ςε ό, τι παράγεται» 
(Ππαγάκθσ, 2001).  
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Υρόγραμμα ο ςυνδυαςμόσ ςυνολικϊν παρεμβάςεων ςτο ςχολικό χϊρο, ϊςτε αυτζσ 
να είναι πιο αποτελεςματικζσ; Ζνα Υολιτιςτικό Υρόγραμμα παραμζνει ευχάριςτο και 
ελκυςτικό για τουσ μακθτζσ, εάν τα κίνθτρα των εμπλεκομζνων εκπαιδευτικϊν είναι 
πρωτίςτωσ παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, αναδεικνφοντασ τθν ανάγκθ των παραπάνω να 
δοκιμάςουν παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ90; 
 

2.2. Κεςμικό Ρλαίςιο (Κ.Ρ.) Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων (Ε.Ρ.) 

Θ ςυνεχισ προςπάκεια αναμόρφωςθσ του ςχολικοφ χρόνου και θ καλλιζργεια 
πρωτοβουλιακισ, ςυνεργατικισ και διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ 
απαςχολοφν τισ αρμόδιεσ αρχζσ οι οποίεσ εκπονοφν το κεωρθτικό πλαίςιο βάςει του 
οποίου οργανϊνονται ςυνολικά τα Ε.Υ. Χτθ χρονολογικι παράκεςθ του Κ.Υ. των Ε.Υ. 
που κα ακολουκιςει δεν κα εςτιάςουμε ςε επιμζρουσ κεςμικά κζματα όπωσ το 
κακθκοντολόγιο των Ωπευκφνων, τουσ τρόπουσ ανάλθψθσ ενόσ Ε.Υ. από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ (με υπερωρία/ςυμπλιρωςθ ωραρίου)91, τθ «δυνθτικι» υποχρζωςθ 

τθσ ςφνδεςθσ τθσ κεματολογίασ των Ε.Υ. με το ΔΕΥΥΧ (Ω.Α. 21072α/2003 & Ω.Α. 

21072β/2003), τον αρικμό ςυμμετεχόντων μακθτϊν, τθ μεγάλθ ςε εφροσ κεματολογία 
με άμεςθ ςυνεπαγωγι τισ δυςκολίεσ ςτθν ανάπτυξθ ομοιογενϊν μεκόδων και 
«οδθγϊν» κ.ά.  

Ωςτόςο, θ αναφορά ςτο Κ.Υ. κα αποςαφθνίηει τισ προχποκζςεισ για τθν 
«αποτελεςματικι» υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ, τα κριτιρια ςε ότι αφορά 
ςτθ ςτοχοκεςία, ςτθν καλλιζργεια τθσ πολιτιςτικισ ευαιςκθςίασ, ςτθ ςυνεργαςία με 
ποικίλουσ φορείσ, ςτθ διαδραςτικι επαφι τθσ ςχολικισ μονάδασ με τον κοινωνικό τθσ 
περίγυρο, ςτθ διαςχολικι ςυνεργαςία, ςτθ δθμιουργία Δικτφων Υολιτιςμοφ, ςτθν 
εφαρμογι ενόσ «ανοικτοφ» και «ευζλικτου» τρόπου προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ, ςτισ 
μορφζσ αξιολόγθςθσ που κα επαναπροςδιορίςουν ςτόχουσ και πρακτικζσ. 
Υαραμζνουν απροςδιόριςτα ηθτιματα ι κενά ςτο Κ.Υ. που αφοροφν ςτο κατά πόςο 
αυτό «επιτρζπει» ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ζχουν ωσ μζλθμα τουσ καλλιτεχνικοφσ και 
δευτερευόντωσ τουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ ςτθν εφαρμογι των Ε.Υ., ςτθν ζλλειψθ του 
αναγκαίου χρόνου, ςτθν απουςία ενδοςχολικϊν υποδομϊν, ςτθ μθδαμινι κρατικι 
χρθματοδότθςθ, ςτθ μείωςθ του άγχουσ των εμπλεκομζνων για το παραδοτζο, ςτθν 
ελλιπι επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και Ωπευκφνων Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων ςτθ 
«γραμματικι» των τεχνϊν και του πολιτιςμοφ κ.ά.  

 

 Σ N. 1892/1990 ορίηει ότι θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ αποτελεί τμιμα των 
προγραμμάτων των ςχολείων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 Σ Ρ. 2817/2000 ορίηει ότι ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ εφαρμόηονται προγράμματα αγωγισ υγείασ, που αποτελοφν 
τμιμα των ωρολογίων και αναλυτικϊν προγραμμάτων των ςχολείων αυτϊν 
και περιλαμβάνουν τθ διδαςκόμενθ αναλυτικι φλθ και τισ ςχετικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

                                                           
90

«Oι Ψζχνεσ αποτελοφν τρόπουσ που μποροφν να ενκαρρφνουν τθ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ και 
ςυναιςκιματοσ, τθν προϊκθςθ εποικοδομθτικισ αυτοζκφραςθσ και τθσ κριτικισ κοινωνικισ 
ςυνείδθςθσ» (Freedman, 2006). 

91
Ρ. 1566_85 που επιςθμαίνει ότι πριν τθν ανάλθψθ πραγματοποίθςθσ Ε.Υ. από εκπαιδευτικοφσ 

προζχει θ κάλυψθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου με διδακτικό ζργο. 
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 Θ Ω.Α. 4867/92 ορίηει ότι κάκε δθμόςιο ι ιδιωτικό Γυμνάςιο Οφκειο ι Χχολι 
μπορεί να πραγματοποιεί είτε να ςυμμετζχει με τουσ μακθτζσ του ι ςε 
ςυνεργαςία με μακθτζσ άλλου ςχολείου και τοπικοφσ φορείσ, ςτθν 
πραγματοποίθςθ, εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου, δραςτθριοτιτων που 
αποςκοποφν ςτθν πνευματικι ανάπτυξθ, ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια, ςτθ 
δθμιουργικι ζκφραςθ των μακθτϊν και ςτθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε 
κζματα που αφοροφν το ςτενότερο και ευρφτερο περιβάλλον τουσ92. Χτθ 
ςυγκεκριμζνθ Ω.Α. «οι ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν διαφοροποιοφνται, 
αφοφ οι εκπαιδευτικοί γίνονται εμψυχωτζσ και κακοδθγθτζσ των μακθτϊν, 
τουσ ενκαρρφνουν με κάκε τρόπο και δθμιουργοφν κίνθτρα για τθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι τουσ. Για πρϊτθ φορά ςε κεςμικό κείμενο αναφζρεται ωσ όροσ θ 
μζκοδοσ του «project»93 και θ «μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ», ενϊ τζτοιεσ 
εκδθλϊςεισ μποροφν να πραγματοποιοφνται και επϋ ευκαιρία εκνικϊν, 
κρθςκευτικϊν εορτϊν κ.ά.  

 Σ Ρ. 1566 ορίηει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα κεωροφνται ζνα 
εναλλακτικό είδοσ διδαςκαλίασ και δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να 
αφομοιϊςουν αποδοτικότερα τθ διδακτζα φλθ μζςα από πρωτότυπεσ μορφζσ 
διδαςκαλίασ που προχποκζτουν τθ δραςτθριοποίθςθ και τθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι τουσ. Ψα Υροαιρετικά Εκπαιδευτικά Υρογράμματα είναι καινοτόμεσ 
δράςεισ που προςφζρουν μια διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. 
Χυνοδεφονται με νζεσ εναλλακτικζσ διδακτικζσ μεκόδουσ και φιλοςοφία και 
προάγουν το γενικό ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ που κινείται ςτο ςχιμα: Γνϊςεισ-
Δεξιότθτεσ-Χτάςεισ-Αξίεσ-Χυμπεριφορζσ 

 
2.3. Νζο Κεςμικό Ρλαίςιο (Κ.Ρ.) Ρολιτιςτικϊν Δραςτθριοτιτων 

 Θ Ω.Α. 69259/Γ7/10-07-200394 κεωρείται ςθμαντικι, κακϊσ για πρϊτθ φορά 
κεςμοκετοφνται οι κζςεισ των Ωπευκφνων Υολιτιςτικϊν Κεμάτων και 
Ξαλλιτεχνικϊν Αγϊνων.  

 Θ Εγκφκλιοσ 106137/Γ7/30-09-2003 ορίηει ότι ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των 
Υολιτιςτικϊν Υρογραμμάτων είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν δράςεισ που 
αφοροφν ςτουσ παρακάτω κεματικοφσ άξονεσ: κεατρικό εργαςτιρι95, 
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Ψα αντικείμενα των δραςτθριοτιτων αυτϊν είναι: πολιτιςτικά, επιςτθμονικά κζματα, μουςικζσ 

εκδθλϊςεισ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, κεατρικό εργαςτιρι, παραδοςιακοί χοροί, λογοτεχνικζσ 
εκδθλϊςεισ, τοπικι ιςτορία και λαογραφία, λζςχθ φωτογραφίασ, εκκζςεισ ηωγραφικισ, εκδόςεισ 
εφθμερίδων-περιοδικϊν, ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, Ψ.V.-κινθματογράφοσ, κζματα επιςτιμθσ, 
λειτουργία βιβλιοκθκϊν, εκκζςεισ βιβλίου, εκκζςεισ χαλκογραφίασ, εκκζςεισ χειροτεχνθμάτων κ.λπ. 

93
Θ μζκοδοσ project είναι οργανωμζνθ ςυλλογικι δραςτθριότθτα με ελεφκερθ επιλογι κζματοσ, 

κακοριςμζνο ςχζδιο και ςφνδεςθ με αναλυτικό πρόγραμμα–διακεματικότθτα. Σ Χρυςαφίδθσ (1994) 
τθν αναφζρει ωσ «βιωματικι επικοινωνιακι μάκθςθ», και ο Πατςαγγοφρασ (2002) ωσ «ςχζδιο 
εργαςίασ». 

94
Ειδικότερα, θ Ω.Α. 107631/Γ7/2-10-2003 διευρφνει τθν επιτροπι Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων με τθ 

ςυμμετοχι ενόσ ςχολικοφ ςυμβοφλου κλάδου ΥΕ04 και τθ ςυμμετοχι τθσ Ωπευκφνου Υολιτιςτικϊν 
Κεμάτων. 

95
Ανάπτυξθ παραςτατικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, προετοιμαςία παράςταςθσ κεατρικοφ ζργου 

επϊνυμου ςυγγραφζα, δθμιουργία πρωτότυπθσ παράςταςθσ των μακθτϊν, κεατρικό αναλόγιο κ.ά. 
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μουςικό/χορευτικό εργαςτιρι, εικαςτικό εργαςτιρι96, μακθτικόσ τφποσ, λζςχθ 
φωτογραφίασ, κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τοπικισ ιςτορίασ και 
μυκολογίασ97, άλλα καινοτόμα πολιτιςτικά προγράμματα (Εγκφκλιοσ 
105087/Γ7/5-10-2005).  

 Θ Εγκφκλιοσ 98498/Γ7/17-09-2004 αναφζρει ότι «ωσ Υολιτιςτικό Υρόγραμμα 
ορίηεται κάκε δθμιουργικι διαδικαςία που ζχει ωσ αντικείμενό τθσ τθν 
ανάδειξθ και προϊκθςθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ»98. 

 Σ Ρ. 2817/2000, άρκρο 10 ςυνδζει άμεςα τουσ Υανελλινιουσ Πακθτικοφσ 
Ξαλλιτεχνικοφσ Αγϊνεσ (ΥΠΞΑ)99 με τα Υολιτιςτικά Υρογράμματα, κακϊσ 
αποτελοφν ζνα ευρφ αυτοτελζσ πρόγραμμα με πανελλινια εμβζλεια και 
ςυμμετοχι (Εγκφκλιοσ 117302/Γ7/19-10-2007). Χυγκεκριμζνα οι ΥΠΞΑ 
αποτελοφν ζνα ολοκλθρωμζνο, πολυδιάςτατο και πολυδφναμο Υολιτιςτικό 
Υρόγραμμα που κινθτοποιεί και αξιοποιεί δθμιουργικά τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα, ςυνεγείροντασ παράλλθλα δυνάμεισ κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ με 
τθν ανάδειξθ και τθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων των μακθτϊν. Πε τον τρόπο 
αυτόν ζνα Υολιτιςτικό Υρόγραμμα είναι το πρϊτο ςκαλοπάτι για μελλοντικι 
ςυμμετοχι τόςο των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν και παρουςίαςθ ςε 
μία πανελλινια διοργάνωςθ, όπωσ είναι οι Υανελλινιοι Πακθτικοί 
Ξαλλιτεχνικοί Αγϊνεσ. Υαράλλθλα, το ςχολείο πραγματϊνει το διττό του ρόλο: 
χϊροσ παιδείασ και χϊροσ πολιτιςμοφ, δθλαδι καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και 
ανάδειξθσ νζων πρωτότυπων ιδεϊν και τάςεων. 

 Σ Οδθγόσ Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων, Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (2006), αφορά 
ςτθν «προςπάκεια διαμόρφωςθσ ενόσ διαφλου επικοινωνίασ του παιδιοφ με 
τθν καλλιτεχνικι και αιςκθτικι πραγματικότθτα», ςτθν απομυκοποίθςθ τθσ 
δθμιουργίασ, ςτθν επανοικειοποίθςθ τθσ καλλιτεχνικισ παράδοςθσ, ςτθν 
ενθμζρωςθ για τθν τρζχουςα καλλιτεχνικι επικαιρότθτα μζςα από 
εργαςτιρια, αςκιςεισ δθμιουργικισ γραφισ και ανάγνωςθσ, ςτθν παραγωγι 
μικρϊν ταινιϊν και μουςικϊν προγραμμάτων, ςτθ δθμιουργία ραδιοφωνικοφ 
ςτακμοφ, ςτθν παραγωγι/ςκθνοκεςία/ςυντονιςμό ενόσ πολιτιςτικοφ 
γεγονότοσ. 

                                                           
96

Υρακτικι και κεωρθτικι προςζγγιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ ι τεχνοτροπίασ (π.χ. εργαςτιρι 

κεραμικισ, ψθφιδωτοφ, αγιογραφίασ, κλπ.), ςυγκρότθςθ ομάδασ αιςκθτικισ παρζμβαςθσ ςτον χϊρο 
του ςχολείου. 
97

Αρχιτεκτονικι κλθρονομιά μιασ περιοχισ, «υιοκεςία» μνθμείων, κοινωνικά (π.χ. ρατςιςμόσ 
πρόςφυγεσ), λαογραφικά (π.χ. ικθ, παραδόςεισ, παιχνίδια, κ.ά.). 
98

Χφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιο ςτοιχεία πολιτιςμοφ κεωροφνται θ ςφνκεςθ πλθκυςμοφ, θ 
κοινωνικι και οικονομικι οργάνωςθ, οι πεποικιςεισ, αντιλιψεισ, ιδζεσ (κοινωνία, ιδεολογία, κρθςκεία 
κ.λπ.), θ κοινωνικι ςυμβίωςθ-επικοινωνία, θ γλϊςςα, τα ικθ, ζκιμα, τελετουργίεσ, τα επαγγζλματα, οι 
υπθρεςίεσ, θ οικογζνεια,  το ςχολείο θ γειτονιά,  θ ξενοφοβία–ρατςιςμόσ, οι ςχζςεισ των δφο φφλων, θ 
αςτυφιλία, θ βία, θ ανεργία, τα τεχνολογικά επιτεφγματα,  τα αρχιτεκτονιματα, τα καλλιτεχνικά 
δθμιουργιματα, τα αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ. 
99

Σι Υανελλινιοι Πακθτικοί Ξαλλιτεχνικοί Αγϊνεσ κατζδειξαν ότι οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που 
ςυμμετείχαν, είχαν τθν ευκαιρία να βιϊςουν το ςχολείο τθσ χαράσ, τθσ δθμιουργίασ, τθσ ελεφκερθσ 
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ αιςκθτικισ απόλαυςθσ και τθσ ψυχαγωγίασ. 
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 Θ Εγκφκλιοσ 81687/Γ7/9-07-2009 ορίηει ότι θ αξιολόγθςθ του Υολιτιςτικοφ 
Υρογράμματοσ100 κα αφορά ςε απόκτθςθ γνϊςεων–ερευνθτικι ικανότθτα, 
όξυνςθ τθσ κρίςθσ, ανάδειξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων, εξάςκθςθ 
επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, καλλιζργεια τθσ ςυλλογικότθτασ, χριςθ νζων 
τεχνολογιϊν, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία, 
καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ, τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθν 
τοπικι κοινωνία και ιςτορία. 

 Θ Εγκφκλιοσ 119236/Γ7/24-9-2010 ορίηει τα Υολιτιςτικά Υρογράμματα ωσ 
Χχολικζσ Δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθν διεφρυνςθ των γνϊςεων και 
ςτθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ μζςα από τθν ζρευνα, τθν μελζτθ και τθν 
εναςχόλθςθ με κζματα ςχετικά με τθν Ψζχνθ και τον Υολιτιςμό. Ψο Υολιτιςτικό 
Υρόγραμμα δεν είναι προςωπικι υπόκεςθ του εκπαιδευτικοφ, είναι ςυλλογικι 
ευκφνθ, ςυμμετοχι και αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν. Είναι μακθτοκεντρικι 
και ομαδοςυνεργατικι γνϊςθ και ςυνειςφζρει ςτο Δθμοκρατικό ςχολείο 
ανοιχτό ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό. Θ επιτυχία του Υολιτιςτικοφ 
Υρογράμματοσ διαςφαλίηεται από: α) τθν επιλογι του κζματοσ, β) τθ 
ςτοχοκεςία, γ) τθν επιλογι μεκοδολογίασ, δ) τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ 
και ε) τον προςδιοριςμό του ςχολείου ωσ εργαςτιρι ηωισ. 

 Θ Εγκφκλιοσ 118425/Γ7/14-10-2011 ορίηει ότι τα Υολιτιςτικά Υρογράμματα 
είναι μία δθμιουργικι διαδικαςία που ζχει ωσ ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ 
αιςκθτικισ μζςα από τθν ζρευνα, τθ μελζτθ, τθν ανάδειξθ και τθν προϊκθςθ 
ςτοιχείων πολιτιςμοφ. Επιπρόςκετα, θ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιοσ εςτιάηει ςε:  
α) Δράςεισ Υολιτιςτικϊν Κεμάτων101 και β) Ψοπικά Κεματικά Δίκτυα 
Υολιτιςτικϊν Κεμάτων102.  

 Ψο Βαςικό επιμορφωτικό υλικό, Τόμοσ Εϋ/Ρολιτιςτικά Ρρογράμματα, 
Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (2012), ορίηει ότι τα Υολιτιςτικά Υρογράμματα, θ 
Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και τα Υρογράμματα Αγωγισ Ωγείασ είναι 
κεςμοκετθμζνεσ προαιρετικζσ, οργανωμζνεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, που 
ορίηονται και ωσ καινοτόμεσ δράςεισ. Ζνα Υολιτιςτικό Υρόγραμμα είναι μια 
ολοκλθρωμζνθ ςυλλογικι εργαςία από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, πάνω ςε 
κζματα πολιτιςμοφ, χωρίσ άμεςθ δζςμευςθ από το Υρόγραμμα Χπουδϊν. Ψα 
Υολιτιςτικά Υρογράμματα: α) δίνουν τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του 
πολιτιςμικοφ κεφαλαίου του κάκε μακθτι, β) ενεργοποιοφν τθν πολλαπλι 
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Χφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιο Υολιτιςτικά Υρογράμματα κεωροφνται: θ προβολι και 
ανάδειξθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ, θ ςφνκεςθ πλθκυςμοφ, θ κοινωνικι-οικονομικι οργάνωςθ, θ 
πολιτιςτικι κλθρονομιά (γράμματα – τζχνεσ), τα ικθ και ζκιμα, οι κεςμοί, οι τελετουργίεσ, θ 

αρχιτεκτονικι–μνθμεία. 
101

Χτο πλαίςιο ενόσ Υολιτιςτικοφ Υρογράμματοσ, μία παιδαγωγικι ομάδα μπορεί να ςυνεργαςτεί με 
φορείσ περιφερειακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Λ., ερευνθτικά κζντρα, κυβερνθτικοφσ ι μθ 
κυβερνθτικοφσ φορείσ, μουςεία κ.ά., να πραγματοποιεί επιςκζψεισ, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, 
διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ, μικρζσ ζρευνεσ πεδίου, ςυνεντεφξεισ και ό,τι άλλο κρικεί απαραίτθτο και 
ωφζλιμο για τθν αποτελεςματικότθτα του Υρογράμματοσ.  

102
Πε ευκφνθ του/τθσ Ωπευκφνου Υολιτιςτικϊν Κεμάτων ι Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων και φςτερα από 

ζγκριςθ τθσ Διεφκυνςθσ ΧΕΥΕΔ, είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ τοπικϊν δικτφων Υολιτιςτικϊν 
Υρογραμμάτων.  
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νοθμοςφνθ (Gardner, 1983) και γ) κζτουν το μακθτι ςτο προςκινιο τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Θ Εγκφκλιοσ 178852/ΓΔ4/06-11-2015 διευρφνει τθ κεματολογία θ οποία 
αφορά ςε λογοτεχνικό εργαςτιριο (μελζτθ λογοτεχνικϊν ρευμάτων, 
δθμιουργϊν, ζργων, κακϊσ και δθμιουργικι γραφι), προγράμματα 
προϊκθςθσ τθσ ανάγνωςθσ, παιδί και παιχνίδι, κζματα πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ και τοπικισ ιςτορίασ και μυκολογίασ103, δθμιουργία ντοκιμαντζρ 
με κζματα όπωσ πορτραίτα προςωπικοτιτων, κζματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ ι 
τθσ κακθμερινισ ηωισ κλπ., κινθματογραφικι λζςχθ104 και Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα μζςα από τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ. Πάλιςτα, θ Εγκφκλιοσ 
αναφζρει χαρακτθριςτικά: «Χτο πλαίςιο τθσ κοινωνικά κριτικισ διάςταςθσ τθσ 
εκπαίδευςθσ, τθσ ενίςχυςθσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ 
γραμματιςμοφ των μακθτϊν, με κυρίαρχεσ τισ ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ, αλλθλεγγφθσ, δθμοκρατίασ, διαπολιτιςμικότθτασ και αγωγισ 
υγείασ και αξιοποιϊντασ τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία των κεματικϊν ετϊν για 
τθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Ανκρϊπινα Δικαιϊματα–Ενεργόσ 
Υολίτθσ) τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016 ςυνιςτάται να δοκεί προτεραιότθτα ςε 
κζματα μετανάςτευςθσ, προςφυγιάσ και αςφλου, με δεδομζνα: α) τθ 
διόγκωςθ του προςφυγικοφ προβλιματοσ και β) τθν ανάγκθ 
ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν105». 
 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Ψο κεςμικό πλαίςιο, όπωσ ορίηεται ςε εγκυκλίουσ, ςυναφείσ αποφάςεισ και 
οδθγοφσ, αφορά ςτθν εναςχόλθςθ των εφιβων με Υρογράμματα και δράςεισ 
πολιτιςμοφ ςτο δευτεροβάκμιο ςχολείο, διαμορφϊνοντασ τισ προχποκζςεισ για μία 
ςυνεχι διαλεκτικι ςχζςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν με το πολιτιςτικό περιβάλλον 
και τισ Ψζχνεσ. Ηθτοφμενο αυτϊν των Υρογραμμάτων είναι θ θκικι, πνευματικι, 
αξιακι ωρίμανςθ του εφιβου, θ ενδοςκόπθςθ, θ δθμιουργικι ςκζψθ, το αίςκθμα 
ολοκλιρωςθσ, πτυχζσ του «ευ ηθν», ο κατευναςμόσ του φόβου, τθσ αποδιοργάνωςθσ, 
του αιςκιματοσ ματαιότθτασ, τθσ αμφιςβιτθςθσ και τθσ απομόνωςθσ. Βαςικόσ 
ςτόχοσ των Υολιτιςτικϊν Υρογραμμάτων, ςφμφωνα με τθν επίςθμθ πολιτεία, είναι θ 
«αλλαγι ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν, θ ενίςχυςθ τθσ υπευκυνότθτασ, τθσ 
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Χτθ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιο αυτά προςδιορίηονται ωσ αρχιτεκτονικι κλθρονομιά μιασ περιοχισ, 

μνθμεία, μουςεία, κζματα κοινωνικά (ρατςιςμόσ, πρόςφυγεσ) με προςζγγιςθ μζςω των διαφόρων 
μορφϊν τζχνθσ (πολιτιςτικά ςτοιχεία των μεταναςτϊν και προςφφγων, όπωσ τραγοφδια, χοροί, ζκιμα), 
κζματα λαογραφικά (ικθ, παραδόςεισ, παιχνίδια) κ.λπ. 
104

Γνωριμία με τθν τζχνθ και τθν τεχνικι του κινθματογράφου μζςα από τισ προβολζσ ταινιϊν, 
αφιερϊματα ςε ςκθνοκζτεσ, πρακτικι άςκθςθ δθμιουργίασ κινθματογραφικοφ ι διαφθμιςτικοφ ςποτ 
κ.λπ. 
105

Θ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιοσ κζτει ωσ ενδεικτικοφσ κεματικοφσ άξονεσ: Ανκρϊπινα δικαιϊματα και 
αξίεσ, Δικαιϊματα του παιδιοφ, Υροςφυγικό/μετανάςτευςθ/άςυλο, γεωπολιτικά ηθτιματα (φυςικοί 
πόροι, ςφνορα), πόλεμοσ και προςφυγικό, περιβαλλοντικοί πρόςφυγεσ, πρόςφυγεσ και υγεία, εμπορία 
και παράνομθ διακίνθςθ ανκρϊπων (trafficking), ηθτιματα ταυτότθτασ, ενςωμάτωςθσ, διαπολιτιςμικόσ 
διάλογοσ, Υροςφυγικό/μετανάςτευςθ και δράςεισ Διεκνϊν Σργανιςμϊν, Ενεργόσ Υολίτθσ, Ξοινωνία 
των πολιτϊν, εκελοντιςμόσ, ΠΞΣ, προςφυγικό/μετανάςτευςθ και ΠΠΕ, ελλθνικά μεταναςτευτικά και 
προςφυγικά ρεφματα διαχρονικά (χϊρεσ υποδοχισ, αίτια).  
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αυτοπεποίκθςθσ, τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ικανότθτασ του μακθτι για τθν 
υιοκζτθςθ κετικϊν τρόπων και ςτάςεων ηωισ». Χτουσ ςτόχουσ που αφοροφν άμεςα 
τουσ μακθτζσ μποροφμε να προςκζςουμε τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, τθν 
κοινωνικοποίθςθ και δραςτθριοποίθςι τουσ με τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ, ϊςτε να 
οδθγθκοφν ςτθν αυτοπραγμάτωςθ και τθν παραγωγι γνϊςθσ.  

Χυμπεραςματικά, κα λζγαμε ότι τα Υολιτιςτικά Υρογράμματα: α) ανανεϊνουν 
και εκςυγχρονίηουν τθ διδακτικι διαδικαςία με τθν ειςαγωγι νζων ςτρατθγικϊν, 
μεκόδων και υλικϊν, β) προωκοφν ζνα ςχολείο-δίκτυο ανάπτυξθσ ςχζςεων και 
επικοινωνίασ μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων106, γονζων, 
τοπικισ κοινωνίασ, φορζων και άλλων ςχολείων τθσ χϊρασ ι και άλλων χωρϊν, γ) 
περιορίηουν τθν ομοιογζνεια και το ςυγκεντρωτικό χαρακτιρα τθσ ελλθνικισ 
εκπαίδευςθσ και δ) διευρφνουν τθν αυτονομία και τθν αποκζντρωςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ.  

Ξατά τθν άποψι μασ, οι ςυνιςτϊςεσ επιτυχίασ εκπόνθςθσ Υολιτιςτικϊν 
Υρογραμμάτων ςτο δευτεροβάκμιο ςχολείο επιτάςςουν: 1) τθν επαναφορά τθσ 
χρθματοδότθςισ τουσ, 2) τθν επίλυςθ διοικθτικϊν, λειτουργικϊν και 
γραφειοκρατικϊν δυςκολιϊν και δυςλειτουργιϊν με οριςμό ενόσ κεντρικοφ 
ςυντονιςτι Ε.Υ. ανά ςχολικι μονάδα, 3) τθν ανάγκθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και 
υλικοτεχνικισ υποδομισ, 4) τθν ζνταξι τουσ ςε μία ηϊνθ «Ξαινοτόμων Δράςεων» ι 
«Υροαιρετικϊν Υρογραμμάτων» εντόσ του ωρολογίου προγράμματοσ, 5) τθ 
ςυςτθματικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα κεματικά πεδία των ετθςίων 
Εγκυκλίων, 6) τθν κατανομι των Υρογραμμάτων Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων ςε 
περιςςότερουσ Ωπευκφνουσ ςε Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ με μεγάλο αρικμό ςχολικϊν 
μονάδων, 7) τθ ςτακερι ςυνεργαςία φορζων, ΣΨΑ, οργανιςμϊν, ιδρυμάτων κ.ά. και 
8) τθ διερεφνθςθ του εάν και κατά πόςο ζνα Υολιτιςτικό Υρόγραμμα διαφοροποιεί 
ποιοτικά το κλίμα και τθν κουλτοφρα του ςχολείου μακροπρόκεςμα και βελτιϊνει τθν 
ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Ψο τελευταίο, αναδεικνφει τθν ανάγκθ τθσ 
ςυςτθματικισ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ αυτϊν των Υρογραμμάτων και 
των αποτελεςμάτων τουσ, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ και των 
προτάςεων όλων των εμπλεκομζνων.  

Επιπρόςκετα, θ ενδελεχισ ζρευνα και μελζτθ για τθν επανεκτίμθςθ του κεςμοφ 
των Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων, τόςο για το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων όςο και γιϋ 
αυτό τθσ διάχυςθσ των καινοτόμων προςεγγίςεων, θ παραγωγι κατάλλθλου 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, θ ζνταξθ των νζων τεχνολογιϊν, ωσ εργαλείο πειραματιςμοφ 
και διερεφνθςθσ από τουσ μακθτζσ, κα καταδείξει εάν το ςφγχρονο ςχολείο είναι 
αποτελεςματικό ςτο να προετοιμάςει αυριανοφσ πολίτεσ που κα ςυμμετζχουν 
δθμιουργικά και κριτικά ςτα κοινωνικά δρϊμενα. Αν είναι αυτό που κα παρζχει 
ποιότθτα ανκρωπιςτικισ παιδείασ με περιβάλλον που δεν τυποποιεί τθ ςυμπεριφορά 
του μακθτι και δεν περιορίηει τον αυκορμθτιςμό και τθ φανταςία του και ίςεσ 
ευκαιρίεσ, ϊςτε να περιοριςτεί το φαινόμενο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και του 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ψζλοσ, το ςφγχρονο ςχολείο κα πρζπει, μζςω των δράςεων 
πολιτιςμοφ, να διατθριςει τθν κοινωνικι ςυνοχι μζςα ςτο χϊρο του με μακθτζσ που 
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«Είναι ςθμαντικό για τουσ εν ενεργεία εκπαιδευτικοφσ να ςυνκζςουν ζναν λειτουργικό οριςμό του 
πολιτιςμοφ που να κακιςτά ςαφι τθν κεντρικι του κζςθ και τθ ςυςτθμικι του φφςθ ςτισ 
πραγματικότθτεσ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ» (Hollins, 2006). 



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-299- 

 

κα αποδζχονται τθν ετερότθτα και τθν κουλτοφρα του άλλου (διαπολιτιςμικι αγωγι), 
αξιοποιϊντασ το πολυπολιτιςμικό ζμψυχο δυναμικό του. Ψότε μόνο «το εγχείρθμα τθσ 
μεταρρφκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα αφορά μόνο τθν εκπαίδευςθ, αλλά τθν 
ανοικοδόμθςθ τθσ κοινωνίασ ςυνολικά» (Οιάκοσ, 2016). 
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Περίλθψθ 
 
Θ ειςιγθςθ λαμβάνει υπόψθ χριςιμα δεδομζνα και ςυμπεράςματα από τθν 
διπλωματικι εργαςία «Ο κινθματογράφοσ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ», ςτθν οποία ζχει 
ερευνθκεί θ πορεία του κινθματογράφου ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ από τθν εμφάνιςθ 
του το 1895 ζωσ ςιμερα. Ειδικότερα επιλζχτθκε θ εςτίαςθ ςτθν παιδαγωγικι αξία του 
κινθματογράφου ωσ διδακτικοφ μζςου και ωσ αντικειμζνου μελζτθσ ςτθ ςφγχρονθ 
εποχι. Ριο ςυγκεκριμζνα, λαμβάνοντασ υπόψθ τον επαναπροςδιοριςμό του 
εγγραμματιςμοφ, υποςτθρίηεται ότι θ ενςωμάτωςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι πράξθ, με τισ οποίεσ οι μακθτζσ ζρχονται ιδθ ςε επαφι ςτο κοινωνικό 
τουσ περιβάλλον, είναι απαραίτθτθ, επειδι ενιςχφει τθν κριτικι τουσ ικανότθτα και 
τουσ βοθκά να αντιλθφκοφν με αποτελεςματικότερο τρόπο τον κόςμο μζςα ςτον 
οποίο ηουν.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: κινθματογραφικι εκπαίδευςθ, εγγραμματιςμόσ, πολυτροπικό κείμενο 

 
1. Θ τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ 
 

Θ εκπαίδευςθ είναι μια ςυςτθματικι διαδικαςία μετάδοςθσ γνϊςεων και 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (Ππαμπινιϊτθσ, 2002: 574), μζςα από τθν οποία κάκε 
κοινωνία προςδιορίηεται ιςτορικά και πολιτιςμικά (Ρόβα-Ξαλτςοφνθ, 2010: 17, 21). Θ 
τζχνθ είναι μια δραςτθριότθτα του ανκρϊπου, ο οποίοσ μζςω των αιςκιςεων 
δζχεται, εκφράηει και γενικότερα δθμιουργεί νοιματα. Από τθν αρχαία Αίγυπτο και 
τθν κλαςικι Ελλάδα ζωσ τθ ςφγχρονθ εποχι θ τζχνθ μεταδιδόταν από γενιά ςε γενιά 
μζςα από ιδιότυπα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ. Ξυρίωσ όμωσ τον 20ό αιϊνα 
εμφανίςτθκαν προοδευτικζσ εκπαιδευτικζσ κεωριςεισ, οι οποίεσ ζδωςαν μεγάλθ 
ςθμαςία ςτθν ειςαγωγι τθσ τζχνθσ ςτα ςχολεία, κακιερϊνοντάσ τθν ςταδιακά (Χάλα, 
2008: 19-33 & 137-67).  

Χτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα ο John Dewey άρκρωςε μια φιλοςοφία τθσ 
εκπαίδευςθσ βαςιςμζνθ πάνω ςτθ βιωματικι μάκθςθ. Σ Dewey, ςφμφωνα με τον 
οποίο «θ εκπαίδευςθ είναι μια εξζλιξθ μζςα ςτα όρια τθσ εμπειρίασ *...+», κεωροφςε 
τθν εμπειρία ωσ βαςικό μζςο μάκθςθσ (Dewey, 1980: 18 ). Υαράλλθλα, υποςτιριξε 
ότι μζςω τθσ εμπειρίασ ενεργοποιείται θ ςκζψθ και για αυτό τον λόγο πρότεινε τθν 
ενςωμάτωςθ κακθμερινϊν και καλλιτεχνικϊν εμπειριϊν ςτο ςχολείο (Dewey, 2012: 
284-8). Χτθν ίδια λογικι, ο Jean Piaget κεϊρθςε ότι θ παιδεία που προςφζρεται μζςω 
τθσ εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να ςυνδζεται με όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινωνίασ, από τισ 
πρακτικζσ και τισ τεχνικζσ ζωσ τισ επιςτθμονικζσ και τισ καλλιτεχνικζσ (Υιαηζ, 1979: 
58). 
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Αργότερα, τθ δεκαετία του 1980, ο Howard Gardner ανζπτυξε τθ κεωρία τθσ 
πολλαπλισ νοθμοςφνθσ, ςφμφωνα με τθν οποία δεν μακαίνουν όλοι οι μακθτζσ με τισ 
ίδιεσ διδακτικζσ πρακτικζσ. Ζτςι, για τουσ μακθτζσ που ακολουκοφν μια καλλιτεχνικι 
ςτάςθ ςτισ εμπειρίεσ τθσ ηωισ τουσ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να προςεγγίηει τθ 
διδαςκαλία ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου μζςα από μια αιςκθτικι ςκοπιά (Gardner, 
2006: 370-3). Υαράλλθλα, ο David Perkins υποςτιριξε τθν ειςαγωγι τθσ τζχνθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ, αφοφ για αυτόν θ τζχνθ παρζχει το κατάλλθλο περιβάλλον για να 
καλλιεργθκεί θ διάκεςθ για ςκζψθ. Θ τζχνθ, ςφμφωνα με τον Perkins, είναι ςτθν αρχι 
αόρατθ και για τθν κατανόθςι τθσ απαιτείται χρόνοσ. Θ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ 
ενόσ ζργου τζχνθσ υποςτθρίηει τθ βιωματικι μάκθςθ και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ ςτοχαςτικισ ςκζψθσ ( Perkins, 1994: 23, 57 ). 

Θ ευρφτερθ ςυμβολι τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ ζγκειται ςτθν ενεργοποίθςθ 
τθσ φανταςίασ και τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων, κακϊσ 
ζρχονται ςε επαφι με διαφόρων ειδϊν ζργα τζχνθσ. Πε αυτόν τον τρόπο θ 
διδαςκαλία των γνωςτικϊν αντικειμζνων γίνεται πιο δθμιουργικι και 
αποτελεςματικι. Υαράλλθλα, θ επαφι με τθν τζχνθ προςφζρει αιςκθτικι απόλαυςθ 
και διευρφνει πολιτιςμικά τουσ πνευματικοφσ ορίηοντεσ των μακθτϊν. Αν θ επαφι 
αυτι ςυςτθματοποιθκεί, τότε θ παρουςία τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ ςυντείνει ςτθν 
πολιτιςμικι κατανόθςθ ςτο πλαίςιο μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ. Εν προκειμζνω, 
ο κινθματογράφοσ μπορεί μζςα από τθ λεπτομερι παρουςίαςθ τθσ διαφορετικισ 
κουλτοφρασ να εκφράςει ζνα ςφνολο από λεπτζσ αποχρϊςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 
εμπειρίασ καταδεικνφοντασ και απορρίπτοντασ ςτερεότυπα (Nadaner, 1981: 7).  

Θ παροφςα ειςιγθςθ αξιοποιεί δεδομζνα και ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα 
που διεξιχκθ για τθν διπλωματικι εργαςία «Σ κινθματογράφοσ ςτθ ςχολικι 
εκπαίδευςθ», ςτθν οποία ζχει ερευνθκεί θ πορεία του κινθματογράφου ςτθ ςχολικι 
εκπαίδευςθ από τθν εμφάνιςθ του το 1895 ζωσ ςιμερα. Ειδικότερα ςτο κείμενο που 
ακολουκεί περιγράφεται θ παιδαγωγικι αξία του κινθματογράφου λαμβάνοντασ 
υπόψθ τον επαναπροςδιοριςμό του εγγραμματιςμοφ. Επιπλζον αναφζρονται 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα εφαρμογισ των νζων αντιλιψεων ςχετικά με τον 
εγγραμματιςμό όπου εντάςςουν επίςθμα τον κινθματογράφο ςτθν εκπαίδευςθ.  
 

2. Ο κινθματογράφοσ ςτθν εκπαίδευςθ 
 

Υοια είναι θ παιδαγωγικι αξία του κινθματογράφου; και Υϊσ μπορεί να 
διδαχκεί και να αξιοποιθκεί ο κινθματογράφοσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ; Σ 
κινθματογράφοσ κεωρείται μια ςφνκετθ μορφι τζχνθσ ςτθν οποία ο κεατισ μπορεί να 
εκπαιδευτεί. Ωπό αυτιν τθν ζννοια, θ φπαρξθ των όρων «cineliteracy» και «film 
literacy», που μεταφράηονται ωσ κινθματογραφικόσ εγγραμματιςμόσ ι 
αλφαβθτιςμόσ, ορίηοντασ τθν ικανότθτα παρακολοφκθςθσ, κατανόθςθσ και 
παραγωγισ των κινθματογραφικϊν ταινιϊν, δθλϊνει τθ δυνατότθτα εκπαίδευςθσ 
ςτθν τζχνθ του κινθματογράφου ωσ ενόσ ακόμθ είδουσ αλφαβθτιςμοφ (Κεμελι, 2015: 
8-57). 

Εκτόσ από τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, που εκδθλϊνεται μζςα από τθν παραγωγι 
κινθματογραφικϊν κειμζνων, θ παιδαγωγικι αξία του κινθματογράφου ςυνδζεται με 
τθν παρακολοφκθςθ μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ. Ειδικότερα, θ κζαςθ μιασ 
κινθματογραφικισ ταινίασ ςυνιςτά μια νοθτικι διαδικαςία, θ οποία απαιτεί τθν 
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αντιλθπτικι ικανότθτα του κεατι (Eidsvik, 1978: 19). Χφμφωνα με τον ιςτορικό και 
κεωρθτικό του κινθματογράφου David Bordwell, το νόθμα ςε μια κινθματογραφικι 
ταινία καταςκευάηεται από τον κεατι με βάςθ τα αιςκθτθριακά υλικά τθσ ταινίασ και 
τισ κειμενικζσ ενδείξεισ (Bordwell, 1991: 3). Ακολουκϊντασ αυτιν τθν προςζγγιςθ 
γίνεται φανερό ότι θ πρόςλθψθ μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ εξαρτάται από τθν 
αντιλθπτικότθτα του κεατι και ο κεατισ δεν είναι απλϊσ ζνασ πακθτικόσ δζκτθσ, 
αλλά ςυμμετζχει ενεργά ςτθν καταςκευι του νοιματοσ (Αςλανίδου, 2000: 54). Ξατά 
ςυνεπεία, θ παρακολοφκθςθ ταινιϊν αυξάνει τθ διάκεςθ για ςκζψθ, όπωσ ακριβϊσ το 
κζτει ο D. Perkins για τθ διαδικαςία παρατιρθςθσ ενόσ ζργου τζχνθσ. 

Ωσ προσ το δεφτερο ερϊτθμα, δθλαδι το πϊσ μπορεί να διδαχκεί ο 
κινθματογράφοσ, αυτό κα απαντθκεί μζςα από τισ παρακάτω κατθγορίεσ. Ζτςι, ο 
γενικόσ όροσ «κινθματογραφικι εκπαίδευςθ» (film education) μπορεί να 
αντιπροςωπεφει ζνα αυτόνομο μάκθμα διδαςκαλίασ ςτθν τζχνθ του 
κινθματογράφου, ζνα μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ (media 
education) και τθ διδαςκαλία του κινθματογράφου ωσ πολυτροπικοφ μζςου 
διδαςκαλίασ (Κεμελι, 2015: 8-57).  
 
2.1 Ανακεϊρθςθ εγγραμματιςμοφ: Ο κινθματογράφοσ ωσ πολυτροπικό μζςο 
διδαςκαλίασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι  
 

Χτθ ςφγχρονθ νζα τάξθ πραγμάτων τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ κοινωνίασ τθσ 
πλθροφορίασ θ τεχνολογία επιδρά ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτουσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ, ςτθν εκπαίδευςθ και γενικότερα ςτθν πρόςλθψθ τθσ πραγματικότθτασ. 
Από τθ δεκαετία του 1990 και μετά παρατθρείται ςταδιακι εξάπλωςθ τθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ. Ωσ αποτζλεςμα ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ ιρκε ςε επαφι με πλθκϊρα 
μζςων επικοινωνίασ, ςτα περιςςότερα από τα οποία δεςπόηει θ κινοφμενθ εικόνα. 
Ψθν περίοδο αυτι, εκτόσ από τον κινθματογράφο και τθν τθλεόραςθ, ςτα μζςα 
προβολισ ταινιϊν προςτζκθκαν οι ςτακεροί και φορθτοί υπολογιςτζσ, τα κινθτά 
τθλζφωνα με οκόνεσ και τα επονομαηόμενα «τάμπλετ». Χτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ 
άτυπθσ μάκθςθσ αυτζσ οι νζεσ ςυνκικεσ οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ νζων, πιο 
ςφνκετων δεξιοτιτων, απαραίτθτων για τθν κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ που μασ 
περιβάλλει. Αυτι θ εξζλιξθ επθρζαςε ςταδιακά τθν τυπικι εκπαίδευςθ και οι 
παραδοςιακζσ μορφζσ διδαςκαλίασ κεωρικθκαν ανεπαρκείσ.  

Ζτςι από, τθ δεκαετία του 1990 και ζπειτα, ςτο πλαίςιο τθσ διεφρυνςθσ τθσ 
ζννοιασ του εγγραμματιςμοφ εμφανίςτθκε θ κεωρία τθσ «παιδαγωγικισ των 
πολυεγγραμματιςμϊν» (pedagogy of multiliteracies). Χφμφωνα με αυτιν τθ κεωρία, ο 
κινθματογράφοσ με τθ μορφι τθσ ταινίασ, όταν αναπαράγεται από οποιοδιποτε μζςο 
(βίντεο, τθλεόραςθ, υπολογιςτι, διαδίκτυο), αποτελεί ζνα πολυτροπικό μζςο και μια 
τεχνικι διδαςκαλίασ και μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ, τθν οποία προτείνει θ «νζα μάκθςθ» 
(Kalantzis & Cope, 2013: 370-1). Θ κεωρία τθσ «παιδαγωγικισ των 
πολυεγγραμματιςμϊν» (pedagogy of multiliteracies), προςεγγίηει τθ μάκθςθ μζςα 
από πολλοφσ τρόπουσ νοθματοδότθςθσ και όχι μόνο μζςω τθσ γλϊςςασ· πρόκειται για 
μια μεταςχθματιςτικι παιδαγωγικι που ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ τθσ τθν πρόςβαςθ 
ςτο ςυμβολικό κεφάλαιο των πραγματικοτιτων με τισ οποίεσ ζρχεται ςε επαφι ο 
ςφγχρονοσ άνκρωποσ (προφορικά, ζντυπα, αναλογικά και ψθφιακά κείμενα με 
ποικιλία πθγϊν). Χφμφωνα με αυτιν προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ και θ αξιοποίθςθ ςτα 
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προγράμματα ςπουδϊν νζων πθγϊν μάκθςθσ από διαφορετικζσ υποκειμενικότθτεσ 
με τισ αντίςτοιχεσ γλϊςςεσ, λόγουσ και γραφζσ τουσ (Cope & Kalantzis, 2006: 3-8). Θ 
«νζα μάκθςθ» ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ ορίηεται από τουσ Mary Kalantzis 
και Bill Cope, οφείλει μεταξφ άλλων να αναπτφςςει τθν ικανότθτα επικοινωνίασ με τθ 
χριςθ των νζων πολυτροπικϊν πλθροφορικϊν και επικοινωνιακϊν μζςων αλλά και με 
τθν κριτικι ερμθνεία των μθνυμάτων τουσ (Kalantzis & Cope, 2009: 33). Ξατά αυτόν 
τον τρόπο, δίπλα ςτα παραδοςιακά εργαλεία μάκθςθσ των μακθτϊν, τα ζντυπα 
βιβλία, ζρχονται να προςτεκοφν οι διαφθμίςεισ, οι ιςτοςελίδεσ, τα βιντεοπαιχνίδια 
και οι ταινίεσ, με κάκε μορφι προβολισ τουσ. 

Ψο φαινόμενο αυτό ςτον χϊρο τθσ παιδαγωγικισ κεωρίασ μεταφράηεται ωσ θ 
ανάγκθ καλλιζργειασ «πολυτροπικϊν εγγραμματιςμϊν» (multimodal literacies) ςτουσ 
μακθτζσ (Pahl & Rowsell, 2005: 27 ). Ωπό αυτιν τθν ζννοια, ο κινθματογράφοσ 
ενςωματϊνεται ςτον χϊρο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ ωσ ζνα πολυτροπικό μζςο. Θ 
ζννοια τθσ «πολυτροπικότθτασ» (multimodality), θ οποία γεννικθκε μζςα από τθ 
γλωςςολογικι κυρίωσ κεωρία, ςθμαίνει τθ μείξθ πολλϊν ςθμειωτικϊν τρόπων 
(θχθτικϊν, γλωςςικϊν, εικονικϊν κ.ά.) ςε ζνα πολιτιςμικό προϊόν (Υοφρκοσ & 
Ξατςαροφ, 2011: 22,67). Τταν, δθλαδι, διαφορετικοί επικοινωνιακοί κϊδικεσ και 
τρόποι αλλθλεπιδροφν, ςυγκροτοφν νζα πολυτροπικά, κειμενικά και επικοινωνιακά 
ςχιματα, όπωσ ο κινθματογράφοσ (Γραικόσ, 2011: 428). Επομζνωσ, ο κινθματογράφοσ 
ςτο πλαίςιο των νζων διδακτικϊν πολυτροπικϊν προςεγγίςεων ςυνιςτά μια 
αναγνωριςμζνθ τεχνικι διδαςκαλίασ, θ οποία προτείνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ προσ 
αξιοποίθςθ (Ξουκουνάρασ- Οιάγκθσ, 2011: 161-6). 

Θ πρϊτθ ςοβαρι προςπάκεια εφαρμογισ τθσ νζασ αντίλθψθσ, ςχετικά με τθ 
διεφρυνςθ του εγγραμματιςμοφ, ξεκινάει ςτθν Αγγλία το 2004 από το BFI μζςω τθσ 
εκπαιδευτικισ καμπάνιασ «Reframing Literacy» (επαναπροςδιορίηοντασ τον 
εγγραμματιςμό). Σ ςτόχοσ αυτισ τθσ καμπάνιασ ιταν να πειςτοφν οι εκπαιδευτικοί, οι 
πολιτικοί και οι υπεφκυνοι των προγραμμάτων ςπουδϊν ότι ςτον ςφγχρονο κόςμο, 
για να κεωρείται κάποιοσ ολιςτικά γραμματιςμζνοσ, πρζπει να ζχει εξοικειωκεί με τθν 
κινθματογραφικι γλϊςςα. Από το 2004 ζωσ το 2008, 2.000 εκπαιδευτικοί ςτθν Αγγλία 
πιραν μζροσ ςτο πρόγραμμα «Reframing Literacy» με ςκοπό να διαμορφϊςουν ςτθν 
πράξθ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςπουδϊν εμπλουτίηοντάσ το με τθν 
κινθματογραφικι εκπαίδευςθ. Χφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, 
υπιρξε βελτίωςθ ςτον παραδοςιακό τυπογραφικό εγγραμματιςμό και μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επιπλζον, θ χρθςιμοποίθςθ 
ταινιϊν μικροφ μικουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία αποδείχκθκε πιο αποτελεςματικι 
ζναντι των μεγάλου μικουσ (Reid, 2009: 19-23). Ψο 2007 θ επιτυχία του 
προγράμματοσ ιταν τόςο μεγάλθ ϊςτε επθρζαςε και το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ 
Αγγλίασ. Χυγκεκριμζνα, ανακεωρικθκε το πλαίςιο διδαςκαλίασ του εγγραμματιςμοφ: 
εκτόσ από τθν ανάγνωςθ τθσ ζντυπθσ μορφισ ςυμπεριλιφκθκε και θ «ανάγνωςθ» τθσ 
οκόνθσ. Θ μετάβαςθ από τον παραδοςιακό εγγραμματιςμό ςτθ νζα, ευρφτερθ μορφι 
εγγραμματιςμοφ παρατθρικθκε και ςτθ Χκωτία. Χτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Χκωτίασ αναγνωρίςτθκε πλζον θ ςθμαςία των κινθματογραφικϊν 
ταινιϊν ωσ κειμζνων που αναπτφςςουν τον εγγραμματιςμό μζςα από τισ ιδζεσ, τισ 
εμπειρίεσ και τισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχουν (Reframing Literacy, 2015: 1-29).  
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3. Συμπεράςματα 
 

 Είδαμε ότι ο κινθματογράφοσ εκτόσ από τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ και τθν 
αιςκθτικι απόλαυςθ που προςφζρει, υποςτθρίηει τθ βιωματικι μάκθςθ και 
καλλιεργεί τθ διάκεςθ για ςκζψθ. Χτθ ςυνζχεια μζςα από τθν ανακεϊρθςθ του 
εγγραμματιςμοφ αναδείχκθκε θ παιδαγωγικι αξία του κινθματογράφου 
περιλαμβάνοντασ τθν εκπαίδευςθ ςτθν τζχνθ του κινθματογράφου ωσ ενόσ ακόμθ 
είδουσ αλφαβθτιςμοφ. Υράγματι ςτθ ςφγχρονθ εποχι που οι μακθτζσ κατακλφηονται 
από πλθκϊρα οπτικοακουςτικϊν μζςων ςτθν κακθμερινότθτα τουσ ο κλαςικόσ 
εγγραμματιςμόσ δεν επαρκεί για να κεωρθκεί κάποιοσ ολιςτικά εγγραμματιςμζνοσ. 
Ωσ επακόλουκο, θ ενςωμάτωςθ πολυτροπικϊν μζςων διδαςκαλίασ ςτθν εκπαιδευτικι 
πράξθ, όπωσ οι κινθματογραφικζσ ταινίεσ, με τισ οποίεσ οι μακθτζσ ζρχονται ιδθ ςε 
επαφι ςτο κοινωνικό τουσ περιβάλλον, είναι απαραίτθτθ, επειδι ενιςχφει τθν κριτικι 
τουσ ικανότθτα και τουσ βοθκά να αντιλθφκοφν με αποτελεςματικότερο τρόπο τον 
κόςμο μζςα ςτον οποίο ηουν. Τπωσ φάνθκε από τισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ αυτϊν 
των ςφγχρονων παιδαγωγικϊν αντιλιψεων ςε Αγγλία και Χκωτία, τα οφζλθ που 
αποκομίηει ο μακθτισ μζςω τθσ επαφισ του με τθν τζχνθ του κινθματογράφου, 
ωκοφν εκπαιδευτικά ςυςτιματα να τον εντάςςουν με ςυςτθματικό τρόπο ςτο 
πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ. Άρα, θ ςχεδίαςθ και θ εφαρμογι μιασ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ για τθν κινθματογραφικι εκπαίδευςθ που κα γεφυρϊςει το χάςμα μεταξφ 
του ςχολείου και τθσ κοινωνίασ κρίνεται αναγκαία. Ψο ερϊτθμα που τίκεται είναι αν 
το ελλθνικό δθμόςιο ςχολείο ωσ κεςμόσ επιδιϊκει να παρζχει ςφγχρονθ εκπαίδευςθ, 
δθλαδι εκπαίδευςθ που δεν κα είναι αποκομμζνθ από τθν κοινωνία και το 
περιβάλλον μζςα ςτο οποίο πλαιςιϊνεται, αλλά κα διευρφνει τα γνωςτικά 
αντικείμενα και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιεί.  
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Περίλθψθ 
 
Στόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να αποτελζςει μια ςφγχρονθ διδακτικι πρόταςθ για 
εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ Συναιςκθματικισ Αγωγισ των τάξεων Γ’, Δ’ και Ε’ 
Δθμοτικοφ. Θ εργαςία αυτι βαςίηεται ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ παιδαγωγικισ 
επιςτιμθσ οι οποίεσ κάνουν λόγο για τθ ςθμαςία προαγωγισ τθσ ςυναιςκθματικισ και 
κοινωνικισ μάκθςθσ (socialandemotionallearning) (Elias, 2004). Ο Ραγκόςμιοσ 
Οργανιςμόσ Υγείασ (WHO, 2010) κάνει λόγο για τισ δεξιότθτεσ οι οποίεσ είναι 
απαραίτθτεσ για μια κοινωνία θ οποία ευθμερεί και είναι βιϊςιμθ. Στο πλαίςιο αυτό, 
δομικθκε ζνα πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ μζχρι 
και τθ λιξθ του με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 
και ψυχικισ ανκεκτικότθτασ των μακθτϊν του εκπαιδευτθρίου μασ.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: ςυναιςκθματικι αγωγι, διδακτικι πρόταςθ, ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων 

 
1.Ειςαγωγι-Ρροβλθματικι 

 
Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ οι Υαιδαγωγικζσ, Ξοινωνικζσ και Ανκρωπιςτικζσ 

Επιςτιμεσ ζχουν απομακρυνκεί από το μοντζλο τθσ υςτζρθςθσ (deficitmodel) και 
ζχουν δϊςει ζμφαςθ και βάςθ ςε ζνα μοντζλο προαγωγισ των ιδιαίτερων 
ςτοιχείων/χαρακτθριςτικϊν του κάκε παιδιοφ. Αυτό το κετικό μοντζλο ζχει ολιςτικό 
χαρακτιρα και ζχει ωσ ςτόχο τθν πρόλθψθ παρά τθν παρζμβαςθ. (Kourkoutas & 
Xavier, 2010). Ψο ςχολείο «τθσ πρόλθψθσ» λειτουργεί δίνοντασ βάςθ ςτθν 
ολιςτικι/ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ εςτιάηοντασ ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ οι 
οποίεσ είναι χριςιμεσ και οι οποίεσ κα το βοθκιςουν να αναπτυχκεί ψυχοκοινωνικά 
και ςυναιςκθματικά (Πατςόπουλοσ, 2010). Σ Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ωγείασ (WHO, 
2010) κάνει λόγο για βαςικζσ και πολφ ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να ζχουν οι 
πολίτεσ μια ευθμεροφςασ κοινωνίασ. Χε ζνα πλαίςιο αειφορίασ και βιϊςιμεσ 
ανάπτυξθσ, οι άνκρωποι από νεαρι θλικία ενδυναμϊνονται και προετοιμάηονται ωσ 

mailto:eiriniiat@gmail.com
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μζλθ μιασ υγιοφσ κοινωνίασ ςεβαςμοφ και αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ. Πζςα 
από τθν παράκεςθ βαςικϊν κεωρθτικϊν ςτοιχείων, τθν παρουςίαςθ τθσ διδακτικισ 
μασ πρόταςθσ, κακϊσ και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τθν εφαρμογι τθσ 
ζχουμε ωσ κφριο ςκοπό αφενόσ τθν παρακίνθςθ περαιτζρω εκπαιδευτικϊν ςτθν 
εφαρμογι αντίςτοιχων προγραμμάτων και αφετζρου τθν επίδειξθ τθσ ανάγκθσ 
διεξαγωγισ μακροχρόνιων ερευνϊν δράςθσ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.  

 

2.Κυρίωσ Μζροσ 

 
2.1.Ανάπτυξθ παιδιοφ και ο ρόλοσ του ςχολείου 
 

Ψο ςχολείο είναι αρωγόσ και επεμβαίνει κακοριςτικά ςτθν υλοποίθςθ ι όχι 
αυτοφ του ςτόχου. Πε τθν είςοδό του ςτθν παιδικι πια θλικία (6-11) το παιδί αποχτά 
μια πιο ςφαιρικι-ολιςτικι άποψθ γφρω από τισ κρίςεισ που πραγματοποιεί. Ξατά το 
6ο ζτοσ τθσ θλικίασ του περιορίηεται ςτο να κρίνει τουσ άλλουσ. Χτον επόμενο χρόνο, 
ωςτόςο, αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο γίνεται αντικείμενο 
αξιολόγθςθσ από άλλουσ. Ξατά το 8ο ζτοσ αρχίηει να αξιολογεί τον ίδιο του τον εαυτό. 
Σι κρίςεισ του περιορίηονται ςτο κατά πόςο ςυγκλίνει ι αποκλίνει από όςα κάνουν ι 
«είναι» οι ςυνομιλικοί του. Πόλισ το παιδί περάςει το ςτάδιο του «ςωματικοφ 
εαυτοφ» (Οεονταρι, 1996) και ζχει αρχίςει να αξιολογεί τον εαυτό του, ειςζρχεται 
ςτθν εφθβικι θλικία. Υρόκειται για μια κρίςιμθ περίοδο ςτθ ηωι του ανκρϊπου, θ 
οποία χαρακτθρίηεται από πολλζσ αλλαγζσ και μεταβάςεισ.   

Εκείνοσ ο οποίοσ ςε όλα τα παραπάνω ςτάδια ανάπτυξθσ ςυντροφεφει τον 
μακθτι/τρια είναι ο εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ αποτελεί ζνα «ςθμαντικό άλλο» και μια 
«προζκταςθ τθσ γονικισ φιγοφρασ» ςτα μάτια του παιδιοφ (Thijs, 2008). Χτθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα είναι γνωςτό άλλωςτε το φαινόμενο τθσ «αυτό-
εκπλθροφμενθσ προφθτείασ» (Good, 1987) ςφμφωνα με το οποίο θ απόδοςθ των 
μακθτϊν ςε διάφορα πλαίςια τείνει να είναι ανάλογθ τθσ προςδοκίασ που ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει για τον εκάςτοτε μακθτι του.   

Χφμφωνα με τον Πατςόπουλο, (2010) ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να γίνει μια 
«ςκαλωςιά ςτιριξθσ» (scaffolding) για όλθ τθν τάξθ του. Δθλαδι, να τουσ οδθγιςει 
ςτο ανθφορικό «μονοπάτι τθσ μάκθςθσ» βοθκϊντασ τουσ και παρζχοντάσ τουσ 
κίνθτρα και όλεσ τισ προχποκζςεισ για επίτευξθ τθσ γνϊςθσ. Ψο ςχολείο τισ τελευταίεσ 
δεκαετίεσ ζχει δϊςει ζμφαςθ ςτον γνωςτικό τομζα ζχοντασ βάλει ςε «δεφτερθ μοίρα» 
τθν επίτευξθ κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων.  
 
2.2.Κεωρθτικζσ Αρχζσ για δόμθςθ Διδακτικοφ Ρρογράμματοσ 
 

Σι δραςτθριότθτεσ που επιλζξαμε ι δομιςαμε βαςίηονται ςε αρχζσ που ζχουν 
τεκμθριωκεί επιςτθμονικά, είναι ενδεδειγμζνεσ από εγχειρίδια δόμθςθσ διδακτικϊν 
προγραμμάτων και ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε πλειάδα ςχετικϊν ερευνϊν. Σι 
προςεγγίςεισ αυτζσ είναι οι Γνωςτικι-Χυμπεριφοριςτικι Κεραπεία (Cognitive-
BehavioralTherapy), θ Εςτιαςμζνθ ςτθ Οφςθ Κεραπεία (SolutionFocusedTherapy) και 
θ Οογικοςυναιςκθματικι Κεραπεία (RationalEmotiveTherapy), θ οποία ςυνδζεται 
άμεςα με τθ Γνωςτικι-Χυμπεριφοριςτικι Κεραπεία. Θ κάκε μία από αυτζσ ζχει δικό 
τθσ προςωπικό ςτίγμα και μζκοδο, ωςτόςο όλεσ μποροφν με τροποποιιςεισ να 
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μεταφραςτοφν είτε ατομικζσ είτε ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ μικρϊν ςταδιακϊν 
βθμάτων. Ξάκε βιμα διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επίτευξθ του τελικοφ 
ςτόχου που δεν είναι άλλοσ από τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και 
ανκεκτικότθτασ των μακθτϊν (Stallard, 2002). 
 
2.3.Ψυχικι Ανκεκτικότθτα - ο ευρφτεροσ ςτόχοσ 
 

Θ ψυχικι ανκεκτικότθτα εκφράηει τθν ικανότθτα ενόσ μζςου ανκρϊπου και όχι 
ενόσ υπερανκρϊπου ςφμφωνα με τθν κφρια μελετιτρια του όρου AnnMasten (2014). 
Είναι θ «ςυνθκιςμζνθ μαγεία» ςφμφωνα με τθν ίδια, δθλαδι θ ικανότθτα όλων μασ 
να αντεπεξερχόμαςτε κάκε δυςκολίασ και να ςυνεχίηουμε παρακάτω. Υρόκειται για 
μια κατάςταςθ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτισ αντιξοότθτεσ (adverseconditions) και ςτθν 
ικανότθτα διαχείριςισ τουσ (Rutter, 1993). Υρόκειται για μια ζννοια που ζχει αλλάξει 
ςτο πζρασ του χρόνου και θ οποία ζχει πολυςχιδι χαρακτιρα. Σι δραςτθριότθτεσ που 
δομιςαμε ζχουν ωσ μακροπρόκεςμο και ευρφτερο ςτόχο τθ δθμιουργία ανκρϊπων 
και μακθτϊν που ζχουν τθν ικανότθτα να αντεπεξζρχονται και να διαχειρίηονται με 
επιτυχία τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ.  
 

2.4. Υλοποίθςθ προγράμματοσ  
 

Χχεδιάςαμε ζνα πρόγραμμα πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ που απευκυνόταν ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ και ειδικά ςε εκείνουσ που διζτρεχαν κίνδυνο να εκδθλϊςουν ι 
είχαν ιδθ εκδθλϊςει δυςκολίεσ προςαρμογισ και ςυμπεριφοράσ μζςα ςτο ςχολικό 
περιβάλλον (πρωτογενισ και δευτερογενισ παρζμβαςθ).  

Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ υλοποιικθκαν οργανωμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ με κεματικοφσ άξονεσ για κάκε τρίμθνο ανάλογα με τισ εκάςτοτε 
ανάγκεσ τθσ τάξθσ. Από τον Χεπτζμβριο δομικθκε ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ, ωςτόςο, 
λόγω τθσ φφςθσ του προγράμματοσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ γίνονταν 
αλλαγζσ ςτισ υλοποιθκείςεσ δράςεισ. 

Χτα προγράμματα ςυναιςκθματικισ αγωγισ, ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει τα 
κζματα που ταιριάηουν ςτθ δυναμικι τθσ τάξθσ του/τθσ. Ακολουκεί κάποιεσ 
πεπατθμζνεσ αλλά τισ τροποποιεί κατά το δοκοφν. Συςιαςτικά, βαςίηεται ςε 
υπάρχοντα εγχειρίδια και προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ που βρίςκει ζτοιμεσ αλλά ο 
ίδιοσ πρζπει να ορίηει δικοφσ του ςτόχουσ και να αξιολογεί ςυχνά το πρόγραμμά του. 
Ππορεί να ςυμβουλευτεί ζναν ειδικό επιςτιμονα. Ψο εκπαιδευτιριό μασ ζχει 
επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ και ςχολικό ψυχολόγο οι οποίοι διαδραματίηουν 
ςθμαντικό ρόλο κατά τθ δόμθςθ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ. Σι ενότθτεσ των 
δραςτθριοτιτων διαφοροποιικθκαν ανά τρίμθνο και δομικθκαν ωσ εξισ: 
Α’ τρίμθνο: «Εγϊ – Ζνασ ξεχωριςτόσ άνκρωποσ» (Χεπτζμβριοσ- Δεκζμβριοσ) 
Β’ τρίμθνο: «Σι άνκρωποι γφρω μασ» (Λανουάριοσ – Πάρτιοσ) 
Γ’ τρίμθνο: «Εγϊ και εςφ μαηί» (Απρίλιοσ-Λοφνιοσ) 
 
Ενδεικτικζσ Μεμονωμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
 
-Δραςτθριότθτα: «Ψο κερμόμετρο των ςυναιςκθμάτων» (Α’ τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Αναγνϊριςθ - καταγραφι - ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 
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Πε αφορμι τθν καταςκευι «κερμόμετρο ςυναιςκθμάτων» που βρίςκεται ςτθν τάξθ 
γίνεται ςυηιτθςθ πάνω ςτα ςυναιςκιματα και καταγραφι τουσ. Σι μακθτζσ ζρχονται 
ςε επαφι με τα ςυναιςκιματα (χαρά, λφπθ, ηιλια κλπ.), τα αναγνωρίηουν και 
εντοπίηουν πϊσ αιςκάνονται οι ίδιοι ςε κάκε περίπτωςθ απαντϊντασ ςε ςχετικό 
φφλλο εργαςίασ. Αυτι θ δραςτθριότθτα μπορεί να πραγματοποιείται κακθμερινά 
αναφζροντασ κάκε μακθτισ μζςα από ςυηιτθςθ τθ ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ 
 
-Δραςτθριότθτα: «Πικροί κφριοι, μικρζσ κυρίεσ » (Α’ τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Αναγνϊριςθ - καταγραφι - ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 
Χκιαγραφοφμε τα ςυναιςκιματά μασ πάνω ςε χάρτινεσ φιγοφρεσ (αγοριϊν και 
κοριτςιϊν) και ςτθ ςυνζχεια τα παρουςιάηουμε ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ με παιχνίδι 
ρόλων.  
 
-Δραςτθριότθτα: «Σ κφριοσ και θ κυρία Εγϊ» (Α’ τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Ανακαλφπτουν χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του εαυτοφ τουσ. 
Ηθτάμε από προθγοφμενθ μζρα από τα παιδιά να επιλζξουν και να φζρουν ςτο 
ςχολείο μία φωτογραφία τουσ και ζνα αγαπθμζνο τουσ αντικείμενο. Ψθν θμζρα τθσ 
δραςτθριότθτασ τα παιδιά βάηουν τον εαυτό τουσ ςτθ κζςθ του ιρωα, δίνουν ζνα 
όνομα ςτον εαυτό τουσ, γράφουν και παρουςιάηουν τθν ιςτορία από τθν οποία 
προζκυψε και το όνομα που δόκθκε. 
 
-Δραςτθριότθτα: «Σ ευτυχιςμζνοσ πρίγκιπασ» Τςκαρ Συάιλντ (Β’ τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Ξατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων για τον κακζνα 
ξεχωριςτά και ςπουδαιότθτα τθσ προςφοράσ ςε άλλουσ.  
Ειςαγωγι με παρουςίαςθ ςχετικά με το παραμφκι και τθ ηωι του ςυγγραφζα, 
παρακολοφκθςθ βίντεο με τθν ιςτορία και ςυηιτθςθ. Ζπειτα, οι μακθτζσ κα 
ςυμπλθρϊςουν φφλλο εργαςίασ.  
 
-Δραςτθριότθτα: «Ψο δζντρο που ζδινε» (Γ’ τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Ξατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ ςφναψθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
Ειςαγωγι με παραμφκι και τθ ηωι του ςυγγραφζα, παρακολοφκθςθ βίντεο με τθν 
ιςτορία και ςυηιτθςθ. Ζπειτα, οι μακθτζσ κα ςυμπλθρϊςουν φφλλο εργαςίασ. 

 

-Δραςτθριότθτα: «οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ υπό το πρίςμα του εκελοντιςμοφ» (Γ’ 
τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Σι μακθτζσ κα γνωρίςουν μορφζσ εκελοντικισ δράςθσ και κα κατανοιςουν τθ 
ςθμαςία τθσ προςφοράσ για τον άλλο αλλά και τον εαυτό μασ. 
Υροβολι εκπομπισ ςε μορφι ντοκιμαντζρ που αφορά εκελοντικζσ δράςεισ και 
οργανϊςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα. (Χφνδεςθ με καταςκευζσ και δράςεισ του ςχολείου ςε 
χριςτουγεννιάτικα φιλανκρωπικά παηάρια. ) 
 
-Δραςτθριότθτα: «Ψεχνικι τθσ χελϊνασ» (Β’ τρίμθνο) 
Χτόχοσ: Σι μακθτζσ κα μάκουν να θρεμοφν μζςα από τθ γνωςτι τεχνικι τθσ χελϊνασ. 
Πε παιχνίδι ρόλων και καταςκευι προςεγγίηουμε μία τεχνικι θρεμίασ λειτουργϊντασ 
ωσ χελϊνεσ οι οποίεσ «κλείνονται ςτο καβοφκι» τουσ μζχρι να θρεμιςουν και να 
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ξαναβγοφν. Τταν κυμϊςουμε με κάτι ι κάποιον μετράμε από μζςα μασ μζχρι το 10 
και ζπειτα πράττουμε. 
 

3.Συηιτθςθ-ςυμπεράςματα 
 

Ζνασ βαςικόσ περιοριςμόσ του διεξαχκζντοσ προγράμματοσ είναι πωσ θ 
αξιολόγθςθ και τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν βαςίηονται ςε προςωπικά κριτιρια 
και παρατθριςεισ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και των γονζων του ςχολείου μασ. 
Δεν ζχει διεξαχκεί ποςοτικι ζρευνα ι ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων για τθν 
εξαγωγι γενικεφςιμων αποτελεςμάτων. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τθ διεξαγωγι 
ςυγκεκριμζνων και μακροπρόκεςμων ερευνϊν πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα.   

Θ διδακτικι μασ πρόταςθ κάλυψε πολλοφσ τομείσ των ςχζςεων και δεξιοτιτων 
των μακθτϊν μασ. Ωσ προσ τα βαςικά ςυμπεράςματα μποροφμε να τα ςυνοψίςουμε 
με τον εξισ τρόπο. Αναφορικά με τισ ενδοατομικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν θ 
εκπαιδευτικι κοινότθτα του ςχολείου μπορεί να διακρίνει τθ βελτίωςθ των μακθτϊν 
ωσ προσ το ψυχοςυναιςκθματικό τουσ επίπεδο και τον τρόπο χειριςμοφ 
καταςτάςεων. Αυτό είναι παρατθριςιμο ειδικά ςε μακθτζσ με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ 
Ανάγκεσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφν ςε κακθμερινι βάςθ τεχνικζσ διαχείριςθσ άγχουσ 
και κυμοφ. Αναφορικά με τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα του 
ςχολείου ζχει παρατθριςει βελτίωςθ ωσ προσ τισ ςχζςεισ των μακθτϊν, κακϊσ επίςθσ 
και τθ μείωςθ των μεταξφ τουσ ςυγκροφςεων. Αυτό ςχετίηεται και με τθν ενδυνάμωςθ 
τθσ ομάδασ, το οποίο ιταν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Σι γονείσ 
των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα ζχουν επιβεβαιϊςει με προςωπικζσ 
μαρτυρίεσ και παρατθριςεισ τθν παραπάνω εικόνα, κάτι το οποίο αποδεικνφει τθν 
επιτυχία του προγράμματοσ. Χυγκεκριμζνα, πολλοί γονείσ ςτισ τελευταίεσ 
ςυναντιςεισ τθσ χρονιάσ πρότειναν τθ ςυνζχεια του προγράμματοσ και για τθν 
επόμενθ ςχολικι χρονιά.        

Χαρακτθριςτικζσ φράςεισ των μακθτϊν για το πρόγραμμα ςυναιςκθματικισ 
αγωγισ είναι «μου άρεςε πολφ», «μάκαμε για τα ςυναιςκιματά μασ», «διαχειρίηομαι 
πιο εφκολα όςα νιϊκω».  
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Περίλθψθ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ ανάδειξθ τθσ διαμόρφωςθσ, τθσ 
λειτουργίασ και του πολιτιςμικοφ ζργου και ρόλου των «Διαςχολικϊν Δικτφων 
Συνεργαςίασ», με Εμψυχωτι, Επιμορφωτι και Συντονιςτι τον Σχολικό Σφμβουλο 
Ραιδαγωγικισ Ευκφνθσ. Ειδικότερα, ςτθν εργαςία προτείνονται δράςεισ και τρόποι 
πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ των Δικτφων αυτϊν, με ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ 
εκπαιδευτικϊν, γονζων και μελϊν τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ και τθν ενίςχυςθ των 
ςχζςεων κοινωνίασ – ςχολείου. Επιπλζον, παρουςιάηονται μεκοδολογικζσ προτάςεισ 
και καλζσ πρακτικζσ ςφνδεςθσ και ςυνεργαςίασ των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ 
του Σχολικοφ Συμβοφλου με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ «Διαςχολικοφ Δικτφου 
Συνεργαςίασ» μεταξφ τουσ. Τζλοσ, εντοπίηονται δυςκολίεσ και εμπόδια και 
προτείνονται τρόποι αντιμετϊπιςθσ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: Διαςχολικά Δίκτυα Χυνεργαςίασ 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Χτθν εποχι τθσ οικονομικισ και γενικότερθσ πολιτιςμικισ κρίςθσ το ςχολείο 
βρίςκεται μπροςτά ςτθν πρόκλθςθ να αναλάβει ςτθν πράξθ τον ρόλο του ωσ φορζα 
πολιτιςμικισ παρζμβαςισ ι να ςυρρικνωκεί ςε μθχανιςμό αναπαραγωγισ 
τεχνοκρατικισ γνϊςθσ. Σ Χχολικόσ Χφμβουλοσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ, ωσ 
εκπαιδευτισ ενθλίκων και ςυνακόλουκα ωσ «πολιτιςμικόσ ακτιβιςτισ» (Mezirow 
(2000, ςελ. 30), μπορεί να λειτουργιςει καταλυτικά, ςτθρίηοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςτο παιδαγωγικό ζργο τουσ και ςυντονίηοντασ δράςεισ πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ των 
ςχολείων ςτθν κοινωνία.  

Ειδικότερα, κεωρθτικι αφετθρία τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ 
προβλθματικι που ςυνάγεται από τισ ακόλουκεσ βαςικζσ παραδοχζσ. 
1. Είναι αναγκαίοσ ο κριτικόσ μεταςχθματιςμόσ του πολιτιςμοφ και των κοινωνικϊν 
ςχζςεων με γνϊμονα αξίεσ ανκρωπιςτικζσ, με επικράτθςθ του ςεβαςμοφ και τθσ 
αλλθλεγγφθσ.  
2. Ψο ςχολείο είναι φορζασ πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ και χρειάηεται να αναλάβει 
αυτό τον ρόλο του ενεργά ςτθν πράξθ. Είναι αναγκαίο το ςχολείο να ανοιχτεί προσ τθν 
κοινωνία, να ςυνδεκεί μαηί τθσ ςε προςπάκειεσ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ και 
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του πολιτιςμοφ, όχι απλϊσ ςε ςυμβατικζσ «εκδθλϊςεισ» προβολισ φορζων και 
ατόμων και εντζλει εφθςυχαςμοφ. 
3. Πε γνϊμονα τα παραπάνω, ο Χχολικόσ Χφμβουλοσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ, 
χρειάηεται, αςκϊντασ ρόλο Επιμορφωτι, Ξακοδθγθτι, Εμψυχωτι και Χυντονιςτι 
(Ξαλοκφρθ, 2010), να προωκεί τθ διαμόρφωςθ διαςχολικϊν δικτφων με ςτόχουσ 
δράςεισ πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ των ςχολείων ςτθν κοινωνία.  

Χτο πλαίςιο τθσ προβλθματικισ αυτισ, ςτθν παροφςα εργαςία προτείνουμε ωσ 
αναγκαία ςτρατθγικι τθ διαμόρφωςθ και λειτουργία «Διαςχολικϊν Δικτφων 
Χυνεργαςίασ» με πολιτιςμικοφσ ςτόχουσ και με Εμψυχωτι-Επιμορφωτι-Χυντονιςτι 
τον Χχολικό Χφμβουλο παιδαγωγικισ ευκφνθσ. Ειδικότερα, ςτθν εργαςία 
παρουςιάηονται: 1. προτάςεισ ζργου των Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ υπό τθν 
προοπτικι ενόσ νζου προτφπου ςχζςεων κοινωνίασ-ςχολείου, όπου το ςχολείο 
πρωτοπορεί ςτθν αναηιτθςθ ποιότθτασ και πολιτιςμοφ· 2. μεκοδολογικζσ προτάςεισ 
διαμόρφωςθσ Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ με τον ςυντονιςμό του Χχολικοφ 
Χυμβοφλου παιδαγωγικισ ευκφνθσ· 3. δυςκολίεσ υλοποίθςθσ· 4. προτάςεισ 
αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων. 
 

2. Τα Διαςχολικά Δίκτυα Συνεργαςίασ ωσ φορείσ πολιτιςμικισ 

παρζμβαςθσ με τον ςυντονιςμό του Σχολικοφ Συμβοφλου Ραιδαγωγικισ 

Ευκφνθσ 

2.1. Το κεωρθτικό πλαίςιο. Ρροτάςεισ ζργου των Διαςχολικϊν Δικτφων 

Συνεργαςίασ με γνϊμονα τθν αναβάκμιςθ των ςχζςεων ςχολείου-κοινωνίασ-

πολιτιςμοφ 

Αφετθρία για τθ λειτουργία των Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ (Elliot, 2005· 
Χατηθπαναγιϊτου και Παρμαρά, 2014· Υαπαναοφμ, 2014) είναι θ διερεφνθςθ 
καίριων ερωτθμάτων από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ςυνεργαςία με τον Χχολικό 
Χφμβουλο: Υοιο ςχολείο κζλουμε; Υοια κοινωνία κζλουμε; Χτθν προοπτικι αυτι, το 
ςχολείο ανακλά πάνω ςτα προβλιματα του ρόλου του, τθν εποχι τθσ «ρευςτότθτασ 
των αξιϊν» (Bauman, 2000, 2007), δεν αποτελεί απλό «αναμεταδότθ γνϊςεων και 
προτφπων», αλλά ανατρζπει το ςτερεότυπο «Ξοινωνία=‘παραγωγόσ’ 
/Χχολείο=‘καταναλωτισ’ (προτφπων, ιδεϊν, γνϊςεων κλπ)» και ςυνειδθτά 
αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ςτθ γνϊςθ και τον πολιτιςμό. Κα διατυπϊςουμε ςτθ 
ςυνζχεια προτάςεισ για παρεμβάςεισ πολιτιςμοφ από Διαςχολικά Δίκτυα Χχολείων, 
ςτον τομζα τθσ παιδείασ, των πολιτιςμικϊν και κοινωνικϊν αναηθτιςεων. 

 
2.1.1.  Παιδεία – επιςτθμονικι γνϊςθ 
 

Πε αφετθρία τθν αντίλθψθ ότι το ςχολείο χρειάηεται να αποτελζςει παραγωγό 
γνϊςεων και ζρευνασ κι όχι απλό αναμεταδότθ γνϊςεων, προτείνεται ςτο πλαίςιο του 
Διαςχολικοφ Δικτφου Χυνεργαςίασ θ πραγματοποίθςθ δράςεων, όπωσ: 

 ςυςκζψεισ και ζρευνα μεταξφ εκπαιδευτικϊν, μεταξφ μακθτϊν και μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςχετικά τισ δυνατότθτεσ του ςχολείου να ςυμβάλει 
ςτθν παραγωγι επιςτθμονικισ γνϊςθσ (ςε τομείσ και ςε βακμό όπου αυτό είναι 
εφικτό), αναβακμίηοντασ τον ρόλο και τθ λειτουργία του·  
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 μακθτικά ςυνζδρια, εκπαιδευτικά ςυνζδρια Διαςχολικϊν Δικτφων με τθν 
υποςτιριξθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςυνεργαςία με Υανεπιςτιμια, 
επιςτθμονικοφσ-εκπαιδευτικοφσ φορείσ· 

 προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτο ςχολείο μζςα από ςυνεργαςία των ςχολείων του 
Διαςχολικοφ Δικτφου και διάχυςθ γνϊςεων μεταξφ τουσ, π.χ. ςε πειράματα-
ζρευνα εργαςτθρίων φυςικϊν επιςτθμϊν, ςε προγράμματα και παιχνίδια τθσ  
πλθροφορικισ, ςε τεχνιματα και καταςκευζσ τθσ τεχνολογίασ, ςε διάςωςθ 
λαογραφικοφ υλικοφ, τοπικισ ιςτορίασ, γλωςςικοφ πλοφτου κ.ά· 

 εκδθλϊςεισ διάχυςθσ των καινοτομιϊν προσ άλλα ςχολεία ι Διαςχολικά Δίκτυα 
και προσ τθν ευρφτερθ κοινότθτα· 

 προϊκθςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων και των καινοτομιϊν ςτο Ωπουργείο 
Υαιδείασ και ςχετικοφσ επιςτθμονικοφσ φορείσ· 

 κριτικι υποδοχι νζων μεκόδων διδαςκαλίασ και νζων μακθμάτων (ςυγκρότθςθ 
ςυμπεραςμάτων και προτάςεων μζςα από κοινζσ δράςεισ, π.χ. ερευνθτικι 
προςζγγιςθ, θμερίδεσ παρουςίαςθσ απόψεων, «ςτρογγυλά τραπζηια» κ.ά.)· 

 ςυνακόλουκθ προϊκθςθ των κριτικϊν ποριςμάτων των ςχολείων του Δικτφου 
προσ τθν πολιτεία με τον ςυντονιςμό και τθ επιςτθμονικι ςυνεργαςία του 
Χχολικοφ Χυμβοφλου· 

 εκδθλϊςεισ διάχυςθσ και προβλθματιςμοφ τθσ κοινωνίασ. 
 

2.1.2.  Πολιτιςμικζσ αναηθτιςεισ  
 

Χτο πλαίςιο των Διαςχολικϊν Δικτφων μποροφν να προωκθκοφν αναηθτιςεισ 
αναμόρφωςθσ του προτφπου Υολιτιςμοφ. Ππορεί να τεκεί και να διερευνθκεί το 
ερϊτθμα: Ροιο πρότυπο πολιτιςμοφ κζλουμε;   Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ προβλθματικισ, 
μπορεί να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αγωγι ςτον πολιτιςμό («κοινωνικι αγωγι»), ςε κζματα 
ευγζνειασ, κακαριότθτασ περιβάλλοντοσ, με γνϊμονα να προωκθκεί ζμπρακτα «ο 
πολιτιςμόσ ςτθν κακθμερινότθτα». Ξι ακόμθ, μπορεί να δοκεί ζμφαςθ ςτθ ηιτθςθ 
«πολιτιςμικισ αυτογνωςίασ», ςτθν ανίχνευςθ των αξιακϊν κωδίκων του 
παραδοςιακοφ ελλθνικοφ και ευρφτερα μεςογειακοφ πολιτιςμικοφ προτφπου που 
εκφράηει ιςορροπία «ατόμου-κοινωνίασ-φφςθσ-πολιτιςμοφ» (Ξαψωμζνοσ, 1980, 
2007α, 2007β, 2008, 2011α, 2011β, 2012α, 2012β), με γνϊμονα το ςχολείο να 
ςυμβάλει ςτθν προςπάκεια διαλεκτικισ ςφνκεςθσ ςφγχρονου πολιτιςμικοφ προτφπου 
με μζτρο αξίεσ ανκρωπιςτικζσ. 

Για τθν προϊκθςθ των πολιτιςμικϊν αναηθτιςεων μποροφν να υλοποιθκοφν 
κοινζσ δράςεισ των ςχολείων του ίδιου ι και διαφορετικϊν Διαςχολικϊν Δικτφων 
Χυνεργαςίασ, όπωσ διαςχολικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, μακθτικζσ 
ςυναντιςεισ για διάχυςθ προβλθματικισ, διάλογοσ με φορείσ, ςυλλόγουσ και ενϊςεισ 
γονζων, δράςεισ διάχυςθσ προβλθματιςμϊν και προτάςεων ςτθν κοινωνία. 

 
2.1.3. Ανάδειξθ κοινϊν προβλθμάτων και διαφορϊν ηωισ: περιφζρειασ-πόλθσ 
 

Θ γεωγραφικι διαςπορά των ςχολείων αρμοδιότθτασ του Χχολικοφ Χυμβοφλου 
μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Διαςχολικοφ Δικτφου Χυνεργαςίασ μζςα από 
κοινζσ δράςεισ, όπωσ: 
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 «ανταλλαγι επιςκζψεων» μεταξφ ςχολείων, γνωριμία με χϊρουσ, 
προβλιματα, επικυμίεσ εφιβων για τον τρόπο ηωισ τουσ,  ικθ–αντιλιψεισ 
ανάλογα με τον χϊρο (αςτικι, θμιαςτικι, αγροτικι περιοχι). 

 διάχυςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ για χαρακτθριςτικά ηωισ ςε ςχζςθ με 
περιβάλλον ςχολείου (τοπικι κοινωνία).    

Αναςυνκζτοντασ τθν προβλθματικι των προτάςεων (21.1.-2.1.3.), 
υπογραμμίηουμε ότι θ λειτουργία Διαςχολικϊν Δικτφων αποτελεί αναγκαία 
ςτρατθγικι για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του ςχολείου ωσ φορζα γνϊςεων και 
πολιτιςμοφ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι διατυπϊνονται οι παρακάτω μεκοδολογικζσ 
προτάςεισ διαμόρφωςθσ Διαςχολικϊν Δικτφων με ςυντονιςτι τον Χχολικό Χφμβουλο 
Υαιδαγωγικισ Ευκφνθσ. 
  
2.2. Μεκοδολογικζσ προτάςεισ για τθ λειτουργία Διαςχολικϊν Δικτφων Συνεργαςίασ 

Θ ςφνδεςθ και ςυνεργαςία των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ του Χχολικοφ 
Χυμβοφλου με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ Διαςχολικοφ Δικτφου Χυνεργαςίασ μεταξφ τουσ 
–κι όχι απλϊσ τθ «ρθτορικι» «ίδρυςι» του- χρειάηεται ςχεδιαςμό και 
προγραμματιςμό διεργαςιϊν. Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται μια ενδεικτικι ςυνοπτικι 
πρόταςθ διαδικαςιϊν και βθμάτων για τθ διαμόρφωςθ και λειτουργία Διαςχολικοφ 
Δικτφου Χυνεργαςίασ. 

 Χτθν αρχι ςχολικισ χρονιάσ πραγματοποιείται ςυνάντθςθ του Χχολικοφ 
Χυμβοφλου με Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ ςχολείων παιδαγωγικισ 
αρμοδιότθτάσ του, με ςτόχο τθ ςυνεργαςία και τον προγραμματιςμό δράςεων 
και προγραμμάτων ετιςιασ διάρκειασ, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ Διαςχολικοφ 
Δικτφου Χυνεργαςίασ. 

 Ακολουκεί προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ με ςυλλόγουσ ςχολείων 
αρμοδιότθτασ (ενδοςχολικι επικοινωνία) για εμψφχωςθ, ςυντονιςμό, 
ςυναπόφαςθ ςτον προγραμματιςμό δράςεων κοινοφ ενδιαφζροντοσ. Σι 
δράςεισ, βεβαίωσ, μπορεί να είναι διαφορετικζσ ανά ςχολείο, ανάλογα με τα 
ειδικότερα ενδιαφζροντα και ανάγκεσ, ωςτόςο «ςτεγάηονται» ςε ευρφτερθ 
κεματικι ςτο πλαίςιο του Διαςχολικοφ Δικτφου, π.χ. ετιςιο διαςχολικό 
πρόγραμμα «Σ πολιτιςμόσ ςτθν κακθμερινότθτα». Θ ςυναπόφαςθ για ζνα 
διαςχολικό πρόγραμμα ετιςιασ «διαδρομισ» διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν ανάπτυξθ δεςμϊν και ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςχολείων του Δικτφου. 
Πάλιςτα, ςτο πλαίςιο τθσ «κοινισ ευρφτερθσ κεματικισ», μποροφν να 
προγραμματιςτοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτο πλαίςιο των μακθμάτων, «αξιοποίθςθ» ερευνθτικϊν εργαςιϊν, ομίλων 
(ςτα πειραματικά ςχολεία), προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων κ.ά,. 

 Χτθν ανάπτυξθ των δεςμϊν μεταξφ των ςχολείων του Δικτφου ςυμβάλλει και ο 
προγραμματιςμόσ διαςχολικϊν ςυναντιςεων ςε ετιςια βάςθ, με ζμφαςθ ςε  
κοινζσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και εκδρομζσ (τμθμάτων ι ανά τάξθ, εκ 
περιτροπισ μεταξφ ςχολείων). Υαράγοντασ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 
είναι οι περιοριςμοί που ςχετίηονται με το πλικοσ των μακθτϊν και θ 
πρόβλεψθ διαχείριςισ τουσ. 

 Ξατά τθ διάρκεια του ζτουσ πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ και ςυναντιςεισ 
ομάδων εκπροςϊπων από τα ςχολεία, που λειτουργοφν ωσ «διαμεςολαβθτζσ» 
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ςτο ςχολείο τουσ για ενθμζρωςθ ωσ προσ τθν πορεία του ζργου, για διάχυςθ 
προβλθματιςμϊν και γενικότερθ επικοινωνία μεταξφ των μελϊν του Δικτφου. 

 Υρογραμματίηονται και πραγματοποιοφνται ςτο τζλοσ του ζτουσ κοινζσ 
παρουςιάςεισ ζργου, αναςτοχαςμόσ  και διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων επί τθσ 
κεματικισ κακϊσ και επί τθσ ςυνεργαςίασ και εμπειρίασ των μελϊν του 
Δικτφου. 

 Υρογραμματίηονται ςε ετιςια βάςθ θ διάχυςθ του ζργου και τθσ εμπειρίασ και 
θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και του πολιτιςμοφ. 

 Χτο τζλοσ του ζτουσ, ο απολογιςμόσ των δράςεων και ποριςμάτων προωκείται 
προσ τθν πολιτεία,  το Ωπουργείο παιδείασ και τουσ ςχετικοφσ φορείσ και 
διαχζεται ςτθν κοινωνία  μζςα από «ςυναντιςεισ προβλθματιςμοφ», 
δθμοςιεφςεισ και αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο.  

 Χυνοπτικά: οι δράςεισ πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ αποτελοφν ουςιϊδεσ μζροσ 
του ετιςιου προγραμματιςμοφ του ζργου του ςχολείου!  

 
2.3. Δυςκολίεσ και εμπόδια ςτο ζργο των Διαςχολικϊν Δικτφων Συνεργαςίασ 

Θ διαμόρφωςθ και λειτουργία Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ εμποδίηεται 
ςυχνά από πλζγμα αναςταλτικϊν παραγόντων.  

Ψυχολογικοφσ-κοινωνικοφσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ αποτελοφν θ ψυχικι 
κόπωςθ των εκπαιδευτικϊν, θ απογοιτευςθ, το αίςκθμα απαξίωςθσ και πίεςθσ λόγω 
του οικονομικοφ πλαιςίου και του γενικότερου κλίματοσ ςχζςεων με το υπουργείο 
Υαιδείασ  και «το κράτοσ». 

 Λδεολογικοφσ-πολιτιςμικοφσ παράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν ανάπτυξθ 
δεςμϊν και τθ λειτουργία Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ αποτελοφν το ζλλειμμα 
κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ, το πνεφμα ανταγωνιςμοφ και θ ζμφαςθ ςε προςωπικι 
προβολι και επιδίωξθ ατομικοφ οφζλουσ.  

Ωπάρχουν, ακόμθ, κεςμικά-λειτουργικά-πρακτικά εμπόδια και δυςχζρειεσ, όπωσ 
ζλλειμμα χρόνου εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, ζλλειμμα κεςμικϊν προβλζψεων για 
χρόνο ςυνεδριάςεων ςυλλόγου διδαςκόντων, δυςκολίεσ ρφκμιςθσ ωρολογίου 
προγράμματοσ για ςυνεδριάςεισ και ςυηθτιςεισ διαςχολικζσ/ενδοςχολικζσ, θ φλθ των 
μακθμάτων κ.ά. 

Επιπλζον, οι περιοριςμζνοι πόροι των ςχολείων και οι δυςκολίεσ κάλυψθσ 
λειτουργικϊν εξόδων που δεν «προβλζπονται» αποκαρρφνουν και δυςχεραίνουν 
φιλότιμεσ προςπάκειεσ για δράςεισ των Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ. 
 
2.4. Ρροτάςεισ για αντιμετϊπιςθ δυςχερειϊν και ανάπτυξθ Διαςχολικϊν Δικτφων 

Συνεργαςίασ 

Σι αναςταλτικοί παράγοντεσ που προαναφζρκθκαν μποροφν να ματαιϊςουν 
ςτθν πράξθ τθ διαμόρφωςθ και λειτουργία των Δικτφων αυτϊν υποβακμίηοντασ ζτςι 
τισ δυνατότθτεσ πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ του ςχολείου ςτθν κοινωνία. Χωρίσ να 
υποτιμάται θ αναςταλτικι δφναμθ του πλζγματοσ των παραγόντων που ςχετίηονται 
με τθν πολιτιςμικι και οικονομικι ςυγκυρία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ των 
Δικτφων αυτϊν μποροφν να λειτουργιςουν τα ακόλουκα: 
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  Εμψφχωςθ των εκπαιδευτικϊν από τον Χχολικό Χφμβουλο παιδαγωγικισ 
ευκφνθσ και από Διευκυντζσ, Εκπαιδευτικοφσ και γονείσ που ςυμφωνοφν με 
τον δυναμικό ρόλο του ςχολείου. Χρειάηεται να λειτουργιςουν δυναμικά οι 
«μειονότθτεσ»/οι άνκρωποι που διακζτουν κετικι ςτάςθ και όραμα για τθν 
εκπαίδευςθ, τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό,  κακϊσ πολλοί περιςςότεροι 
μπορεί να είναι οι «ςυνοδοιπόροι», οι οποίοι χρειάηονται εμψφχωςθ για να 
εκδθλϊςουν αποκζματα επικυμίασ για  ςυνεργαςία και ςυμμετοχι ςτθν 
προςπάκεια για βελτίωςθ ςχολείου και κοινωνίασ. 

 Ωποςτιριξθ κεςμικι από τθν πολιτεία, άμεςεσ λειτουργικζσ ρυκμίςεισ για 
ηθτιματα χρόνου ςυναντιςεων ςτο πλαίςιο του ζργου του Δικτφου και μείωςθ 
γραφειοκρατίασ που εμποδίηει τθν επικοινωνία ςχολείου-κοινωνίασ. 

 Ψροποποίθςθ νόμων ϊςτε να ευνοείται θ ςυνεργαςία τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
και Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (διευκόλυνςθ πλαιςίου 
για οικονομικι υποςτιριξθ ςχολείου από τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ) 
(Ξαλοκφρθ, 2016). 

 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Αναςυνκζτοντασ, θ παροφςα πρόταςθ αφορά ςτθ διαμόρφωςθ και 
δραςτθριοποίθςθ Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ με τον ςυντονιςμό και τθν 
επιςτθμονικι κακοδιγθςθ του Χχολικοφ Χυμβοφλου παιδαγωγικισ ευκφνθσ ωσ 
ςτρατθγικι που μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ουςιαςτικι ςφνδεςθ ςχολείου-κοινωνίασ-
πολιτιςμοφ και ςτθν αναβάκμιςθ του ρόλου του ςχολείου ωσ φορζα πολιτιςμικισ 
παρζμβαςθσ. Θ πρόταςθ αυτι διατυπϊνεται ςτο πνεφμα τθσ ανάγκθσ για 
αναμόρφωςθ του πολιτιςμοφ ζμπρακτα, μζςα από τθν διάπλαςθ ανκρϊπων με 
ανκρωπιςτικι-κοινωνικι ςυνείδθςθ και πίςτθ ςτθ ςυλλογικι δράςθ για τθ διαχείριςθ 
των προβλθμάτων. 

Χτθν προοπτικι τθσ πρόταςθσ αυτισ, ανατρζπεται το μοντζλο «Ξοινωνία = 
διαμόρφωςθ προτφπων και εκπαιδευτικοφ πλαιςίου vs. Χχολείο (μακθτζσ-
εκπαιδευτικοί) = εφαρμογι, μίμθςθ».  Πζςα από τθ λειτουργία των Διαςχολικϊν 
Δικτφων Χυνεργαςίασ μπορεί να αξιοποιθκεί -περιςςότερο από τισ ςυνικεισ 
προςδοκίεσ- το ανκρϊπινο κεφάλαιο ςτθν Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ. Υαράλλθλα, ενιςχφονται οι ςχζςεισ του ςχολείου με τουσ γονείσ και τθν 
κοινωνία. 

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο των Διαςχολικϊν Δικτφων ςυνεργαςίασ μπορεί να 
αξιοποιθκεί θ τάςθ των εφιβων για αμφιςβιτθςθ, διερεφνθςθ, αναηιτθςθ νζων 
τρόπων μάκθςθσ που ανανεϊνουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν για το ςχολείο, τθ 
γνϊςθ και τθ μόρφωςθ.  

Ακόμθ, μπορεί να αξιοποιθκεί θ «δεξαμενι» γνϊςεων και δεξιοτιτων των 
εκπαιδευτικϊν (μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ενδιαφζροντα). Πάλιςτα, θ παραδοςιακι 
αντίλθψθ για εφαρμογι γνϊςεων ςτο ςχολείο και παραγωγι γνϊςεων ςτο 
ακαδθμαϊκό περιβάλλον χρειάηεται να ανακεωρθκεί ςε ςχζςθ με τισ μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ, εξειδικεφςεισ και τθν αφξθςθ προςόντων των εκπαιδευτικϊν. Θ καινοτομία 
και θ ζρευνα ςτο ςχολείο μποροφν να υποςτθριχτοφν από  εκπαιδευτικοφσ με 
επιπλζον ςπουδζσ και επιμορφϊςεισ κακϊσ και από τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ ωσ 
Επιμορφωτζσ-Ξακοδθγθτζσ-Εμψυχωτζσ-Χυντονιςτζσ.  
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Υαράλλθλα, ςτο πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ και του «δικτφου» μπορεί να 
επιτευχκεί ςτθν πράξθ ουςιαςτικι προςζγγιςθ  του ςχολείου με τουσ γονείσ και τθν 
κοινωνία. Δίνεται θ δυνατότθτα «μακθτείασ» εκπαιδευτικϊν, γονζων και φορζων τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ ςτθ ςυνεργαςία για τθν 
πραγματοποίθςθ κοινϊν ςτόχων με επίκεντρο τουσ μακθτζσ. 

Χυνακόλουκα, ο ρόλοσ του ςχολείου αλλάηει ζμπρακτα: παρζμβαςθ ςτθν 
κοινωνία, προτάςεισ, προβλθματιςμοί, αναηιτθςθ λφςεων γίνονται λειτουργικά 
ςτοιχεία του. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, ζνα νζο πρότυπο ςχζςεων κοινωνίασ και 
ςχολείου διαμορφϊνεται· το ςχολείο αναδεικνφεται πρωτοπόρο ςτθν αναηιτθςθ 
ποιότθτασ τθσ κοινωνίασ και του πολιτιςμοφ. 

Χυμπεραςματικά, ςτο πολιτιςμικό αδιζξοδο «απογοιτευςθ-αδράνεια / 
ατομιςμόσ-ανταγωνιςμόσ», τα Διαςχολικά Δίκτυα Χυνεργαςίασ μποροφν να 
λειτουργιςουν ωσ φορείσ παιδείασ και πολιτιςμοφ, με Χυμπαραςτάτθ και Χυντονιςτι 
τον Χχολικό Χφμβουλο, ςτθν κατεφκυνςθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ και του ςτοχαςτικοφ 
διαλόγου για αναμόρφωςθ του πολιτιςμοφ με βάςθ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ. Σι 
αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθ λειτουργία τουσ δεν είναι αμελθτζοι· αξίηει, ωςτόςο, 
θ προςπάκεια για ζνα καλφτερο ςχολείο και μια καλφτερθ κοινωνία. 
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Περίλθψθ 
 
Θ εργαςία ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ ςυμπεραςμάτων από τον ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν και των Βιωματικϊν Δράςεων ςτα ςχολεία τθσ 
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, που υλοποιικθκαν εντόσ και εκτόσ ςχολείου, με 
επιτόπου ζρευνεσ και παρεμβάςεισ, με ςυλλογι υλικϊν/ςτοιχείων/πλθροφοριϊν, 
αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και ταξινόμθςθ του ςυγκεντρωμζνου πλθροφοριακοφ υλικοφ 
κακϊσ και με τθν παραγωγι νζου, ςε ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν και 
τοπικϊν φορζων. Οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ υλοποιικθκαν  με βάςθ τουσ κφριουσ 
άξονεσ και ςτόχουσ του τριετοφσ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Ρεριφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ν.Αιγαίου για ςφνδεςθ ςχολείου και τοπικισ κοινωνίασ με 
ςκοπό ζνα ςχολείο ανοιχτό, το οποίο ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν.  
Λζξεισ κλειδιά: Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, Βιωματικζσ Δράςεισ, Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

 
1. Ειςαγωγι 

Θ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ των Ψοπικϊν Ξοινωνιϊν ςτθρίηεται ςτθν αναβάκμιςθ του 
ρόλου τθσ τοπικισ κοινωνίασ με μοχλό τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ (ΨΑ). Για τον ςκοπό 
αυτό απαραίτθτθ γίνεται θ εκπαίδευςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν, ϊςτε να μποροφν να 
αναλάβουν τον ζλεγχο αυτισ τθσ ανάπτυξθσ μζςω τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ. Χτο 
υπάρχον εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ εφαρμογι των Ερευνθτικϊν εργαςιϊν (ΕΕ) ςτα 
Οφκεια και των Βιωματικϊν δράςεων (ΒΔ) ςτα Γυμνάςια, αποτελεί ευκαιρία για τθ 
διαςφνδεςθ των ςχολικϊν κοινοτιτων με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Ψο ενδιαφζρον 
ςυγκεντρϊνεται ςτθ κεματολογία και τον προςανατολιςμό των εργαςιϊν προσ τισ 
τοπικζσ κοινωνίεσ, ςτισ μεκόδουσ που ακολουκικθκαν, το υλικό που 
χρθςιμοποιικθκε ι/και που παράχκθκε, τισ ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν που 
ενεπλάκθςαν, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κακϊσ και ςε άλλουσ παράγοντεσ που 
επθρζαςαν ςε ςθμαντικό βακμό τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εφαρμογισ των ΕΕ και 
των ΒΔ, όπωσ τθν ειςζπραξαν εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ και οι τοπικζσ κοινωνίεσ.  
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2. Κεωρθτικό πλαίςιο 

Θ ςθμερινι εκπαίδευςθ οφείλει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του μζλλοντοσ, 
ενόσ μζλλοντοσ που δεν είναι ςε υψθλό βακμό προβλζψιμο. Επομζνωσ οι ςθμερινοί 
μακθτζσ χρειάηεται να πάρουν εφόδια και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ηωισ,  ϊςτε να 
μποροφν να λφνουν προβλιματα, να ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν, να παίρνουν 
αποφάςεισ, να υλοποιοφν ςτόχουσ. Ζνα νζο, καινοτόμο και αποτελεςματικό 
Εκπαιδευτικό Χφςτθμα, προςανατολιςμζνο ςτισ παραπάνω αρχζσ, προχποκζτει 
ςυνεχι ςχεδιαςμό και ανατροφοδότθςθ ςε όλα τα επίπεδα, ακόμα και ςε επίπεδο 
εκπαιδευτικισ ϊρασ. Θ φιλοςοφία του ςχολείου αυτοφ απαιτεί τθν εφαρμογι 
αποκεντρωμζνων μοντζλων, που βαςίηονται ςε πραγματικι ενεργοποίθςθ και 
λειτουργία των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

Χιμερα διακζτουμε ζνα θμι-αποκεντρωμζνο μοντζλο υποςτιριξθσ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου με ςτελζχθ  και ςχζδιο, που προςπακοφν να ενιςχφουν και 
παρακινοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να υλοποιιςουν δράςεισ, τισ οποίεσ μζχρι χκεσ δεν 
είχαν τολμιςει να αγγίξουν. Είναι ωςτόςο γεγονόσ ότι τα προβλιματα και οι νζεσ 
προκλιςεισ ςτο χϊρο τθσ Υαιδείασ δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν χωρίσ τθν 
ουςιαςτικι παρζμβαςθ και τον ενεργό ρόλο των δυνάμεων και των φορζων τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Υροκφπτει ζτςι θ επιτακτικι 
ανάγκθ για ζνα ςχολείο ανοιχτό ςτθν κοινωνία, δυναμικό παράγοντα αλλθλεπίδραςθσ 
με αυτιν, ζνα ςχολείο που κα παρακολουκεί τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ από το χϊρο των 
επιςτθμϊν τθσ αγωγισ, κα αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και κα 
τισ ςυνυπολογίηει, ζνα ςχολείο που κα αξιοποιεί τισ δυνάμεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
και τισ μορφωτικζσ, πολιτιςτικζσ και άλλεσ ευκαιρίεσ που παρζχει. Θ αλματϊδθσ 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ ςε βιοτικό και τεχνολογικό επίπεδο, οι απαιτιςεισ και θ 
ταχφτθτα των γνϊςεων, οι προκλιςεισ που δζχονται οι μακθτζσ, θ λειτουργία τθσ 
οικογζνειασ, θ ανατροφι των παιδιϊν, οι αξίεσ που διαχζονται,  επθρεάηουν τθ 
ςχολικι απόδοςθ και τθ μελλοντικι εξζλιξθ και ςτάςθ του νζου απζναντι ςτθν 
κοινωνία. Θ δυναμικι διαδικαςία τθσ μάκθςθσ δια βίου απαιτεί ςυντονιςμζνθ 
προςπάκεια όλων των παραγόντων που ςιμερα παράγουν εκπαίδευςθ.  

 

 
Χχιμα 1 
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Ηθτοφμενο λοιπόν είναι ζνα ευζλικτο, αποκεντρωμζνο ςχολείο (ςχιμα 1), που 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και δθμιουργεί κριτικά ςκεπτόμενουσ 
πολίτεσ, με δεξιότθτεσ, γνϊςεισ, ταλζντα, προςαρμοςτικότθτα, αυτοπεποίκθςθ και 
αυτοπεικαρχία, που φζρνει κοντά δθμόςιουσ οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ, τθν 
τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τουσ γονείσ, ζτςι ϊςτε να προςφζρουν υποςτθρικτικζσ 
υπθρεςίεσ και να δίνουν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά, ςτθν οικογζνεια, ςτθν τοπικι 
κοινωνία, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά το ςχολικό ωράριο. Ζνα ςχολείο που 
δραςτθριοποιεί τθ γειτονιά και τθν τοπικι κοινωνία γφρω από το ςχολείο, βοθκά τουσ 
γονείσ να επιμορφϊνονται διαρκϊσ, παρζχει ςτουσ μακθτζσ ικανότθτα ευζλικτθσ και 
ςφνκετθσ ςκζψθσ, ςυνδυαςτικζσ και επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, πάκοσ για μάκθςθ 
και ικανότθτα εφαρμογισ των γνϊςεων ςτθν πράξθ, ϊςτε να αντιμετωπίςουν τθ 
ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Θ απελευκζρωςθ των δυνάμεων που διακζτει κάκε 
κοινωνία είναι το ηθτοφμενο και θ εκπαίδευςθ αποτελεί μζροσ τθσ. 

Σ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και δράςεων, 
που ςυμβάλλουν με ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και βιωματικζσ τεχνικζσ ςτθ 
ςφνδεςθ με το τοπικό περιβάλλον και ςτθ δθμιουργία πολιτϊν με γνϊςθ, άποψθ και 
δράςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 
που ηουν, αποτζλεςε βαςικό ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ που αναπτφχκθκε από τθν 
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ροτίου Αιγαίου. Σ προςανατολιςμόσ αυτόσ 
επιτυγχάνεται (πζραν των προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που όμωσ δεν 
αφοροφςαν πάντα όλουσ τουσ μακθτζσ) μζςα από τισ ΕΕ και τισ ΒΔ που εκπονοφν οι 
ςχολικζσ μονάδεσ με ςυγκεκριμζνο κζμα (ςχεδιαςμό, μεκοδολογία, αξιολόγθςθ), 
μζςω διεπιςτθμονικισ αντιμετϊπιςθσ - ολιςτικισ προςζγγιςθσ, χριςθσ ενεργθτικϊν – 
βιωματικϊν μεκόδων, ομαδικισ εργαςίασ και επικοινωνίασ ομάδασ, ςυνεργαςιϊν και 
ανοίγματοσ του ςχολείου ςτθν κοινωνία, ςτθ ηωι, ςτθν επικαιρότθτα. Χτο πλαίςιο 
αυτό ο εκπαιδευτικόσ δρα ωσ εμψυχωτισ και ςυντονιςτισ, με ζκφραςθ και 
αξιοποίθςθ όλων των δεξιοτιτων των μακθτϊν, υλοποίθςθ μεγάλου μζρουσ του 
προγράμματοσ  εκτόσ τάξθσ, ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων πρωτοβουλιϊν και δράςεων 
από τθν ομάδα και ςφνδεςθ με άλλα ςχολεία και αντίςτοιχα προγράμματα μζςω τθσ 
δθμιουργίασ δικτφων. Σι ΕΕ και οι ΒΔ αποτελοφν για τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ  
ζνα «ανοικτό παράκυρο» μζςω του οποίου οι μακθτζσ δραςτθριοποιοφνται ςε 
πλαίςια ευρφτερα από τα ςτενά ςχολικά και μακαίνουν κάνοντασ μζςα ςτο τοπικό 
περιβάλλον.  

Χτο τριετζσ επιχειρθςιακό ςχζδιο τθσ Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 
Ροτίου Αιγαίου που εκπονικθκε με τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία του τότε 
Υεριφερειακοφ Διευκυντι (http://naigaiou.pde.sch.gr/pde/?p=4147), αναφζρεται ωσ 
άξονασ: «Δθμιουργία Δικτφων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και ςυνεργαςία φορζων για τθ 
δθμιουργία τοπικισ ατηζντασ», ωσ μζροσ του βαςικοφ «Χτίηουμε γζφυρεσ με τθν 
τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τισ ςχολικζσ κοινότθτεσ, τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ τοπικοφσ 
φορείσ - Εξωςτρζφεια και ζμφαςθ ςτθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία». Χτο 
πλαίςιο αυτό περιλαμβάνονταν: 
α) Δθμιουργία και εφαρμογι  Χυμφϊνου Χυνεργαςίασ με τθν Υεριφζρεια Ρ. Αιγαίου  
β) Δθμιουργία Δικτφου ςτο οποίο ςυμμετζχουν ςχεδόν όλοι οι φορείσ των Ξυκλάδων / 
Δωδεκανιςου με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των υπθρεςιϊν 
και των φορζων προσ όφελοσ τθσ εκπαίδευςθσ  

http://naigaiou.pde.sch.gr/pde/?p=4147
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γ) Δθμιουργία τοπικϊν δικτφων ςε νθςιά ςτα οποία  ανακφπτει ιδιαίτερθ ανάγκθ 
ςυνεργαςίασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
δ) Εκπαίδευςθ των εκπροςϊπων των δικτφων και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ για τθν 
θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ τουσ. Ψο ςφςτθμα εφαρμόςτθκε πιλοτικά   ςτο 
Δίκτυο για τθν αντιμετϊπιςθ και πρόλθψθ φαινομζνων ςχολικισ και κοινωνικισ βίασ 
και αποτζλεςε καλι πρακτικι και καινοτομία 
ε) Διεξαγωγι  πλικουσ δράςεων ςε ςυνεργαςία με φορείσ που προωκοφν τον 
πολιτιςμό και τον ακλθτιςμό, όπωσ αγϊνασ παραδοςιακϊν ςκαφϊν, kids athletics, 
οργάνωςθ αγϊνων δρόμου και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, οργάνωςθ μακθτικϊν 
διαγωνιςμϊν και εκδθλϊςεων για τθν ανάδειξθ ςθμαντικϊν τοπικϊν πλεονεκτθμάτων 
ςτ) Χυνεργαςία με τθν τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τουσ φορείσ ςε κάκε νθςί για τθν 
εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε ςυνδυαςμό με τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
κάκε νθςιοφ. Ενδεικτικά αναφζρονται θ  αναγκαιότθτα φπαρξθσ και λειτουργίασ 
ςχολικϊν μονάδων, θ δθμιουργία υποδομϊν και εξοπλιςμοφ, θ δθμιουργία νζων 
τομζων ςε ΕΥΑ.Ο. και θ υποςτιριξθ των δομϊν δια βίου μάκθςθσ 
η) Αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν ςυνεργαςίασ με τθν Εκκλθςία κακϊσ και ςεβαςμόσ των 
ιδιαιτεροτιτων και δικαιωμάτων κάκε κρθςκείασ και μειονότθτασ 
θ) δθμιουργία τοπικισ ατηζντασ εκπαιδευτικϊν καινοτόμων δράςεων ςε ςυνδυαςμό 
με τουσ ςτόχουσ των τοπικϊν κοινωνιϊν όπωσ εκφράηονται από τα επιχειρθςιακά 
ςχζδια τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Υεριφερειακισ Διοίκθςθσ. 
κ) Διαχείριςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, με ςυνεχι 
ςυνεργαςία με όλουσ τουσ τοπικοφσ φορείσ και κυρίωσ τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ και 
Υεριφερειακι Διοίκθςθ, και ςτόχο να εφαρμόηονται  λφςεισ ςε τοπικό επίπεδο και να 
προλαμβάνεται ςτθ πθγι κάκε  πρόβλθμα 

Πε βάςθ τισ παραπάνω κατευκφνςεισ, οι Χχολικοί Χφμβουλοι, οι Διευκυντζσ 
εκπαίδευςθσ, τα ςτελζχθ των υποςτθρικτικϊν δομϊν υποςτιριξαν δράςεισ ςε κάκε 
νθςί και εξειδίκευςαν μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων επιμζρουσ 
ςτόχουσ και παρεμβάςεισ, όπωσ πχ παρεμβάςεισ για τοπικά ενεργειακά κζματα ςε 
ςυνεργαςία με το Ψεχνικό Επιμελθτιριο, υιοκζτθςθ μνθμείων, διαμορφϊςεισ χϊρων 
ςε γειτονιζσ, διαςφνδεςθ με φορείσ εκελοντιςμοφ για τοπικζσ δράςεισ, ενεργοποίθςθ 
των ςυλλόγων γονζων, ςτόχευςθ ςτθν ενεργό πολιτειότθτα μζςω προςομοιϊςεων 
λειτουργίασ ςυμβουλίων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κ.α. 

Θ μελζτθ μζςω τθσ παροφςασ εργαςίασ των ΕΕ και ΒΔ μπορεί να δϊςει 
ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ζκταςθ, τθν ποιότθτα και τον προςανατολιςμό του 
εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το ευρφτερο τοπικό κοινωνικό περιβάλλον. Ψο 
ερευνθτικό ερϊτθμα είναι κατά πόςον και ςε ποιο βακμό, μζςω των ΕΕ και των ΒΔ 
προςεγγίηεται ο ςτόχοσ για ζνα ςχολείο ςε αλλθλεπίδραςθ με τθν τοπικι κοινωνία 
προσ όφελοσ τθσ μάκθςθσ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.  
 

3. Μεκοδολογία και επεξεργαςία του υλικοφ  

Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ ιταν τα 154 ςχολεία Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 
Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ (ΥΔΕ) Ροτίου Αιγαίου (69 ςτισ Ξυκλάδεσ και 
85 ςτα Δωδεκάνθςα). Ψο ερευνθτικό υλικό αποτζλεςαν τα παραδοτζα των ΕΕ και των 
ΒΔ που πραγματοποιικθκαν ςτα ςχολεία αυτά κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. 
Χυγκεκριμζνα και προκειμζνου να υπάρχει μια καλφτερθ οργάνωςθ του υλικοφ, ϊςτε 
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να είναι δυνατι θ ταξινόμθςθ και θ αποτελεςματικότερθ επεξεργαςία του, ζγινε 
καταγραφι των παρακάτω ςτοιχείων για κάκε μια ΕΕ και ΒΔ των 154 ςχολικϊν 
μονάδων τθσ ΥΔΕ Ροτίου Αιγαίου: 

- Ψίτλοσ 
- Χκοπόσ 
- Πικρι περίλθψθ 
- Ειδικότθτεσ εμπλεκομζνων εκπαιδευτικϊν 

Θ επιλογι των παραπάνω δεδομζνων από όλο τον όγκο του ερευνθτικοφ υλικοφ 
περιορίηει μεν τθν ποςότθτα τθσ πλθροφορίασ, κεωροφμε όμωσ ότι διευκολφνει τθν 
αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων που ςτοχευμζνα ςυνδζονται με τθν απάντθςθ 
του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ. Ωσ καταλλθλότερθ κεωρικθκε θ επιλογι 
μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ θ οποία κα διευκόλυνε τθν επικζντρωςθ ςε ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του ερευνθτικοφ υλικοφ, χωρίσ να παραβλζπονται και ποςοτικά του 
χαρακτθριςτικά τα οποία επίςθσ αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ του. Ζτςι για μεν τθν 
επεξεργαςία των τίτλων, των περιγραφϊν του ςκοποφ και των μικρϊν περιλιψεων 
των ΕΕ και των ΒΔ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, για δε 
τθν επεξεργαςία των δεδομζνων για τισ ειδικότθτεσ ζγινε απλϊσ εφρεςθ ςυχνοτιτων. 
Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν ιδζα ότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςυγκεκριμζνων 
αναφορϊν ςε ζνα τμιμα λόγου ςυνδζεται με τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςε αυτζσ 
από τα υποκείμενα. Θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου δίνει επίςθσ τθ 
δυνατότθτα ποςοτικοποίθςθσ των ευρθμάτων των ποιοτικϊν προςεγγίςεων, 
επιτρζποντασ τθν ποιοτικι – ερμθνευτικι αξιοποίθςι τουσ (Υαγκουρζλια & 
Υαπαδοποφλου, 2009), όπωσ κα δοφμε αμζςωσ παρακάτω κατά τθν παρουςίαςθ και 
τον ςχολιαςμό των αποτελεςμάτων.  
 

4. Ραρουςίαςθ και Σχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων 

Θ παρουςίαςθ και ο ςχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων γίνεται με βάςθ τουσ 
παρακάτω τζςςερεισ άξονεσ: 

1. Κεματολογία των ΕΕ και των ΒΔ 
2. Χυμμετοχι των ειδικοτιτων 
3. Γενικζσ παρατθριςεισ επί των ΕΕ 
4. Γενικζσ παρατθριςεισ επί των ΒΔ. 

 

1. Θ κεματολογία των ΒΔ και των ΕΕ, είναι ζνασ βαςικόσ δείκτθσ για το προσ τα που 
ςτρζφεται θ κάκε περίπτωςθ, ποιο είναι δθλαδι το πεδίο μελζτθσ, δράςθσ ι/και 
παρζμβαςθσ. Υρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ςτισ ΒΔ ςτο Γυμνάςιο θ κεματολογία ζχει 
μικρότερουσ βακμοφσ ελευκερίασ, κακϊσ κινείται μζςα ςτα όρια των Υρογραμμάτων 
Χπουδϊν (Χχολικι Ξοινωνικι Ηωι για τθν Αϋ Γυμναςίου, Φφςθ και Άςκθςθ για τθ Βϋ 
και Υολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Ψζχνθσ επίςθσ για τθ Βϋ τάξθ), τα οποία ωςτόςο 
είναι αρκετά ευρζα και ευζλικτα. Αντίκετα, ςτισ ΕΕ θ κεματολογία δεν ζχει τυπικά 
όρια, και επομζνωσ θ επιλογι των κεμάτων ςυνδζεται (ι τουλάχιςτον οφείλει να 
ςυνδζεται κυρίωσ) με τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν και τισ ανάγκεσ των τοπικϊν 
κοινωνιϊν. Χτον Υίνακα 1 φαίνεται ςε ποια πεδία κινοφνται οι ΒΔ ςτθν Αϋ Γυμναςίου, 
που γίνονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Χχολικι Ξοινωνικι Ηωι (ΧΞΗ), ενϊ ςτον 
Υίνακα 2 φαίνεται θ κεματολογία των ΒΔ ςτθ Βϋ Γυμναςίου. 
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Υίνακασ 1 

 
Υίνακασ 2 

 
Υαρατθρείται πωσ μόνο το 70% των ΒΔ ςτθν Αϋ Γυμναςίου κινοφνται μζςα ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν, ενϊ παράλλθλα τα κζματα που ζχουν ζναν κοινωνικό 
προςανατολιςμό, με ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία, τθν ανεκτικότθτα, τθ ςυνεργαςία κ.α. 
κερδίηουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν, πράγμα κα λζγαμε 
φυςικό και αναμενόμενο, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των εφιβων ςτα 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα. Χτθ Βϋ Γυμναςίου μόνο το 41% των ΒΔ ςτο πεδίο Φφςθ και 
Άκλθςθ ζχει ςχζςθ με τον Ακλθτιςμό, ενϊ ςτον τομζα του Υολιτιςμοφ και των  
Δραςτθριοτιτων Ψζχνθσ το ποςοςτό που ςχετίηεται με το Υρόγραμμα Χπουδϊν 
αναβαίνει ςτο 70%. Υαρακάτω κα δοφμε ότι μζςω τθσ ποιοτικισ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προκφπτουν ενδεχόμενεσ ερμθνείεσ για τα παραπάνω ςτοιχεία. 
Χτον πίνακα 3 παρουςιάηεται θ κεματολογία των ΕΕ. 
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Υίνακασ 3 

 

Βλζπουμε εδϊ ότι τα κζματα τα οποία επιλζγονται ζχουν ζναν ζντονα τοπικό 
χαρακτιρα, μζςω των τοπικϊν εκίμων και παραδόςεων κακϊσ και μζςω 
περιβαλλοντικϊν δράςεων. Πε εξ ίςου ιςχυρι παρουςία υπάρχουν κζματα με 
επιςτθμονικό χαρακτιρα, που ςυνδζεται ενδεχομζνωσ με τισ επιςτθμονικζσ 
ανθςυχίεσ των μακθτϊν των Ουκείων μπροςτά και ςτθ διαδικαςία τθσ λιψθσ 
απόφαςθσ για το μελλοντικό επάγγελμα. Ωςτόςο θ ποιοτικι επεξεργαςία του υλικοφ 
δείχνει μια μικρι ακόμα ςφνδεςθ των ΕΕ με τα τοπικά και τα επίκαιρα κζματα. Υαρά 
τισ κεωρθτικζσ κατευκφνςεισ, φαίνεται πωσ θ δυςκολία να εξειδικεφςουμε τα 
ερωτιματα ςτα τοπικά πλαίςια και να αναηθτιςουμε απαντιςεισ ςτα τοπικά 
προβλιματα είναι ακόμα ιςχυρι.  
2. Χχετικά με τθ ςυμμετοχι των ειδικοτιτων των εκπαιδευτικϊν, αξίηει να 
παρατθριςουμε τα εξισ: ςτισ ΒΔ υπάρχει ζντονθ παρουςία των κλάδων των 
γυμναςτϊν  ΥΕ11, των πλθροφορικϊν ΥΕ19-20, των εκπαιδευτικϊν καλλιτεχνικϊν 
ΥΕ8 και των οικονομολόγων ΥΕ9, πράγμα αναμενόμενο ωσ ζνα βακμό, αφοφ ειδικά 
για τθ Βϋ Γυμναςίου απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ. Χτισ ΕΕ ςυναντϊνται όλεσ 
οι ειδικότθτεσ με ζντονθ παρουςία φιλολόγων ΥΕ2, παρά τον κεςμικό περιοριςμό, 
ίςωσ και λόγω τθσ νθςιωτικισ ιδιαιτερότθτασ τθσ ΥΔΕ Ροτίου Αιγαίου. Βαςικότερθ 
παρατιρθςθ, ωςτόςο, είναι θ ανάγκθ να ανατίκενται οι ΒΔ και οι ΕΕ ςε 
εκπαιδευτικοφσ που επιλζγουν να τισ αναλάβουν και όχι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που 
δεν ςυμπλθρϊνουν ωράριο, αφοφ οι τζτοιεσ δράςεισ και παρεμβάςεισ απαιτοφν 
ενεργό οργανωτικι, κακοδθγθτικι ακόμα και ςυναιςκθματικι εμπλοκι του 
εκπαιδευτικοφ, κι επομζνωσ απαιτείται ο ίδιοσ να το επικυμεί. 
3. Από τθν ποιοτικι επεξεργαςία του υλικοφ προκφπτουν οριςμζνεσ γενικζσ 
παρατθριςεισ πάνω ςτισ ΕΕ. Φαίνεται πωσ το κζμα προκφπτει ωσ ενδιαφζρον κυρίωσ 
των εκπαιδευτικϊν και όχι των μακθτϊν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 100% των 
κεμάτων των εργαςιϊν που κακοδθγικθκαν από μακθματικοφσ είχαν ςτον τίτλο τθ 
λζξθ «μακθματικά» ι κάποια απολφτωσ ςχετικι πχ «γεωμετρία» κλπ. Επίςθσ είναι 
ςυχνό το φαινόμενο να αποτελεί κζμα τθσ εργαςίασ, το αντικείμενο των 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι των γενικότερων επιςτθμονικϊν ενδιαφερόντων του 
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εκπαιδευτικοφ. Χχετικά με τθ ςφνδεςθ των εργαςιϊν και των δράςεων με τα τοπικά 
ηθτιματα, ακόμα και εκεί όπου εκδθλϊνεται ζνα τζτοιο τοπικό ενδιαφζρον, είναι 
ςυχνά ανεπίκαιρο και τυποποιθμζνο (χοροί, διατροφι). Αντίκετα δεν φαίνεται να 
απαςχολοφν τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ τα τοπικά προβλιματα (περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, πολιτιςτικά, ςυγκοινωνιακά κλπ), κι όπου αυτό γίνεται περιορίηεται ςε μια 
απλι καταγραφι και δεν προχωρά ςε διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ λφςεων ι/και 
παρεμβάςεων. Χτο ίδιο πλαίςιο, ςπάνια διατυπϊνεται με ςαφινεια ζνα ςυγκεκριμζνο 
ερευνθτικό ερϊτθμα, όπωσ οφείλει να ζχει θ ΕΕ. Ψο ερευνθτικό ερϊτθμα ςτισ 
περιςςότερεσ ΕΕ δεν υπάρχει. Υολφ περιςςότερο δεν ςυνδζεται με τοπικά κζματα 
παρά μόνο ςε ζνα ποςοςτό 25% περίπου. Σ δε ςτόχοσ ςε κάκε ΕΕ και ΒΔ είναι 
ςπανίωσ διατυπωμζνοσ με ςαφινεια και με τρόπο που να είναι μετριςιμο το 
αποτζλεςμα τθσ επίτευξισ του. Είναι ςυνικωσ γενικόσ, αςαφισ, ευκαιριακόσ, 
αςφνδετοσ με ανάγκεσ εκπαιδευτικζσ ι/και τοπικζσ. Επιπλζον θ δόμθςθ και θ 
διατφπωςθ των υποερωτθμάτων, υποτάςςεται ςτθν ευκολία τθσ διαχείριςθσ του 
κζματοσ και όχι ςτθν ανάγκθ να επιλυκεί ζνα πρόβλθμα. Υαράλλθλα, θ ζλλειψθ 
χρόνου, θ απειρία ςτθν κακοδιγθςθ τζτοιων εργαςιϊν, θ ελλιπισ επιμόρφωςθ, θ 
αδυναμία διαχείριςθσ αξιόπιςτων πθγϊν και του διαδικτφου, αλλά κυρίωσ θ 
αντίφαςθ με το υπόλοιπο ςυντθρθτικό, δαςκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 
αποδυναμϊνουν τθ δυναμικι των ΕΕ και των ΒΔ και κινδυνεφουν να τισ μετατρζπουν 
ςε διεκπεραιωτικζσ διαδικαςίεσ. 
4. Από τθν ποιοτικι επεξεργαςία του υλικοφ προκφπτουν επίςθσ οριςμζνεσ γενικζσ 
παρατθριςεισ πάνω ςτισ ΒΔ. Υαρατθρείται παρζκκλιςθ από τα Υρογράμματα 
Χπουδϊν (ΥΧ), θ οποία φαίνεται να γίνεται για να καλφψει ανάγκεσ των 
εκπαιδευτικϊν ςτισ περιπτϊςεισ που οι ίδιοι δεν αιςκάνονται αςφαλείσ να 
ανταποκρικοφν ςε ζνα  ΥΧ το οποίο δεν ςχετίηεται με το γνωςτικό τουσ αντικείμενο 
και για το οποίο δεν ζχουν επιμορφωκεί. Υαρατθρείται επίςθσ ζνασ προςανατολιςμόσ 
ςτθν εκπόνθςθ εργαςίασ, ενϊ οι ΒΔ εμπεριζχουν κυρίωσ τθν ζννοια τθσ βιωματικισ 
δράςθσ που πρζπει να αναπτφξουν οι μακθτζσ ςτθ ςχολικι ι/και τθν ευρφτερθ 
κοινότθτα. Θ αμθχανία να οργανϊςουμε και να κακοδθγιςουμε μακθςιακζσ δράςεισ 
οδθγεί ςτθν πραγματικότθτα ςτθν ακφρωςθ τθσ βιωματικότθτασ και ςυντθρεί τθν 
υπάρχουςα κατάςταςθ.  Ξαι εδϊ, ςε επίπεδο ςτόχων υπάρχει ςε μεγάλο βακμό 
αςάφεια, ενϊ ςε πολφ λίγεσ περιπτϊςεισ γίνεται αναφορά ςτισ ανάγκεσ (των μακθτϊν 
ι/και τθσ κοινότθτασ) που ζρχονται να καλφψουν. Χυχνά επίςθσ δεν υπάρχει 
ςυγκεκριμζνο κζμα, και απλϊσ γίνεται μια αναπαραγωγι προγράμματοσ ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων. Χχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ οι ιδζεσ τθσ 
ςυμμετοχικότθτασ, τθσ κριτικισ ςτάςθσ, του εκελοντιςμοφ, τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ 
υπάρχουν ςε υπολογίςιμο βακμό κυρίωσ ςτισ ΒΔ τθσ Α Γυμναςίου, μζςω του ΥΧ τθσ 
ΧΞΗ, πράγμα που εκφράηεται κετικά και μζςω των ςχολίων των εκπαιδευτικϊν 
ςχετικά με τθν αλλαγι ςτάςεων, ςυμπεριφορϊν, ακόμα και επιδόςεων των μακθτϊν 
τουσ μετά τισ αναπτυςςόμενεσ δράςεισ. Ωςτόςο, με βάςθ όςα ζχουμε ιδθ αναφζρει, 
θ πορεία αυτι δεν ολοκλθρϊνεται ςτισ επόμενεσ τάξεισ και ςτο Οφκειο.  

Ωςτόςο, παρά τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα που επιςθμαίνουμε, κεωροφμε 
ότι θ κατάργθςθ των βιωματικϊν δράςεων ςτα Γυμνάςια ωσ κεςμοκετθμζνων 
αντικειμζνων ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, αποτελεί αρνθτικι εξζλιξθ, αφαιρεί 
δυνατότθτεσ για διακεματικι και βιωματικι μάκθςθ και «επιςτρζφει» τθ ςχολικι 
μονάδα ςτον χρόνιο εςωςτρεφι προςανατολιςμό τθσ, ακυρϊνοντασ τισ όποιεσ 
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ευκαιρίεσ διαςφνδεςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τα κοινωνικά δρϊμενα 
τοπικά και ευρφτερα. 

 

5. Συμπεράςματα - προτάςεισ  

Είμαςτε ακόμα μακριά από τθν ουςιαςτικι διαςφνδεςθ ςχολείου και τοπικισ 
κοινωνίασ μζςω των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν και για αμοιβαίο όφελοσ. Ψο ερϊτθμα 
που μπορεί να προκφψει είναι κατά πόςο είναι εφικτό, ςτο ςθμερινό ςχολείο, να 
γίνουν βιματα ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. Θ απάντθςθ είναι ναι, αν λάβουμε υπόψθ τα 
όςα αναφζρκθκαν κατά το ςχολιαςμό των αποτελεςμάτων ςχετικά με τον ρόλο και τθ 
κζςθ των ΕΕ και των ΒΔ μζςα ςτο ςχολείο και αν κεωριςουμε ότι και ςε αυτό το 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα το ςχολείο δεν περιορίηεται από τα κάγκελα και τον αυλόγυρο, 
αλλά ζχει ωσ πεδίο μελζτθσ και δράςθσ όλθ τθν τοπικι κοινωνία. Απαιτείται 
επομζνωσ ζνα πζραςμα από τθν εκπαίδευςθ όπωσ τθ γνωρίηουμε ςε αυτό που λζμε 
«Community Education»  (Εκπαίδευςθ των Ψοπικϊν κοινωνιϊν), που αγκαλιάηει  
όλουσ τουσ πολίτεσ μζςα από τθν τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ και τθ δια βίου 
μάκθςθ. 

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι είναι πολφ ςθμαντικι: 
* θ υψθλι ποιότθτα του ςχολικοφ  περιβάλλοντοσ  με ςχολεία ςφγχρονα και αςφαλι  
* θ πρόςβαςθ και προςπελαςιμότθτα ςε όλουσ τουσ ςχολικοφσ χϊρουσ από μακθτζσ 
με αναπθρία  
* θ διακεματικι – διεπιςτθμονικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ και ομαδοςυνεργατικι 
και διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία  
* θ  ςτιριξθ και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ ενόσ ολοιμερου ςχολείου 
* θ ανάπτυξθ προγραμμάτων  κερινισ απαςχόλθςθσ των μακθτϊν με χριςθ των 
ςχολικϊν χϊρων 
* θ ανάπτυξθ προγραμμάτων  επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 
* θ ανάπτυξθ προγραμμάτων  επιμόρφωςθσ γονζων και ςυμβουλευτικισ γονζων και 
μακθτϊν 
* θ ανάπτυξθ προγραμμάτων  ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ 
* θ δθμιουργία παρατθρθτθρίου κοινωνικϊν προβλθμάτων, ϊςτε οι παρεμβάςεισ να 
γίνονται ςχεδιαςμζνα (π.χ. ςχολικι βία και εκφοβιςμόσ) 
* θ υλοποίθςθ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με αξιοποίθςθ του 
φυςικοφ, του ανκρωπογενοφσ και του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  
* θ ενίςχυςθ των Ξζντρων Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, και θ ίδρυςθ Ξζντρων 
Ωποςτιριξθσ Εκπαιδευτικοφ  Ζργου 
* θ εκπόνθςθ και εφαρμογι  παρεμβάςεων με ςτόχο τθν προςαρμογι των κεντρικϊν 
αναλυτικϊν προγραμμάτων ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ 
* θ δθμιουργία Ξζντρων πλθροφόρθςθσ για μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ 
ςχετικά με κζματα εκπαίδευςθσ  
* θ αναηιτθςθ και εφαρμογι ςφγχρονου πλαιςίου χρθματοδότθςθσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ  
* θ αξιοποίθςθ και ουςιαςτικι λειτουργία όλων των Κεςμικϊν ςυλλογικϊν οργάνων 
* θ αξιοποίθςθ των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων 
* θ ςφνδεςθ τοπικισ ανάπτυξθσ και εκπαίδευςθσ 
* θ ανάπτυξθ Υρογραμμάτων Δια βίου Πάκθςθσ. 
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Θ μουςικι που ακοφν οι ζφθβοι/εσ ςτθν Ελλάδα και το 
μάκθμα τθσ Μουςικισ ςτο Γυμνάςιο: μια ςχζςθ υπό 

διαπραγμάτευςθ 
  

Καροφμπαλθ Ευγενία  
Εκπαιδευτικόσ Μουςικισ, 1ο Γυμνάςιο Ναυπάκτου 

jennykaroumpali@hotmail.com  
 
 

Περίλθψθ 
 
Στθν παροφςα ειςιγθςθ ερευνάται θ δυνατότθτα ζνταξθσ τθσ μουςικισ που ακοφν οι 
ζφθβοι/εσ ςτο μάκθμα τθσ μουςικισ ςτο Γυμνάςιο ςτον ελλαδικό χϊρο, κακϊσ θ 
ςχολικι μουςικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να απαγκιςτρωκεί από 
πρακτικζσ του παρελκόντοσ και να προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα 
των ςφγχρονων εφιβων. Θ χριςθ τθσ μουςικισ που ακοφν οι ζφθβοι/εσ ςτο μάκθμα 
τθσ μουςικισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα κάνει τθ μάκθςθ 
αποτελεςματικότερθ. 

 
1. Ειςαγωγι  

Θ μουςικι ωσ ςχολικό μάκθμα ςυγκαταλζγεται ςτα λιγότερο αγαπθτά 
μακιματα από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ (Mills, 1997; Green, 2005). Σ κυριότεροσ λόγοσ 
για τον οποίο ςυμβαίνει αυτό είναι το γεγονόσ ότι θ μουςικι του ςχολείου 
περιλαμβάνει μουςικοφσ πολιτιςμοφσ και υιοκετεί τρόπουσ διδαςκαλίασ τελείωσ 
διαφορετικοφσ από αυτοφσ που χαρακτθρίηουν τθν εξωςχολικι μουςικι (Boal-
Palheiros & Hargreaves, 2001). Υαρά τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κοινωνικι, 
εκπαιδευτικι και μουςικι πραγματικότθτα, θ μουςικι εκπαίδευςθ ακολουκεί 
πρακτικζσ από το παρελκόν (Regelski & Gates, 2009), με μία από αυτζσ να είναι θ 
περιοριςμζνθ χριςθ τθσ μουςικισ που ακοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςτο μάκθμα τθσ 
μουςικισ. 
 

2. Αποςαφινιςθ εννοιϊν. Οριςμόσ δθμοφιλοφσ μουςικισ/popular music 
και είδθ αυτισ 

 
Χτθν παροφςα εργαςία κα ορίηεται ωσ popular music/δθμοφιλισ μουςικι μία 

ομάδα μουςικϊν ειδϊν, τα οποία κεωροφνται κατϊτερθσ αξίασ και πολυπλοκότθτασ 
ςε ςχζςθ με τθν ζντεχνθ ευρωπαϊκι μουςικι και είναι προςιτά ςε ςθμαντικό τμιμα 
του πλθκυςμοφ που δεν ζχει κάποια ςθμαντικι μουςικι παιδεία (Middleton & 
Manuel, 2010). Ξακϊσ ο όροσ popular music/δθμοφιλισ μουςικι περιλαμβάνει 
πλθκϊρα μουςικϊν ειδϊν κα γίνεται ιδιαίτερθ μνεία ςε είδθ αυτισ κατά περίςταςθ. 

Σι ζφθβοι/εσ ςτο διεκνι χϊρο ακοφν ωσ επί το πλείςτον ςφγχρονα 
διεκνοποιθμζνα δθμοφιλι τραγοφδια (τραγοφδια των μουςικϊν ειδϊν: pop, rock, hip-
hop και άλλα τα οποία ακοφγονται ανά τθν υφιλιο) (LeBlanc et al, 1996) και οι 
ζφθβοι/εσ ςτο ελλαδικό χϊρο ακοφν επίςθσ και ςφγχρονα ελλθνικά δθμοφιλι 

mailto:jennykaroumpali@hotmail.com
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τραγοφδια (τραγοφδια των μουςικϊν ειδϊν: ελλθνικά λαϊκά, pop, rock, hip-hop και 
άλλα τα οποία είναι δθμιουργϊν και ερμθνευτϊν/τριϊν ελλθνικισ καταγωγισ, 
γραμμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ακοφγονται ωσ επί το πλείςτον ςτον ελλαδικό 
χϊρο και από άτομα του απόδθμου ελλθνιςμοφ) (Papapanagiotou, 1998). Γι’ αυτόν 
ακριβϊσ τον λόγο, ςτθν παροφςα ειςιγθςθ με τον όρο μουςικι που ακοφν οι 
ζφθβοι/εσ κα ορίηονται τα ςφγχρονα διεκνοποιθμζνα δθμοφιλι τραγοφδια (2000-) 
(όταν γίνεται λόγοσ για το διεκνι χϊρο) και επιπρόςκετα τα ςφγχρονα ελλθνικά 
δθμοφιλι τραγοφδια (2000-) (όταν γίνεται λόγοσ για τον ελλαδικό χϊρο).  

 

3. Μουςικζσ προτιμιςεισ των εφιβων 
 

Ενϊ θ παιδικι θλικία χαρακτθρίηεται από μία κετικι ανταπόκριςθ ςτα 
περιςςότερα μουςικά ερεκίςματα, ςτθν εφθβεία είναι αρεςτι κατά κφριο λόγο θ 
μουςικι που απευκφνεται ςτο εφθβικό/νεανικό κοινό (ςφγχρονα διεκνοποιθμζνα και 
ελλθνικά δθμοφιλι τραγοφδια) και πολφ λιγότερο αρεςτά για μουςικά είδθ που 
αντιςτοιχοφν ςε κοινό ενθλίκων (LeBlanc et al, 1996; Υαπαπαναγιϊτου, 2006). Θ 
μουςικι που απευκφνεται ςτο εφθβικό/νεανικό (ςφγχρονα διεκνοποιθμζνα και 
ελλθνικά δθμοφιλι τραγοφδια) ζχει ςυμβολικό ρόλο: ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικισ τουσ εικόνασ (Harter, 1999) και ςτθν ςυναιςκθματικι ανεξαρτθςία από 
τουσ γονείσ τουσ (Hall & Whannel, 1990; Lull, 1992), τα οποία αποτελοφν αναπτυξιακά 
χαρακτθριςτικά τθσ εφθβείασ. 

 

4. Θ δθμοφιλισ μουςικι/popular music ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Μουςικισ Αγωγισ 
 

Χτο ιςχφον Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογράμματοσ Χπουδϊν Πουςικισ 
Αγωγισ (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. Πουςικισ Αγωγισ εφεξισ) δεν γίνεται άμεςθ αναφορά ςτθ χριςθ 
μουςικισ που ακοφν οι ζφθβοι/εσ. Χτουσ ειδικοφσ ςκοποφσ του μακιματοσ τθσ 
Πουςικισ ςτο Γυμνάςιο ςυγκαταλζγεται μεταξφ άλλων «…να καλλιεργιςουν *οι 
μακθτζσ/τριεσ+ τθν ικανότθτά τουσ να αξιολογοφν και να επιλζγουν ςυνκζςεισ τθσ 
λαϊκισ και ελαφράσ μουςικισ…» (Ελλθνικι Δθμοκρατία, 2003: 345). Εδϊ κα 
μποροφςε να τεκεί εξισ ερϊτθμα: οι μακθτζσ/τριεσ δεν κα πρζπει «να καλλιεργιςουν 
τθν ικανότθτά τουσ να αξιολογοφν και να επιλζγουν ςυνκζςεισ» κάποιων άλλων ειδϊν 
popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ πλθν «τθσ λαϊκισ και ελαφράσ μουςικισ»; Κα 
πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν ότι θ περιγραφι των ειδικϊν ςκοπϊν του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. 
Πουςικισ Αγωγισ διακρίνεται από αςάφεια και αοριςτία, ενϊ ςε πολλά ςθμεία ο 
τρόποσ διατφπωςθσ των ειδικϊν ςκοπϊν  του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. Πουςικισ Αγωγισ είναι 
ακατάλθπτοσ (Ξοκκίδου, 2006: 260-261). 
 

5. Θ δθμοφιλισ μουςικι/popular music ςτα ςφγχρονα ςχολικά 
εγχειρίδια του γυμναςίου 
 

Ενϊ ςτο βιβλίο μακθτι τθσ Β’ τάξθσ (Δθμθτρακοποφλου κ.ά., 2010δ) δεν υπάρχει 
καμία αναφορά ςε κάποιο είδοσ  popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ, ςτο βιβλίο 
μακθτι τθσ Γ’ τάξθσ (Δθμθτρακοποφλου κ.ά., 2010α) γίνονται αναφορζσ για διάφορα 
είδθ popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ. 
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Υαρατίκεται πίνακασ με τα είδθ ςτα οποία ανικουν τα popular/δθμοφιλι 
τραγοφδια τα οποία αναφζρονται ςτα ςχολικά εγχειρίδια του μακιματοσ τθσ 
μουςικισ ςτο Γυμνάςιο. 
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Χφγχρονα ελλθνικά δθμοφιλι τραγοφδια 2000- 1 0 2 1 0 

Χφγχρονα διεκνοποιθμζνα δθμοφιλι τραγοφδια 
2000- 

0 0 0 0 0 

Χφγχρονα ελλθνικά δθμοφιλι τραγοφδια 1980-1999 10 2 0 3 1 

Χφγχρονα διεκνοποιθμζνα δθμοφιλι τραγοφδια 
1980-1999 

0 1 0 0 1 

Διεκνοποιθμζνα δθμοφιλι τραγοφδια -1979 9 2 0 8 (+1) 
μεταφραςμζνο 
ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα 

3 

Ζντεχνα τραγοφδια δεκαετιϊν 1960-1970 8 6 5 18 0 

Οαϊκά τραγοφδια 3 2 0 1 0 

Φεμπζτικα τραγοφδια 10 0 2 5 0 

Ελαφρά Πουςικι 2 0 3 1 0 

Jazz 0 0 0 4 (+1 από 
ελλθνικι jazz) 

0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιςτα τραγοφδια από τθ 
μουςικι που ακοφν οι ζφθβοι/εσ (ςφγχρονα ελλθνικά και διεκνοποιθμζνα δθμοφιλι 
τραγοφδια από το 2000 και μετά). 

 

6. Απόψεισ για τθ χριςθσ τθσ μουςικισ που ακοφν οι ζφθβοι/εσ ςτο 
μάκθμα τθσ μουςικισ 
 

Χτθν βιβλιογραφία υπάρχουν απόψεισ υπζρ τθσ χριςθσ μουςικισ που ακοφν οι 
ζφθβοι/εσ αναπτφςςοντασ τθν εξισ επιχειρθματολογία: 

 Θ μουςικι αυτι είναι πιο δθμιουργικι και τθν απολαμβάνουν οι 
μακθτζσ/τριεσ περιςςότερο, κακϊσ είναι μζροσ τθσ δικισ (νεανικισ) τουσ 
κουλτοφρασ (Giddings, 2008). 

 Αγνοϊντασ τισ μουςικζσ προτιμιςεισ και ταυτότθτεσ των μακθτϊν/τριϊν 
εμποδίηονται οι μακθτζσ/τριεσ να δείξουν τισ μουςικζσ ικανότθτεσ που 
πραγματικά διακζτουν (Green, 2008). 

 Ξακϊσ το μουςικό περιβάλλον των μακθτϊν/τριϊν αποτελείται κυρίωσ 
από popular musi/δθμοφιλι μουςικι, οι εκπαιδευτικοί μουςικισ κα πρζπει 
να τθ χρθςιμοποιοφν ωσ αφετθρία για τθ διαμόρφωςθ κριτικισ ςκζψθσ 
(Ponick, 2000). 

 Σι  μακθτζσ/τριεσ εμπλζκονται ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και 
δεςμεφονται περιςςότερο όταν θ μουςικι ανικει ςτα προςφιλι προσ 
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αυτοφσ είδθ, δθλαδι είδθ popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ (Isbell, 
2007). 

 Εφόςον κάκε μουςικι δθμιουργείται από τα ίδια ςτοιχεία (μελωδία, 
ρυκμό. αρμονία κ.α.), χρθςιμοποιϊντασ τα (φυςικά) με διαφορετικό τρόπο, 
τότε μπορεί κάκε είδοσ μουςικισ να χρθςιμοποιθκεί για να διδαχτοφν 
αυτά τα ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ popular 
music/δθμοφιλοφσ μουςικισ (Ponick, 2000). 

 Θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι μπορεί να ενκαρρφνει τθ φανταςία 
τθν εφευρετικότθτα και τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/τριϊν (Minott, 
2008) 

Από τθν άλλθ πλευρά, μερίδα εκπαιδευτικϊν μουςικισ τάςςονται κατά τθσ 
popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ ςτο μάκθμα τθσ μουςικισ ζχοντασ τα εξισ 
επιχειριματα: 

 H popular music/δθμοφιλισ μουςικι κεωρείται μουςικι των κατϊτερων 
τάξεων και επομζνωσ δεν μπορεί να αποτελζςει αποδεκτό υλικό 
διδαςκαλίασ (Humphreys, 2004). 

 Ψο περιεχόμενο κάποιων ςτίχων popular/δθμοφιλϊν τραγουδιϊν 
κεωρείται από κάποιουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ ακατάλλθλο (Green, 2002).  

 Σ χρόνοσ του ςχολείου πρζπει να αφιερϊνεται μόνο ςε μουςικι που οι 
μακθτζσ διαφορετικά δε κα βίωναν ςτθ ηωι τουσ, κακϊσ  οι μακθτζσ/τριεσ 
εκτίκενται ςυνεχϊσ ςτθν popular music/δθμοφιλι μουςικι (Hebert & 
Campbell, 2000  Ponick, 2000). 

 Τταν θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι που χρθςιμοποιείται δεν αρζςει 
ςε κάποιουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ, δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν τάξθ 
(Green, 2002). 

 Υολλοί/ζσ εκπαιδευτικοί δυςκολεφονται να ζχουν ςυνεχι ενθμζρωςθ ςτα 
ςφγχρονα είδθ popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ (Green, 2002). 

 

7. Διδακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ μουςικισ που ακοφν οι ζφθβοι/εσ 
 

Θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι και κατ’ επζκταςθ θ μουςικι που ακοφν οι 
ζφθβοι/εσ προςεγγίηεται τόςο με πρακτικζσ τυπικισ διδαςκαλίασ (Green, 2006; 
Green, 2008) όςο και με πρακτικζσ άτυπθσ διδαςκαλίασ (Green, 2008). 
 

8. Εφαρμογζσ τθσ δθμοφιλοφσ μουςικισ ςτθ διδαςκαλία 
 

Χτον διεκνι χϊρο υπάρχουν εφαρμογζσ τθσ popular music/δθμοφιλοφσ 
μουςικισ και κατ’ επζκταςθ τθσ μουςικισ που ακοφν οι ζφθβοι/εσ ςτθ διδαςκαλία οι 
οποίεσ βαςίηονται είτε ςε άτυπεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (Green, 2008; Green, 2006; 
Giddings, 2008; Evelein, 2006; Farish, 2009)  είτε ςε τυπικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ 
(Winter, 2004; Kertz-Welzel, 2005; Thompson, 2007; Vagi, 2010) είτε ςε μίξθ τυπικϊν 
και άτυπων μεκόδων διδαςκαλίασ (Buzza, 2009). 

Χτον ελλαδικό χϊρο θ χριςθ ςφγχρονων δθμοφιλϊν (διεκνοποιθμζνων και 
ελλθνικϊν) τραγουδιϊν από εκπαιδευτικοφσ μουςικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
είναι εξαιρετικά περιοριςμζνθ (Ξτενιαδάκθ, 2009). Υαρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποιεσ 
εφαρμογζσ οι οποίεσ βαςίηονται είτε ςε τυπικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (Ξαροφμπαλθ, 
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2005, 2009, 2011α, 2011β, 2012, 2014; Υερακάκθ, 2014), είτε ςε μίξθ τυπικϊν και 
άτυπων μεκόδων διδαςκαλίασ (Ξαροφμπαλθ, 2008).  
 

9. Συηιτθςθ 
 

Θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτο μάκθμα 
τθσ μουςικισ ωσ εργαλείο για τθν επίτευξθ διαφόρων ςτόχων (π.χ. τραγοφδι με τονικι 
ακρίβεια, κατανόθςθ βαςικϊν ςτοιχείων τθσ μορφολογίασ τθσ μουςικισ, καλλιζργεια 
κριτικισ ςκζψθσ και άλλοι), παρά τα επιχειριματα για το αντίκετο, κακϊσ: 
 Τταν θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι ειςζρχεται ςτο μάκθμα, μπορεί να 

εξεταςτεί από διαφορετικι οπτικι γωνία, δθλαδι να εξεταςτεί για τον 
ιδιαίτερο χαρακτιρα όπωσ επίςθσ και για τα χαρακτθριςτικά που τθν κάνουν 
αρεςτι ςτουσ/ςτισ εφιβουσ. Θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι μπορεί να 
βιωκεί διαφορετικά ςτο ςχολείο απ’ ό,τι ζξω από αυτό. Ππορεί να εκτελεςτεί 
με διάφορουσ τρόπουσ και να εξεταςτεί αναλυτικά για τα ςτοιχεία τθσ 
μουςικισ και τουσ ςτίχουσ τθσ με τρόπουσ που δεν λαμβάνονται υπόψθ όταν θ 
ακρόαςθ δεν γίνεται μεκοδευμζνα (Hebert & Campbell, 2000). 

 Τταν οι εκπαιδευτικοί μουςικισ δζχονται ςτο μάκθμα τισ μουςικζσ που ακοφν 
οι μακθτζσ/τριζσ τουσ, τότε και οι μακθτζσ/τριεσ γίνονται πιο δεκτικοί/ζσ ςτισ 
μουςικζσ που φζρνουν ςτο μάκθμα οι εκπαιδευτικοί μουςικισ (Hargreaves & 
North, 1997). 

Θ χριςθ τθσ μουςικισ που ακοφν οι ζφθβοι/εσ είναι ςυμβατι με τθν ελλθνικι 
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα κακϊσ: 
 Tο Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. Πουςικισ Αγωγισ κα πρζπει να εφαρμόηεται «με ευελιξία, ζτςι 

ϊςτε οι μουςικζσ δραςτθριότθτεσ να ανταποκρίνονται ςτουσ τελικοφσ ςτόχουσ, 
που προβλζπονται ςε κάκε επίπεδο εκπαίδευςθσ» (Ελλθνικι Δθμοκρατία, 
2003: 349).  

 Ψα ςχολικά εγχειρίδια τθσ μουςικισ του Γυμναςίου μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ οδθγοί και ευρφτερα βιβλία αναφοράσ χωρίσ αυτά να 
είναι δεςμευτικά για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ μουςικισ (Χταυρίδθσ κ.ά., 2011γ 
Δθμθτρακοποφλου κ.ά., 2010γ; Δθμθτρακοποφλου κ.ά., 2010ςτ) 

Για να γίνει αποτελεςματικι, όμωσ, θ χριςθ τθσ popular music/δθμοφιλοφσ 
μουςικισ (ειδικά όταν χρθςιμοποιοφνται άτυπεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ τθσ) κα 
πρζπει να υπάρχουν και οι απαραίτθτεσ υποδομζσ (αίκουςα μουςικισ και ςχετικά 
μουςικά όργανα). Υαρά το γεγονόσ ότι ςτθν Ελλάδα το μάκθμα τθσ μουςικισ «ζχει 
κατεξοχιν χαρακτιρα εργαςτθριακό» (Ελλθνικι Δθμοκρατία, 2003: 352), ζνα μεγάλο 
μζροσ των δθμοςίων γυμναςίων δεν διακζτει οφτε αίκουςα μουςικισ οφτε μουςικά 
όργανα, που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ/τριεσ (Ξτενιαδάκθ, 2009). 

Επιπρόςκετα θ αποτελεςματικι χριςθ τθσ popular music/δθμοφιλοφσ μουςικισ 
ωσ εργαλείου επίτευξθσ διαφόρων εκπαιδευτικϊν ςτόχων ςτο ςχολείο προχποκζτει 
τα εξισ: 
 Δεν κα πρζπει να γίνονται αρνθτικά ςχόλια για τθν αξία τθσ (ςε ςχζςθ με άλλα 

μουςικά είδθ). 
 Θ popular music/δθμοφιλισ μουςικι κα πρζπει να αποτελεί ηωτικό μζροσ του 

προγράμματοσ μουςικισ ςχετιηόμενθ με άλλα μουςικά είδθ. Κα πρζπει να 
αποτελεί μζροσ μίασ ποικιλίασ μουςικϊν ειδϊν, για τισ οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ 
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αναπτφςςουν επίγνωςθ μζςα από τθν εκτζλεςθ, ςφνκεςθ, ακρόαςθ και 
αξιολόγθςθ. 

 Σι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να αναπτφξουν επίγνωςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ 
μουςικϊν και εξωμουςικϊν κριτθρίων, τθν αλλθλεπίδραςθ αυτϊν και τον 
ςυςχετιςμό τουσ με τθν popular music/δθμοφιλι μουςικι (Odam, 2004). 

Σι παραπάνω προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία τθσ popular 
music/δθμοφιλοφσ μουςικισ είναι απόλυτα ςυμβατζσ με το Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. Πουςικισ 
Αγωγισ και τθροφνται ςτισ προαναφερκείςεσ εφαρμογζσ τθσ δθμοφιλοφσ μουςικισ 
ςτθ διδαςκαλία. 

Τταν ζνασ/μία εκπαιδευτικόσ μελετά τουσ ςτίχουσ ενόσ popular/δθμοφιλοφσ 
τραγουδιοφ κα πρζπει να ζχει κατά νου τα εξισ: 
 Σι προζφθβοι και οι ζφθβοι ςε αντίκεςθ με τουσ ενιλικεσ ερμθνεφουν τα 

αγαπθμζνα τουσ τραγοφδια από τθ ςκοπιά τθσ αγάπθσ, τθσ φιλίασ, του 
μεγαλϊματοσ/τθσ ανάπτυξθσ, των δυςκολιϊν τθσ ηωισ, τθσ διαςκζδαςθσ, των 
αυτοκινιτων, τθσ κρθςκείασ και άλλων κεμάτων, τα οποία ςχετίηονται με τθν 
κακθμερινι ηωι ενόσ προεφιβου ι  εφιβου (Prinsky & Rosenbaum, 1987: 393) 

 Θ κατανόθςθ και θ ερμθνεία των ςτίχων ενόσ τραγουδιοφ ακολουκεί τθ 
(γενικότερθ) νοθτικι ανάπτυξθ ενόσ ατόμου (Greenfield et al., 1987). 

 Ψο ποιθτικό κείμενο (οι ςτίχοι) ενόσ τραγουδιοφ είναι ςυχνά εςκεμμζνα 
ελλειπτικό και διφοροφμενο πράγμα που ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα και μόνο 
ποιθτικό κείμενο να ζχει πολλζσ και διαφορετικζσ ερμθνείεσ (Greenfield et al., 
1987). 

Ψα προγράμματα παιδαγωγικισ τθσ μουςικισ των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων 
πρζπει να μποροφν να προετοιμάςουν τουσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/μελλοντικοφσ/ζσ 
εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διδάξουν μεταξφ άλλων και τθν popular 
music/δθμοφιλι μουςικι (Δαμουτηίδου, 2010: 99). Επιπρόςκετα τα ελλθνικά 
πανεπιςτιμια κα πρζπει να επιμορφϊςουν για το κζμα αυτό τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ 
μουςικισ που υπθρετοφν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 
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Περίλθψθ 
 
Στο ςφγχρονο ςχολείο και ςτο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, τα 
κόμικσ, γνωςτά και ωσ θ ζνατθ τζχνθ, αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο και ζνα 
ελκυςτικό μζςο διδαςκαλίασ το οποίο ενεργοποιεί το ενδιαφζρον του μακθτι. Θ 
παροφςα εργαςία αφορά μία διδακτικι πρόταςθ για τθ διδαςκαλία του κζματοσ 
“Αςφαλισ Χριςθ Διαδικτφου” με δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ. Για τθν δθμιουργία του 
κομικ ζχει επιλεγεί το εργαλείο Comic Strip Creator. Με τισ κατάλλθλεσ αλλαγζσ θ 
πρόταςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν διδαςκαλία και άλλων αντικειμζνων.  Θ 
εργαςία περιλαμβάνει αξιολόγθςθ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ και εςτιάηει ςτισ 
δυςκολίεσ που προκφπτουν κατά τθν εφαρμογι τθσ κακϊσ επίςθσ προτείνει τρόπουσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: Ψθφιακό κόμικσ, Comic Strip Creator, Αςφαλισ Χριςθ Διαδικτφου 

 
1. Ειςαγωγι 

Σ Β. Χουχομλίνςκι ςτο βιβλίο Το ςχολείο τθσ χαράσ (όπωσ αναφζρεται ςτο 
Υαπαδοποφλου, 1997) χαρακτθριςτικά αναφζρει: «Δϊςτε ςτο παιδί τθ χαρά τθσ 
διανοθτικισ εργαςίασ, τθ χαρά τθσ επιτυχίασ ςτθ μάκθςθ.» (…) «Χωρίσ 
δθμιουργικότθτα, θ μάκθςθ ςυνίςταται μόνο ςτθ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων ςτο μυαλό 
του παιδιοφ.» (…) «Δίχωσ αυτενζργεια αποκλείεται θ ςωςτι αγωγι». Επίςθσ 
ςφμφωνα με τθν κεωρία τθσ διπλισ κωδικοποίθςθσ, θ εικόνα είναι ςθμαντικότερθ 
ςτθ μάκθςθ όταν ςυνοδεφεται από κείμενο και αντίςτροφα (Paivio, 2006). «Δεν 
υπάρχει ςχεδόν κανζνα κζμα το οποίο να μθν μπορεί να παρουςιαςτεί μζςα από το 
ςυγκεκριμζνο Πζςο» (Sidonie Gruenberg, 1944). Επίςθσ θ παιδαγωγικι αξία τθσ 
χριςθσ κόμικ για τθ διδαςκαλία κεμάτων είναι γνωςτι από άλλεσ εργαςίεσ 
(Βαςιλικοποφλου,Φετάλθσ,2008). Τλα τα παραπάνω αποτελοφν επιχειριματα υπζρ 
τθσ χριςθσ τθσ μεκόδου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Είναι πλζον γνωςτό ότι τα 
οφζλθ που αποκομίηουν οι μακθτζσ από τθν διδαςκαλία με δθμιουργία ψθφιακοφ 
κόμικ είναι πολλά, δεδομζνου ότι αποτελεί μια διαδικαςία θ οποία:  

 

 είναι ελκυςτικι και διαςκεδαςτικι.  

 ενιςχφει τθν δθμιουργικότθτα και τθν ενεργι ςυμμετοχι. 

 απαιτεί οι μακθτζσ να καταςκευάςουν μόνοι τουσ τθ γνϊςθ.  

 υποςτθρίηει τθν ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 βοθκάει ςτθν προςζγγιςθ δφςκολων κεμάτων. 

 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πλικοσ κεματικϊν ενοτιτων. 

 βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ.  
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 αποτελεί μια κατανοθτι από τουσ μακθτζσ γλϊςςα (εικόνα, απλό κείμενο). 

 δθμιουργεί βιωματικι και ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ του μακθτι με το μάκθμα 
(«το νιϊκει δικό του»). 
 

Γνωρίηοντασ τα παραπάνω, δθμιουργιςαμε μια πρόταςθ διδαςκαλίασ μζςω 
δθμιουργίασ ψθφιακοφ κόμικ. Ψα κζματα που μασ απαςχόλθςαν είναι: Υϊσ 
αξιολογοφν οι μακθτζσ τθ διδαςκαλία με κόμικ; Υοιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουμε ςτθ 
δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ κόμικ και πϊσ μποροφμε να τισ αντιμετωπίςουμε; Υοφ κα 
βροφμε το ψθφιακό υλικό που απαιτεί θ καταςκευι ενόσ κόμικ; Υϊσ μποροφμε να 
κάνουμε τθν καταςκευι ενόσ ψθφιακοφ κόμικ ακόμα πιο δθμιουργικι διαδικαςία; 
 

2. Διδακτικι Ρρόταςθ με δθμιουργία Ψθφιακοφ κόμικ 

Ψο προσ διδαςκαλία κζμα είναι το «Αςφάλεια Διαδικτφου» και θ πρόταςθ αυτι 
ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία τόςο ςτο  Γυμνάςιο όςο και ςτο Δθμοτικό, ςτο μάκθμα 
τθσ Υλθροφορικισ. Διαρκεί περίπου  6 διδακτικζσ ϊρεσ και με τθν κατάλλθλθ επιλογι 
του κζματοσ το παρόν ςενάριο κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ διδαςκαλία 
οποιουδιποτε γνωςτικοφ αντικειμζνου με εποικοδομθτικό τρόπο. 

Θ παροφςα διδακτικι πρόταςθ αποτελείται από 8 φάςεισ: 
 

 1θ φάςθ: Ξατανόθςθ Δομικϊν Χτοιχείων του κόμικ. 

 2θ φάςθ: Υαρουςίαςθ τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ενόσ κόμικ (επιμζρουσ 
ςτάδια). 

 3θ φάςθ: Υαρουςίαςθ και εξοικείωςθ με το εργαλείο δθμιουργίασ ψθφιακοφ 
κόμικ.  

 4θ  φάςθ: Ειςαγωγι ςτο κζμα «Αςφαλισ Χριςθ Διαδικτφου». 

 5θ φάςθ: Δθμιουργία Χεναρίου και Υίνακα Υεριεχομζνου(storyboard) του κόμικ. 

 6θ φάςθ:  Αναηιτθςθ ι Δθμιουργία και Επεξεργαςία Ψθφιακοφ Ωλικοφ 

 7θ φάςθ: Ξαταςκευι του κόμικ 

 8θ φάςθ: Υαρουςίαςθ και αξιολόγθςθ των κόμικ.  
 

2.1. Κατανόθςθ Δομικϊν Στοιχείων του κόμικ 

Χτθ φάςθ αυτι γίνεται εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα δομικά ςτοιχεία από τα 
οποία αποτελείται ζνα κόμικ κακϊσ και τισ ονομαςίεσ τουσ: Ξαρζ (Frame), Φόντο 
(Background), Ιρωεσ (clipart), Ππαλόνια Διαλόγου (Balloons). Για τον ςκοπό αυτό 
χρθςιμοποιοφνται ζτοιμα κόμικ που παρουςιάηονται ςτουσ μακθτζσ. Θ φάςθ αυτι 
δεν δθμιουργεί δυςκολία ςτουσ μακθτζσ διότι είναι ιδθ εξοικειωμζνοι με τθν ζννοια 
και τθν δομι ενόσ κόμικ. Επίςθσ παρουςιάηονται κάποιοι κανόνεσ όπωσ το ότι 
χρθςιμοποιοφμε κεφαλαία γράμματα και ότι θ φορά ανάγνωςθσ των μπαλονιϊν είναι 
από πάνω προσ τα κάτω. Υαράλλθλα, γίνεται ςυηιτθςθ για τα πνευματικά δικαιϊματα 
του κόμικ (Copyright©) 

 
2.2. Ραρουςίαςθ τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ενόσ κόμικ 

Θ δθμιουργία ενόσ κόμικ περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 

 Δθμιουργία Χεναρίου - Λςτορίασ 
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 Δθμιουργία Υίνακα Υεριεχομζνων του κόμικ (Storyboard)  

 Αναηιτθςθ ι Δθμιουργία και Επεξεργαςία Ψθφιακοφ Ωλικοφ 

 Ξαταςκευι του κόμικ καρζ-καρζ 

 Χφνκεςθ των καρζ ςε ζγγραφο κειμζνου ι παρουςίαςθ 

 Εκτφπωςθ ι Δθμοςίευςθ (προαιρετικά) 
 
2.3 Ραρουςίαςθ και εξοικείωςθ με το εργαλείο δθμιουργίασ ψθφιακοφ κόμικ  

Χτθν παροφςα διδακτικι πρόταςθ ζχει επιλεγεί το εργαλείο δθμιουργίασ 
ψθφιακϊν κόμικ CosyLLab - Comic Strip Creator (www.comicstripcreator.org.) 
Ωπάρχουν και άλλα διακζςιμα εργαλεία και θ επιλογι ζγινε κυρίωσ λόγω των 
παρακάτω πλεονεκτθμάτων του: 

 

 Είναι δωρεάν (απαιτείται μόνο εγγραφι) 

 Δουλεφει τοπικά, δεν απαιτεί ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο  

 Είναι εφχρθςτο και εφκολο ακόμα και για μικρζσ θλικίεσ 

 Υαρζχει βιβλιοκικθ εικόνων.  

 Εξαγωγι ςε μορφι JPG και διαμοιραςμόσ 
 

Χτθ φάςθ αυτι γίνεται παρουςίαςθ του εργαλείου ςτουσ μακθτζσ και ςτθ 
ςυνζχεια τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να ανακαλφψουν μόνοι τουσ τισ δυνατότθτζσ του. 
Για τον ςκοπό αυτό κα προβλθκεί το βίντεο Comic Strip Creator tutorial (2010).  
 

Ψο λογιςμικό παρουςιάηει και κάποιεσ ελλείψεισ οι οποίεσ όμωσ είναι 
αντιμετωπίςιμεσ:  

 Ενδείκνυται μόνο για μικρά κόμικσ, δθλ. με λίγα καρζ. 

 Δεν δίνει τθν δυνατότθτα επεξεργαςίασ ενόσ ιδθ  δθμιουργθμζνου καρζ.  

 Δεν δίνει τθν δυνατότθτα λεηάντασ για τθν αφιγθςθ.  

 Δεν διακζτει  όλουσ τουσ τφπουσ μπαλονιϊν. 
 

2.4. Ειςαγωγι ςτο κζμα «Αςφαλισ Χριςθ Διαδικτφου» 

Χτο ςθμείο αυτό οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με το προσ διδαςκαλία κζμα. Θ 
επαφι αυτι επιτυγχάνεται μζςω: i) καταιγιςμοφ ιδεϊν ii) παρακολοφκθςθ βίντεο 
(http://www.safeline.gr/yliko/binteothiki) iii) εξερεφνθςθ ςχετικϊν πθγϊν ςτο 
διαδίκτυο (www.saferinternet.gr, http://www.pi.ac.cy/InternetSafety). 
 
2.5. Δθμιουργία Σεναρίου και Ρίνακα Ρεριεχομζνου (storyboard) 

 
Αφοφ γίνει θ ςφνκεςθ των ομάδων οι μακθτζσ καλοφνται μζςω φφλλων 

εργαςίασ να εργαςτοφν ομαδικά, να καταγράψουν μια Λςτορία-Χενάριο που να ζχει 
κζμα: «Αςφαλισ Χριςθ Διαδικτφου». Θ Λςτορία κα πρζπει να ζχει τθν μορφι 
διαλόγων και όςο γίνεται λιγότερθ αφιγθςθ. Χτο ςθμείο αυτό οι μακθτζσ κα 
χρειαςτεί να αποφαςίςουν ποιοι κα είναι οι ιρωεσ του κόμικ τουσ και ποια θ πλοκι 
τθσ ιςτορίασ. 

Χτο επόμενο βιμα ηθτείται από τουσ μακθτζσ να φτιάξουν τον πίνακα 
περιεχομζνων (storyboard), όπου οι μακθτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν κάκε καρζ 

http://www.comicstripcreator.org/
http://www.safeline.gr/yliko/binteothiki
http://www.saferinternet.gr/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
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ξεχωριςτά (ςκθνικό, ιρωεσ, διάλογοι κ.ά.). Σ πίνακασ περιεχομζνων του κόμικ, ο 
οποίοσ παρατίκεται παρακάτω, είναι προαιρετικό βιμα, ωςτόςο βοθκάει ςτθ 
μετάβαςθ από το ςενάριο ςτθν καταςκευι των καρζ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6. Αναηιτθςθ ι Δθμιουργία και Επεξεργαςία Ψθφιακοφ Υλικοφ 

Χτο ςθμείο αυτό οι μακθτζσ καλοφνται να βρουν τισ εικόνεσ (ψθφιακό υλικό) 
που κα χρθςιμοποιιςουν ςτο κόμικ τουσ για φόντο και ιρωεσ. Χτθ ςυνζχεια κα 
πρζπει να το επεξεργαςτοφν, αν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Χτο ςθμείο αυτό, 
ςυναντάμε μια ςθμαντικι δυςκολία ςτθν καταςκευι του κόμικ, όπωσ κα αναλφςουμε 
ςτθν ενότθτα 4. Χτθν παροφςα πρόταςθ οι μακθτζσ επζλεξαν εικόνεσ από μια 
ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι (φάκελοσ) που τουσ δόκθκε.  
 

2.7.  Καταςκευι του κόμικ καρζ-καρζ 

Σι μακθτζσ αφοφ ςυλλζξουν όλο το υλικό που απαιτείται για τθν καταςκευι του 
κόμικ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα-ζνα τα καρζ, όπωσ τα είχαν ςχεδιάςει ςτον 
Υίνακα Υεριεχομζνων και να τα αποκθκεφςουν ωσ εικόνεσ (.jpg). 

Ψζλοσ, πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα ζγγραφο ι μια παρουςίαςθ,  όπου κα 
ςυνκζςουν το κόμικ τουσ ειςάγοντασ ζνα-ζνα τα αποκθκευμζνα καρζ. 
 
2.8.  Αξιολόγθςθ των κόμικσ 

Θ εργαςία τθσ κάκε ομάδασ αξιολογικθκε από τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ με χριςθ 
διαβακμιςμζνων κριτθρίων (Φουμπρίκα) (Αλεβυηάκθ,2008), θ οποία παρουςιάηεται  
παρακάτω. Πε τον τρόπο αυτό οι μακθτζσ παίρνουν ανατροφοδότθςθ από τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ κακϊσ και τθ μεταγνϊςθ αυτισ. Θ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ δόκθκε 
ςτουσ μακθτζσ από τθν αρχι, ϊςτε να γνωρίηουν τα κριτιρια με τα οποία κα 
αξιολογθκοφν.  

Ρίνακασ 1: Ρίνακασ Ρεριεχομζνων (Storyboard) του κόμικ 

Αρ. Καρζ  Σκθνι (ποφ-πότε;)  Ιρωεσ (ποιοι;)  Φόντο  Λεηάντα/ Διάλογοι  

Ξαρζ 1      

Ξαρζ 2      

Ξαρζ …      

 

Ρίνακασ 1: Ρίνακασ Ρεριεχομζνων (Storyboard) του κόμικ 

Αρ. Καρζ Σκθνι (ποφ-πότε;) Ιρωεσ (ποιοι;) Φόντο Λεηάντα/ Διάλογοι 

Ξαρζ 1      

Ξαρζ 2      

Ξαρζ …      
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2.9. Αξιολόγθςθ τθσ Διδαςκαλίασ 

Ζνα κζμα που τίκεται  ςτθν παροφςα εργαςία είναι το «Υϊσ αξιολογοφν οι 
μακθτζσ τθν διδαςκαλία με κόμικ». Για να πάρουμε απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό, ςτο 
τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ μοιράςτθκε ςε δείγμα 24 μακθτϊν ζνα ερωτθματολόγιο για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ, το οποίο φαίνεται παρακάτω.  

Ψα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν  αξιολόγθςθ είναι: 

 ςτουσ μακθτζσ κα άρεςε τα ψθφιακά κόμικσ να χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
διδαςκαλία και άλλων μακθμάτων (68/72 πόντουσ).  

 το κόμικ που ζφτιαξαν βοικθςε τουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ 
ςτθν χριςθ Θ/Ω (68/72 πόντουσ).  

 οι μακθτζσ βοθκικθκαν από τθν ομαδικι εργαςία (68/72 πόντουσ).  

 Σι μακθτζσ βρικαν τθ διδαςκαλία με κόμικ διαςκεδαςτικι  (64/72 πόντουσ).  

 θ διαδικαςία καταςκευισ του κόμικ ζκανε τουσ μακθτζσ να νοιϊςουν 
δθμιουργικοί (64/72πόντουσ). 

 

 

 

 

Ρίνακασ 1: Φουμπρίκα Αξιολόγθςθσ των κόμικσ 

 

Ρίνακασ  2: ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ των κόμικσ 
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2.10. Αναηιτθςθ και επεξεργαςία ψθφιακοφ υλικοφ 
 

Ζνα από τα κζματα – δυςκολίεσ που προκφπτουν κατά τθ διδαςκαλία με 
δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ είναι θ αναηιτθςθ και επεξεργαςία ψθφιακοφ υλικοφ. 
Ψίκενται τα παρακάτω ερωτιματα: Υοφ μπορϊ να βρω εικόνεσ για το κόμικσ μου; 
Επιτρζπεται να τισ χρθςιμοποιϊ; Υοιεσ γνϊςεισ απαιτοφνται για τθ ςωςτι 
επεξεργαςία των εικόνων; Ψι ιςχφει με τα πνευματικά δικαιϊματα; Ππορϊ να αλλάηω 
εικόνεσ που ζχω βρει online; Επίςθσ, θ ανεξζλεγκτθ αναηιτθςθ ψθφιακοφ υλικοφ ςτον 
Υαγκόςμιο Λςτό είναι χαοτικι για τουσ μακθτζσ και ενδεχομζνωσ να οδθγεί ςε 
αποτελζςματα ακατάλλθλα για ανθλίκουσ. 

 
2.10.1. Προτεινόμενεσ Λφςεισ 
 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω δυςκολιϊν που αφοροφν το ψθφιακό 

υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ψθφιακό κόμικ προτείνουμε τισ εξισ λφςεισ: 

Ρίνακασ 3: Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ  τθσ Διδαςκαλίασ 
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1θ λφςθ: Σ εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει Λςτότοπουσ που περιζχουν εικόνεσ 

ελεφκερεσ για χριςθ (https://pixabay.com/, http://www.freepik.com/, 

http://www.pics4learning.com/).  

2θ λφςθ: Σ εκπαιδευτικόσ δίνει ζτοιμθ ςυλλογι εικόνων, όπωσ ςτθν παροφςα 

διδακτικι πρόταςθ. Θ λφςθ οδθγεί ςε κόμικ που παρουςιάηουν ομοιομορφία, θ 

δθμιουργικότθτα, θ ενεργι ςυμμετοχι κακϊσ και θ ελευκερία ςτθν ζκφραςθ των 

μακθτϊν περιορίηεται. 

3θ λφςθ: Μιπωσ είναι τελικά καλφτερα να ςχεδιάςουν τισ εικόνεσ οι μακθτζσ; Χτθν 

παροφςα εργαςία υποςτθρίηουμε τθν άποψθ ότι θ δθμιουργία του ψθφιακοφ υλικοφ 

από τουσ ίδιουσ του μακθτζσ αποτελεί τθν πιο δθμιουργικι και αποτελεςματικι λφςθ 

ςτο πρόβλθμα τθσ αναηιτθςθσ ψθφιακοφ υλικοφ.  

2.10.2 Γιατί να επιλζξω τθ ηωγραφικι; 
 

Ηωγραφίηοντασ οι μακθτζσ τισ εικόνεσ του κόμικ αποκομίηουν πολλά οφζλθ 
όπωσ ότι: 

 απογειϊνεται  θ δθμιουργικότθτα και θ ενεργόσ ςυμμετοχι 

 αιςκάνονται το κόμικ περιςςότερο «δικό τουσ» 

 εκφράηουν ςκζψεισ και ςυναιςκιματα 

 αποκτοφν κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ 

 καλλιεργείται θ αιςκθτικι τουσ 

 ενιςχφεται θ αυτοπεποίκθςθ τουσ 

 μακαίνουν να «ςυν-ηωγραφίηουν» 

 ζχουν τα πνευματικά δικαιϊματα των εικόνων και των κόμικ που δθμιοφργθςαν. 
Ωπάρχουν πολλά διακζςιμα εργαλεία που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι 

μακθτζσ για τθν δθμιουργία του ψθφιακοφ υλικοφ(Paint Οογιςμικό Ηωγραφικι των 
Windows,  Tux Paint (http://tuxpaint.org/), Bomomo (http://bomomo.com/), Paint.net 
(http://www.getpaint.net/), Drawing for Children (http://drawing-for-

children.en.softonic.com/), Drawing 4 kids 
(http://www.iatarstudio.com/index.php?p=products&app=drawing_4_kids), Χαρτί, 
μαρκαδόροι, πινζλα, τζμπερεσ κ.α.  
 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Θ δθμιουργία ψθφιακϊν κόμικ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελεί μια 
ενδιαφζρουςα διδακτικι μζκοδο θ οποία αυξάνει τθν δθμιουργικότθτα των μακθτϊν 
και τθν αυτενζργεια. Επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν διδαςκαλία μεγάλθσ 
ποικιλίασ κεμάτων. Θ πλειοψθφία των μακθτϊν αξιολογεί κετικά τθ χριςθ των 
ψθφιακϊν κόμικσ ςτθν διδαςκαλία κακϊσ τθν βρίςκουν διαςκεδαςτικι και 
δθμιουργικι. Ωςτόςο κατά τθν διαδικαςία καταςκευισ ενόσ ψθφιακοφ κόμικ 
ςυναντάμε δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ 
(εικόνεσ) που  κα χρθςιμοποιιςουμε. Σι δυςκολίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιςτοφν από τον εκπαιδευτικό με διάφορουσ τρόπουσ. Θ παροφςα εργαςία 

https://pixabay.com/
http://www.freepik.com/
http://www.pics4learning.com/
http://tuxpaint.org/
http://bomomo.com/
http://www.getpaint.net/
http://drawing-for-children.en.softonic.com/
http://drawing-for-children.en.softonic.com/
http://www.iatarstudio.com/index.php?p=products&app=drawing_4_kids
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επιχειρθματολογεί κατά τθσ ελεφκερθσ αναηιτθςθσ εικόνων ςτον Υαγκόςμιο Λςτό και 
τάςςεται υπζρ τθσ δθμιουργίασ του ψθφιακοφ υλικοφ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 
Ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ να ηωγραφίςουν τισ εικόνεσ του κόμικ κακιςτάται ζτςι θ 
διαδικαςία καταςκευισ του κόμικ  ακόμα πιο δθμιουργικι. Θ ηωγραφικι καλλιεργεί 
τθν αιςκθτικι των μακθτϊν κακϊσ και τθν κριτικι και ςυνκετικι τουσ ςκζψθ. Επίςθσ 
είναι πολφ ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ να εργάηονται ςε ομάδεσ και να μάκουν να 
«ςυν-ηωγραφίηουν». Διότι όπωσ ζλεγε και ο Ρτιντερό «Ψο ζκνοσ που κα μάκει τα 
παιδιά του να ηωγραφίηουν ςτον ίδιο βακμό που τα μακαίνει να διαβάηουν και να 
γράφουν κα ξεπεράςει τα άλλα τα ζκνθ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ και του 
πολιτιςμοφ» (Υαπαδοποφλου, 1997). 
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Διδαςκαλία με τθ μζκοδο τθσ Λςτοεξερεφνθςθσ (Webquest) 
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Μθχ. Θ/Τ & Πλθροφορικισ, MSc, Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Δ.Ε. 

rkaftak@sch.gr  
 
 

Περίλθψθ 
 
Στο πλαίςιο αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ο ςφγχρονοσ 
εκπαιδευτικόσ καλείται να εκμεταλλευτεί το υλικό του Ραγκόςμιου Ιςτοφ για τθν  
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων μακθςιακϊν ςτόχων. Εν τοφτοισ, ο τεράςτιοσ όγκοσ τθσ 
πλθροφορίασ κακϊσ και θ αμφιςβθτιςιμθ αξιοπιςτία μεγάλου μζρουσ των πθγϊν του 
Ιςτοφ, κακιςτοφν τθν διαδικαςία εφρεςθσ πλθροφοριϊν χαοτικι. Θ Ιςτοεξερεφνθςθ 
αποτελεί μία δομθμζνθ δραςτθριότθτα που δίνει λφςθ ςτο παραπάνω πρόβλθμα. Στθν 
παροφςα εργαςία παρουςιάηουμε μία Ιςτοεξερεφνθςθ με κζμα «H Ιςτορία των 
Υπολογιςτϊν». Θα αςχολθκοφμε με τισ δυςκολίεσ που προζκυψαν κατά τθν εφαρμογι 
τθσ ςτθν τάξθ κακϊσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ τουσ. Ραρουςιάηονται παραλλαγζσ τθσ 
διδακτικισ πρόταςθσ με ςκοπό να κάνουμε τθν Ιςτοεξερεφνθςθ πιο ενδιαφζρουςα. 
  
Λζξεισ-κλειδιά: Λςτοεξερεφνθςθ, Χυννεφόλεξο, Ψθφιακό Ξόμικ  

 
1. Ειςαγωγι  

Χτθν ερϊτθςθ «Ψι λείπει από το ςφγχρονο ςχολείο;» ο Β. Χουχομλίνςκι (1997) 
ςτο βιβλίο «ΨΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΨΘΧ ΧΑΦΑΧ» μασ δίνει τθν απάντθςθ: «Δϊςτε ςτο παιδί τθ 
χαρά τθσ διανοθτικισ εργαςίασ, τθ χαρά τθσ επιτυχίασ ςτθ μάκθςθ.» (Υαπαδοποφλου, 
1997, ς. 43), «Χωρίσ δθμιουργικότθτα, θ μάκθςθ ςυνίςταται μόνο ςτθ ςυςςϊρευςθ 
γνϊςεων ςτο μυαλό του παιδιοφ.» (Υαπαδοποφλου, 1997, ς. 55), «Δίχωσ αυτενζργεια 
αποκλείεται θ ςωςτι αγωγι» (Υαπαδοποφλου, 1997, ς. 40). Ψισ αρχζσ αυτζσ του 
Χουχομλίνςκι υιοκετοφμε ςτθν παροφςα εργαςία και προτείνουμε τρόπουσ 
διδαςκαλίασ με χριςθ Λςτοεξερεφνθςθσ κάνοντασ τθν διδαςκαλία πιο ενδιαφζρουςα 
και αυξάνοντασ τθν ενεργό ςυμμετοχι και δθμιουργικότθτα των μακθτϊν. 

Θ Λςτοεξερεφνθςθ αποτελεί μια δομθμζνθ δραςτθριότθτα θ οποία υποςτθρίηει 
τθν  ςυνεργατικι μάκθςθ, τθν διερευνθτικι μάκθςθ, ακολουκεί το μοντζλο του 
εποικοδομθτιςμοφ και απαιτεί από τουσ μακθτζσ υψθλοφ επιπζδου ςκζψθ (ςφνκεςθ, 
ανάλυςθ, επίλυςθ προβλιματοσ, δθμιουργικότθτα και κρίςθ) (Dodge, 1995). Σ όροσ 
WebQuest ειςιχκθ για πρϊτθ φορά το 1995, από τον κακθγθτι τθσ Εκπαιδευτικισ 
Ψεχνολογίασ ςτο Υανεπιςτιμιο του San Diego τθσ Ξαλιφόρνια των Θ.Υ.Α., Bernie 
Dodge (www.WebQuest.org), για να περιγράψει ςενάρια κατευκυνόμενθσ 
διερεφνθςθσ μακθτϊν ι ςπουδαςτϊν, ςτισ οποίεσ το μεγαλφτερο μζροσ των 
πλθροφοριϊν αντλοφνται από τον Υαγκόςμιο Λςτό (Dodge, 1995, 2001a). Πία 
Λςτοεξερεφνθςθ αποτελείται από τα εξισ μζρθ (Yoder, 2005):  

 

 Θ Ειςαγωγι (Introduction) που κζτει το αρχικό πλαίςιο και παρουςιάηεται το 
κζμα.  

mailto:rkaftak@sch.gr
http://www.webquest.org/
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 Θ Εργαςία (Task): που είναι πραγματοποιιςιμθ και ενδιαφζρουςα.  

 Οι Ρθγζσ (Resources) του Υαγκόςμιου Λςτοφ, που απαιτοφνται για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ.  

 Θ Διαδικαςία (Process) που πρζπει να ακολουκιςουν οι μακθτζσ για να 
ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία.  

 Θ Αξιολόγθςθ (Evaluation) τθσ εργαςίασ των μακθτϊν (Dodge, 2001b) 

 Το Συμπζραςμα (Conclusion) που δίνει απάντθςθ ςτο αρχικό ερϊτθμα και 
υπενκυμίηει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ αυτά που ζμακαν.   
 

Ωπάρχουν πολλζσ κοινότθτεσ (www.WebQuest.org, http://zunal.com/index.php) 
που υποςτθρίηουν τθν δθμιουργία και δθμοςίευςθ Λςτοεξερευνιςεων κακϊσ 
παρζχουν πολλζσ πλθροφορίεσ και εργαλεία για τθν καταςκευι τουσ. 

Θ προςτικζμενθ αξία που αποδίδει θ χριςθ τθσ Λςτοεξερεφνθςθ είναι ιδθ 
γνωςτι και για το λόγο αυτό ςτθν παροφςα εργαςία γίνεται παρουςίαςθ μιασ 
Λςτοεξερεφνθςθσ εςτιάηοντασ ςτισ δυςκολίεσ που προκφπτουν κατά τθν εφαρμογι 
τθσ. Χτθν ςυνζχεια παρουςιάηονται παραλλαγζσ αυτισ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ 
των δυςκολιϊν αυτϊν κακϊσ γίνεται και μια προςπάκεια να δοκεί απάντθςθ ςτο 
ερϊτθμα «Υϊσ μποροφμε να κάνουμε μια Λςτοεξερεφνθςθ πιο ενδιαφζρουςα;». 
 

2. Λςτοεξερεφνθςθ με κζμα « Θ Λςτορία των Υπολογιςτϊν» 

Θ Λςτοεξερεφνθςθ ζχει κζμα «Θ Λςτορία των Ωπολογιςτϊν» και ζχει εφαρμοςτεί 
τόςο ςτο Γυμνάςιο όςο και ςτο δθμοτικό ςτο μάκθμα τθσ Υλθροφορικισ. Διαρκεί 
περίπου 4 διδακτικζσ ϊρεσ ανάλογα με τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν χριςθ 
Θ/Ω. 
 
2.1 Ειςαγωγι  
 

Αρχικά τζκθκαν ςτουσ μακθτζσ τα παρακάτω ερωτιματα ςχετικά με το κζμα τθσ 
Λςτοεξερεφνθςθσ: 

 

 Γνωρίηετε ότι υπιρχαν υπολογιςτζσ ςτθν αρχαιότθτα;  

 Γιατί ο Άβακασ κεωρείται ο πρϊτοσ υπολογιςτισ;   

 Γνωρίηετε τι είναι ο Πθχανιςμόσ των Αντικυκιρων; 

 Γνωρίηετε ότι ο πρϊτοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ είχε μζγεκοσ ςχεδόν ςαν ζνα 
γιπεδο ποδοςφαίρου;  

 Υότε καταςκευάςτθκε ο πρϊτοσ υπολογιςτισ γενικισ χριςθσ και πότε ο πρϊτοσ 
προςωπικόσ υπολογιςτισ (PC);  

 Υοφ οφείλεται θ τεράςτια μείωςθ του μεγζκουσ του ςφγχρονου υπολογιςτι; 
 

Σι μακθτζσ παρακολοφκθςαν ζνα ολιγόλεπτο βίντεο με κζμα τον 
κινθματογράφο του Ιρωνα (http://www.youtube.com/watch?v=IW3uaJimMlI) και 
ακολοφκθςε ςυηιτθςθ για τθν εξελικτικι πορεία των εργαλείων που καταςκεφαςε ο 
άνκρωποσ, δίνοντασ τουσ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ για το κζμα 
που κα διαπραγματεφονταν ςτθ δραςτθριότθτα που κα ακολουκοφςε.  
 
 

http://www.webquest.org/
http://zunal.com/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=IW3uaJimMlI
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2.2 Θ Εργαςία  
 

Σι μακθτζσ κλικθκαν να εργαςτοφν ομαδικά και να πραγματοποιιςουν μια 
μικρι ζρευνα. Ψουσ ηθτικθκε να μελετιςουν ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ του Υαγκόςμιου 
Λςτοφ ςχετικζσ με τθν Λςτορία των υπολογιςτϊν και να δθμιουργιςουν μια εργαςία 
που κα απαντά ςε ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν εξζλιξθ των υπολογιςτϊν. 

Ωσ τελικό παραδοτζο ηθτικθκε μία ςφντομθ γραπτι αναφορά των 
αποτελεςμάτων ςε ζνα αρχείο Word. Επιπλζον, κάκε ομάδα κλικθκε να κάνει και μια 
πεντάλεπτθ παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τθσ ομάδασ ςτθν τάξθ. Ξατά τθν διάρκεια τθσ 
παρουςίαςθσ ζγινε ετεροαξιολόγθςθ των εργαςιϊν των ομάδων με χριςθ 
ςυγκεκριμζνων διαβακμιςμζνων κριτθρίων.  

 

Στόχοι τθσ δραςτθριότθτασ που αφοροφν γνϊςεισ είναι οι μακθτζσ να: 

 να αναγνωρίςουν τθν ανάγκθ του ανκρϊπου για τθν καταςκευι μθχανϊν  

 να ανακαλφψουν ότι οι υπολογιςτζσ είναι αποτζλεςμα πολφχρονθσ προςπάκειασ 
του ανκρϊπου 

 να περιγράφουν ςυνοπτικά τθν ιςτορικι εξζλιξθ των υπολογιςτϊν  

 να διαχωρίηουν τουσ τρεισ κφκλουσ τθσ ιςτορίασ των υπολογιςτϊν και τα βαςικά 
εξαρτιματα που τουσ χαρακτθρίηουν 

 να καταγράφουν τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφν οι ςθμερινοί υπολογιςτζσ 

 να κατονομάηουν δυο είδθ για κάκε κφκλο με τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ.  
 

Στόχοι τθσ δραςτθριότθτασ που αφοροφν δεξιότθτεσ είναι οι μακθτζσ να μποροφν: 

 να εργαςτοφν ομαδικά 

 να επιςκζπτονται ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ του Υαγκόςμιου Λςτοφ και να τισ μελετοφν 

 να φιλτράρουν τθν πλθροφορία που περιζχουν οι Υθγζσ και να επιλζγουν μόνο 
αυτζσ που τουσ είναι χριςιμεσ 

 να ςυνκζτουν πλθροφορίεσ ϊςτε να προκφπτει ζνα μία εργαςία που να απαντά 
ςτα ερωτιματα που ζχουν τεκεί. 
 

2.3 Διαδικαςία 
 
Αρχικά χωρίςτθκαν οι μακθτζσ ςε 3 ομάδεσ ωσ εξισ: 

 1οσ κφκλοσ: από τθν αρχαιότθτα μζχρι δεκαετία του 30’ 

 2οσ κφκλοσ: δεκαετία του 30’ μζχρι δεκαετία του 50’ 

 3οσ κφκλοσ: δεκαετία του 50’ μζχρι ςιμερα 
 

Μελζτθ πθγϊν και ςυλλογι ςτοιχείων  
Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να εργαςτοφν ομαδικά και αναηθτιςουν πλθροφορίεσ 
από τισ Υθγζσ που αντιςτοιχοφν ςτθν ομάδα τουσ. Χτθν ςυνζχεια τουσ ηθτικθκε να 
δθμιουργιςουν ζνα ζγγραφο κειμζνου ι μια παρουςίαςθ που να απαντά ςτισ 
ερωτιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθν ομάδα τουσ. 
 
Ερωτιςεισ προσ μελζτθ - Θ ομάδα 1οσ κφκλοσ: 

 Ωπιρχαν υπολογιςτζσ ςτθν αρχαιότθτα; 

 Υοιοι μθχανιςμοί των Αρχαίων Ελλινων που κα μποροφςαν να κεωρθκοφν 
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πρόγονοι των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν; 

 Επιλζξτε δφο μθχανιςμοφσ τθσ Αρχαιότθτασ που μποροφν να κεωρθκοφν οι 
πρϊτοι υπολογιςτζσ και βρείτε εικόνεσ και περιγραφι. 

 Ψι ιταν ο μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων και πότε καταςκευάςτθκε; 
 

Ερωτιςεισ προσ μελζτθ - Θ ομάδα 2οσ κφκλοσ: 

 Βρείτε δφο υπολογιςτζσ που να ανικουν ςτον κφκλο αυτό 

 Υοιοσ ιταν ο πρϊτοσ υπολογιςτισ γενικισ χριςθσ;  

 Υότε καταςκευάςτθκε ο πρϊτοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ γενικισ χριςθσ και 
ποια τα βαςικά του χαρακτθριςτικά (μζγεκοσ, κόςτοσ, ταχφτθτα); 

 Υοιο το βαςικό εξάρτθμα των υπολογιςτϊν ςτον 2ο κφκλο; 

 Υοφ οφειλόταν το μεγάλο μζγεκοσ και το υψθλό κόςτοσ; 
 

Ερωτιςεισ προσ μελζτθ - Θ ομάδα 3οσ κφκλοσ: 

 Υοιο το βαςικό εξάρτθμα των υπολογιςτϊν ςτον 3ο κφκλο; 

 Από τι αποτελείται ζνασ ςφγχρονοσ υπολογιςτισ; 

 Ψι κατθγορίεσ υπολογιςτϊν ζχουμε ςιμερα;  

 Υοφ οφείλεται θ τεράςτια μείωςθ του μεγζκουσ και του κόςτουσ των υπολογιςτϊν 
και θ επίςθσ τεράςτια αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ επεξεργαςίασ; 

 
Διαμόρφωςθ παραδοτζου  
Σι μακθτζσ αφοφ μελετιςουν ξανά τα ςτοιχεία που ςυλλζξανε, κα πρζπει να κάνουν 
τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ϊςτε να προκφψει ζνα κείμενο, όμορφο ςτθν εμφάνιςθ και 
ευχάριςτο ςτθν ανάγνωςθ που να απαντά ςφντομα και με ςαφινεια ςτα παραπάνω 
ερωτιματα που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε ομάδα.  
 
Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ - Ραράδοςθ κειμζνου  
Ξάκε ομάδα καλείτε να κάνει μία πεντάλεπτθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
δουλειάσ τθσ ςτθν τάξθ με χριςθ βιντεοπροβολζα. Επίςθσ, κα δεχτεί διευκρινιςτικζσ 
ερωτιςεισ για τθν εργαςία τθσ. Ψζλοσ, κα γίνει παράδοςθ του τελικοφ κειμζνου.  
 
2.4 Ρθγζσ 
  

Υαρακάτω αναφζρονται οι πθγζσ τισ οποίεσ κα πρζπει να μελετιςουν οι 
μακθτζσ ανάλογα με τθν ομάδα ςτθν οποία ανικουν για να απαντιςουν τισ 
παραπάνω ερωτιςεισ. 

 
Θ ομάδα 1οσ κφκλοσ: 

 ΠΣΩΧΕΛΣ ΑΦΧΑΛΑΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ, Ξϊςτα Ξοτςανά  
http://www.kotsanas.com/  

 ΡΣΘΧΛΧ – Ξζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Πουςείο Ψεχνολογίασ 
http://www.noesis.edu.gr/   

 Αρχαία Ελλθνικι Ψεχνολογία – Άρκρο του Κ.Υ. Ψάςιου, Επτά μζρεσ Ξακθμερινι  
https://elepa.files.wordpress.com/2012/05/kathimerini_tasios.pdf  

 ΣΛ ΕΦΕΩΦΕΧΕΛΧ ΨΩΡ ΑΦΧΑΛΩΡ ΕΟΟΘΡΩΡ  

 https://www.youtube.com/watch?v=3gw3V19RJ-o  

http://www.kotsanas.com/
http://www.noesis.edu.gr/
https://elepa.files.wordpress.com/2012/05/kathimerini_tasios.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3gw3V19RJ-o
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Θ ομάδα 2οσ κφκλοσ: 

 Λςτορικά ςτοιχειά υπολογιςτϊν -εργαςτιριο εφαρμογϊν πλθροφορικισ ςτα ΠΠΕ 
http://pacific.jour.auth.gr/pc_history/page2.htm 

 ΡΣΘΧΛΧ – Ξζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Πουςείο Ψεχνολογίασ 
http://www.noesis.edu.gr/  

 Χυλλογι υπολογιςτϊν http://www.retrocomputers.gr/ 

 The first computer: ENIAC https://www.youtube.com/watch?v=k4oGI_dNaPc  
 
Θ ομάδα 3οσ κφκλοσ: 

 ΡΣΘΧΛΧ – Ξζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Πουςείο Ψεχνολογίασ 
http://www.noesis.edu.gr/ 

 ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ, http://www.elmp.gr/index-2.html  

 Χυλλογι υπολογιςτϊν http://www.retrocomputers.gr/ 

 Ψο εςωτερικό του υπολογιςτι https://www.youtube.com/watch?v=3U5AzACKaQU  
 

2.5 Αξιολόγθςθ   
 

Ξατά τθν διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ από κάκε ομάδα ζγινε 
αξιολόγθςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ από τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ χρθςιμοποιϊντασ τα 
διαβακμιςμζνα κριτιρια (Φουμπρίκα αξιολόγθςθσ) (Αλεβυηάκθ, 2008), που 
ςυνοδεφουν τθν Λςτοεξερεφνθςθ. Θ τελικι βακμολογία κάκε ομάδασ προζκυψε από 
τον μζςο όρο των επιμζρουσ βακμολογιϊν. Π’ αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ μπόρεςαν 
να αναςτοχαςτοφν ςχετικά με τθν δικι τουσ εργαςία με ςτόχο τθν αυτορρφκμιςθ και 
τθ διόρκωςθ των λακϊν τουσ ςε μια ανάλογθ προςπάκεια ςτο μζλλον.  

http://pacific.jour.auth.gr/pc_history/page2.htm
http://www.noesis.edu.gr/
http://www.retrocomputers.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=k4oGI_dNaPc
http://www.noesis.edu.gr/
http://www.elmp.gr/index-2.html
http://www.retrocomputers.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=3U5AzACKaQU
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2.6 Συμπζραςμα   
 

 
 
 
 
Ακολοφκθςε μία ςφντομθ ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για το ποιο ςθμείο, από 

τθν αποκτθκείςα γνϊςθ, τουσ εντυπωςίαςε περιςςότερο. Επίςθσ για τθν ενδεχόμενθ 
εξζλιξθ των υπολογιςτϊν ςτο μζλλον και για το πϊσ φαντάηονται οι μακθτζσ τουσ 
υπολογιςτζσ του μζλλοντοσ.  

 
3. Δυςκολίεσ κατά τθν εφαρμογι 

Θ Ψελικι εργαςία που παρζδωςαν οι ομάδεσ των μακθτϊν δεν είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον, διότι ιταν μια απλι αντιγραφι και επικόλλθςθ των πλθροφοριϊν των 
πθγϊν που δίνονταν. Πία τζτοια εργαςία δεν ανταποκρίνεται ςτουσ παιδαγωγικοφσ 
ςτόχουσ και είναι δφςκολθ ςτθν αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. Δεν είναι λίγεσ οι 
φορζσ που ο εκπαιδευτικόσ ζρχεται αντιμζτωποσ με εργαςίεσ των μακθτϊν που είναι 
μία απλι αντιγραφι πλθροφοριϊν του διαδικτφου.  

Σι εργαςίεσ αυτζσ δεν ικανοποιοφν τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ μιασ 
Λςτοεξερεφνθςθσ διότι: 

 

 δεν απαιτοφν κατανόθςθ του κζματοσ και ςφνκεςθ πλθροφοριϊν 

 δεν απαιτοφν κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ από τουσ μακθτζσ 

Ρίνακασ 1: ουμπρίκα  για ετεροαξιολόγθςθ των εργαςιϊν 

Κατθγορία 1 2 3 4 

Απάντθςθ 
ερωτιςεων 

Δεν ζγιναν 
αντιλθπτζσ οι 
ερωτιςεισ και 

δεν απαντικθκε 
καμία. 

Ζγιναν 
αντιλθπτζσ 
μερικϊσ οι 

ερωτιςεισ και 
απαντικθκαν 
λιγότερεσ από 

τισ μιςζσ. 

Ζγιναν 
αντιλθπτζσ οι 
ερωτιςεισ και 

απαντικθκαν οι 
περιςςότερεσ. 

Ζγιναν 
αντιλθπτζσ οι 
ερωτιςεισ και 
απαντικθκαν 

όλεσ. 

Ρεριεχόμενο 
τθσ εργαςίασ 

Δεν υπιρχαν 
εικόνεσ οφτε 

περιγραφι των 
υπολογιςτϊν 

Ωπιρχαν εικόνεσ 
αλλά δεν 
υπιρχε 

περιγραφι των 
υπολογιςτϊν 

Ωπιρχε 
περιγραφι των 
υπολογιςτϊν 

αλλά δεν 
υπιρχαν 
εικόνεσ 

Ωπιρχαν και 
εικόνεσ και 

περιγραφι των 
υπολογιςτϊν 

Ραρουςία 
τθσ εργαςίασ 

Θ εργαςία δεν 
ιταν 

ευπαρουςίαςτθ 
οφτε 

ευανάγνωςτθ 

Θ εργαςία ιταν 
ελάχιςτα 

ευπαρουςίαςτθ 
και 

ευανάγνωςτθ 

Θ εργαςία ιταν 
ςχεδόν 

ευπαρουςίαςτθ 
και 

ευανάγνωςτθ 

Θ εργαςία ιταν 
πολφ 

ευπαρουςίαςτθ 
και 

ευανάγνωςτθ 

Ραρουςίαςθ 
Θ ομάδα δεν 

παρουςίαςε τθν 
εργαςία τθσ. 

Θ παρουςίαςθ 
τθσ ομάδασ 

ιταν 
ανεπαρκισ. 

Θ παρουςίαςθ 
τθσ ομάδασ 

ιταν επαρκισ. 

Θ παρουςίαςθ 
τθσ ομάδασ 

ιταν 
εξαιρετικι. 
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 δεν απαιτοφν δθμιουργικότθτα και ομαδικι εργαςία 

 δεν προκαλοφν το ενδιαφζρον των μακθτϊν 

 οι μακθτζσ δεν νοιϊκουν τθν εργαςία «δικι τουσ» 
 

και επιπλζον αντιτίκονταν ςτο νόμο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και είναι δφςκολεσ 
ςτθν αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 

 

4. Ρροτάςεισ για αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν 

Χτθν ςυνζχεια παρουςιάηονται δφο παραλλαγζσ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ που 
αντιμετωπίηουν ςε κάποιο βακμό τισ παραπάνω δυςκολίεσ. 
 
4.1 1θ παραλλαγι Λςτοεξερεφνθςθσ  
 

Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ αντί για ζγγραφο κειμζνου να δθμιουργιςουν 
Χυννεφόλεξα (word clouds) ςτο Wordle (http://www.wordle.net/) (Web 2.0). Ψο τελικό 
παραδοτζο περιείχε τρία ςυννεφόλεξα τα οποία δθμιοφργθςαν οι μακθτζσ αφοφ 
πρϊτα αναηιτθςαν πλθροφορίεσ από τθσ πθγζσ που τουσ δόκθκαν και βρικαν 
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που είχαν τεκεί ςτθν αρχι τθσ Λςτοεξερεφνθςθσ. Σι 
μακθτζσ επζλεξαν και ζγραψαν τισ ςθμαντικότερεσ λζξεισ που αφοροφςαν το κζμα 
για τα ςυννεφόλεξα τουσ. Σι εργαςίεσ που παρζδωςαν οι μακθτζσ ιταν πιο 
ενδιαφζρουςεσ από ότι ςτθν περίπτωςθ που είχε ηθτθκεί ζγγραφο κειμζνου. 

Ψο ςυννεφόλεξο (word cloud) είναι μια δωρεάν μικροεφαρμογι των εργαλείων 
Web 2.0, που οπτικοποιεί με πολφ απλό τρόπο τόςο τισ λζξεισ ενόσ κειμζνου όςο και 
τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ. Ψο ςυννεφόλεξο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
παιδαγωγικά ωσ ερζκιςμα για τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου των μακθτϊν, τθν 
εξάςκθςι τουσ ςτθν παραγωγι προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου, τον ζλεγχο εμφάνιςθσ 
των λζξεων, τθν ζκφραςθ των απόψεων των μακθτϊν και τθν ανάλυςθ κειμζνων. Ψο 
ςυννεφόλεξο βοθκάει τουσ μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τισ λζξεισ που εμπεριζχονται 
ςε αυτό και να αναπτφξουν τθ γλωςςικι τουσ ικανότθτα (Χαλονικίδθσ, 2011).  

Θ χριςθ ςυννεφόλεξου είναι ελκυςτικι για τουσ μακθτζσ και υποςτθρίηει τθν 
ομαδοςυνεργατικι και απαιτεί κριτικι ςκζψθ μια και ο μακθτισ κα πρζπει να 
επιλζξει τισ ςθμαντικζσ λζξεισ από ζνα κείμενο για τθν δθμιουργία ςυννεφόλεξου. Ψα 
ςυννεφόλεξα μποροφν ςτθν ςυνζχεια να χρθςιμοποιθκοφν για τθν δθμιουργία κολάη 
ι αφίςασ και να εκτυπωκοφν οι να δθμοςιευκοφν ςε blog ι wiki. 
 
4.2 2θ παραλλαγι Λςτοεξερεφνθςθσ  
 

Αντί για ζγγραφο κειμζνου ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ θ δθμιουργία κόμικσ 
(comics). Σι μακθτζσ κλικθκαν να δθμιουργιςουν τρία κόμικσ ςτο COMIC STRIP 
CREATOR. Ψο τελικό παραδοτζο ιταν κόμικσ που δθμιοφργθςαν οι μακθτζσ αφοφ 
πρϊτα αναηιτθςαν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το κζμα ςτισ πθγζσ που τουσ δόκθκαν 
και απάντθςαν ςτα ερωτιματα που είχαν τεκεί ςτθν αρχι τθσ Λςτοεξερεφνθςθσ. Θ 
παιδαγωγικι αξία τθσ χριςθσ κόμικ για τθν διδαςκαλία κεμάτων είναι γνωςτι από 
άλλεσ εργαςίεσ (Βαςιλικοποφλου & Φετάλθσ, 2008). Tα οφζλθ που αποκομίηουν οι 

http://www.wordle.net/
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μακθτζσ από τθν διδαςκαλία με δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ είναι πολλά, δεδομζνου 
ότι αποτελεί μια διαδικαςία θ οποία:  

 

 είναι ελκυςτικι και διαςκεδαςτικι.  

 ενιςχφει τθν δθμιουργικότθτα και τθν ενεργι ςυμμετοχι. 

 απαιτεί οι μακθτζσ να καταςκευάςουν μόνοι τουσ τθ γνϊςθ.  

 υποςτθρίηει τθν ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 βοθκάει ςτθν προςζγγιςθ δφςκολων κεμάτων. 

 βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ.  

 αποτελεί μια κατανοθτι από τουσ μακθτζσ γλϊςςα (εικόνα, απλό κείμενο). 

 δθμιουργεί βιωματικι και ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ του μακθτι με το μάκθμα 
(«το νοιϊκει δικό του»). 
 

Επίςθσ ςφμφωνα με τθν κεωρία τθσ διπλισ κωδικοποίθςθσ, θ εικόνα είναι 
ςθμαντικότερθ ςτθ μάκθςθ όταν ςυνοδεφεται από κείμενο και αντίςτροφα (Paivio, 
2006). 

Χτθν περίπτωςθ τθσ χριςθσ του ψθφιακοφ κόμικ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να 
αξιολογιςουν τθν διδαςκαλία ςυμπλθρϊνοντασ το παρακάτω ερωτθματολόγιο.  
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 Ψα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κακϊσ και τα γενικότερα οφζλθ από τθν 
χριςθ κόμικ ςτθν διδαςκαλία παρουςιάςτθκαν ςτο ίδιο ςυνζδριο ςε διαφορετικι 
εργαςία («Υρόταςθ διδαςκαλίασ με δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικσ», Ξαφτάκθ 
Φοδοφλα»). 
 
4.3 Εναλλακτικζσ για το παραδοτζο μιασ Λςτοεξερεφνθςθσ 
 

Σ εκπαιδευτικόσ ζχει ςτθ διάκεςθ του πολλζσ εναλλακτικζσ αντί του ζγγραφου 
κειμζνου, ωσ παραδοτζο. Υαρακάτω αναφζρουμε μερικζσ από αυτζσ: Εννοιολογικόσ 
Χάρτθσ, Χυννεφόλεξο, Ξόμικ, Αφίςα – Ξολάη, Βίντεο, Υαιχνίδι, Υοιιματα – Ψραγοφδια 
– Παντινάδεσ, Ηωγραφιά , Ξαταςκευι, Αφιγθςθ με ιχο κ.α. Θ επιλογι εξαρτάται από 
τα μζςα όςο και από τον διδακτικό χρόνο που διακζτει ο εκπαιδευτικόσ άλλα και από 
το επίπεδο γνϊςεων χριςθσ Θ/Ω των μακθτϊν. Χε κάκε περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ 
δεν κα ζρκει αντιμζτωποσ με το πρόβλθμα τθσ ςτείρασ αντιγραφισ πλθροφοριϊν από 
τον Υαγκόςμιο Λςτό.  

Επιλζγοντασ ζνα παραδοτζο που απαιτεί δθμιουργικότθτα και ζμπνευςθ από 
τον μακθτι, ο μακθτισ αποκομίηει πολλά οφζλθ: 

 

 μακαίνει να ςυνεργάηεται και να ςυνκζτει μία εργαςία 

 προκαλεί το ενδιαφζρον του για τθν εργαςία 

 μακαίνει να φιλτράρει και να αξιολογεί πλθροφορίεσ 

 αιςκάνεται τθν εργαςία περιςςότερο «δικι του» 

 αναπτφςςει τθν δθμιουργικότθτα και τθν αιςκθτικι του  

 καταςκευάηει τθν γνϊςθ μόνοσ του (εποικοδομθτιςμόσ)  
 
4.4 Τι κάνει μια Λςτοεξερεφνθςθ ενδιαφζρουςα; 
 

Θ Λςτοεξερεφνθςθ αποτελεί μία μζκοδο που προςελκφει το ενδιαφζρον των 
μακθτϊν κακϊσ τουσ εμπλζκει ςε μία διαδικαςία ζρευνασ, επίλυςθσ προβλθμάτων, 
ςφνκεςθσ και δθμιουργίασ. Επίςθσ θ αναηιτθςθ ςτον Υαγκόςμιο Λςτό αποτελεί πάντα 
μια ελκυςτικι δραςτθριότθτα για τουσ μακθτζσ. Εντοφτοισ μία Λςτοεξερεφνθςθ μπορεί 
να γίνει ακόμα πιο ενδιαφζρουςα για τουσ μακθτζσ αν: 

 

 Επιλζγουμε ενδιαφζρουςεσ πθγζσ (βίντεο, τραγοφδια, διαδραςτικά παιχνίδια κ.α.) 
αντί για απλζσ Λςτοςελίδεσ. 

 Κζτουμε ερωτιματα που απαιτοφν κριτικι ςκζψθ και ςφνκεςθ όχι απλι 
παράκεςθ πλθροφοριϊν. 

 Αποκαρρφνουμε τθν απλι αντιγραφι και κζτουμε ςτόχουσ που να απαιτοφν 
κατανόθςθ του κζματοσ.  

 Ενκαρρφνουμε τθν ομαδικι εργαςία και τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν τάξθ. 

 Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και 
ετεροαξιολόγθςθσ για να πάρουν τθν μεταγνϊςθ. 
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5. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  

Θ Λςτοεξερεφνθςθ αποτελεί ζνα πολφτιμο εργαλείο ςτα χζρια του εκπαιδευτικοφ 
και τα οφζλθ που αποκομίηουν οι μακθτζσ από τθν μζκοδο αυτι είναι πολλά. 
Εντοφτοισ, ο εκπαιδευτικόσ ζρχεται πολφ ςυχνά αντιμζτωποσ με το φαινόμενο τθσ 
άκριτθσ αντιγραφισ πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο. Αυτό είναι ςυμβαίνει κυρίωσ 
όταν το παραδοτζο είναι μία αναφορά κειμζνου. Πία τζτοια εργαςία δεν ικανοποιεί 
τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ μίασ Λςτοεξερεφνθςθσ. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει ο 
εκπαιδευτικόσ να κάνει ζναν προςεκτικό ςχεδιαςμό και θ εργαςία που ηθτάει να 
απαιτεί κατανόθςθ του κζματοσ, κριτικι ςκζψθ και ςφνκεςθ. Αυτό μπορεί να 
επιτευχκεί ςε μεγάλο βακμό αν ο εκπαιδευτικόσ: 

 Αποφφγει τθν γραπτι αναφορά ωσ παραδοτζο, και επιλζξει κάτι πιο δθμιουργικό 
(π.χ. κόμικ, ςυννεφόλεξο, κολάη κ.α.). 

 Επιλζξει ενδιαφζρουςεσ Υθγζσ (π.χ. Βίντεο, Διαδραςτικά παιχνίδια, Θλεκτρονικζσ 
Εγκυκλοπαίδειεσ κ.α.). 

 Κζςει ερωτιματα που να απαιτοφν ςφνκεςθ, κριτικι ςκζψθ. 

 Ενκαρρφνει τθν ομαδικι εργαςία. 

 Ηθτιςει να γίνει ετεροαξιολόγθςθ των ομάδων ϊςτε να πάρουν τα παιδιά τθν 
μεταγνϊςθ. 

 

Χτθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται μια πρόταςθ διδαςκαλίασ με χριςθ 
Λςτοεξερεφνθςθσ κακϊσ και δφο παραλλαγζσ τθσ που κεωρϊ ότι ςυμβάλουν ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν που παρουςιάςτθκαν ςτθν αρχικι τθσ εφαρμογι. Θ 
χριςθ ςυννεφόλεξου είναι μία εναλλακτικι θ οποία προςφζρει πολλά παιδαγωγικά 
οφζλθ (Χαλονικίδθσ, 2011). Περικά από αυτά είναι θ αφξθςθ τθσ αυτενζργεια και τθσ 
ςυνεργαςίασ. Χτθν δεφτερθ παραλλαγι προτείνεται θ χριςθ ψθφιακοφ κόμικ. Θ 
παιδαγωγικι αξία τθσ χριςθσ κόμικ για τθν διδαςκαλία είναι γνωςτι από άλλεσ 
εργαςίεσ (Βαςιλικοποφλου & Φετάλθσ, 2008). Χτθν περίπτωςθ τθσ χριςθσ του 
ψθφιακοφ κόμικ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να αξιολογιςουν τθν διδαςκαλία 
ςυμπλθρϊνοντασ ζνα ερωτθματολόγιο. Θ άποψθ των μακθτϊν ιταν πολφ 
ενκαρρυντικι για τθν χριςθ τθσ μεκόδου. Ψα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ και 
γενικότερα τα παιδαγωγικά οφζλθ του κόμικ παρουςιάςτθκαν ςε άλλθ εργαςία ςτο 
ίδιο ςυνζδριο («Υρόταςθ διδαςκαλίασ με δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικσ», Ξαφτάκθ 
Φοδοφλα»).   

Χτο ςφγχρονο ςχολείο ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν 
ευκαιρία για τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ, τθσ επιτυχίασ ςτθ μάκθςθ, τθσ αυτενζργειασ, 
τθσ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθ χαρά να νοιϊςουν το μάκθμα 
«δικό τουσ».   
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Το ςχολικό κλίμα ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου του ςχολείου και θ ςυμβολι του Σχολικοφ Συμβοφλου 
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Περίλθψθ 
 
Στθν ειςιγθςθ αυτι εξετάηεται το ςχολικό κλίμα ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου και προτείνονται καλζσ πρακτικζσ για τθν επίτευξι του. 
Επιχειρείται αποςαφινιςθ του όρου "ςχολικό κλίμα" αναλφονται τα χαρακτθριςτικά 
του κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ και θ ςθμαςία του για τθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ. Ραρουςιάηονται ενδεικτικζσ δράςεισ, που μπορεί να αναλάβει ζνασ 
Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν δθμιουργία κετικοφ 
κλίματοσ ςτα ςχολεία τθσ περιφζρειασ του. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: κλίμα, Χχολικόσ Χφμβουλοσ 

 
1 . Ειςαγωγι 

 
Χτθν ειςιγθςθ αυτι γίνεται θ εννοιολογικι οριοκζτθςθ του ςχολικοφ κλίματοσ 

και τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ. Εξετάηεται θ ςθμαςία του ςχολικοφ κλίματοσ για τθν 
αλλαγι και θ ςυμβολι του ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ και 
αναλφονται τα χαρακτθριςτικά του κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ  και οι παράγοντεσ 
που ςυντελοφν ς’ αυτό. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυμβολι, που μπορεί να ζχει ο 
Χχολικόσ Χφμβουλοσ τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του 
ρόλου ςτθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ςτα ςχολεία. Υροτείνονται ενδεικτικζσ 
δράςεισ, ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ Διευκυντζσ και τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα  γενικότερα, που κα μποροφςε να αναλάβει ο Χχολικόσ Χφμβουλοσ ςτο 
πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου,  προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία 
κετικοφ κλίματοσ ςτα ςχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ του, ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν 
επιτυχία τθσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν, τθν ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και τθν 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχολείων τθσ περιφζρειάσ του. 

 

2. Το κετικό ςχολικό κλίμα ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου του ςχολείου και  θ ςυμβολι του Σχολικοφ 
Συμβοφλου 
 
2.1. Σχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα: εννοιολογικι οριοκζτθςθ 
 

Ψο ςχολικό κλίμα είναι μια πολυςφνκετθ ζννοια, αποτζλεςμα των δυναμικϊν 
αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ψυχοκοινωνικϊν, ακαδθμαϊκϊν και φυςικϊν 
παραμζτρων. Ψο ςχολικό κλίμα μπορεί να οριςτεί ωσ "θ ατμόςφαιρα (φιλικι, εχκρικι 
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κ.λ.π.) που επικρατεί ςε κάκε ςχολικι μονάδα, ςχετίηεται άμεςα με όςουσ 
εμπλζκονται και αλλθλεπιδροφν μζςα ς’ αυτι και αποτελεί τθ βάςθ για προβλζψεισ 
των ςχολικϊν αποτελεςμάτων" (Χαΐτθσ, 2008: 260). 

Για αρκετοφσ  ερευνθτζσ το ςχολικό κλίμα ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ 
ςχολικισ κουλτοφρασ και αποτελεί παράγωγό τθσ. Ωσ κουλτοφρα λογίηεται “το ςφνολο 
των χαρακτθριςτικϊν, που είναι αποδεκτά από όλα τα μζλθ μιασ ςχολικισ μονάδασ τα 
οποία  τα δζνουν μεταξφ τουσ αλλά ταυτόχρονα τα διαφοροποιοφν από αυτά μιασ 
άλλθσ ςχολικισ μονάδασ” (Υαςιαρδισ, 2001: 27). 

Οι ςκοποί του ςχολείου, οι εκπαιδευτικοί, το αναλυτικό πρόγραμμα, θ 
οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ, κακϊσ και  θ διαχείριςθ του ςχολείου, οι διαμορφοφμενεσ 
ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ, θ υποςτιριξθ των 
αλλαγϊν και θ διαμόρφωςθ ςυνθκειϊν μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον κεωροφνται 
βαςικζσ παράμετροι για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ (Ωφαντι, 
2011:173). 

Τπωσ ζχει υποςτθριχκεί, το ςχολικό κλίμα μπορεί να εκλθφκεί ωσ «θ 
προςωπικότθτα του ςχολείου» (Χαΐτθσ, 2008 :261). Αποτελεί, δθλαδι, το οργανωμζνο 
περιβάλλον του ςχολείου ωσ αποτζλεςμα των δυναμικϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ 
οργανωτικϊν, ψυχοκοινωνικϊν, ακαδθμαϊκϊν και φυςικϊν παραμζτρων. Επθρεάηει ςε 
μεγάλο βακμό  τθν ψυχικι διάκεςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, τθ ςυμπεριφορά τουσ 
αλλά και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν των μελϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ (Υαςιαρδισ, 
2001).  

 
2.2. Θ ςθμαςία του ςχολικοφ κλίματοσ για τθν αλλαγι και τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ   
 
Χτθ ςθμερινι εποχι που με κάκε τρόπο επιδιϊκεται να προςαρμοςτεί το 

ςχολείο ς' ζνα ραγδαίωσ μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον και επιβάλλονται 
αλλαγζσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ςχολείου, το ςχολικό κλίμα, και ο 
παράγοντασ “κουλτοφρα”, δεν μποροφν να αγνοθκοφν, αφοφ κακορίηουν τθν 
αποτελεςματικότθτά  του (Ξαραδιμοσ & Ξατατάςιου, 2009:1· Υαςιαρδισ, 
2001:1·Υαςιαρδισ, 2014:138). 

Σ ριηικόσ μεταςχθματιςμόσ ιδρυμάτων, όπωσ τα ςχολεία, είναι εξαιρετικά 
δφςκολοσ (Υαςιαρδι, 2001:4). Για καλφτερα αποτελζςματα χρειάηεται θ ειςαγωγι 
αλλαγϊν να γίνεται α) ςτο επίπεδο των δομϊν και β) ςτο επίπεδο τθσ κουλτοφρασ, 
δθλαδι ςτισ νόρμεσ ςυμπεριφοράσ.  Τταν οι αλλαγζσ  ςτισ δομζσ δεν ακολουκοφνται 
και από ανάλογεσ αλλαγζσ ςτθν κουλτοφρα, το αποτζλεςμα είναι οι αλλαγζσ να είναι 
και να παραμζνουν επιφανειακζσ ι και να αποτυγχάνουν (Υαςιαρδισ,  2014· Ωφαντι, 
2011· MacNeil, Prater & Busch, 2009).  

Ψο ςχολικό κλίμα κυριαρχεί ςτισ  ςυηθτιςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ 
απόδοςθσ του ςχολείου και κεωρείται εξαιρετικά ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ςχολείου και βαςικό ςυςτατικό ςτο πλαίςιο τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ Διαχείριςθσ Σλικισ Υοιότθτασ. Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ ςτρατθγικισ, 
«θ ςχολικι μονάδα αποτελεί ζνα ολόκλθρο κοινωνικό ςφςτθμα, ςτο εςωτερικό του 
οποίου αναπτφςςονται ςχζςεισ αμφίδρομεσ ανάμεςα ςτα μζλθ που το αποτελοφν 
(διευκυντζσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, βοθκθτικό προςωπικό ςχολείου, γονείσ, 
τοπικι κοινωνία)» (Ξαρατάςιοσ & Ξαραμιτρου, 2008:49). Θ ικανοποίθςθ των 
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αναγκϊν όλων των «μελϊν» τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ 
των δράςεων του εκάςτοτε εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ ςυνδζονται άμεςα με τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του.  
 
2.3.  Δείκτεσ και χαρακτθριςτικά κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ  
 

Χτο πλαίςιο δράςεων για τθν βελτίωςθ του ςχολείου το ςχολικό κλίμα 
περιλαμβάνεται ςε όλεσ τισ προτάςεισ ςχεδιαςμοφ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του 
ςχολείου, που ζχουν γίνει ςτθν χϊρα μασ από το 1999 ωσ το 2010. Ωςτόςο, οι δείκτεσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταγραφι και τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ ςτθν 
ςχολικι μονάδα διαφοροποιοφνται.  

Ενδιαφζρον παρουςιάηουν εκείνοι, που προτείνει ο Δ. Πατκαίου(2000), κακότι 
είναι πιο αναλυτικοί και καλφπτουν όλεσ τισ πλευρζσ του ςχολικοφ κλίματοσ, δίνοντασ 
ζμφαςθ και ςτθ ςυμβολικι πλευρά του κλίματοσ με τον δείκτθ φυςιογνωμία ςχολικισ 
μονάδασ, κακϊσ και ςτθν επίδραςθ του κεςμικοφ περιβάλλοντοσ, με το δείκτθ ςχζςεισ 
ςχολείου με το κεςμικό του περιβάλλον, μζροσ του οποίου είναι ο Χχολικόσ 
Χφμβουλοσ. Χυγκεκριμζνα ςτθν κεματικι περιοχι που αφορά τισ ςχζςεισ και το κλίμα 
ςτο ςχολείο εμπλζκονται οι εξισ δείκτεσ : 1. Φυςιογνωμία Σχολικισ Μονάδασ 2. 
Σχζςεισ μεταξφ Εκπαιδευτικϊν 3. Σχζςεισ Εκπαιδευτικϊν-Μακθτϊν 4. Σχζςεισ 
Μακθτϊν μεταξφ τουσ 5. Σχζςεισ Σχολείου-Γονζων 6. Σχζςεισ Σχολείου με το Θεςμικό 
του περιβάλλον (Πατκαίου, 2000:31). 

 Τλοι οι παραπάνω παράγοντεσ, όταν αλλθλεπιδροφν κετικά μεταξφ τουσ 
ςυντελοφν: α) ςτθ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και αποδοχισ β) ςτθ 
διαςφάλιςθ διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ και ςυνεργαςίασ  γ) ςτθν εφρυκμθ λειτουργία 
των τάξεων δ) ςτθν ανάπτυξθ αιςκιματοσ ικανοποίθςθσ και ευχαρίςτθςθσ 
(Ξαρατάςιοσ & Ξαραμιτρου, 2008:52).Ψα παραπάνω, ςφμφωνα με τθν κεωρία των 
αναγκϊν-κινιτρων,  όπωσ εφαρμόςτθκε ςτθν διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ικανοποιοφν 
τισ ανϊτερεσ ανάγκεσ του ανκρϊπου για καταξίωςθ κι αυτοπραγμάτωςθ και ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα τθν καλφτερθ απόδοςθ των εργαηομζνων και τθν επίτευξθ των ςτόχων 
του οργανιςμοφ-ςχολικισ μονάδασ, αφοφ οι επιτυχίεσ ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ τουσ 
προςφζρουν και θκικι ικανοποίθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ (Υαςιαρδισ, 2001:62· 
Ακαναςοφλα-Φζππα, 2008:58).  

Ψα χαρακτθριςτικά κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ που ςυντελοφν ςτθν βελτίωςθ του 
ςχολείου είναι τα ακόλουκα: α) διαμόρφωςθ κοινοφ οράματοσ  διευκυντι με το 
ςφλλογο διδαςκόντων και κοινϊν υψθλϊν ςτόχων και προςδοκιϊν για καλφτερεσ  
επιδόςεισ τόςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ  όςο και  για τουσ μακθτζσ β) ςυνεργατικι 
κουλτοφρα  και καλλιζργεια αμοιβαίου ςεβαςμοφ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 
κακϊσ και ςυνυπευκυνότθτασ  για τθν  βελτίωςθ του ςχολείου και των πρακτικϊν του 
γ) ανοιχτι επικοινωνία και ςυνεχισ ζρευνα και προβλθματιςμόσ ςε επίπεδο ςυλλόγου  
για αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν, αναηιτθςθ λφςεων και τρόπων βελτίωςθσ του ςχολείου 
δ)  ζμφαςθ ςτθ ςυνεχι επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, με ςυμμετοχι ςε 
επιμορφωτικά ςεμινάρια και ςυηθτιςεισ αναςτοχαςμοφ με  άλλουσ ςυναδζλφουσ 
αλλά και ςτιριξθ για πειραματιςμό με καινοφργιεσ διδακτικζσ πρακτικζσ ε) 
Αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ των προςπακειϊν εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν που 
εργάηονται ςκλθρά και των επιτυχιϊν τουσ (Carpenter, 2015· Υαςιαρδισ, 2001· 
Υαςιαρδισ, 2014· Ωφαντι & Ξυριακοποφλου, 2011). 
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2.4. Θ ςυμβολι του Σχολικοφ Συμβοφλου ςτθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ςτο 
πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ του ςχολείου  
 

Σ Χχολικόσ Χφμβουλοσ (Χ.Χ.), από τον κεςμικό του ρόλο και τθ κζςθ του ςτο 
περιβάλλον του ςχολείου, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίεσ ςε κζματα 
επιςτθμονικισ και ςε κζματα παιδαγωγικισ του ευκφνθσ για τθν δθμιουργία υγιοφσ 
ςχολικοφ κλίματοσ μζςα από τθν ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

Χτθν προςπάκειά του αυτι ςθμαντικι μπορεί να είναι θ ςυμβολι του ςτθν 
εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν ακολουκϊντασ τουσ δρόμουσ, που ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ του P. W. Jackson (1999),  βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και διευκυντζσ ωσ 
βαςικοφσ ςυντελεςτζσ του ςχολικοφ κλίματοσ, ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Σ 
πλζον προφανισ τρόποσ να ςυμβάλλει ο Χ.Χ. ςτθν εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν είναι ο 
δρόμοσ τθσ τεχνογνωςίασ. Θ βοικεια αυτισ τθσ μορφισ παίρνει τθν μορφι των 
ςυμβουλϊν και παροτρφνςεων για τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τθν αξιολόγθςθ, 
τθν οργάνωςθ του χϊρου, τθν ομαδοποίθςθ των μακθτϊν κ.λ.π. Ζνασ δεφτεροσ 
τρόποσ είναι ο δρόμοσ τθσ ανεξαρτθςίασ. Ρα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ 
οποίεσ εργάηονται οι εκπαιδευτικοί, αυξάνοντασ με τθν ςτάςθ του τα περικϊρια 
ανεξαρτθςίασ τουσ, καλλιεργϊντασ τουσ δθλαδι τθν εμπιςτοςφνθ και παρζχοντασ τθν 
ελευκερία να λειτουργοφν ωσ ςχετικά αυτόνομοι επαγγελματίεσ. Ζνασ τρίτοσ δρόμοσ 
ςυνίςταται ςτθν διευκόλυνςθ του ρόλου τουσ. Σι εκπαιδευτικοί χρειάηονται 
υποςτιριξθ, ενκάρρυνςθ και να  τουσ  παρζχεται κατανόθςθ, ςεβαςμόσ ακόμθ ίςωσ 
και ψυχοκεραπεία ςτθν πορεία βελτίωςθσ του ζργου τουσ (Jackson, 1999:109-111). 

Χτθν ουςία ο Χ.Χ. καλείται να λειτουργιςει ωσ «κριτικόσ φίλοσ» του 
εκπαιδευτικοφ. Από τθν κζςθ του είναι κατάλλθλοσ να αναλάβει αυτό τον ρόλο, κακϊσ 
είναι αυτόσ που μπορεί να γνωρίηει πολφ καλά τθν πραγματικότθτα των ςχολείων 
ευκφνθσ του, αλλά ταυτόχρονα ζχει και τθν απαραίτθτθ απόςταςθ από τθν 
κακθμερινότθτα και τθ ρουτίνα του ςχολείου, κάτι που αποτελεί βαςικι ςυνκικθ για 
να ζχει κανείσ το ρόλο του «κριτικοφ φίλου». Υράγματι ο Χ.Χ. μπορεί να βοθκιςει το 
ςχολείο, με βάςθ τα προβλιματα και τα δυνατά του ςθμεία, να ςχεδιάςει δράςεισ 
βελτίωςθσ του ςυνδζοντασ τισ και με  τθ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν 
και κυρίωσ  «να δθμιουργιςει κλίμα ςυνεργαςίασ και κοινότθτασ ςτο ςχολείο, 
εξομαλφνοντασ αντικζςεισ και προτείνοντασ πρακτικζσ και διαφλουσ επικοινωνίασ 
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν» (Οιακοποφλου, 2016:34). 

Βεβαίωσ οι δράςεισ του ςυμβοφλου κα πρζπει να αφοροφν ολόκλθρθ τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα εκπαιδευτικοφσ, διευκυντζσ ςχολείων, κακϊσ και μακθτζσ και 
γονείσ δεδομζνου ότι το ςχολικό κλίμα είναι υπόκεςθ όλων. 

 
2.4.1 Ενδεικτικζσ δράςεισ του .. ςε ςχζςθ  με  τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 

 Θ υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν αποτελεί ζνα 
από τα βαςικά κακικοντα του ςχολικοφ ςυμβοφλου ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 
(ΦΕΞ1340Β/2002/ άρκρο 8 & 9) και, ςυνεπϊσ, δράςεισ επιμόρφωςθσ μποροφν  να 
είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ. Σ Χ.Χ. μπορεί να προςφζρει ςυνεχϊσ ευκαιρίεσ για 
επαγγελματικι ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ περιφζρειά του, 
μετά από καταγραφι των αναγκϊν και επικυμιϊν τουσ, ϊςτε με τθν επιμόρφωςθ να 
διευκολφνεται θ αλλαγι του ςχολικοφ κλίματοσ και θ παροχι αποτελεςματικισ 
υποςτιριξθσ τθσ μάκθςθσ. Χτόχοσ θ ανάπτυξθ διδακτικϊν δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν 
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με ζμφαςθ ςτισ ςυνεργατικζσ, μακθτοκεντρικζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ . 
Για τθν ενίςχυςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των εκπαιδευτικϊν μια καλι ευκαιρία δίνεται 

ςε μακιματα, όπου πλζον υιοκετοφνται από τθν πολιτεία,  όλο και περιςςότερο 
ευζλικτεσ δομζσ αναλυτικοφ προγράμματοσ και θ αυτενζργεια του εκπαιδευτικοφ, ωσ 
επαγγελματία, είναι βαςικι προχπόκεςθ επιτυχίασ τθσ εφαρμογισ τουσ. Ζτςι ο Χ.Χ. 
μπορεί α) να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ περιφζρειάσ του, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ ςχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, ειςάγοντασ αλλαγζσ ςτο πλαίςιο 
αλλά και ςτθν οργάνωςθ των ενοτιτων, επεμβαίνοντασ δθμιουργικά ςτον τρόπο 
υλοποίθςθσ  του β) να προτρζπει τουσ εκπαιδευτικοφσ να αναλαμβάνουν τακτικά ςε 
ενδοςχολικι  βάςθ πρωτοβουλίεσ ςυνεργαςίασ για προγραμματιςμό, πειραματιςμό 
και ανταλλαγι διδακτικοφ υλικοφ, διδακτικϊν προτάςεων και αναςτοχαςτικι 
ςυηιτθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ ςε διαφορετικά τμιματα γ) να τουσ κακοδθγεί να 
οργανϊνουν ςυνεργατικζσ διακεματικζσ διδαςκαλίεσ και να επιςκζπτονται ο ζνασ τθν 
τάξθ του άλλου για αμοιβαία παρατιρθςθ διδαςκαλιϊν και ανατροφοδότθςθ.   

Θ ενκάρρυνςθ τζτοιων ςυνεργαςιϊν οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ ςυλλογικότθτασ, 
υπευκυνότθτασ και αλλθλεξάρτθςθσ και ςτόχο ζχει τθ δθμιουργία αυτόνομων 
κοινοτιτων μάκθςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Σι  ςυνεργατικζσ εμπειρίεσ 
επαγγελματικισ μάκθςθσ ςτο χϊρο του ςχολείου ζχει αποδειχτεί ότι είναι πολλζσ 
φορζσ πιο αποτελεςματικζσ από επιμορφϊςεισ που ξεκινοφν από τα πάνω προσ τα 
κάτω (Οιανοποφλου, 2016:2) και «θ ςυλλογικότθτα των εκπαιδευτικϊν αποτελεί 
εργαλείο επαγγελματικισ τουσ ενδυνάμωςθσ» (Ωφαντι & Ξυριακοποφλου, 2011α:52). 

Χτθν κατεφκυνςθ τθσ καταπολζμθςθσ τθσ απομόνωςθσ των ςχολείων  και τθσ 
καλλιζργειασ ςυνεργατικϊν ςχζςεων  μεταξφ των εκπαιδευτικϊν γειτονικϊν ςχολείων, 
κα μποροφςε να εργαςτεί ο Χ.Χ.  και ςε επίπεδο εκπαιδευτικισ περιφζρειασ με τουσ 
ακόλουκουσ τρόπουσ: α) Ενκαρρφνοντασ τθ δθμιουργία δικτφων εκπαιδευτικϊν 
μεταξφ των ςχολείων, αλλά και διαφλων γόνιμθσ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ 
τθσ Υανεπιςτθμιακισ και Χχολικισ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθ ςφνδεςθ κεωρθτικϊν και 
πρακτικϊν ικανοτιτων και τθν ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ. β) 
Διοργανϊνοντασ ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ίδιασ ι και 
διαφορετικισ, ειδικότθτασ διαςχολικά, μζςα από θμερίδεσ για διάχυςθ καλϊν 
πρακτικϊν, εμπειριϊν και γνϊςεων ςυναδζλφων τθσ πράξθσ.  

Σι δράςεισ αυτζσ ενκαρρφνουν πρακτικζσ ομότιμθσ μάκθςθσ (peer-to-peer 
learning), όροσ,  που υπονοεί μια διμερι μακθςιακι δραςτθριότθτα. Συνοψίηεται ςτθ 
φράςθ: "μακαίνοντασ από και μαηί με κάποιον άλλον" και περιλαμβάνει το μοίραςμα 
τθσ γνϊςθσ, των ιδεϊν και των εμπειριϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Είναι  ζνασ 
τρόποσ να περάςει κάποιοσ από τθν ανεξάρτθτθ ςτθν αλλθλο-εξαρτϊμενθ ι αμοιβαία 
μάκθςθ που είναι ευεργετικι για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ (Ξαψάςκθ, Δαργζντα, 
Υατεράκθ & Χτράντηαλοσ 2016:240).  

 
2.4.2. Ενδεικτικζσ δράςεισ του  .. ςε ςχζςθ  με  τουσ διευκυντζσ ςχολείων   
 

Σ διευκυντισ του ςχολείου χαρακτθρίηεται «ωσ το βαςικότερο και κυριότερο 
ςυςτατικό του ςχολικοφ οργανιςμοφ με κακοριςτικό ρόλο για τθν επικοινωνία και τθ 
διοίκθςθ ςτθ  ςχολικι μονάδα» (Υαςιαρδισ, 2014: 175) Ωσ εκ τοφτου ζχει το 
ςθμαντικότερο ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ του κλίματοσ του ςχολείου.  

Πια πρϊτθ δράςθ του Χ.Χ. κα ιταν θ ενθμζρωςθ των Διευκυντϊν για τα 
αποτελζςματα ερευνϊν για τθν ςθμαςία του ευνοϊκοφ ςχολικοφ κλίματοσ ςτθ μάκθςθ 
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και ςτθν πραγμάτωςθ των ςτόχων τθσ ςχολικισ μονάδασ, με ςτόχο να το εντάξουν ωσ 
βαςικι παράμετρο ςτα ςχζδια βελτίωςθσ των ςχολικϊν τουσ μονάδων.  

Σ Χ.Χ. κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι ενδυνάμωςθ των 
Διευκυντϊν των ςχολείων παιδαγωγικισ του ευκφνθσ, με διοργάνωςθ ςεμιναρίων –
εργαςτθρίων για : i) Άςκθςθ «εποικοδομθτικισ θγεςίασ»  με επιμεριςμό των ευκυνϊν 
και των δραςτθριοτιτων, με ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ αποφάςεων, καλλιζργεια 
ςυνεργατικισ κουλτοφρασ και δθμοκρατικοφ ςτυλ θγεςίασ. ii) Εφαρμογι πρακτικϊν 
που ςφμφωνα με τθν ζρευνα ςυντελοφν ςε ζνα αποτελεςματικό ςχολείο και υγιζσ 
ςχολικό κλίμα και προτρζποντάσ τουσ να υιοκετιςουν ςυγκεκριμζνεσ νόρμεσ 
κουλτοφρασ των οποίων θ υιοκζτθςθ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ενδυνάμωςθ και 
βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ υποενότθτα.  

Θ διοργάνωςθ ενδοςχολικϊν επιμορφϊςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ διευκυντζσ  
των ςχολείων για κζματα που κα ζχει επιλζξει ο ςφλλογοσ διδαςκόντων είναι μια 
βαςικι διάςταςθ τθσ ςυμβολισ του Χχολικοφ Χυμβοφλου. Χτόχοσ τζτοιων 
ενδοςχολικϊν επιμορφϊςεων κα μποροφςε να είναι θ ενδυνάμωςθ του προςωπικοφ 
ςτθ χριςθ μακθτοκεντρικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ, ςτθν εφαρμογι τθσ 
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, ςτα κζματα διαχείριςθσ τθσ τάξθσ και 
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςτουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν μζςα από τθν αλθλλοαξιολόγθςθ και τθν αυτοαξιολόγθςθ, 
ςτο ςχεδιαςμό του μακιματοσ για αποτελεςματικι διδαςκαλία κ.λ.π.   

Σι δράςεισ αυτζσ ξεπερνοφν τισ διαχωριςτικζσ γραμμζσ μεταξφ ειδικοτιτων και 
αποβλζπουν ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ςε κζματα, που επιλζγονται 
ςφμφωνα με τισ δικζσ του ανάγκεσ. «Μποροφν να γίνουν τα ‘εργαλεία’ για τθν 
ενίςχυςθ του κλίματοσ ςυνεργαςίασ κακϊσ μζςω τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ οι 
εκπαιδευτικοί αποκτοφν κοινζσ γνϊςεισ και ςε κάποιο βακμό κοινό επαγγελματικό 
κϊδικα, οικειοποιοφνται κοινζσ αρχζσ, κοινι αντίλθψθ για τουσ μακθτζσ και τθν 
ικανότθτά τουσ να μακαίνουν, το δικό τουσ ρόλο, το ρόλο των γονζων, τθν κουλτοφρα 
του ςχολείου» (Οιακοποφλου, 2016:22). 

Ψζλοσ μια ςθμαντικι δράςθ του Χ.Χ. κα ιταν θ ενκάρρυνςθ κακιζρωςθσ  κεςμϊν 
αναγνϊριςθσ και επιβράβευςθσ των εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςκλθρά και 
δθμιουργικά,  με επαίνουσ ςχολείων, αλλά και των μακθτϊν που διακρίνονται τόςο 
για το ικοσ όςο και για τθν πρόοδο τουσ μζςω ςυγχαρθτθρίων επιςτολϊν αλλά και 
ςχετικϊν εκδθλϊςεων ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ αρμοδιότθτάσ του.  

 
2.4.3. Ενδεικτικζσ δράςεισ  για διαχείριςθ κρίςεων και ςυνεργαςία με τθν κοινότθτα   
 

Χτθν εποχι μασ που τα προβλιματα εξαιτίασ τθσ αυξανόμενθσ φτϊχειασ, τθσ 
βίασ και του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ όλο και μεγαλϊνουν οι Χ.Χ. καλοφνται εκ των 
υςτζρων πολλζσ φορζσ, να ςυμβάλουν ςτθν διαχείριςθ κρίςεων ςυγκρουςιακϊν 
καταςτάςεων και προβλθμάτων παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν. Είναι 
ςθμαντικό "να υπάρχει ςτενι ςχζςθ του Σχολικοφ Συμβοφλου με τα ςχολεία ϊςτε να 
μθν τον αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ωσ ξζνο ςϊμα" (Χταχτζασ 2014:23). 
Βοθκθτικό ςτθν κατεφκυνςθ αυτι είναι να προθγθκεί μια ςειρά δράςεων 
προλθπτικοφ χαρακτιρα:  

 Χυχνι ςυμμετοχι του Χ.Χ. ςε παιδαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ και ςχολικά ςυμβοφλια 
των ςχολείων, που είναι ςτθν παιδαγωγικι του ευκφνθ και ςυλλογικι ςυηιτθςθ 
των προβλθμάτων των ςχολείων και ιδιαίτερα τθσ βίασ. Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν 
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ςχζςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ και ανεφρεςθ λφςεων για τα παραπάνω 
κζματα ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ των διδαςκόντων, το Χ.Χ.Ρ. τουσ 
εκπροςϊπουσ των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου, τθν ΕΟΠΕ/ΕΟΨΕ  
και τισ δθμοτικζσ αρχζσ.  

 Ανάπτυξθ  ςτρατθγικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ ρατςιςτικϊν και άλλων 
προκαταλιψεων και διακρίςεων "μετά από ςυνυπολογιςμό  όλων των 
πολιτιςμικϊν  και κοινωνικϊν ςυνιςτωςϊν τθσ τοπικισ κοινωνίασ" ( Ακαναςοφλα – 
Φζππα, 2008:221), ωσ καλόσ θγζτθσ για τθν ενδυνάμωςθ του ςχολείου. 

 Υαρότρυνςθ των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ, για δθμιουργία Επιτροπϊν 
Χτιριξθσ και Διαχείριςθσ κρίςεων με μζλθ κακθγθτζσ των ςχολείων, ϊςτε να 
λειτουργοφν τόςο προλθπτικά όςο και κεραπευτικά ςε προβλιματα που 
αναφφονται ςτο χϊρο του ςχολείου και ζχουν να κάνουν με κζματα ςχζςεων και 
κρίςεων ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

 Χυνεργαςία με εξωτερικοφσ φορείσ που ζχουν ωσ αντικείμενο κζματα 
ςυμβουλευτικισ των νζων όπωσ: ο Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ, το Λνςτιτοφτο Ωγείασ 
του Υαιδιοφ, το Ξζντρο Υρόλθψθσ για παρεμβάςεισ, όπου χρειάηεται αλλά και 
ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ και Διευκυντζσ με ςτόχο να λειτουργιςουν ωσ 
καταλφτεσ για τθν βελτίωςθ του κλίματοσ ςτο ςχολείο υιοκετϊντασ καλζσ 
πρακτικζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ και του ρατςιςμοφ . 

 Χυναντιςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ Χυλλόγουσ Γονζων και Ξθδεμόνων τουσ 
διευκυντζσ και τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων, ϊςτε να  ενκαρρφνεται θ γονεϊκι 
εμπλοκι ςτιριξθσ ςτο ςχολείο και το άνοιγμα ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα πράγμα 
που ςυντελεί  ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ κετικοφ κλίματοσ ςτα ςχολεία 
(Ωφαντι & Ξυριακοποφλου, 2011α). 
 

Ψα παραπάνω προχποκζτουν από τον Χχολικό Χφμβουλο να αναπτφξει ςε υψθλό 
βακμό τθν ςυναιςκθματικι του νοθμοςφνθ και να χτίςει ςτενζσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 
με όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου διεφκυνςθ, άλλουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ, 
εκπαιδευτικοφσ μακθτζσ, διοικθτικό προςωπικό, και γονείσ. Ψο ελλθνικό ςχολείο – 
ιδιαίτερα ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – διακρίνεται από μια μακρά παράδοςθ 
απομονωτιςμοφ από το κεςμικό του περιβάλλον. Θ κατάςταςθ αυτι διαμόρφωςε ζνα 
κλίμα αρνθτικό για τθν ανάπτυξθ ςχζςεων: "μια καχυποψία για τισ προκζςεισ των 
εξωτερικϊν εταίρων και μια επιφφλαξθ για εςωτερικζσ ανατροπζσ, που θ ανάπτυξθ 
παρόμοιων ςχζςεων κα μποροφςε να προκαλζςει" (Πατκαίου, 2000:52). 

Ψα παραπάνω δυςκολεφουν το ρόλο του Χχολικοφ Χυμβοφλου και μειϊνουν τθν 
επιρροι του ςτθ διαμόρφωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ ςτο εςωτερικό κάκε ςχολικισ 
μονάδασ. Ωςτόςο οι δυνατότθτεσ επιρροισ που ζχει είναι ακόμθ μεγάλεσ. Αρκεί να 
αναλάβει νζουσ ρόλουσ ανάλογα με τθν περίςταςθ ωσ διευκολυντισ, «κακοδθγθτισ» 
για  επαγγελματικά, υπθρεςιακά, παιδαγωγικά και διδακτικά ηθτιματα και ωσ  
εμψυχωτισ, «διαμεςολαβθτισ τθσ γνϊςθσ» κακϊσ και κριτικόσ φίλοσ και να 
ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ. 
 

3. Συμπεράςματα 
 

Ψο ςχολικό κλίμα ζχει μεγάλθ ςθμαςία και επίδραςθ ςε κάκε προςπάκεια 
αλλαγισ και ειςαγωγισ καινοτομιϊν και κακορίηει τθν ποιότθτα του ςχολείου. Σ  
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Χχολικόσ Χφμβουλοσ,  όπωσ και ο διευκυντισ του ςχολείου καλείται να είναι ο 
«θγζτθσ» που εμπνζει και κακοδθγεί. Ππορεί ζμμεςα να επθρεάςει προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ κετικοφ κλίματοσ ςτα ςχολεία ευκφνθσ του  Αυτό 
επιτυγχάνεται με ενζργειεσ του, που ςυνδζονται με τθν δθμιουργία ςυνεργατικισ 
κουλτοφρασ ςτα ςχολεία, τθν παρακίνθςθ και ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν,  τθν 
ςυνεχι επιμορφωτικι του δράςθ για επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν και 
διευκυντϊν ςχολείων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του, τθν ενκάρρυνςθ για δθμιουργία 
κοινοτιτων μάκθςθσ, τθ  ςυνεργαςία με γονείσ και τθν ευρφτερθ κοινότθτα.  
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Περίλθψθ 
 
Θ παροφςα μελζτθ εξετάηει τθ δομι και τθ διοίκθςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ  
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (ΔΕΕ), ςε Ν.-Α. και Κεντρικι Ευρϊπθ και εμβακφνει ςτα 
ςυςτιματα τθσ Ελλάδασ και τθσ Γερμανίασ, ςυγκρίνοντασ δείγματα ζρευνασ από Στερ. 
Ελλάδα & Βόρ. Μπάντεν, ςτο πλαίςιο τθσ απελευκζρωςθσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ 
εργαςίασ και τθσ αντιςτοίχθςθσ πιςτοποιθμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. Θ 
επιςτθμονικι υπόκεςθ είναι ότι ο ρόλοσ των διευκυντϊν & των κοινωνικϊν εταίρων 
είναι ενεργότεροσ ςτο «δυαδικό» γερμανικό ςφςτθμα ΔΕΕ, με ιδιαίτερα κετικι 
επίδραςθ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 
και γίνεται διερεφνθςθ μζςω ερωτθματολογίων και βιβλιογραφικισ ζρευνασ. Τζλοσ 
επαλθκεφεται θ αρχικι υπόκεςθ, παρουςιάηονται καλζσ πρακτικζσ και γίνονται 
προτάςεισ για ςφηευξθ τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. 

 
Λζξεισ-κλειδιά: επαγγελματικι εκπαίδευςθ, δυαδικό ςφςτθμα, νεανικι ανεργία. 

 
1. Ειςαγωγι  

1.1. Ρροβλθματικι & διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ 
 

Σι ζρευνεσ, όπωσ και θ παροφςα, διεξάγονται για να χρθςιμοποιθκοφν τα 
αποτελζςματά τουσ κατά δφο τρόπουσ: (α) να επιβεβαιϊςουν το αλθκζσ μιασ 
υπόκεςθσ και (β) να βοθκιςουν ςτθ λιψθ αποφάςεων (Barrow, 1991). Χτο πικανό 
ερϊτθμα «γιατί γίνεται αυτι θ ζρευνα;», κα μποροφςαμε να απαντιςουμε ότι 
αρχικόσ ςκοπόσ είναι ο εντοπιςμόσ των παραγόντων εκείνων ςτα ςυςτιματα τθσ 
κεντρικισ πολιτικισ εξουςίασ των δφο χωρϊν που παρεμποδίηουν ι διευκολφνουν τθν 
ανάπτυξθ εςωτερικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτθ διοίκθςθ των ςυγκεκριμζνων 
ςχολικϊν μονάδων ενϊ επιπλζον καταβάλλεται προςπάκεια διεπιςτθμονικισ 
ερμθνείασ των ευρθμάτων μζςω των ςχετικϊν επιςτθμϊν τθσ διοίκθςθσ, τθσ 
οικονομίασ και τθσ παιδαγωγικισ.  

mailto:zkechri@gmail.com
mailto:eirinipragia@gmail.com
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Θ αναδίφθςθ ςτθ βιβλιογραφία δεν ζδωςε ςθμαντικά ευριματα ςχετικά με το 
κζμα αυτισ τθσ ζρευνασ. Τπωσ αναφζρεται (Cohen & Manion 1994), θ αναςκόπθςθ 
τθσ βιβλιογραφίασ ςυνιςτά είδοσ ιςτορικισ μελζτθσ.  Από αυτι λοιπόν τθν «ιςτορικι» 
ζρευνα που ζγινε, προκφπτει «ζλλειμμα» ζρευνασ ςε επίπεδο ςφγκριςθσ τθσ 
διοίκθςθσ ςτισ δομζσ ΔΕΕ ςε Ελλάδα και Γερμανία. Θ απελευκζρωςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
αγοράσ εργαςίασ και θ κινθτικότθτα των εργαηομζνων προχποκζτουν ότι οι 
δεξιότθτεσ που εξαςφαλίηονται υφίςτανται ςτθ βάςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ 
όςον αφορά τθν ποιότθτα των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςε κάκε 
κράτοσ μζλοσ. Ψο πεδίο αυτό τθσ ζρευνασ εμφανίηεται κενό και, κακϊσ 
ελαχιςτοποιείται ο αρικμόσ  ςχετικϊν μελετϊν, μεγιςτοποιείται ο βακμόσ ςυμβολισ 
τθσ. 

Κεωρείται ότι θ ςχολικι μονάδα είναι αποτελεςματικότερθ ςτο ζργο τθσ, όταν 
ζχει τθ δυνατότθτα να αςκεί εςωτερικι εκπαιδευτικι πολιτικι (Παυρογιϊργοσ, 1986) 
και εκμεταλλεφεται κετικά τθν αποκεντρωμζνθ εκπαίδευςθ. Ωσ εκ τοφτου, ςτθν 
παροφςα μελζτθ τίκενται ερευνθτικζσ υποκζςεισ ςχετικά με το ρόλο των κοινωνικϊν 
εταίρων ςτθ λειτουργία των τομζων εκπαίδευςθσ, τισ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ και 
τα περικϊρια αυτονομίασ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν ςτα ελλθνικά ΕΥΑΟ ςε 
ςφγκριςθ με τθ Γερμανία.  

Αναφορικά με τθ δομι τθσ εργαςίασ, αρχικά καταγράφονται ο ςκοπόσ και οι  
επιμζρουσ ςτόχοι τθσ εργαςίασ μζςω των ερευνθτικϊν υποκζςεων και ςτθ ςυνζχεια 
υφίςταται ιςτορικι ζρευνα μζςω μελζτθσ των μοντζλων διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ 
και των μεκόδων αποκζντρωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Ακολουκεί θ 
μεκοδολογία τθσ ζρευνασ που διεξάγεται, ο πλθκυςμόσ ςτόχοσ και το δείγμα όπωσ 
επίςθσ γίνεται αναφορά ςτα ερωτθματολόγια και ςτθ ςυνολικι διαδικαςία ςυλλογισ 
των ςτοιχείων.  Ζπεται θ περιγραφι τθσ πραγματικότθτασ και παρατίκενται 
ςτατιςτικά ςτοιχεία  από ζγκυρεσ πθγζσ (Cedefop, Eurostat, ΣΣΧΑ, ΕΧΩΕ, ΞΑΡΕΥ-
ΓΕΧΕΕ, BiBB κ.ά.) ςχετικά με τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) και τονίηονται τα ςχετικά με τθν Ελλάδα και τθ Γερμανία 
δεδομζνα. Ξατόπιν, παρουςιάηονται τα ευριματα τθσ ζρευνασ βάςει των μοντζλων 
διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ξλείνοντασ, παρατίκενται ςυμπεράςματα και 
παραβάλλονται καλζσ πρακτικζσ και 
προτάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ του 
κρίςιμου τομζα τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν 
Ελλάδα και ςτθ Γερμανία. Ψζλοσ, 
προτείνονται λφςεισ ςτα πλαίςια τθσ 
ευρωπαϊκισ πραγματικότθτασ, με 
πυξίδα  τθν  πορεία προσ τθν 
Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ με όρουσ 
πολιτικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ και 
κατά ςυνζπεια τθν καταπολζμθςθ τθσ 
ανεργίασ και δθ τθσ νεανικισ. (βλ. 
δίπλα πίνακα: Θ Ανεργία ςτθν ΕΕ, 
2015). 
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2. Θ ελλθνικι & θ γερμανικι πραγματικότθτα  
 
2.1. Ρροβλιματα υπό διαπραγμάτευςθ-Σκοπόσ & άξονεσ 

Σ βαςικόσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ζρευνασ είναι θ ςφγκριςθ του γερμανικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και του ελλθνικοφ ςε ό,τι αφορά τα περικϊρια και τισ 
προχποκζςεισ παραγωγισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτισ μονάδεσ ΔΕΕ, ενϊ ςε δεφτερθ 
φάςθ κα ιταν πολφ ςθμαντικό τα ςχετικά ςυμπεράςματα να φανοφν χριςιμα ςτα 
αντίςτοιχα κζντρα λιψθσ αποφάςεων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νεανικισ 
ανεργίασ και εν ςυνεχεία τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. Επιπλζον 
διευκρινίηεται ότι αςχολοφμαςτε με τουσ διευκυντζσ δθμόςιων εκπαιδευτικϊν 
ιδρυμάτων και τθν παραγόμενθ από αυτοφσ εκπαιδευτικι πολιτικι ςε ςυνεργαςία με 
τουσ άλλουσ ςυντελεςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ όπωσ είναι οι γονείσ, οι μακθτικζσ 
κοινότθτεσ, οι εκπαιδευτικοί, τα επαγγελματικά ςυνδικάτα/επιμελθτιρια, θ τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ κ.λπ. Υρϊτο απαραίτθτο βιμα αποτελεί θ μετάφραςθ του γενικοφ 
ςκοποφ ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ που διατυπϊνονται με τθ μορφι των παρακάτω 
ερευνθτικϊν υποκζςεων: (α) Χε ςφγκριςθ με τθν Ελλάδα, οι κοινωνικοί εταίροι 
ςυμμετζχουν πιο ενεργά (π.χ. εργοδότεσ, εργαηόμενοι) ςτθ 
ςφςταςθ/κατάργθςθ/ςυγχϊνευςθ τομζων ςτα γερμανικά επαγγελματικά 
εκπαιδευτιρια, (β) Σ ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ των εταίρων τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ ςτθ Γερμανία είναι  κακοριςτικότεροσ ςτθ λειτουργία των ςχολείων από 
ό,τι ςτθν Ελλάδα, και (γ) Σι Διευκυντζσ ςτα ελλθνικά ΕΥΑΟ ζχουν λιγότερο ςθμαντικό 
ρόλο από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτθ Γερμανία. 
 
2.2. Κεωρθτικό πλαίςιο - Μοντζλα διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ 

Ξακϊσ τα όρια των επιςτθμϊν τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κοινωνιολογίασ 
ςυγκλίνουν, ο «εννοιολογικόσ πλουραλιςμόσ» των κοινωνικϊν επιςτθμϊν 
χαρακτθρίηει επίςθσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ όπωσ τα μοντζλα διοίκθςθσ. Ανάλογα με 
τθν παράμετρο που κεωρείται κεντρικι ςτθ διοίκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ, 
διαμορφϊνονται οι κεωρίεσ βάςει: (α) τθσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ ςτθ διαδικαςία 
τθσ εκπαίδευςθσ, (β) τα περικϊρια αυτονομίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςχζςθ με τθν 
κεντρικι διοίκθςθ και (γ) του ρόλου του διευκυντικοφ ςτελζχουσ. Αναφορικά με τα (α) 
και (β), ο T. Bush (Zelvys, 1999) κατθγοριοποιεί τισ κεωρίεσ τθσ διοίκθςθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ ςε ζξι ομάδεσ εκ των οποίων κα παρουςιαςτοφν οι τρεισ που 
ςυναντϊνται ςυχνότερα ςε Ελλάδα (τυπικι/formal, πολιτικι/political) - και Γερμανία 
(μεταβλθτι/uncertainty). 

Χτισ «τυπικζσ» κεωρίεσ, οι οργανιςμοί κεωροφνται ωσ ςυςτιματα που 
λειτουργοφν βάςει ενόσ αυςτθροφ τυπικοφ προςδιοριςμοφ αρμοδιοτιτων και 
εςτιάηουν ςτθν επίςθμθ δομι. Διάφορα μοντζλα εμπίπτουν ςε αυτι τθ κεωρία όπωσ 
το δομικό, το γραφειοκρατικό, το ιεραρχικό ι το ςυςτθμικό και εντοπίηονται ςε 
ςυγκεντρωτικά ςχιματα εξουςίασ, ενϊ θ διοίκθςθ των ςχολείων γίνεται βάςει των 
ςυνκθκϊν, των διαδικαςιϊν και των ςτόχων που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ και θ 
εκνικι νομοκεςία, κακϊσ θ περιφερειακι διοίκθςθ περιορίηεται ςτο ρόλο του 
διαβιβαςτι/ελεγκτι. 
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Σι «πολιτικζσ» κεωρίεσ εκλαμβάνουν τουσ οργανιςμοφσ ωσ αρζνεσ πολιτικισ 
δράςθσ. Υροςπακϊντασ να εξυπθρετιςουν τα ςυμφζροντά τουσ, οι ςυντελεςτζσ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (κόμματα, εκκλθςία, ακαδθμαϊκοί, οικογζνεια, 
επιςτθμονικζσ & ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ, μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κ.ά.)  
εμπλζκονται ςε μια άτυπθ διαμάχθ ςχετικά με τθν κατανομι τθσ εξουςίασ και το 
βακμό άςκθςθσ επιρροισ και ςε αυτό το πλαίςιο δθμιουργοφνται πρόςκαιρεσ 
ςυμμαχίεσ και ςυναςπιςμοί, με διαφορετικι δφναμθ επίδραςθσ, επίπεδο ανάμειξθσ 
και ζνταςθ άςκθςθσ πίεςθσ ςτθ διαμόρφωςθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ  
(Παυρογιϊργοσ, 1986). 

Ψζλοσ, το «μεταβλθτό» μοντζλο χαρακτθρίηεται από ζντονθ επιρροι των 
ςυγκυριϊν, τονίηονται θ ςυνκετότθτα και θ ρευςτότθτα τθσ λειτουργίασ ενόσ τζτοιου 
οργανιςμοφ που αυξάνουν ςε περιόδουσ ραγδαίων αλλαγϊν. Σι εξωτερικζσ 
μεταβολζσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθ λειτουργία του και διακρίνεται από δυνατότθτα 
ευελιξίασ και ταχείασ αντίδραςθσ. Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το 
γερμανικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με μεγάλθ διαπερατότθτα (permeability) ανάμεςα 
ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ του ενϊ το «δυαδικό» ςφςτθμα (Dualsystem), παραμζνει 
ςτακερό ςτθ βαςικι φιλοςοφία του αλλά με ςυνεχείσ προςαρμογζσ όςον αφορά τισ 
νζεσ τεχνολογίεσ, τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και τισ ευρωπαϊκζσ απαιτιςεισ ςτο 
πλαίςιο τθσ κοινισ αγοράσ ςπουδϊν και εργαςίασ.  
 
2.3. Μεκοδολογία προςζγγιςθσ, Ρλθκυςμόσ ςτόχοσ & Δείγμα 
 

Τςον αφορά τθ μζκοδο προςζγγιςθσ, ακολουκείται θ περιγραφικι μζκοδοσ τθσ 
επιςκόπθςθσ, επιχειρείται περιγραφι των ςυςτθμάτων, ταξινόμθςθ των ςτοιχείων, 
ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων και ςτο ςφνολό τθσ θ ζρευνα διεξάγεται ςτθ βάςθ 
αιτίασ-αιτιατοφ. Θ ζρευνά μασ ικανοποιεί τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 
(Βάμβουκασ, 2002) και χαρακτθρίηεται από τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά που τθσ 
προςδίδουν επιςτθμονικότθτα: α) αναηθτά ςχζςθ ανεξάρτθτων – εξαρτθμζνων 
μεταβλθτϊν, β) χρθςιμοποιεί ερωτθματολόγιο (τυποποιθμζνο μζςο) για τθ ςυλλογι 
ποςοτικϊν δεδομζνων και γ) χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ για τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων. Αναφορικά με το ερωτθματολόγιο, ελιφκθςαν υπόψθ 
ςτο ςχεδιαςμό του οι αρχζσ Davidson (Cohen & Manion, 1994). 

Χχετικά με το δείγμα τθσ ζρευνασ, ςτθν παροφςα ζρευνα όπου ο πλθκυςμόσ 
είναι διάςπαρτοσ ςε μια μεγάλθ περιοχι – Ελλάδα & Γερμανία –, το κόςτοσ 
μετακίνθςθσ και θ κακυςτζρθςθ κακιςτοφν δφςκολθ τθ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ και 
οδθγοφμαςτε ςτθ λφςθ του προβλιματοσ περιορίηοντασ τον πλθκυςμό ςε μικρότερεσ 
ςυγκρίςιμεσ περιοχζσ.  

Επίςθσ, το δείγμα κεωρείται ικανοποιθτικό και αντιπροςωπευτικό και 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ ςυγκριςιμότθτασ. Ειδικότερα, γίνεται ςφγκριςθ μεταξφ 
των επαγγελματικϊν εκπαιδευτθρίων (ελλθνικά ΕΥΑΟ και γερμανικά Berufsschule - 
Duales System) ςτθ Χτερεά Ελλάδα και ςτο βόρειο Ππάντεν (Nordbaden) του 
κρατιδίου τθσ Βάδθσ-Βυρτεμβζργθσ (Baden-Wuertemberg). Σι ςυγκεκριμζνεσ 
περιοχζσ επιλζχκθκαν βάςει του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κάκε περιοχισ (περίπου 
900.000 κάτοικοι), τθσ ςφνκεςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, δθλ. αγροτικι με 
διαμετακομιςτικά κζντρα αλλά και κάποια μεγάλα βιομθχανικά όπωσ τθσ Χαλκίδασ 
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ςτθν Ελλάδα και του Πανχάιμ ςτθ Γερμανία αλλά και βάςει τθσ εγγφτθτάσ τουσ ςε 
μθτροπολιτικά κζντρα όπωσ θ Ακινα και θ Φρανκφοφρτθ αντίςτοιχα. 

Αναφορικά με το ποιοτικό ςκζλοσ, ςτθν παροφςα ζρευνα εξετάηονται 
παράμετροι όπωσ ο βακμόσ αποκζντρωςθσ τθσ διοίκθςθσ και οι προοπτικζσ του, οι 
ςυνεργαςία των ςχολικϊν μονάδων με τουσ λοιποφσ ςυντελεςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ 
ςθμαςία τθσ μακθτείασ, το παράδοξο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, 
ιτοι παρότι το ποςοςτό των μακθτϊν δευτεροβάκμιασ που προτιμοφν τθν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθν ΕΕ κυμαίνεται ςτο 50%-75%, ςτθν Ελλάδα το 
αντίςτοιχο ποςοςτό είναι μόλισ 30%, κ.λπ.  

Ψο ποςοςτό ανταπόκριςθσ  του δείγματοσ των διευκυντϊν από τθ Γερμανία 
ιταν 30% ενϊ ςτθν Ελλάδα το δείγμα αντιπροςωπεφει το 75% του  πλθκυςμοφ που 
ερευνάται Αναφορικά με το προφίλ του δείγματοσ, θ πλειοψθφία ιταν άντρεσ θλικίασ 
51-60, με υπθρεςία 1-5 ζτθ ςε διευκυντικι κζςθ. Επιλζχκθκε θ χριςθ όλων των 
ερωτθματολογίων, παρότι είναι ανιςομερι τα δείγματα, για να ιςχυροποιθκοφν τα 
ςυμπεράςματα για τθν Ελλάδα. Επίςθσ, για να μετρθκεί θ εγκυρότθτα τθσ ζρευνασ, 
υπιρξε ςφγκριςθ κάποιων επιμζρουσ ςτοιχείων με αποτελζςματα ςτατιςτικϊν 
μετριςεων άλλων φορζων (π.χ. Cedefop, 2014 & Eurydice 2015, 2016). 
 
2.4. Ραρουςίαςθ & ανάλυςθ δεδομζνων 
 

Τςον αφορά το ςκοπό αυτισ τθσ ζρευνασ, που ιταν  ο εντοπιςμόσ των 
παραγόντων εκείνων - ςτα ςυςτιματα τθσ κεντρικισ πολιτικισ Ελλάδασ και Γερμανίασ 
- που επιδροφν ςτθν ανάπτυξθ αποκεντρωμζνθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, από τθν 
ανάλυςθ των δεδομζνων είναι εμφανζσ ότι ςτα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρφματα 
υπάρχει ενεργότερθ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων. Σι ζλλθνεσ διευκυντζσ 
φαίνονται περιοριςμζνοι αποκλειςτικά ςτθν ςτενι ςυνεργαςία με το Ωπ. Υαιδείασ και 
τουσ φορείσ του, ςχεδόν απογυμνωμζνοι από κάκε μορφισ εξουςία. 

 

 
 

Αξίηει να επιςθμανκεί θ φπαρξθ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ. 
Επίςθσ, από τα δεδομζνα διαφαίνεται να ζχουν οι ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ ςθ 
Γερμανία πιο ςθμαντικό ρόλο. Σι διευκυντζσ παρουςιάηονται να επικυμοφν τον 
περιοριςμό των αρμοδιοτιτων άλλων φορζων και τθν εκτεταμζνθ αυτονομία των 
ςχολικϊν μονάδων, ιδιαίτερα οι Γερμανοί. 
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Ψζλοσ, οι Ζλλθνεσ διευκυντζσ φαίνεται να αναγνωρίηουν και οι ίδιοι τον 
περιοριςμζνο ρόλο τουσ και να επιηθτοφν μεγαλφτερθ αυτονομία ςε ηθτιματα 
διοικθτικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά. Αντίκετα, οι Γερμανοί εμφανίηονται να 
ζχουν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ, αιςκάνονται περιςςότερο καταξιωμζνοι και πιο 
αποφαςιςτικοί ςτισ επιλογζσ τουσ. 

 

 
 
3. Συμπεράςματα – Ρροτάςεισ 

3.1. Καλζσ πρακτικζσ ενίςχυςθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ & πνεφματοσ 
επιχειρθματικότθτασ 
 

Επιςτρζφοντασ ςτον αρχικό ςκοπό μασ, ςυμπεραίνουμε ότι οι δυο χϊρεσ 
εξακολουκοφν να παρζχουν περιοριςμζνθ αυτονομία ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα που 
προςφζρουν ΔΕΕ αλλά ςτθ Γερμανία υπάρχει καλφτερθ οργάνωςθ και υποδομι και 
ςτενότερθ ςυνεργαςία με τουσ αποκεντρωμζνουσ ςυντελεςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ.  
Επιπλζον, όςον αφορά τισ καλζσ πρακτικζσ ςτο Βόρ. Ππάντεν, αξίηει να ςθμειωκεί ότι: 
οι κοινωνικοί εταίροι και θ κυβζρνθςθ ζχουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν αναμόρφωςθ και 
αποδοχι τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ από τθν κοινωνία, θ αμειβόμενθ μακθτεία 
καλφπτεται από τθν επιχείρθςθ απαςχόλθςθσ που απολαμβάνει φορολογικζσ 
ελαφρφνςεισ, τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ προςόντων τισ διεξάγουν τα αντίςτοιχα 
επιμελθτιρια ενϊ θ ενδο-επιχειρθςιακι κατάρτιςθ λαμβάνει χϊρα ςε επιχειριςεισ 
που ακολουκοφν ςτενά τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και με πιςτοποιθμζνουσ 
εκπαιδευτζσ (Cedefop, 2014). 

Γενικότερα, επιβάλλεται τα τοπικά κοινωνικο-οικονομικά δεδομζνα να 
αποτελοφν τον πυρινα του ςχεδίου ανάπτυξθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ αφοφ ςτόχοσ είναι θ αυξθμζνθ αποδοτικότθτα ανταλλαγισ (Χαλκιϊτθσ, 
1999), δθλ. θ αποδοτικότθτα με τθν οποία το «εκπαιδευτικό προϊόν» ικανοποιεί τισ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Χυνεπϊσ, το αναλυτικό πρόγραμμα 

Πόζο ζημανηικός πιζηεύοσν οι γερμανοί 

διεσθσνηές όηι είναι ο ρόλος ηοσς ζε θέμαηα 

ηομέων;

54%

46% Πολύ 

Αρκετά 

Πόζο ζημανηικός πιζηεύοσν οι έλληνες 

διεσθσνηές όηι είναι ο ρόλος ηοσς ζε θέμαηα 

ηομέων;

10%

45%30%

15% Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο

Καθόλου

40

33 33

60

40

53

0

10

20

30

40

50

60

Π
ο

ζ
ο

ζ
ηά

 %

Τοπ. Υ
πηπεζ

. Υ
ποςπ.

Εκπ./Ε
ιζηγ.

Σύλ. 
Γονέω

ν

Κεν
ηπ. Ε

ξο
ςζία

Άλλα
 Υ

ποςπ.

Σςνδ
ικ.

 Φ
οπείρ

 

Παράγονηες ποσ προηείνεηαι ενίζτσζη ή ότι 

ηοσ ρόλοσ ηοσς ζηη Γερμανία

Πολύ

Καθόλου

45

55
60

30 30

0

10

20

30

40

50

60

Π
ο

ζ
ο

ζ
ηά

 %

Κεν
ηπ

ική εξο
ςζία

Τοπικέρ
 απσέρ

Νομ.&
Δημ. Ε

π. Π
αιδεία

ρ

Σωμαηεία επγαζ
.

Μαθηη.Κ
οινόη.

Παράγονηες ποσ προηείνεηαι ενίζτσζη ή ότι 

ηοσ ρόλοσ ηοσς ζηην Ελλάδα

Πολύ

Καθόλου



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-376- 

 

ςπουδϊν των ΕΥΑΟ οφείλει να προςαρμοςτεί ςτισ περιφερειακζσ ανάγκεσ, με ενεργι 
ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων και ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ των 
τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν προσ όφελοσ τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ αλλά και τθσ 
καλλιζργειασ πνεφματοσ επιχειρθματικότθτασ. Για παράδειγμα, θ πρόςφατθ 
εγκφκλιοσ κακοριςμοφ ειδικοτιτων ςτα ΕΥΑΟ (ΦΕΞ 1489/Β/26.05.2016) προβλζπει τθ 
λειτουργία Ψομζα Ωγείασ-Υρόνοιασ-Ευεξίασ ςτο ΕΥΑΟ Αλιβερίου (ΔΕΘ, ΑΓΕΨ, 
βιομθχανίεσ αλουμινίου κλπ) ενϊ δεν κακορίηει λειτουργία αυτοφ του Ψομζα ςτο 
ΕΥΑΟ Λςτιαίασ, παρότι θ Βόρ. Εφβοια ςτθρίηεται οικονομικά ςτθν ιπια ανάπτυξθ μζςω 
του κεματικοφ τουριςμοφ (Λαματικά Οουτρά Αιδθψοφ, φάρμεσ ιπποειδϊν για 
αναψυχι κλπ). Θ αναντιςτοιχία κακοριςμζνων Ψομζων και τοπικισ οικονομίασ 
δυςχεραίνει ςθμαντικά τθν απαραίτθτθ ενδο-επιχειρθςιακι κατάρτιςθ-μακθτεία 
(ΦΕΞ1371/B/17-5-2016) που αποτελεί το κακοριςτικό ςτοιχείο επιτυχοφσ λειτουργίασ 
των ΕΥΑΟ αφοφ θ ενδο-ςχολικι φοίτθςθ από μόνθ τθσ ζχει αποδειχκεί ανεπαρκισ. 
Ξατά ςυνζπεια, είναι απαραίτθτο ζνα πλζγμα ςχζςεων με τισ τοπικζσ αρχζσ και 
επαγγελματικζσ ενϊςεισ που κα αποδειχκεί χριςιμο ςτθ διαμόρφωςθ του πεδίου 
νζων δεξιοτιτων και απαςχολθςιμότθτασ, ςτθν εξεφρεςθ  κζςεων εργαςίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ μακθτείασ όπωσ επίςθσ ςτθν αναηιτθςθ πρόςκετων πόρων για βελτίωςθ 
των υποδομϊν.  

Χτθν Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι φορείσ (π.χ. ΧΕΒ, ΕΛΕΑΔ) ζχουν δθμιουργιςει ςε 
εκνικό επίπεδο μθχανιςμοφσ διάγνωςθσ αναγκϊν ςε επαγγζλματα και δεξιότθτεσ 
όπωσ επίςθσ πρόβλεψθσ των μεταβολϊν των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ. Ειδικότερα 
το ΛΣΒΕ ςε πρόςφατθ ζρευνα (Cedefop, 2014) ςυμπεραίνει ότι ςτο 70% των 
επιχειριςεων διαπιςτϊνεται πρόβλθμα ςτο προςωπικό όςον αφορά τθν ανάλθψθ 
πρωτοβουλιϊν, τισ ικανότθτεσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, τθ διαχείριςθ τθσ 
τεχνολογίασ-καινοτομίασ, τθν ζλλειψθ εξειδικευμζνων τεχνικϊν γνϊςεων και τθν 
αναντιςτοιχία δεξιοτιτων με τθν οικονομία. 
 

3.2. Ρροτάςεισ ενίςχυςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μονάδων ΔΕΕ 
 

Αναλυτικότερα και όςον αφορά τθν αποκζντρωςθ τθσ πολιτικισ για τθν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω:  

Χφμφωνα με προβλζψεισ πρόςφατων ερευνϊν του ΧΕΒ και τθσ Mc Kinsey & Co. 
(Cedefop, 2014) για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα ζωσ 
το 2025, κα δθμιουργθκοφν 520.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ και κα γνωρίςουν 
ανάπτυξθ ςε εκνικό επίπεδο οι εξισ μεγάλοι κλάδοι: τουριςμόσ, ενζργεια, τρόφιμα, 
γεωργία, εμπόριο. Χε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν οι "αναδυόμενοι αςτζρεσ" ςτουσ 
τομείσ: ιχκυοκαλλιζργειεσ γενόςθμα, διαχείριςθ αποβλιτων, διαμετακομιςτικοί 
κόμβοι, ιατρικόσ τουριςμόσ, ειδικι φροντίδα ατόμων, και εξαιρετικά είδθ διατροφισ. 

Για να υπάρξει ςφηευξθ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ δεξιοτιτων, προτείνεται 
θ υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν του δυαδικοφ ςυςτιματοσ και θ προςαρμογι τθσ 
αντίςτοιχθσ τεχνογνωςίασ μζςω τθσ επιμόρφωςθσ διεκυντϊν και εκπαιδευτικϊν. 
Επιπλζον, θ αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ των ΕΥΑΟ ςε ςυνδυαςμό με τθν οριςτικοποίθςθ 
τθσ μακθτείασ (Lettmayer, 2013), και τθν πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του 
Εκνικοφ Υλαιςίου Υροςόντων κα λειτουργοφςε διορκωτικά ωσ προσ τθ ςτρζβλωςθ 
του ποςοςτοφ μακθτϊν που κατευκφνονται ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ .  
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Εξάλλου, ςφμφωνα με τθ κεωρία για τισ "πολλαπλζσ νοθμοςφνεσ" (Gardner, 
2011), όλα τα φυςιολογικά παιδιά είναι προικιςμζνα με διαφορετικά είδθ ευφυΐασ 
(π.χ. κινθτικι, διαπροςωπικι, μουςικι κ.ά.), αλλά το παρόν εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
ευνοεί και προάγει ςυνικωσ μόνο τθ μακθματικι και τθ γλωςςικι ευφυΐα. Είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικι θ χριςθ πολλαπλϊν μεκόδων και τεχνικϊν μζςων διδαςκαλίασ 
που κα ελκφουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν, κζτοντασ ςε εγριγορςθ διαφορετικά 
είδθ ευφυΐασ, αναδεικνφοντασ τα λανκάνοντα ταλζντα των μακθτϊν και 
δθμιουργϊντασ νζεσ επαγγελματικζσ διεξόδουσ για τουσ μακθτζσ (Γοφλασ, Χρ. κ.ά., 
2013).  

Χυμπεραςματικά, για τθν ενίςχυςθ του πνεφματοσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
απαςχόλθςθσ, απαιτείται ζνα ενιαίο όραμα για τθν εκπαίδευςθ που να το 
μοιράηονται θ πολιτεία που νομοκετεί, οι φορείσ που προβλζπουν τισ προοπτικζσ, οι 
επιχειριςεισ που προςφζρουν μακθτεία και θ εκπαιδευτικι κοινότθτα που καλείται 
να πραγματϊςει τθν χαραςςόμενθ εκπαιδευτικι πολιτικι. Κα πρζπει να λειτουργιςει 
ζνα ςυνεκτικό ςφςτθμα ςυμβουλευτικισ, κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ μονάδασ ςε κζματα όπωσ θ ςυςτθματικι ςυλλογι ςτοιχείων, θ 
αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του ςχολικοφ ςχεδίου, θ οργάνωςθ εναλλακτικϊν δράςεων, θ 
προςαρμογι του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τελικά θ αποτίμθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  Χε αυτό το ςτάδιο, όπου κλείνει ζνασ 
κφκλοσ και ανοίγει ςτθ ςυνζχεια ζνασ άλλοσ, γίνεται μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ 
κατανομισ των κονδυλίων (Χαλκιϊτθσ, 1999) ϊςτε να εκτιμθκεί ο βακμόσ 
αποδοτικότθτασ με τθν οποία οι εκροζσ (τα εκπαιδευτικά προϊόντα) τθσ ςχολικισ 
μονάδασ  ςυνάδουν με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ τθσ. 
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Περίλθψθ 
 
Το ςχολείο καλείται να ενδυναμϊςει τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και τθν ψυχικι 
ανκεκτικότθτα των μακθτϊν μζςα από διάφορεσ δεξιότθτεσ. Για τον λόγο αυτό, 
προχωριςαμε ςτον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων ςυναιςκθματικισ αγωγισ που 
αφοροφςαν ςτθν Α’ και Βϋ τάξθ Δθμοτικοφ υπό τθ κεματικι «Ρροάγοντασ τθν ψυχικι 
ανκεκτικότθτα των παιδιϊν». Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ υλοποιικθκαν κατά το πρϊτο 
τρίμθνο και είχαν ςτόχο τθν προαγωγι κετικϊν προτφπων ςχζςεων και 
αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μακθτϊν, τθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ομαδικότθτασ 
και τθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ ζγινε με γνϊμονα το 
γνωςτικό και αναπτυξιακό υπόβακρο των ςυγκεκριμζνων μακθτικϊν πλθκυςμϊν και 
θ μεκοδολογία υλοποίθςισ τουσ ςτθρίχκθκε ςτθ βιωματικι και ομαδοςυνεργατικι  
μζκοδο διδαςκαλίασ.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: ψυχικι ανκεκτικότθτα, ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 
 

Θ παροφςα εργαςία ςυνιςτά μία διδακτικι πρόταςθ για τθν προϊκθςθ και τθν 
ενίςχυςθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ ανκεκτικότθτασ 
ςε μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Αϋ και Βϋ Δθμοτικοφ. Μςωσ περιςςότερο παρά ποτζ 
κρίνεται ςτθν εποχι μασ αναγκαία θ ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, 
κακϊσ και τθσ ςυναιςκθματικισ ανκεκτικότθτασ των παιδιϊν. Θ παραπάνω κζςθ 
υποςτθρίηεται από το γεγονόσ πωσ αρκετά παιδιά είναι νευρικά, ευερζκιςτα, 
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κακόκεφα, μελαγχολικά και μοναχικά, πραγματικότθτα που μασ κάνει να ςκεφτοφμε 
ότι ίςωσ τα παιδιά αυτά δεν είναι δζκτεσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ (Bradberry & 
Greaves, 2006).  

Σι εκπαιδευτικοί ςτα πρϊτα χρόνια τθσ μακθτικισ ηωισ των παιδιϊν, κρίνεται 
αναγκαίο να ψάχνουν για τισ μεκόδουσ και τισ δραςτθριότθτεσ εκείνεσ που κα 
αυξάνουν τθν αυτοεπίγνωςθ των μακθτϊν τουσ και κα τουσ βοθκοφν να γνωρίςουν 
και να αξιοποιιςουν τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. 

Θ παροφςα εργαςία αποτελείται από το κεωρθτικό υπόβακρο, τθ μεκοδολογία, 
τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν για τθν προαγωγι τθσ ςυναιςκθματικισ 
νοθμοςφνθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ ανκεκτικότθτασ κακϊσ και τα ςυμπεράςματα 
ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων. 
 

2. Κεωρθτικό πλαίςιο 
 
2.1 Θ ζννοια τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ 
 

Ψο ενδιαφζρον για τθ Χυναιςκθματικι Ροθμοςφνθ ξεκίνθςε το 1973 με μία 
εργαςία του McClelland και ςτθ ςυνζχεια, αρκετοί ερευνθτζσ, μεταξφ των οποίων οι 
Mayer και Salovey (1997), ο Goleman (1998), ο Bar-On (2000), και οι Bradberry και 
Greaves (2006) εμβάκυναν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζννοια. 

Υροκειμζνου να προςδιοριςτεί ολόπλευρα ο όροσ τθσ Χυναιςκθματικισ 
Ροθμοςφνθσ χρειάηεται να ςυνδυαςτοφν οι γνϊςεισ και οι κατευκφνςεισ από τα 
διάφορα μοντζλα Χυναιςκθματικισ Ροθμοςφνθσ που αναφζρκθκαν (Δαλακοφρα, 
2011). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, λοιπόν, ζγκειται ςτθν: 

 

 Αυτοεπίγνωςθ. Θ αυτοεπίγνωςθ ςυνίςταται ςτο να αναγνωρίηουμε τα 
ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ, τισ ανάγκεσ μασ, τισ τάςεισ και τισ ςυνθκιςμζνεσ 
αντιδράςεισ μασ απζναντι ςε ςυγκεκριμζνα γεγονότα, προκλιςεισ ι άτομα. 

 Αυτοδιαχείριςθ. Θ αυτοδιαχείριςθ είναι θ ικανότθτα να διαχειριηόμαςτε τθν 
εςωτερικι μασ κατάςταςθ, τισ παρορμιςεισ και τισ διακζςεισ μασ. Ψα άτομα 
που διακζτουν τθν ικανότθτα αυτι μποροφν να αποφφγουν ςυναιςκθματικζσ 
εκριξεισ, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τόςο για τα ίδια όςο 
και για τα άλλα άτομα. 

 Ξοινωνικι επίγνωςθ ι ενςυναίςκθςθ. Υρόκειται για τθν ικανότθτα να 
αντιλαμβάνεται κανείσ τα ςυναιςκιματα και τισ ανάγκεσ των άλλων και να 
ςυμπεριφζρεται ανάλογα. Αν δεν μπορζςει να μπει ςτθ κζςθ του ςυνομιλθτι 
του και να αντιλθφκεί τα κζματα από τθ δικι του ςκοπιά, δεν μπορεί να είναι 
επιτυχθμζνοσ/θ ςτθ διαπροςωπικι επικοινωνία. 

 Διαχείριςθ ςχζςεων. Θ ικανότθτα ενόσ ατόμου να επικοινωνεί με τουσ άλλουσ, 
να δθμιουργεί ςχζςεισ και να προκαλεί ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ τισ 
αντιδράςεισ που κζλει. Ψα άτομα που κατζχουν τισ ικανότθτεσ αυτζσ δεν είναι 
απλϊσ φιλικά με τουσ άλλουσ, αλλά είναι φιλικά ζχοντασ ζνα ςτόχο. 
 

Άτομα με υψθλι ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ αναπτφςςουν ψυχικι 
ανκεκτικότθτα (Wong & Law, 2002). Ψα περιςςότερα παιδιά που ζρχονται αντιμζτωπα 
με αντιξοότθτεσ παρουςιάηουν ςυνικωσ αυξθμζνεσ πικανότθτεσ για εμφάνιςθ 
προβλθμάτων προςαρμογισ και δυςκολίεσ ςτθν ομαλι ψυχοκοινωνικι και 
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μακθςιακι τουσ εξζλιξθ. Ωςτόςο, υπάρχουν και οριςμζνα παιδιά που φαίνεται να 
παραμζνουν αλϊβθτα ι πιο ανκεκτικά παρά αυτζσ τισ αντιξοότθτεσ (Bowes & 
Arseneault, 2013).  

 
2.2 Θ ζννοια και ο ρόλοσ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ 
 

Θ ψυχικι ανκεκτικότθτα ςχετίηεται με τισ ικανότθτεσ αντίςταςθσ κάκε παιδιοφ 
απζναντι ςε κινδφνουσ ι αρνθτικζσ εμπειρίεσ που βιϊνει ςτο πλαίςιο τθσ ηωισ του. Σι 
ικανότθτεσ αυτζσ του επιτρζπουν να αντιμετωπίςει τουσ διάφορουσ αγχογόνουσ 
παράγοντεσ και να μθν εκδθλϊςει κάποια μορφι ψυχοπακολογίασ ι ψυχικϊν 
διαταραχϊν. Χε γενικζσ γραμμζσ, αναφζρεται ςτθ δυναμικι διαδικαςία τθσ κετικισ 
προςαρμογισ παρά τθν φπαρξθ αντίξοων ςυνκθκϊν και τθν ζκκεςθ ςε παράγοντεσ 
επικινδυνότθτασ (Rutter, 2006). Ωςτόςο, όπωσ υποςτιριξε ο Condly (2006), θ ψυχικι 
ανκεκτικότθτα δεν είναι ζνα μόνιμο χαρακτθριςτικό του ατόμου αλλά μια δυναμικι 
και ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία που μπορεί ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ 
να μεταβάλλεται.  

Χτθ μελζτθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ αυτό που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι 
οι παράγοντεσ εκείνοι που ςυμβάλλουν ςτο να προςαρμόηεται το άτομο ομαλά και να 
επιτυγχάνει μια κετικι μακθςιακι, ςυναιςκθματικι και ψυχοκοινωνικι πορεία. Πε 
άλλα λόγια, αναφερόμαςτε ςε προςτατευτικοφσ παράγοντεσ που μπορεί να είναι 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ίδιων των ατόμων ι των πλαιςίων ςτα οποία ανικουν 
(οικογζνεια, ςχολείο, ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον) που αμβλφνουν ςθμαντικά τισ 
ςυνζπειεσ από τθν ζκκεςθ ςε παράγοντεσ επικινδυνότθτασ (Masten & Reed, 2002˙ 
Esquivel, Doll, & Oades-Sese, 2011). 

Σι προςτατευτικοί παράγοντεσ μποροφν να εντοπιςτοφν ςε πολλά επίπεδα και 
ςχετίηονται με πολλοφσ τομείσ τθσ ηωισ του ατόμου: ατομικοφσ, οικογενειακοφσ και 
περιβαλλοντικοφσ προςτατευτικοφσ παράγοντεσ (Χατηθχριςτου, 2011). 

Χε πρϊτο επίπεδο, οι ατομικοί προςτατευτικοί παράγοντεσ αναφζρονται ςτισ 
γνωςτικζσ λειτουργίεσ, τθ κετικι αυτοαντίλθψθ, τθν προςαρμοςτικότθτα, τθν 
αιςιοδοξία, τον αυτοζλεγχο, τθν αίςκθςθ του χιοφμορ, τθν πίςτθ και τθν φπαρξθ 
νοιματοσ ςτθ ηωι. 

Χε δεφτερο επίπεδο, ςτθν οικογζνεια οι προςτατευτικοί παράγοντεσ ςχετίηονται 
κατά κφριο λόγο με τισ κετικζσ και υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ, το δομθμζνο κλίμα και τθν 
ουςιαςτικι εμπλοκι των γονζων. Θ φπαρξθ κερμϊν και υποςτθρικτικϊν γονζων 
ςυνδζεται ςε μεγάλο βακμό με τθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ 
ευθμερίασ, τθν προϊκθςθ τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ και τθν ανάπτυξθ 
ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων, απαραίτθτων για τθν αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ των 
διάφορων αντίξοων παραγόντων και εμπειριϊν (Bowes & Arseneault, 2013).  

Ψζλοσ, οι περιβαλλοντικοί προςτατευτικοί παράγοντεσ αναφζρονται ςτον 
ευρφτερο κοινωνικό περίγυρο, όπωσ οι διάφοροι φορείσ και ομάδεσ τθσ κοινότθτασ, 
οι καλζσ ςχζςεισ ςτθ γειτονιά, θ δθμόςια αςφάλεια, θ υγειονομικι περίκαλψθ. 
Λδιαίτερο ρόλο διαδραματίηει και το ςχολείο που καλείται να αναπτφξει ςυνολικζσ 
πρακτικζσ που ευνοοφν τθ ςφναψθ υγιϊν ςχζςεων και τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων 
διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν αντίδραςθσ για τθν αποτελεςματικι 
διαχείριςθ κακθμερινϊν καταςτάςεων. Χε πρακτικό επίπεδο, ςυςτινεται ςτα ςχολεία 
θ εφαρμογι εναλλακτικϊν ψυχοπαιδαγωγικϊν μεκόδων και τεχνικϊν που ςτόχο κα 
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ζχουν τθν ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ τθσ ομάδασ, τθν προϊκθςθ ενόσ 
παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ και τθν καλλιζργεια ψυχοκοινωνικϊν και 
δθμιουργικϊν δεξιοτιτων (Ξουρκοφτασ & Ξοκκιάδθ, 2015). Πε άλλα λόγια, το ςχολείο 
μπορεί να αποτελζςει ζνα από τα πιο πρόςφορα εδάφθ για τθν εφαρμογι τζτοιων 
προγραμμάτων και να λειτουργιςει ωσ προςτατευτικόσ παράγοντασ που κα 
εξαςφαλίηει για τα μζλθ του ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν επίτευξθ μιασ ομαλισ 
ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ.  
 

3. Διδακτικι πρόταςθ: Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ 
Συναιςκθματικισ Αγωγισ 
 
3.1. Σκοπόσ και ςτόχοι προγράμματοσ 
 

Χκοπόσ του προγράμματοσ ορίςτθκε θ ανάπτυξθ κεμιτϊν τρόπων επικοινωνίασ 
μεταξφ των μακθτϊν, θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και θ καλλιζργεια 
ςυναιςκθματικϊν και ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

Ωσ επιμζρουσ ςτόχοι τζκθκαν οι παρακάτω:  

 Ρα κατανοιςουν τθν αξίασ τθσ φιλίασ και τθσ ομαδικότθτασ και τθν 
αποτελεςματικι διαχείριςθ καταςτάςεων άγχουσ, κυμοφ και φόβου 

 Ρα αναπτφξουν ενςυναίςκθςθ 

 Ρα καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ διαφόρων 
ςυναιςκθμάτων. 

 Ρα αναγνωρίςουν κετικά ςτοιχεία του εαυτοφ τουσ 

 Ρα τονωκεί θ αυτοεκτίμθςι τουσ 

 Ρα ςυνδζςουν  ςυναιςκιματα με καταςτάςεισ και γεγονότα τθσ κακθμερινισ 
ηωισ 

 Ρα ανακαλφψουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ των αρνθτικϊν 
ςυναιςκθμάτων 

 Ρα προωκθκεί ζνα πνεφμα ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ. 
 

3.2 Μεκοδολογία 
 

Χτο εν λόγω πρόγραμμα ςυμμετείχαν 30 μακθτζσ από τθν Α’ τάξθ (17 αγόρια και  
13 κορίτςια) και 26 από τθ Β’ τάξθ (18 αγόρια και 8 κορίτςια) και χρθςιμοποιικθκε θ 
ελεφκερθ παρατιρθςθ και καταγραφι ωσ μζςο ςυλλογισ δεδομζνων. Για τθ 
διεκπεραίωςθ των δραςτθριότθτων αξιοποιικθκε θ ομαδοςυνεργατικι και βιωματικι 
μάκθςθ. 

 
3.2.1 Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ 
 

Χφμφωνα με τον Πατςαγγοφρα (1995), θ ςθμαςία τθσ ομαδοςυνεργατικισ 
μάκθςθσ είναι κακοριςτικι για τθ διδαςκαλία. Χυνοπτικά μποροφμε να αναφζρουμε 
μερικά από τα πιο ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου:  

 

 Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

 Ξαλλιζργεια αλλθλεγγφθσ και ενςυναίςκθςθσ 



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-383- 

 

 Ξαλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

 Απόκτθςθ γνϊςεων από τισ εμπειρίεσ των άλλων 

 Απόκτθςθ ικανότθτασ κακοριςμοφ κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

 Εμπλουτιςμόσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

 Ανάπτυξθ ικανότθτασ διαχείριςθσ διαφωνιϊν και αντιπαρακζςεων 

 Απόκτθςθ κριτικισ ικανότθτασ και λιψθσ αποφάςεων 
 

Ωςτόςο, για να λειτουργιςει ομαλά και αποτελεςματικά μια ομάδα, κρίνεται 
ωφζλιμο ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ να είναι κακοδθγθτικόσ και υποςτθρικτικόσ, 
προκειμζνου να μπορζςει να δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν (Πατςαγγοφρασ, ό.π.). 

 
3.2.2 Βιωματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ 
 

Χτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, θ βιωματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ αποτελεί ζναν 
εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευςθσ που επεκτείνεται πζρα από τα κρανία, τα ςχολικά 
βιβλία, τθ μετωπικι διδαςκαλία και τθν απομνθμόνευςι τθσ "φλθσ" (Ψριλίρα  & 
Αναγνωςτοποφλου, 2008). Θ βιωματικι μάκθςθ ςχετίηεται με τα ενδιαφζροντα, τισ 
προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ και τουσ ςτόχουσ του ίδιου του μακθτι για τον εαυτό του 
(Ππακιρτηισ, 2008).  

Ψα οφζλθ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ (Δεδοφλθ, 2002): 
 

 αξιοποιεί τα βιϊματα των μακθτϊν ι προκαλεί νζα βιϊματα, 

 ενκαρρφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι του μακθτι και τθν οικειοποίθςθ του 
εκάςτοτε κζματοσ, 

 τον προτρζπει να ερευνά, να ανακαλφπτει και να ενεργοποιεί τθ φανταςία 
του, 

 προωκεί τθν αυτογνωςία του μακθτι, 

 προτείνει τθν αναηιτθςθ και τθ δθμιουργία νοιματοσ αντί τθν 
απομνθμόνευςθ τθσ γνϊςθσ και 

 κινθτοποιεί το μακθτι διανοθτικά και ςυναιςκθματικά. 
 

Χυνάμα, οι βιωματικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ φζρουν τα χαρακτθριςτικά 
τθσ ρευςτότθτασ και τθσ ελαςτικότθτασ. Χφμφωνα με τον Dewey (1980), οι βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ αφενόσ διευκολφνουν τθν ανάκλθςθ ςτοιχείων από προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ, ϊςτε να καταδεικνφεται ο ρόλοσ των  προθγοφμενων εμπειριϊν ςτθν 
αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων του παρόντοσ και αφετζρου εξαίρουν τθ ςχζςθ των 
εςωτερικϊν με των εξωτερικϊν παραγόντων. Ψζλοσ, οι βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ μορφϊν νοθμοςφνθσ, όπωσ τθσ διαπροςωπικισ, τθσ 
ενδοπροςωπικισ,  τθσ χωρικισ, τθσ μουςικισ και τθσ κιναιςκθτικισ και ευνοοφν τθν 
ζκφραςθ των μακθτϊν που δεν ζχουν ανεπτυγμζνεσ τθ γλωςςικι και τθ 
λογικομακθματικι νοθμοςφνθ (Δεδοφλθ, 2002). 
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3.3 Ρεριγραφι των δράςεων ανά τάξθ 
 
3.3.1. Α’ τάξθ 
 

Ψον Σκτϊβριο και τον Ροζμβριο, οι μικροί μασ μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ 
ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να εξοικειωκοφν με τθν αναγνϊριςθ, τθν 
ζκφραςθ και τθν επίγνωςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ (αυτοεπίγνωςθ): 
Συννεφάκια ςυναιςκθμάτων: Εργαηόμενοι ομαδικά, οι μακθτζσ καταςκεφαςαν δφο 
ςυννεφάκια από χαρτόνι. Χτο ζνα ζγραψαν, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, 
τθ λζξθ «αρνθτικά ςυναιςκιματα» και ςτο άλλο «κετικά ςυναιςκιματα». Χτθ 
ςυνζχεια, μοιράςτθκαν κάρτεσ με φατςοφλεσ ςε κάκε ομάδα και τα παιδιά 
παρατιρθςαν το μορφαςμό τθσ φατςοφλασ, ςυηιτθςαν, αναγνϊριςαν το ςυναίςκθμα 
και το χαρακτιριςαν ωσ κετικό ι αρνθτικό.  Ζπειτα, κρζμαςαν τθ φατςοφλα με το 
ςυναίςκθμα ςτο αντίςτοιχο ςυννεφάκι, με βάςθ το εάν εξζφραηε κάποιο αρνθτικό ι 
κετικό ςυναίςκθμα. 
Ηωγραφίηω… το ςυναίςκθμα: Χε κάκε παιδί μοιράςτθκε το περίγραμμα ενόσ 
ανζκφραςτου προςϊπου και εκείνο επζλεξε να το ηωγραφίςει, ϊςτε να εκφράςει ζνα 
ςυναίςκθμα τθσ επιλογισ του. Χτθ ςυνζχεια, ονόμαςε και αιτιολόγθςε το ςυναίςκθμα 
που ζδωςε ςτθ φατςοφλα. 
Το ρολόι των ςυναιςκθμάτων: Ξάκε παιδί ηωγράφιςε το ρολόι των ςυναιςκθμάτων 
του, αποδίδοντασ ςε κάκε φατςοφλα ανοικτό ι ςκοφρο χρϊμα ανάλογα με το 
ςυναίςκθμα που απεικόνιηε. Ψο πρωί, κάκε παιδί ερχόμενο ςτο ςχολείο ζςτρεφε το 
δείκτθ του ρολογιοφ του ςτθ φατςοφλα που ζδειχνε το ςυναίςκθμα που ζνιωκε. Ξάκε 
φορά που το ςυναίςκθμά του άλλαηε κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ζςτρεφε το δείκτθ 
του ρολογιοφ του ςτθν αντίςτοιχθ φατςοφλα και ζλεγε τον λόγο που το ζκανε. Ψο 
παιδί διάλεγε ςε ποιον κα το πει, ςτθν κυρία, ςτον φίλο του ι μπροςτά ςε όλουσ, 
όπωσ ζνιωκε το ίδιο. Σ ακροατισ το άκουγε και το βοθκοφςε να αλλάξει τθν διάκεςι 
του, εάν το ςυναίςκθμα δεν ιταν ευχάριςτο. 
Χορεφοντασ με τα…. ςυναιςκιματα: Ακοφςαμε μουςικζσ ζντονεσ. Ζπειτα από κάκε 
μουςικι, κάκε ομάδα παιδιϊν ςυηιτθςε μεταξφ τθσ για το ςυναίςκθμα που ζνιωςε 
και το  εξζφραςε με το ςϊμα και το πρόςωπο. 
Μιλάω για τα ςυναιςκιματά μου: Χε κάκε παιδί δόκθκε ζντυπο ςτο οποίο ζνωςε 
φατςοφλεσ με τα ςυναιςκιματα που απεικόνιηαν. Πε αφορμι τθ ςφνδεςθ που 
ζκαναν, κλικθκαν να μιλιςουν τα ίδια  για το πϊσ νιϊκουν και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ 
τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ χαίρονται, λυποφνται, κυμϊνουν, φοβοφνται κτλ.  
Το νθςί των ςυναιςκθμάτων: Ψα παιδιά άκουςαν τθ μελοποιθμζνθ ιςτορία του Π. 
Χατηιδάκι. Χτθ ςυνζχεια, εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, υποδφκθκαν τα ςυναιςκιματα και 
παρουςίαςαν ςκθνζσ από τθν ιςτορία. Ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ 
δραςτθριότθτασ, κάκε παιδί επζλεξε και αποτφπωςε εικαςτικά ςκθνζσ από τθν 
ιςτορία. 

Ψον Δεκζμβριο, οι μικροί μασ μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτισ ακόλουκεσ 
δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να ενιςχυκεί το δζςιμο τθσ ομάδασ και να καλλιεργθκεί 
θ εμπιςτοςφνθ και θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ: 
Κάνω τον κακρζπτθ ςου (κεατρικό παιχνίδι): τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ των 2 
ατόμων και ςτάκθκαν ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο - ο ζνασ ιταν ο Α και ο άλλοσ ιταν ο 
Β. Σ Α ζκανε κάποιεσ κινιςεισ και ο Β παρίςτανε τον κακρζφτθ του. Ζπειτα ζγινε 
αλλαγι κζςεων. 
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Τα λουλοφδια τθσ φιλίασ: Σι μακθτζσ ηωγράφιςαν ςτο κζντρο του λουλουδιοφ τον 
καλφτερο φίλο/ τθν καλφτερθ φίλθ τουσ από τθν τάξθ και ςτα πζταλα ηωγράφιςαν και 
ζγραψαν με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ τα κετικά χαρακτθριςτικά του 
φίλου/-θσ τουσ. Αφοφ ολοκλιρωςαν τισ ηωγραφιζσ τουσ, τισ παρουςίαςαν ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ και καταςκεφαςαν ςε χαρτόνι τον δικό τουσ ανκόκθπο. 
Ανκρϊπινο παηλ: Ψα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων και ζγιναν 
κομμάτια ενόσ παηλ. Ζνα παιδί, από κάκε ομάδα, ξάπλωςε ςτο πάτωμα με τα χζρια 
και τα πόδια ςε όποια κζςθ ικελε και τα υπόλοιπα παιδιά τθσ ομάδασ ςυνζχιςαν το 
παηλ, μπαίνοντασ όπου υπιρχε χϊροσ, ακουμπϊντασ ςε κάποιο ςθμείο το παιδί. Τταν 
όλα βρικαν τθ κζςθ τουσ, διζλυςαν το παηλ και με το άκουςμα τθσ μουςικισ 
κινικθκαν ελεφκερα ςτο χϊρο. Χτο ςταμάτθμα τθσ μουςικισ, ξαναζφτιαξαν το παηλ 
μπαίνοντασ ο κακζνασ ςτθ κζςθ που είχε πριν. 
 
3.3.2 Β’ τάξθ 
 

Ψον πρϊτο μινα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (Σκτϊβριοσ), προςπακιςαμε 
μζςα από δομθμζνεσ και ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ να αναδείξουμε τθ ςθμαςία 
τθσ ομαδικότθτασ και τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται μζςα από ζνα 
κεμιτό πλαίςιο επικοινωνίασ. Θ κατανόθςθ τθσ αξίασ και του ρόλου που ζχει θ 
επικοινωνία τζκθκε ωσ πρωταρχικόσ ςτόχοσ μζςα από ομαδικζσ και διακεματικζσ 
καταςκευζσ, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν από τα παιδιά με ςκοπό τθ δθμιουργία 
ςτενϊν και υγιϊν ςχζςεων με τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Χε πρϊτο επίπεδο, επιλζξαμε ζνα ςθμείο μζςα ςτθν τάξθ όπου ζγινε «θ γωνιά 
των ςυναιςκθμάτων». Φτιάξαμε «το φανάρι» και «το ρολόι των ςυναιςκθμάτων», 
με το οποίο ερχόμαςταν κακθμερινά ςε επαφι με τον ςυναιςκθματικό μασ κόςμο και 
εξοικειωνόμαςταν με τθ διαδικαςία αποτφπωςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ μασ 
κατάςταςθσ τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Χε δεφτερο επίπεδο, διαμορφϊςαμε «το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ μασ» και 
ςυμφωνιςαμε ςτθν τιρθςθ οριςμζνων βαςικϊν κανόνων που πρζπει να διζπουν τισ 
ςχζςεισ μεταξφ μασ και εξαςφαλίηουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ τάξθσ και του 
ςχολείου γενικότερα. Επιπλζον, με τον τρόπο αυτό ενιςχφεται το αίςκθμα του ανικειν 
και τθσ ευκφνθσ για τα ςχολικά δρϊμενα. 

Χε τρίτο επίπεδο, ορίςαμε τθ δθμιουργία μιασ ομαδικισ αφίςασ θ οποία 
αποτυπϊνει το νόθμα και το ρόλο τθσ φιλίασ ςτθ ηωι μασ. Ψα βαςικά ερωτιματα που 
μασ απαςχόλθςαν ιταν τα ακόλουκα: «Ψι ςθμαίνει για εμάσ να ζχουμε φίλουσ;», 
«Υϊσ κα ιταν θ ηωι μασ χωρίσ φίλουσ;» και «Υοια μικρά πράγματα βοθκοφν 
κακθμερινά ςτθν ενδυνάμωςθ αυτϊν των ςχζςεων;». 

Σ πρϊτοσ μινασ του προγράμματοσ ολοκλθρϊκθκε με τθ δραςτθριότθτα «Το 
μαγικό καπζλο». Ψα παιδιά ζκατςαν ςε κφκλο κι ζνασ ςυμμακθτισ ι μια ςυμμακιτριά 
τουσ φοροφςε κάκε φορά ζνα καπζλο το οποίο ζδινε τθ δυνατότθτα απάντθςθσ ςε 
οριςμζνα ερωτιματα για τα οποία είχαμε ςυμφωνιςει προθγουμζνωσ και 
αφοροφςαν ςε διάφορα ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ. Ψα υπόλοιπα παιδιά 
άκουγαν προςεκτικά τισ απαντιςεισ που ζδινε ο ςυμμακθτισ ι θ ςυμμακιτριά τουσ 
και τισ κατζγραφαν ςε ζνα χαρτί. 

Ξατά τον δεφτερο μινα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ τθσ Χυναιςκθματικισ 
Αγωγισ (Ροζμβριοσ), οι μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ ςυνζχιςαν τθν εξερεφνθςθ του 
ςυναιςκθματικοφ τουσ κόςμου και ενεπλάκθςαν ςε διάφορεσ δθμιουργικζσ 
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δραςτθριότθτεσ και καταςκευζσ. Σι δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςαμε για αυτό τον 
μινα είχαν ωσ κφριο ςτόχο να αναπτφξουν οι μακθτζσ κεμιτοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ 
των ςυναιςκθμάτων τουσ, να καλλιεργιςουν ζνα πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
ομαδικότθτασ και να κατανοιςουν τθν αξία τθσ φιλίασ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. 
Επιπλζον, δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προαγωγι ενόσ δεκτικοφ κλίματοσ μζςα 
ςτθν τάξθ, ϊςτε όλα τα παιδιά να αποδζχονται διαφορετικζσ απόψεισ και να δείχνουν 
τον απαιτοφμενο ςεβαςμό προσ τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ τουσ. Ψζλοσ, 
ζγινε λόγοσ, μζςα από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ, ςε διάφορα περιςτατικά και 
γεγονότα που μασ προκαλοφν κετικά και αρνθτικά ςυναιςκιματα και ςκεφτικαμε 
τρόπουσ για τθν ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν μασ ςχζςεων. 

Ειδικότερα, ςε πρϊτο επίπεδο, τα παιδιά κλικθκαν να ηωγραφίςουν τθν 
ζκφραςθ που κα ικελαν να ζχουν τα μπλουηάκια τουσ χρθςιμοποιϊντασ τόςο τον 
γραπτό λόγο όςο και τθν εικαςτικι ζκφραςθ. Ζφτιαξαν, λοιπόν, τθ δικι τουσ 
«μπουγάδα» και «τθν άπλωςαν» μζςα ςτθν τάξθ. Χτθ ςυνζχεια, περιζγραψαν 
καταςτάςεισ που τουσ προκαλοφν ανάλογα ςυναιςκιματα ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι 
ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο ι ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Χτθ ςυνζχεια, δόκθκαν ςτα παιδιά εξάγωνα και αποτφπωςαν εικαςτικά μζςα ςε 
αυτά ποικίλεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ. Εξιγθςαν τον λόγο που επζλεξαν τα 
ςυναιςκιματα αυτά, τα ενϊςαμε και φτιάξαμε τελικά «τθν κθρικρα των 
ςυναιςκθμάτων μασ». 

Χε επόμενο ςτάδιο, ςκεφτικαμε να δθμιουργιςουμε μια μοναδικι ςυνταγι θ 
οποία κα βοθκιςει πολλοφσ ανκρϊπουσ να ςυνάψουν και να ενιςχφςουν τισ φιλικζσ 
τουσ ςχζςεισ, «τθ ςυνταγι τθσ φιλίασ». Γράψαμε ςε ζνα χαρτόνι όςα χρειάηεται μια 
φιλία, κακϊσ και οριςμζνεσ βαςικζσ οδθγίεσ και μοιραςτικαμε αυτι τθ ςυνταγι με 
τουσ γονείσ και τουσ δικοφσ μασ φίλουσ, ϊςτε να τθν κάνουμε γνωςτι ςε όλουσ. Θ 
δραςτθριότθτα αυτι μασ ζδωςε, επίςθσ, τθ δυνατότθτα να μελετιςουμε τα δομικά 
ςτοιχεία και τον λειτουργικό χαρακτιρα τθσ ςυνταγισ ωσ κειμενικοφ είδουσ. 

Σλοκλθρϊνοντασ το πρϊτο τρίμθνο, οι μακθτζσ ανζπτυξαν κεμιτοφσ τρόπουσ 
επίλυςθσ των διαφωνιϊν ςτο ςχολικό, οικογενειακό και ευρφτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. Ξατανοϊντασ τθ ςθμαςία και τθ ςπουδαιότθτα τθσ ειρθνικισ επίλυςθσ 
των προβλθμάτων, πραγματοποίθςαν ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ μζςα από τισ 
οποίεσ ζμακαν να κατανοοφν τθ ςθμαςία που ζχουν τα ςυναιςκιματά τουσ και τον 
τρόπο με τον οποίο μποροφν αποτελεςματικά να διαχειριςτοφν τζτοιεσ καταςτάςεισ 
ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. 

εκινιςαμε με τθ δραςτθριότθτα «Εκφράηοντασ ςυναιςκιματα» κατά τθν 
οποία οι μακθτζσ αποτφπωςαν εικαςτικά διάφορεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ, 
εξιγθςαν τον λόγο επιλογισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια, ζφτιαξαν τισ δικζσ τουσ μάςκεσ. 

Ακολοφκωσ, αναφερκικαμε, όπωσ προαναφζραμε, ςε αποτελεςματικοφσ 
τρόπουσ διαχείριςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων και διενζξεων που προκφπτουν 
ςτο πλαίςιο των κακθμερινϊν μασ αλλθλεπιδράςεων και ςυηθτιςαμε ςχετικά με 
τεχνικζσ και μθχανιςμοφσ αντίδραςθσ. 

Θ τελευταία δραςτθριότθτα «Οι άνκρωποι που με βοθκοφν» αφοροφςε ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ ςχζςθσ μασ με τα άτομα που υπάρχουν ςτθ ηωι μασ και διαδραματίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ και εξζλιξι μασ αλλά και ςτθν εξαςφάλιςθ 
μιασ υγιοφσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ. Σι μακθτζσ προβλθματίςτθκαν και 
εξζφραςαν ιδζεσ και ςκζψεισ αναφορικά με το τι μποροφμε να κάνουμε, για να 
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ςτθρίξουμε αυτι τθ ςχζςθ και ςτθ ςυνζχεια, αποτφπωςαν εικαςτικά το νόθμα αυτϊν 
των ςχζςεων. 

Σι μακθτζσ, κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων, ζδειξαν ιδιαίτερο 
ενκουςιαςμό και μεγάλθ προκυμία να ςυνεργαςτοφν και να φζρουν εισ πζρασ αυτζσ 
τισ δραςτθριότθτεσ. Ζκεςαν ερωτιςεισ και προβλθματιςμοφσ που αποτζλεςαν το 
ζναυςμα για κριτικι ςκζψθ και διάλογο μεταξφ των ομάδων αλλά και αξιοποίθςθ των 
εμπειριϊν και ερεκιςμάτων που ζχει δεχτεί ο κακζνασ από τθν οικογζνεια και το 
εγγφτερο κοινωνικό του περιβάλλον (παρζα, γειτονιά κ.λπ). Επιπλζον, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ όλοι οι μακθτικοί πλθκυςμοί (Α’ και Β’ τάξθσ) ιταν 
ςε κζςθ να διαχειρίηονται με αποτελεςματικό τρόπο προβλθματικζσ καταςτάςεισ και 
αρνθτικά ςυναιςκιματα και να κατανοοφν τόςο τα δικά τουσ ςυναιςκιματα όςο και 
των άλλων.   

 

4. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Πε βάςθ τθ διακζςιμθ βιβλιογραφία, θ εφαρμογι αντίςτοιχων προγραμμάτων 
ςτα ςχολεία ευνοεί ςθμαντικά τθν ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ τθσ ομάδασ και τθν 
καλλιζργεια ςυναιςκθματικϊν, ψυχοκοινωνικϊν και δθμιουργικϊν δεξιοτιτων 
(Ξουρκοφτασ & Ξοκκιάδθ, 2015), αποτελζςματα που επιβεβαιϊκθκαν κι από τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ προγράμματοσ. Πε άλλα λόγια, μποροφμε να αναφζρουμε 
πωσ μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν οι μακθτζσ απζκτθςαν ζωσ ζνα 
βακμό επίγνωςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ και ανζπτυξαν ενςυναίςκθςθ. Σι 
δραςτθριότθτεσ βοικθςαν τα παιδιά να βρουν λζξεισ για να εκφράςουν και να 
κατανοιςουν τα ςυναιςκιματά τουσ, ζκεςαν όρια ςε ςυμπεριφορζσ (όχι 
ςυναιςκθματικά όρια) και εξζταςαν ςτρατθγικζσ για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων. Ξατά 
αυτόν τον τρόπο, αξιοποιικθκε το ςυναίςκθμα ωσ ευκαιρία για οικειότθτα και 
διδαςκαλία, οικοδομικθκαν τα πρϊτα κεμζλια, ϊςτε τα παιδιά να βιϊνουν 
περιςςότερα κετικά από αρνθτικά ςυναιςκιματα, να είναι περιςςότερο 
ςυναιςκθματικά «ανκεκτικά», να αιςκάνονται ότι τα εκτιμοφν, τα αποδζχονται και τα 
κατανοοφν. Ψζκθκαν, ακόμθ, τα πρϊτα κεμζλια, ϊςτε οι μικροί μασ μακθτζσ να 
αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτοπεποίκθςι τουσ, να ζχουν κετικι ςτάςθ 
απζναντι ςτισ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο ςχολείο, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ, να ςυνεργάηονται, να ελζγχουν τισ παρορμιςεισ τουσ και να 
αναπτφςςουν τθ δθμιουργικότθτα και τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ τουσ (Φράγκου, 1999). 
Δεν μποροφμε βζβαια να εκλάβουμε τα αποτελζςματα αυτά ωσ αντιπροςωπευτικά 
του ςυνόλου του μακθτικοφ πλθκυςμοφ λόγω του μικροφ αρικμοφ αλλά και του 
περιοριςμοφ από άποψθ ςχολικισ μονάδασ. Υρόκειται για δείγμα ευκολίασ, που μασ 
παρζχει όμωσ ςθμαντικζσ ενδείξεισ, ϊςτε να επενδφςουμε ερευνθτικά πάνω ςε 
πρόγραμμα ςυναιςκθματικισ αγωγισ-ψυχικισ ανκεκτικότθτασ. Επομζνωσ, τα 
ευριματα που προζκυψαν χριηουν περαιτζρω ζρευνασ. 
 

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ 

 
Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional 

Quotient Inventory. In R. Bar-On & J.D.A. Parker (Eds.), The Handbook of Emotional 
Intelligence (pp. 363-388). San Francisco: Jossey-Bass. 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-388- 

 

Bowes, L. & Arseneault, L. (2013). Ψυχικι ανκεκτικότθτα ςε παιδιά και νζουσ – 
κφματα εκφοβιςμοφ. Χτο Θ. Ε. Ξουρκοφτασ & Κ. Β. Κάνοσ (Επιμ.), Σχολικι βία και 
παραβατικότθτα. Ψυχολογικζσ, κοινωνιολογικζσ, παιδαγωγικζσ διαςτάςεισ. 
Ενταξιακζσ παρεμβάςεισ (ςς. 165-172). Ακινα: Ψόποσ. 

Bradberry , T. & Greaves, J. (2006). Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ. Το απλό βιβλίο. 
Ακινα: Ξριτικι. 

Condly, S. J. (2006). Resilience in children: A review of literature with implications for 
education. Urban Education, 41(3), 211-236. 

Δαλακοφρα, Α. (2011). Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ. Ανακτικθκε ςτισ 26.05.2016 από 
http://www.icbs.gr/innet/UsersFiles/students/tutor_notes/postgraduate/Stage_2/
Dalakoura/2011-2012/LPD/Emotional%20Intelligence.pdf 

Δεδοφλθ, Π. (2002). Βιωματικι μάκθςθ-Δυνατότθτεσ Αξιοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
Ευζλικτθσ Ηϊνθσ. Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, 6, 145-159. 

Dewey (1980). Εμπειρία και εκπαίδευςθ. Ακινα: Γλάροσ. 

Esquivel, G. B., Doll, B., & Oades-Sese, G. V. (2011). Introduction to the special issue: 
Resilience in schools. Psychology in the Schools, 48(7), 649-651. 

Goleman, D. (1998). Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ. Γιατί το «EQ» είναι πιο ςθμαντικό 
από το «IQ;» Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Ξουρκοφτασ, Θ. Ε. & Ξοκκιάδθ, Π. (2015). Από τθ ςχολικι βία και τον ενδοςχολικό 
εκφοβιςμό ςτο «ενταξιακό ςχολείο». Επιςτθμονικι Επετθρίδα Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, 8, 56-89. 

Masten, A. S. & Reed, M-G. J. (2002). Resilience in development In C. R. Snyder &. S. J. 
Lopez (Eds) (pp. 74-88), Handbook of positive psychology. New York: NY. Oxford 
University Press. 

Πατςαγγοφρασ, Θ. (1995). Ομαδοκεντρικι Διδαςκαλία και Μάκθςθ. Ακινα: 
Γρθγόρθσ. 

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & 
Sluyter, D. (Eds.) Emotional development and emotional intelligence: Educational 
implications (pp. 3-31). New York: Perseus Book Group. 

Ππακιρτηισ, Ξ. (2008). Θ χαρά τθσ μάκθςθσ. Κοινωνία και ψυχικι υγεία, 7, 53-68. 

Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific 
understanding. Annals of the New York Academy of Science, 1094, 1–12. 

Ψριλίρα, Χ. & Αναγνωςτοποφλου, Ψ. (2008). Βιωματικι Μάκθςθ. Ακινα: Ψόποσ. 

Φράγκου, Υ. X. (1999). Ψυχοπαιδαγωγικι. Θζματα παιδαγωγικισ, ψυχολογίασ, 
παιδείασ, διδακτικισ και μάκθςθσ. Ακινα: Gutenberg. 

Χατηθχριςτου, Χ. (2011). Σχολικι ψυχολογία. Ακινα: Ψυπωκιτω. 

Wong, C. S., & Law, K. S., (2002). The effects of leader and follower emotional 
intelligence on performance and attitude: An expolatory study. The Leadership 
Quarterly, 13, 243-274. 

http://www.icbs.gr/innet/UsersFiles/students/tutor_notes/postgraduate/Stage_2/Dalakoura/2011-2012/LPD/Emotional%20Intelligence.pdf
http://www.icbs.gr/innet/UsersFiles/students/tutor_notes/postgraduate/Stage_2/Dalakoura/2011-2012/LPD/Emotional%20Intelligence.pdf


1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-389- 

 

Θ επιμορφωτικι δράςθ: «Διευκφνω – Καινοτομϊ – Βελτιϊνω» 
για Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων  

 
Κολιοραδάκθσ Μιχαιλ  

χολικόσ φμβουλοσ 1θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Ρεκφμνου  
mkoliorada@gmail.com  

 
 

Περίλθψθ 
 
Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου βαςίηεται ςτθ 
βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ  και τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν. Οι 
εκπαιδευτικοί, μζςα από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ, 
μεταςχθματίηουν ςυνεχϊσ τισ πρακτικζσ τουσ και τον ρόλο τουσ. Ο Διευκυντισ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ ωσ θγζτθσ διαμορφϊνει το κατάλλθλο κλίμα ςυνεργαςίασ, 
ςυντονίηει και εμψυχϊνει τον ςφλλογο διδαςκόντων, αποτιμά το εκπαιδευτικό ζργο με 
ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ και τθν βελτίωςι του. Επίςθσ ζχει ςαφι παιδαγωγικό 
ρόλο και αναπτφςςει ςχζςεισ  ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία μζςα από 
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. Στθν παροφςα εργαςία καταγράφεται ο ςχεδιαςμόσ και θ 
υλοποίθςθ επιμορφωτικισ δράςθσ για Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, με τίτλο: 
«Διευκφνω – Καινοτομϊ – Βελτιϊνω». 
 
Λζξεισ – κλειδιά: επιμορφωτικι ανάγκθ, δράςεισ, βιωματικι μάκθςθ, καινοτομία, 
κριτικι, αναςτοχαςμόσ 

 
1. Ειςαγωγι  
 

Σι ςυνεχείσ μεταβολζσ ςτθν κοινωνία τθσ μάκθςθσ, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, θ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτον 21ο αιϊνα, 
επιβάλουν τθν δια βίου επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και ιδιαίτερα των ςτελεχϊν 
τθσ εκπαίδευςθσ προκειμζνου να μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτο κακθμερινό τουσ 
ζργο, ςτθ διαχείριςθ των ςχολικϊν μονάδων και γενικότερα ςτθν 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτθν 
εκπαίδευςθ, θ διαφοροποίθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, θ ςφνκετθ ςχολικι ηωι, 
απαιτοφν διευκυντικά ςτελζχθ με ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, καταρτιςμζνα ςε 
κζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, διαχείριςθσ κρίςεων, αξιολόγθςθσ, 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ (Πάρδασ & 
Βαλκάνοσ, 2002).  

Θ δθμιουργία οράματοσ, θ παροχι κινιτρων ςτο προςωπικό του ςχολείου, θ 
διαχείριςθ τθσ ομάδασ και θ δθμιουργία του κατάλλθλου κλίματοσ που να ευνοεί τθν 
διδαςκαλία, τθν μάκθςθ, τθν επικοινωνία και το πνεφμα ςυναδελφικότθτασ και 
ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και θ υψθλι 
ανταπόκριςι του ςτισ προςδοκίεσ των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν αλλά και των 
γονζων, είναι οι ςθμαντικότερεσ όψεισ του ρόλου ενόσ Διευκυντι ςχολείου ςφμφωνα 
με τον Λορδανίδθ (2005). Σ πολυδιάςτατοσ ρόλοσ του Διευκυντι ςε ςυνδυαςμό με τθν 
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απουςία επιμορφωτικισ πολιτικισ ςτθν χϊρα μασ (Φωτεινόσ, 2006), επιβάλλει το 
ςχεδιαςμό πλαιςίου επιμόρφωςθσ ςφμφωνο με τισ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και 
με βάςθ τισ αντικειμενικζσ ανάγκεσ τουσ.  

Σ ρόλοσ και θ ευκφνθ των Χχολικϊν Χυμβοφλων ςτθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ. Σι Χχολικοί Χφμβουλοι κακοδθγοφν 
επιςτθμονικά και παιδαγωγικά τουσ εκπαιδευτικοφσ, ενϊ ςχεδιάηουν και υλοποιοφν 
επιμορφωτικζσ δράςεισ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικοφ ζργου. Θ επιμορφωτικι δράςθ «Διευκφνω – Ξαινοτομϊ – Βελτιϊνω» 
για Διευκυντζσ ςχολείων Υ.Ε. που υλοποιικθκε το ςχολικό ζτοσ 2014 – 2015, 
εντάςςεται ςτο παραπάνω πλαίςιο. 
 

2. Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων - Αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ 

Θ διαμόρφωςθ ενόσ ςχολείου που κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφγχρονθσ εποχισ προχποκζτει εκπαιδευτικό δυναμικό υψθλισ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ. Θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ 
μπορεί να επιτευχκεί μζςα από διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ και ςυνεχοφσ 
μεταςχθματιςμοφ των πρακτικϊν που εφαρμόηουν οι εκπαιδευτικοί κατά τθν 
κακθμερινι άςκθςθ του ζργου τουσ. Λδιαίτερα οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων 
ωσ ςτελζχθ τθσ Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να υποςτθρίηονται με εφόδια και εργαλεία 
προκειμζνου να μποροφν να ανταπεξζρχονται αποτελεςματικά ςε κακθμερινά κζματα 
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ςχολείου. Επίςθσ, εκτόσ από τισ βαςικζσ γνϊςεισ 
διοίκθςθσ, κα πρζπει να διακζτουν δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ τθσ ομάδασ και 
διαμόρφωςθσ κετικοφ κλίματοσ ςυνεργαςίασ, διαχείριςθσ οικονομικϊν πόρων, 
ςφνδεςθσ με τθν ευρφτερθ κοινωνία και αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
(Οεμονι & Ξολεηάκθσ, 2013). Τπωσ αναφζρουν οι ίδιοι, κακϊσ και ο Χαΐτθσ (2008), το 
ζργο των διευκυντικϊν ςτελεχϊν των ςχολικϊν μονάδων ςφμφωνα με τον Ρ. 2525/95 
και τθν Ω.Α. 105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΞ 1340, τ. Β’) άρκρο 27, ορίηεται ωσ εξισ:  

 

α. Σ Διευκυντισ είναι διοικθτικόσ αλλά και επιςτθμονικόσ – παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ 
ςτον χϊρο του ςχολείου. 
β. Ξακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και εξαςφαλίηει 
τισ προχποκζςεισ ϊςτε αυτοί να επιτευχκοφν, για ζνα ςχολείο δθμοκρατικό και 
ανοιχτό ςτθν κοινωνία. 
γ. Ξακοδθγεί και βοθκά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ. 
δ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ χαρακτιρα. 
ε. Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να αποτελζςει μονάδα επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν. 
ςτ. Χυντονίηει το ζργο των εκπαιδευτικϊν και ςυνεργάηεται μαηί τουσ με πνεφμα 
αλλθλεγγφθσ. 
η. Διατθρεί τθ ςυνοχι του ςυλλόγου διδαςκόντων και ενκαρρφνει τισ πρωτοβουλίεσ 
των εκπαιδευτικϊν. 
θ. Χυνεργάηεται με γονείσ, κθδεμόνεσ και μακθτικζσ κοινότθτεσ. 
κ. Χυςκζπτεται με ανϊτερα ςτελζχθ για τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ. 
ι. Ελζγχει τθν πορεία των εργαςιϊν και αξιολογεί τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
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Ψζλοσ, τα άρκρα 28,29,31 και 32 ορίηοντασ τισ αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα 
των Διευκυντϊν, αναφζρουν και τα εξισ: ο Διευκυντισ εκπροςωπεί το ςχολείο ςε 
όλεσ τισ ςχζςεισ του με τρίτουσ, εφαρμόηει νόμουσ, προεδρικά διατάγματα, 
εγκυκλίουσ και υπθρεςιακζσ εντολζσ, ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ για τθ 
διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο και διατθρεί ςχζςεισ με φορείσ και 
ςυντελεςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

Σι Πάρδασ & Βαλκάνοσ (2002), όπωσ αναφζρουν οι Χατηθγιάννθσ, Οιμαράκθ και 
Χλαπάνθσ (2012), υποςτθρίηουν ότι θ διοίκθςθ του ςχολείου απαιτεί ο Διευκυντισ να 
διακζτει γνϊςεισ μάνατημεντ και πολφπλευρθ επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςε κζματα 
οργάνωςθσ, αξιολόγθςθσ, διοίκθςθσ, προγραμματιςμοφ και διαχείριςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ.  

 O Χαΐτθσ (2005) και ο Χατηθπαναγιϊτου (2003) όπωσ αναφζρουν οι 
Υαπαϊωάνου, Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ και Ξατςαφοφροσ (2011), κεωροφν ότι ο 
Διευκυντισ ενόσ ςχολείου αςχολείται με τθν παρϊκθςθ των εκπαιδευτικϊν, τθ 
διαχείριςθ ςυγκροφςεων, τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ, τθ διαμόρφωςθ 
κουλτοφρασ και κετικοφ κλίματοσ ενϊ φροντίηει για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των 
εκπαιδευτικϊν. Χε ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθ χϊρα μασ, όπωσ 
αναφζρουν οι ίδιοι, καταδεικνφεται θ αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ των Διευκυντϊν 
και αποτυπϊνεται θ απουςία αποτελεςματικισ επιμορφωτικισ πολιτικισ. Χε ζρευνα 
του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (Υ.Λ.) που διεξιχκθ από τον Λοφνιο του 2010 ζωσ τον 
Σκτϊβριο του 2010 ςτο πλαίςιο του Υρογράμματοσ «Πείηον Υρόγραμμα 
Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν (2010-2013)», ζγινε μελζτθ διερεφνθςθσ 
επιμορφωτικϊν αναγκϊν ςε 3.435 Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων όλθσ τθσ χϊρασ  
που ανικουν ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ και βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Χφμφωνα με τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, οι Διευκυντζσ δεν είναι ικανοποιθμζνοι  από τθν 
παρακολοφκθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςτουσ άξονεσ του περιεχομζνου, τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ μεκοδολογίασ των προγραμμάτων. Σι κεματικζσ ενότθτεσ που 
προτείνουν για τθν επιμόρφωςι τουσ είναι οι: «Χφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ», 
θ «Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν», θ «Διδακτικι μεκοδολογία κατά γνωςτικό 
αντικείμενο», θ «Διαχείριςθ προβλθμάτων ςχολικισ τάξθσ», θ «Ανάπτυξθ 
δθμιουργικϊν ςχζςεων με μακθτζσ και γονείσ» και θ «Διοίκθςθ και εκπαιδευτικι 
πολιτικι» (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο 2010). 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των Ξαταβάτθ και 
Ψςερεγκοφνθ (2005), όπωσ αναφζρουν οι Ξατςαροφ και Δεδοφλθ (2008: 83-84), ςτισ 
περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. οργανϊνονται ςεμινάρια για τουσ Διευκυντζσ ςχολικϊν 
μονάδων με κζματα όπωσ: «Σργάνωςθ και διοίκθςθ ςχολικισ μονάδασ», «Διοίκθςθ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ», «Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και επίλυςθ προβλθμάτων», 
«Αυτοαξιολόγθςθ ςχολικισ μονάδασ», «Ωποςτιριξθ καινοτόμων προγραμμάτων», 
«Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ», «Ευρωπαϊκά προγράμματα», 
«Διευκυντισ – manager ι Διευκυντισ – παιδαγωγόσ, θγζτθσ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ;», «Χχζςεισ του ςχολείου με τουσ γονείσ και τθν κοινότθτα», «Σ ρόλοσ του 
Διευκυντι ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου του». 
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2.1 Θ καινοτόμοσ επιμορφωτικι δράςθ: «Διευκφνω – Καινοτομϊ – Βελτιϊνω» 
 

Χτο πλαίςιο τθσ αναγκαιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ των Διευκυντϊν των ςχολικϊν 
μονάδων και ζχοντασ υπόψθ μασ τα δεδομζνα των ανάλογων ερευνϊν, ςχεδιάςτθκε 
και υλοποιικθκε θ καινοτόμοσ επιμορφωτικι δράςθ: «Διευκφνω – Ξαινοτομϊ – 
Βελτιϊνω» για τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ 1θσ Υεριφζρειασ Υ.Ε. Ρ. 
Φεκφμνου (14 Δθμοτικά Χχολεία) όπου υπθρετϊ ωσ Χχολικόσ Χφμβουλοσ. Θ 
επιμορφωτικι δράςθ πραγματοποιικθκε κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 
(Χεπτζμβριοσ 2014 ζωσ Λοφνιοσ 2015) με διάρκεια δζκα (10) τρίωρων ςυναντιςεων 
των Διευκυντϊν (μία κάκε μινα), εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου, από 11.00 – 14.00. 
Εκτόσ από τον Χχολικό Χφμβουλο και τουσ Διευκυντζσ, ςυμμετείχε ο Διευκυντισ Υ.Ε. 
Ρ. Φεκφμνου, ο Χχολικόσ Χφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ και 
εκπρόςωποι τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι άλλων φορζων εφόςον κρινόταν 
απαραίτθτο. Για τθν ανίχνευςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των Διευκυντϊν 
χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ παρατιρθςθσ και τθσ ςυνζντευξθσ (Ξατςαροφ και 
Δεδοφλθ, 2008: 52-53). Χε πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ςε κλίμα καλισ κζλθςθσ 
καταγράφθκαν οι ανάγκεσ τουσ, οι οποίεσ ςε μεγάλο βακμό είναι διαπιςτωμζνεσ 
ςφμφωνα με τα αποτελζςματα ερευνϊν, όπωσ προαναφζραμε. Οαμβάνοντασ υπόψθ 
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των επιμορφοφμενων (εκπαιδευτικά προςόντα, 
επαγγελματικι εμπειρία), τισ ανάγκεσ τουσ, το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ 
επιμόρφωςθσ, κακορίςτθκαν οι κεματικζσ ενότθτεσ που αποτζλεςαν το περιεχόμενο 
των δζκα ςυναντιςεων. Σι κεματικζσ ενότθτεσ ιταν οι εξισ: «Διοίκθςθ ςχολικισ 
μονάδασ», «Ξαινοτόμεσ δράςεισ και καλζσ πρακτικζσ», «Ωλικοτεχνικι υποδομι-
Αςφάλεια μακθτϊν», «Διαχείριςθ γονζων», «Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μελϊν του 
ςυλλόγου διδαςκόντων», «Αξιολόγθςθ–αυτοαξιολόγθςθ μακθτι», «Διαχείριςθ 
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων», «Διδακτικι μεκοδολογία», «Βιβλία – διδακτζα φλθ» και 
«Χχολικι βία», όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Κεματικζσ ενότθτεσ Ρεριγραφι Στόχοι 

Διοίκθςθ ςχολικισ 
μονάδασ 

Θ εξουςία του Διευκυντι 
τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Ψφποι θγεςίασ. Ρομοκεςία. 

Σ ρόλοσ του Διευκυντι 
ςτθν ομαλι λειτουργία του 

ςχολείου 

Ξαινοτόμεσ δράςεισ και 
καλζσ πρακτικζσ 

Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ 
καινοτόμων δράςεων και 
ςυμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά 

Υρογράμματα. 

Ανταλλαγι απόψεων για 
ςχεδιαςμό καινοτόμων 

δράςεων και αντιμετϊπιςθ 
προβλθμάτων 

Ωλικοτεχνικι υποδομι-
Αςφάλεια μακθτϊν 

Ξτιριακι δομι ςχολικοφ 
ςυγκροτιματοσ, αίκουςεσ, 

αυλζσ, υλικά και μζςα. 

Εντοπιςμόσ υπεροχϊν και 
αδυναμιϊν, υιοκζτθςθ 

καλϊν πρακτικϊν 

Διαχείριςθ γονζων Ενθμζρωςθ γονζων για τον 
τρόπο λειτουργίασ του 

ςχολείου. Αναφορζσ γονζων 
προσ εκπαιδευτικϊν 

Βελτίωςθ ςχζςεων κατά τθ 
ςυνεργαςία ςχολείου - 

οικογζνειασ 

Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 
των μελϊν του ςυλλόγου 

διδαςκόντων 

Σι ςχζςεισ ανάμεςα ςε 
εκπαιδευτικοφσ και θ 
διαμόρφωςθ κετικοφ 

Εντοπιςμόσ αδυναμιϊν και 
προβλθμάτων ςτισ ςχζςεισ 

εκπαιδευτικϊν. Ψρόποι 
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ψυχολογικοφ κλίματοσ αντιμετϊπιςθσ 

Αξιολόγθςθ–
αυτοαξιολόγθςθ μακθτι 

Εναλλακτικζσ μορφζσ 
αξιολόγθςθσ του μακθτι 

Δθμιουργία κουλτοφρασ 
αυτοαξιολόγθςθσ 

Διαχείριςθ εκπαιδευτικϊν 
ειδικοτιτων 

Δυςκολίεσ ςυνεργαςίασ 
δαςκάλων με 

εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων 

Ανάπτυξθ κλίματοσ 
επικοινωνίασ για βελτίωςθ 

τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ 

Διδακτικι μεκοδολογία Πορφζσ και μοντζλα 
διδαςκαλίασ. Χφγχρονεσ 

διδακτικζσ τεχνικζσ. 

Εξοικείωςθ ςτθ χριςθ 
ςφγχρονων διδακτικϊν 

τεχνικϊν 

Βιβλία – διδακτζα φλθ Χριςθ διδακτικοφ υλικοφ. 
Ζντυπο – ψθφιακό υλικό 

Αναηιτθςθ ψθφιακοφ 
υλικοφ και χριςθ 

διδακτικϊν βιβλίων 

Χχολικι βία Πελζτθ περιπτϊςεων 
ςχολικισ βίασ  -  ςτάςθ 

γονζων και εκπαιδευτικϊν 

Ξαλζσ πρακτικζσ για 
διαχείριςθ περιςτατικϊν 

ςχολικισ βίασ 

  
Ξατά το ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ λιφκθκαν υπόψθ τα παρακάτω βαςικά 

χαρακτθριςτικά των επιμορφοφμενων ωσ ενιλικεσ, ςφμφωνα με τον Ξόκκο (2005) 
όπωσ αναφζρουν οι Ξατςαροφ και Δεδοφλθ (2008: 27): α) οι επιμορφοφμενοι 
(Διευκυντζσ) ζχουν μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία και είναι φορείσ ςθμαντικϊν 
γνϊςεων που ςχετίηονται με το περιεχόμενο του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, οι 
οποίεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και να αξιοποιοφνται, β) επικυμοφν οι 
κεματικζσ ενότθτεσ να ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ τουσ και επιηθτοφν τθν ενεργό 
ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, γ) ζχουν 
διαμορφϊςει μια προςωπικι επαγγελματικι κεωρία υπό το πρίςμα τθσ οποίασ 
αντιλαμβάνονται τον επαγγελματικό τουσ ρόλο και προςλαμβάνουν κάκε 
προτεινόμενθ νζα γνϊςθ και δ) αντιμετωπίηουν ςυχνά προςωπικά και οικογενειακά 
προβλιματα ι ανθςυχία, φόβο, άγχοσ, που ςυχνά λειτουργοφν ωσ εμπόδια ςτθν 
μακθςιακι τουσ προςπάκεια και δυςχεραίνουν τθν προςιλωςι τουσ ςτθν 
επιμόρφωςθ. 

Χκοπόσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ ιταν να γνωρίςουν οι Διευκυντζσ, ςτο 
πλαίςιο επιςκζψεων, τουσ διάφορουσ τφπουσ των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων τθσ 1θσ 
Υεριφζρειασ Υ.Ε. Ρ. Φεκφμνου, να ανταλλάξουν απόψεισ  και προβλθματιςμοφσ ςε 
κζματα που αφοροφν ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι, ςτθν θγεςία, ςτθν οργάνωςθ και 
διοίκθςθ του ςχολείου και γενικότερα ςτθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Θ 
δράςθ ςτόχευε: α) ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με το περιεχόμενο των 
κεματικϊν που προαναφζραμε, β) ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων που 
χρειάηονται ςε θγετικά ςτελζχθ για να επιτφχουν το ζργο τουσ, όπωσ είναι οι τεχνικζσ 
δεξιότθτεσ, οι δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και οι νοθτικζσ δεξιότθτεσ ςφμφωνα με τθν 
Katz (1974), όπωσ αναφζρει ο Χαΐτθσ (2008:136) και γ) ςτθ διαμόρφωςθ ςτάςεων και 
ςυμπεριφορϊν (αποδοχι, υποςτιριξθ, προβλθματιςμόσ, αναςτοχαςμόσ) 
αποτελεςματικϊν κατά τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ ωσ θγζτεσ ςχολικϊν μονάδων.  

Ξατά τθν επίςκεψι τουσ ςτο εκάςτοτε ςχολικό ςυγκρότθμα οι Διευκυντζσ, 
ςυμμετείχαν ωσ ομάδα ςε ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου, ςτισ αίκουςεσ, 
ςτουσ αφλειουσ και ςτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ, ςτα εργαςτιρια, ςτισ βιβλιοκικεσ, 
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τθν οποία πραγματοποιοφςε ο Διευκυντισ του ςυγκεκριμζνου ςυγκροτιματοσ. 
Υαρατθροφςαν, πρότειναν, υιοκετοφςαν ι απζρριπταν ιδζεσ και πρακτικζσ 
οργάνωςθσ και αιςκθτικισ του χϊρου, ενϊ προβλθματιηόταν και αντάλλαςςαν 
απόψεισ ςυγκριτικά με τον δικό τουσ ςχολικό χϊρο. Πετά τθ διαλογικι ςυηιτθςθ 
κατά τθν ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου, οι Διευκυντζσ ςυμμετείχαν ςε 
βιωματικό εργαςτιριο (learning by doing) με ομάδεσ εργαςίασ ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο χϊρο. Θ μζκοδοσ και οι τεχνικζσ που επιλζχτθκαν κατά τθν 
επιμορφωτικι δράςθ ιταν ενεργθτικζσ – ςυμμετοχικζσ, οι οποίεσ υποςτθρίηονται 
διεκνϊσ κακϊσ ενκαρρφνουν τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, τθν αλλθλεπίδραςθ, τθ 
ςυνεργαςία, τθν ενεργό ςυμμετοχι, τθν διερευνθτικι μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ 
κριτικοφ ςτοχαςμοφ μζςα ςε κατάλλθλο ςυναιςκθματικό κλίμα αποδοχισ, 
εμπιςτοςφνθσ και κατανόθςθσ. Αξιοποιικθκαν ανάλογα με τθ κεματικι ενότθτα και 
τθ ςτοχοκεςία ωσ μζκοδοι επιμόρφωςθσ, το εργαςτιριο (επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ 
με ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ και ςτθν ανταλλαγι απόψεων για ζνα ςυγκεκριμζνο 
κζμα μεταξφ μικροφ αρικμοφ ςυμμετεχόντων), θ μελζτθ περίπτωςθσ (ανάλυςθ 
περιπτϊςεων που ςυνδζονται με το αντικείμενο του προβλθματιςμοφ ςφμφωνα με τθ 
κεματικι που εξετάηεται) και το παιχνίδι ρόλων (οι ςυμμετζχοντεσ υποδφονται ζναν 
ρόλο αναπαράγοντασ μια κατάςταςθ ι ζνα περιςτατικό τθσ πραγματικισ 
εκπαιδευτικισ ηωισ).  

Ξατά τθν ολομζλεια πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ, προςδιοριηόταν το 
κεωρθτικό πλαίςιο τθσ κεματικισ ενότθτασ με παράκεςθ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, 
εργαςία που είχε αναλάβει ωσ ειςιγθςθ ζνασ από τουσ επιμορφοφμενουσ Διευκυντζσ 
με εμπειρία ςτθ διδακτικι του ςυγκεκριμζνου κεματικοφ πεδίου, ι με μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ και γνωςτικι επάρκεια. Γινόταν αναφορά ςε  ςχετικά με τθ κεματικι άρκρα 
από το διαδίκτυο ι από επιςτθμονικά περιοδικά (π.χ. Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ), κακϊσ 
και από βιβλία παιδαγωγικισ επιςτιμθσ (π.χ. Επιςτθμονικζσ & παιδαγωγικζσ 
δεξιότθτεσ για τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, Σργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, 
Θ ςχολικι τάξθ κ.τ.λ.). Χτθ ςυνζχεια, οι Διευκυντζσ εργαηόταν ςε ομάδεσ εργαςίασ για 
βιωματικι προςζγγιςθ του κζματοσ και αξιοποιϊντασ τεχνικζσ, ανάλογα με το κζμα, 
όπωσ θ ανάλυςθ μελετϊν περίπτωςθσ, (π.χ. Χχολικι βία, Διαχείριςθ γονζων) ι το 
παιχνίδι ρόλων (π.χ. Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μελϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων, 
Διαχείριςθ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων), επεξεργάηονταν δεδομζνα και τζλοσ 
αναςτοχάηονταν ςτάςεισ και πρακτικζσ. Ξατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, 
διανζμονταν ςχετικό ζντυπο υλικό, φφλλα εργαςία με δραςτθριότθτεσ και 
“προβλθματικζσ” καταςτάςεισ, ωσ ςυχνά φαινόμενα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που 
χρειάηονται αποτελεςματικι και άμεςθ αντιμετϊπιςθ. Υαρουςιαηόταν ςυγκεκριμζνα 
περιςτατικά ι υποκετικά ςενάρια μζςω γραπτοφ κειμζνου ι προφορικά ςτα οποία 
ηθτοφνταν πολφπλευρθ και ςε βάκοσ ανάλυςθ μζςω ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων ι 
ςχολιαςμόσ τουσ. Σι επιμορφοφμενοι εκπονοφςαν μια «αναφορά» ςτθν οποία 
καταγραφόταν κζςεισ, απόψεισ και προτάςεισ οι οποίεσ παρουςιαηόταν ςτθν 
ολομζλεια ςτο τζλοσ του εργαςτθρίου, ενϊ γινόταν προςπάκεια δθμιουργικισ 
ςφνκεςισ τουσ. Χε εικονικά περιςτατικά τθσ ςχολικισ ηωισ, όπωσ θ διαχείριςθ 
ςυγκροφςεων προςωπικοφ, γινόταν κατανομι ρόλων με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ 
ενςυναίςκθςθσ και βακφτερθσ κατανόθςθσ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν. Σι 
Διευκυντζσ γινόταν αποδζκτεσ και ςχολιαςτζσ καλϊν πρακτικϊν, καινοτόμων 
προςεγγίςεων και βιωμάτων και μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ανατροφοδότθςθσ 
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αναςτοχαηόταν κριτικά. Χτο τζλοσ του εργαςτθρίου γινόταν αξιολόγθςθ τθσ 
επιμορφωτικισ διαδικαςίασ για διαπίςτωςθ επίτευξθσ ι μθ των επιδιωκόμενων 
ςτόχων, ενϊ εντοπιηόταν τυχόν αςτοχίεσ, αδυναμίεσ ι υπεροχζσ με απϊτερο ςκοπό 
τθν ανατροφοδότθςθ και τθ βελτίωςθ του επιμορφωτικοφ ζργου.  

Ψα βαςικά μζςα που ιταν ςτθ διάκεςθ των επιμορφοφμενων και των 
επιμορφωτϊν, και τα οποία αξιοποιικθκαν, ιταν: φάκελο που περιείχε ζντυπο υλικό, 
άρκρα ςχετικά με τθ κεματικι, φφλλα εργαςίασ, βιβλία, φυλλάδια, φωτογραφίεσ, 
ςτυλό, μαρκαδόροι, πίνακασ κιμωλίασ – μαρκαδόρου, χαρτοπίνακασ, θλεκτρονικόσ 
υπολογιςτισ και προβολζασ δεδομζνων. Σ χϊροσ διεξαγωγισ τθσ επιμορφωτικισ 
δράςθσ ιταν διαφορετικόσ ςε κάκε ςχολικι μονάδα. Φροντίςαμε να πλθροί τισ 
βαςικζσ προδιαγραφζσ (2 περίπου τ.μ ανά επιμορφοφμενο), τουσ όρουσ υγιεινισ 
(φωτιςμόσ, κζρμανςθ, εξαεριςμόσ) και αςφάλειασ και να διακζτει ςφνδεςθ με νζεσ 
τεχνολογίεσ ι τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. Θ διαμόρφωςθ τθσ αίκουςασ υποςτιριηε 
τθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, και τθ ςυμμετοχι των επιμορφοφμενων, ενϊ θ 
διάταξθ των επίπλων (τραπζηια, καρζκλεσ) ιταν κυκλικι, θμικυκλικι ι διάταξθ ςε 
ομάδεσ ςυνεργαςίασ. Επίςθσ λαμβανόταν μζριμνα για λειτουργία κυλικείου ςτουσ 
χϊρουσ διεξαγωγισ τθσ δράςθσ. Δεν ζγιναν δαπάνεσ για λειτουργικά ζξοδα, για τθ 
χριςθ και τθ ςυντιρθςθ χϊρων, για αγορά εξοπλιςμοφ και υλικϊν, οφτε για αμοιβζσ 
προςωπικοφ.  

Θ ενθμζρωςθ των Διευκυντϊν για το επιμορφωτικό πρόγραμμα ιταν ζγκαιρθ 
ενϊ δόκθκαν ςαφείσ πλθροφορίεσ για τον ςκοπό, τουσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο, τθ 
μεκοδολογία, το χρόνο, τον τόπο και τθ διάρκεια διεξαγωγισ του, προκειμζνου να 
προβοφν ςτον απαραίτθτο προγραμματιςμό των εργαςιϊν τουσ ςτισ ςχολικζσ τουσ 
μονάδεσ. Δεν παραςχζκθκαν οικονομικζσ παροχζσ (οδοιπορικά, αποηθμιϊςεισ) ςε 
όςουσ ςυμμετείχαν. Ψζλοσ, διαςφαλιηόταν ςε κάκε επιμορφωτικι ςυνάντθςθ θ 
διοικθτικι ζγκριςθ και υποςτιριξθ, προκειμζνου να προλθφκοφν εντάςεισ ςτουσ 
επιμορφοφμενουσ που ςυνεπάγονται τθν υπονόμευςθ του κετικοφ ψυχολογικοφ 
κλίματοσ.  
 

3. Συμπεράςματα – Ρροτάςεισ 
 

Ψα αποτελζςματα του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ που περιγράψαμε 
καταγράφονται ωσ εξισ: Δθμιουργικθκαν κοινότθτεσ μάκθςθσ ενϊ διευκολφνκθκε θ 
διαπροςωπικι μάκθςθ και αναπτφχκθκε θ ςυνεργαςία, κακϊσ όπωσ γράφει ο 
Diamond (1991) και αναφζρουν οι Ξατςαροφ και Δεδοφλθ (2008: 66): «Υθγι τθσ 
μάκθςθσ δεν είναι μόνο θ ζρευνα και θ ανακάλυψθ αλλά επίςθσ θ διαπραγμάτευςθ 
και το μοίραςμα». Ζγινε ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ, επιμορφωτικϊν αναγκϊν και 
κεματικϊν, ενϊ ενκαρρφνκθκε θ αναςτοχαςτικι διεργαςία για βελτίωςθ πρακτικϊν.  
Δθμιουργικθκε ατμόςφαιρα αποδοχισ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ και αίςκθμα 
αςφάλειασ, κατανόθςθσ και εμπιςτοςφνθσ. Υαριχκθ επιςτθμονικό υλικό. Ζγινε 
ανταλλαγι απόψεων για διαχείριςθ διοικθτικϊν και παιδαγωγικϊν κεμάτων ενϊ 
υιοκετικθκαν καινοτόμεσ ιδζεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Δόκθκε ευκαιρία ςτουσ επιμορφοφμενουσ Διευκυντζσ για 
ςυναιςκθματικι αποφόρτιςθ και πνευματικι ανατροφοδότθςθ. Επιλφκθκαν 
προβλιματα και αναπτφχκθκε ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ με φορείσ. 
Επαναπροςδιορίςτθκαν προςωπικζσ επιλογζσ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ενϊ 
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αναπτφχκθκαν απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθ διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν 
ποιότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ. Γνϊριςαν   διάφορουσ τφπουσ ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων, 
είδαν τθν υλικοτεχνικι τουσ υποδομι, τον τρόπο διοίκθςισ τουσ, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που εκπονοφν, κακϊσ και τισ καινοτόμεσ εφαρμογζσ τουσ. 
Αναπτφχκθκαν ςτενοί δεςμοί ςε πλαίςιο ςυναδελφικότθτασ και κοινοφ οράματοσ για 
τθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ.  

Αξιολογϊντασ τθν δράςθ μζςω παρατιρθςθσ και ςυνζντευξθσ, κατά τισ 
επιςκζψεισ μου ςτα ςχολεία τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά, διαπιςτϊκθκε  θ κετικι τθσ 
επίδραςθ ςτουσ επιμορφοφμενουσ όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ κεωρθτικϊν γνϊςεων, 
δεξιοτιτων, ικανοτιτων και αποτελεςματικϊν πρακτικϊν. Υροτείνεται ο ςχεδιαςμόσ 
και θ υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου υποχρεωτικοφ και ςτακεροφ επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ για τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ από τθν Υολιτεία, με ςκοπό τθ 
διαμόρφωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ και ςφγχρονου ςχολείου. Θ παραπάνω δράςθ 
είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ του ςφγχρονου Διευκυντι, ενϊ είναι υλοποιιςιμθ 
και διαχειρίςιμθ ςε οικονομικό επίπεδο. Ειδικότερα για τουσ νζουσ Διευκυντζσ, 
προτείνεται θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ κακϊσ 
και θ παροχι κινιτρων για ςυμμετοχι όλων των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςε 
ςυγκροτθμζνο επιμορφωτικό πλαίςιο βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
και αφοφ ζχουν διερευνθκεί οι ανάγκεσ τουσ, όπου κα ςυνδυάηεται θ επιςτθμονικι 
κεωρία και γνϊςθ με τθν εμπειρία και τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ.   
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Περίλθψθ 
 
Στθν εργαςία εξετάηονται προγράμματα εκνικισ εμβζλειασ που αναπτφχκθκαν υπό 
τθν αιγίδα του Υπουργείου Ραιδείασ ςε ςυςχζτιςθ με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ και 
ςυςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αναφορικά με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 
του μακθτικοφ πλθκυςμοφ των ομά. Ραρουςιάηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 
προγραμμάτων, ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων και θ προοπτικι τουσ ςτο μζλλον ςαν 
γραμμικι ςυνζχιςθ των μζχρι ςιμερα πρακτικϊν. Από τθν ςυνεξζταςθ των 
προγραμμάτων φάνθκε ότι θ αναγκαιότθτα εφαρμογισ πολιτικϊν διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ ςτισ κοινότθτεσ ομά, εξακολουκεί να υφίςταται. Οι πολιτικζσ αυτζσ για 
να είναι αποτελεςματικζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν υιοκζτθςθ ςχετικϊν 
κατευκυντιριων γραμμϊν από το Υπουργείο Ραιδείασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ςυναντίλθψθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε ηθτιματα διαπολιτιςμικότθτασ.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, Φομά, Ωπουργείο Υαιδείασ. 

 
1. Ειςαγωγι 

Σ προςανατολιςμόσ προσ τθ δθμιουργία ςυμπεριλθπτικϊν εκπαιδευτικϊν 
ςυςτθμάτων αποτελεί πλζον κυρίαρχθ τάςθ ςε ευρωπαϊκό και ςε διεκνζσ επίπεδο. Χε 
πολλζσ χϊρεσ του κόςμου, αρκετζσ ςυηθτιςεισ γίνονται και ςθμαντικζσ προςπάκειεσ 
καταβάλλονται με ςτόχο τθν άρςθ των εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων, οι 
οποίεσ εκδθλϊνονται ςαν αποτζλεςμα τθσ μθ ανεκτικότθτασ ςτθ διαφορετικότθτα 
των ατόμων ι ομάδων (Power & Gewirtz, 2001). Διεκνείσ οργανιςμοί, θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, το Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προωκοφν με 
ψθφίςματα τθν ςυνεκπαίδευςθ πλθκυςμϊν με διαφοροποιθμζνεσ πολιτιςμικζσ 
ορίηουςεσ. Πζςω τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και κάτω από τθν ομπρζλα τθσ 
ςυνεκπαίδευςθσ (inclusive education) τα κράτθ επιχειροφν να υπερβοφν το 
μονοπολιτιςμικό τουσ προςανατολιςμό και να λάβουν υπόψθ το γλωςςικό και 
πολιτιςμικό πλουραλιςμό που ςυναντάται ςτο μακθτικό πλθκυςμό. Βαςικι επιδίωξθ 
είναι θ κοινωνικι ανάπτυξθ ομάδων και ατόμων μζςω μιασ ανκρωπιςτικισ 
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προςζγγιςθσ, δθμοκρατικϊν αρχϊν και αξιϊν που προχποκζτει τθν ανάπτυξθ δικτφων 
ςυνεργαςίασ εντόσ και εκτόσ των ςχολείων. 

Χκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι να διερευνιςει τουσ μθχανιςμοφσ 
πλαιςίωςθσ που υπθρετοφν τθν προϊκθςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ ςτθν εκπαίδευςθ του 
μακθτικοφ πλθκυςμοφ των Φομά. Χε αυτιν τθν κατεφκυνςθ εξετάηονται προγράμματα 
εκνικισ εμβζλειασ που αναπτφχκθκαν υπό τθν αιγίδα του Ωπουργείου Υαιδείασ 
ςυςχζτιςθ με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ και ςυςτάςεισ τθσ Ε. Ε. Αρχικά, παρουςιάηονται τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά των προγραμμάτων που υλοποιικθκαν από το Εκνικό και 
Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΞΥΑ) και το Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο 
Κεςςαλονίκθσ (ΑΥΚ). Εν ςυνεχεία, με αφετθρία τουσ αρχικοφσ άξονεσ ςχεδιαςμοφ 
των εν λόγω προγραμμάτων εξετάηεται με κριτικι ματιά ο βακμόσ επίτευξθσ των 
αρχικϊν ςτόχων και θ προοπτικι τουσ ςτο μζλλον ςαν γραμμικι ςυνζχιςθ των μζχρι 
ςιμερα υφιςταμζνων πρακτικϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο.  
 

2. Συμπεριλθπτικι και Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ 

Θ εκπαίδευςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ αποτελεί τθ βάςθ μιασ ευρφτερθσ φιλοςοφίασ, 
θ οποία προάγει τθν ιςότιμθ εκπαίδευςθ όλων των παιδιϊν ςτα ςχολεία τθσ γειτονιάσ 
τουσ (Florian, 1998). Χε αυτι τθ βάςθ το ςχολείο ειςζρχεται ςε μια διαδικαςία 
μεταςχθματιςμοφ και αλλαγισ, ζχοντασ τθν ευκφνθ για τθν εκπαίδευςθ όλων των 
μακθτϊν επί ίςοισ όροισ, τροποποιϊντασ και προςαρμόηοντασ το αναλυτικό 
πρόγραμμα, τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, τα διακζςιμα μζςα και υλικά ζτςι ϊςτε να 
γίνει πιο αποτελεςματικό και δθμοκρατικό (Frederickson & Cline, 2002).  

Πε άλλα λόγια, θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία 
«ανάπτυξθσ ενόσ ςχολείου για όλουσ» και αποτελεί «μια πρωταρχικι προςζγγιςθ 
ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν κοινωνία» (Ainscow, Booth & Dyson, 2006: 15· Booth & 
Ainscow, 2011). Θ πολιτικι τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ, λοιπόν, εκτείνεται 
πζρα από τον εκςυγχρονιςμό, τθ μεταρρφκμιςθ και τθν αναδιοργάνωςθ των κεςμϊν 
αγωγισ και εκπαίδευςθσ και ςχετίηεται με τισ ςχολικζσ κουλτοφρεσ, τθν εκπαιδευτικι 
πολιτικι και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ (Barton, 2003).  

Ζνα από τα μεγάλα προβλιματα των ςφγχρονων εκνϊν-κρατϊν και των 
εκπαιδευτικϊν τουσ ςυςτθμάτων, ςφμφωνα με τον  Banks (2008), είναι από τθ μια, να 
δθμιουργιςουν μια κοινωνία θ οποία να ςυμπεριλαμβάνει με ίςουσ όρουσ όλουσ 
τουσ πολίτεσ ανεξάρτθτα από τθν πολιτιςμικι καταγωγι τουσ και, από τθν άλλθ, να 
αναδείξουν τισ κοινζσ αξίεσ, ιδανικά και εκνικζσ επιδιϊξεισ τισ οποίεσ όλοι πρζπει να 
προωκοφν και πρεςβεφουν. Ξαταλυτικό ρόλο ςτθ προςπάκεια για διατιρθςθ τθσ 
ιςορροπίασ μεταξφ των δφο, φαινομενικά, άκρων φαίνεται να αποτελεί θ 
διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ που αφενόσ βαςίηεται ςε δθμοκρατικζσ αξίεσ και πιςτεφω 
και αφετζρου επιβεβαιϊνει τον πολιτιςμικό πλουραλιςμό (Bennett, 2007). Χφμφωνα 
με τουσ Banks και Banks (2004) θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα πεδίο 
μελζτθσ και μια αναδυόμενθ επιςτιμθ, τθσ οποίασ κφριοσ ςκοπόσ είναι να 
δθμιουργιςει ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ από διαφορετικζσ 
φυλετικζσ, εκνικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ομάδεσ.  
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3. Θ ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τουσ ομά 
 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει επιςθμάνει τθν κοινι ευκφνθ των κεςμικϊν 
οργάνων και των κρατϊν μελϊν τθσ, προκειμζνου να ςθμειωκεί πρόοδοσ ςτο κζμα 
τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των Φομά. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, το 2011, θ Ε.Ε. 
εξζδωςε ανακοίνωςθ με τθν οποία καλοφςε τα κράτθ μζλθ να καταρτίςουν 
ςτρατθγικζσ ζνταξθσ των Φομά που κα περιλάμβαναν τισ πολιτικζσ και τα μζτρα που 
ζπρεπε να κεςπιςτοφν. (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2011). Χτο πλαίςιο αυτό, κάκε χϊρα 
κατάρτιςε μια ςτρατθγικι για τουσ Φομά ι μια ςειρά ολοκλθρωμζνων μζτρων 
πολιτικισ που θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αξιολόγθςε ςτθν ανακοίνωςθ που εξζδωςε το 
2012. Χε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ το 2012, θ 
Επιτροπι υιοκζτθςε τζςςερισ τομείσ για τθν εξειδίκευςθ των εκνικϊν πολιτικϊν και 
τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ που βιϊνει θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα, ςτισ χϊρεσ κράτθ μζλθ 
τθσ Ε.Ε. Ειδικότερα οι τομείσ αφοροφςαν ςτθν: α) εκπαίδευςθ β) απαςχόλθςθ, γ) 
υγειονομικι περίκαλψθ δ) ςτζγαςθ και ουςιϊδεισ υπθρεςίεσ.  

Χτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςτόχοσ τθσ ΕΕ είναι θ εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςε 
ποιοτικι εκπαίδευςθ και θ ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
όλων των παιδιϊν Φομά, κακϊσ επίςθσ και θ μείωςθ τθσ μακθτικισ διαρροισ. Πετά 
τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ (2013, 2014) των εκνικϊν πολιτικϊν και των προγραμμάτων 
δράςθσ που ανζλαβαν τα κράτθ, το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο, εξζδωςε ςυςτάςεισ για 
αποτελεςματικότερα μζτρα και κυρίωσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που απαιτοφνταν ςε 
κάκε χϊρα, τονίηοντασ ότι, ςτο πλαίςιο του διαλόγου «Ευρϊπθ 2020» κα πρζπει να 
καταβλθκοφν περιςςότερεσ προςπάκειεσ για τθν ζνταξθ των Φομά (Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, 2015). 
 

4. Θ εκνικι πολιτικι τθσ Ελλάδασ για τθν εκπαίδευςθ των ομά 
 

Χτθν Ελλάδα, θ Εκνικι Χτρατθγικι για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ των Φομά, ζκεςε ωσ 
ςτόχο για τθν περίοδο 2012-2020 τθν «άρςθ των όρων του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
των ομά και τθ δθμιουργία των προχποκζςεων τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ομά, 
Ελλινων και αλλοδαπϊν που διαβιοφν νόμιμα ςτθν χϊρα». (ΩΥ. Ε. Ξ. Α. Υ., 2011). 

Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ, επιδίωξθ αποτελεί θ αφξθςθ ωσ το 
2020 τθσ ζνταξθσ των παιδιϊν ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ 
ςχολικισ διαρροισ και αποτυχίασ και τθ διάχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ τουσ ςε όλεσ τισ 
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ωσ γενικόσ ςκοπόσ τζκθκε θ ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των 
παιδιϊν Φομά ςτθν προςχολικι αγωγι και ςτθ ςυνζχεια θ ζγκαιρθ εγγραφι τουσ ςτθν 
Α’ δθμοτικοφ, θ εξοικείωςι τουσ με το ςχολείο και θ παραμονι τουσ ςε αυτό ςε όλθ 
τθ διάρκεια τουλάχιςτον τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.  

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ προβλεπόταν μία ςειρά παρεμβάςεων, οι 
οποίεσ υλοποιικθκαν μζςα από το Υρόγραμμα «Εκπαίδευςθ των παιδιϊν Φομά», που 
εφαρμόςτθκε από τουσ δφο Δικαιοφχουσ (ΕΞΥΑ και ΑΥΚ) (Ειδικι Ωπθρεςία 
Διαχείριςθσ του Ε.Υ., 2010) και ςυμπεριελάμβανε τουσ ακόλουκουσ ειδικοφσ ςτόχουσ:  
(α) τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ παιδιϊν Φομά, ςτθν προςχολικι αγωγι, τθν 
παραμονι και ςυςτθματικι τουσ φοίτθςθ με απϊτερο ςτόχο τθν ομαλι τουσ 
μετάβαςθ ςτο δθμοτικό ςχολείο, (β) τθ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ των παιδιϊν Φομά 
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ςτο ςχολείο και τθν υποςτιριξι τουσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ τακτικι φοίτθςι 
τουσ και θ πρόοδόσ τουσ ς’ αυτό, (γ) τθ ςτιριξθ των νζων και ενθλίκων Φομά 
(ιδιαίτερα γυναικϊν), προκειμζνου να επωφελθκοφν από προγράμματα 
αλφαβθτιςμοφ (ΞΕΕ) και να αποκτιςουν απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου ι/και να 
αποκτιςουν απολυτιριο γυμναςίου φοιτϊντασ ςτα ΧΔΕ, (δ) τθν ενδυνάμωςθ των 
εκπαιδευτικϊν, διευκυντϊν, ςχολικϊν ςυμβοφλων και ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
μζςα από διάφορεσ μορφζσ επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων, ϊςτε να δθμιουργθκεί 
ςτο μζλλον μια ομάδα ςτελεχϊν που κα λειτουργιςουν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ ςτθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία, ςυμβάλλοντασ ςτθν άρςθ των 
προκαταλιψεων και των αρνθτικϊν διακρίςεων για τθν ομάδα-ςτόχο, (ε) τθ 
ςυνεργαςία ψυχολόγων και ςχολείου για τθν ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ των παιδιϊν και 
τθ γενικότερθ βελτίωςθ τθσ δυναμικισ του ςχολείου, (ςτ) τθ δθμιουργία μιασ 
λειτουργικισ και αμφίδρομθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο ςχολείο, ςτισ οικογζνειεσ και τθν 
κοινότθτα Φομά, (η) τθ δικτφωςθ των ςχολικϊν μονάδων του προγράμματοσ μζςω ΨΥΕ 
με ςκοπό τθν προςφορά υπθρεςιϊν ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ  και διοικθτικό 
προςωπικό. 

Για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθσ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ, προβλεπόταν θ 
ανάπτυξθ ενόσ μθχανιςμοφ, ο οποίοσ κα επιβλζπει τρία επίπεδα ανάπτυξισ τθσ. Χτο 
πρϊτο επίπεδο, περιλαμβάνεται ο εκνικόσ ςυντονιςμόσ που υλοποιείται από τα 
ςυναρμόδια Ωπουργεία, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Χθμείο Επαφισ (ΕΞΞΑ). Ψο 
δεφτερο επίπεδο, αφορά τισ Υεριφζρειεσ, οι οποίεσ εξειδικεφουν τισ κατευκφνςεισ τθσ 
εκνικισ πολιτικισ ςε πολυτομεακά Χχζδια Δράςθσ ανά Υεριφζρεια. Ψζλοσ, ςτο τρίτο 
επίπεδο θ ευκφνθ βρίςκεται ςτουσ Διμουσ και περιλαμβάνεται θ εξειδίκευςθ και θ 
εφαρμογι των ολοκλθρωμζνων τοπικϊν παρεμβάςεων, με τον ςυντονιςμό των 
αρμόδιων Υεριφερειϊν. 
 

5. Αξιολόγθςθ πράξεων διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ για τουσ ομά 
  

Από τθν ζκκεςθ τελικισ αξιολόγθςθσ των δράςεων που αναπτφχκθκαν από το 
ΑΥΚ και ΕΞΥΑ προζκυψαν τα ακόλουκα (ΕΩΔ ΕΥ ΑΡΑΔ ΕΔΒΠ, 2015):  
 

Ρλεονεκτιματα 
 Εξειδίκευςθ μζρουσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και των επαγγελματιϊν 

ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ ηθτθμάτων τθσ ομάδασ ςτόχου.  
 Άμβλυνςθ τθσ κοινωνικισ και τθσ πολιτιςμικισ απομόνωςθσ μζρουσ των 

κοινοτιτων Φομά που ηουν ςε απομακρυςμζνουσ και υποβακμιςμζνουσ 
οικιςμοφσ.  

 Χυμβολι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτθ βελτίωςθ των δεικτϊν 
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν Φομά και ςτθν ζνταξι τουσ (αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ 
των παιδιϊν ςτθ προςχολικι αγωγι και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
καταπολζμθςθ του φαινομζνου τθσ ςχολικισ διαρροισ).  

 Ξάλυψθ γνωςτικϊν και γλωςςικϊν αναγκϊν μζρουσ του μακθτικοφ 
πλθκυςμοφ Φομά.  

 Δθμιουργία καινοτομιϊν και διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν ςε μικρό μζροσ των 
κοινοτιτων Φομά.  
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 Ανάπτυξθ ςτοχευμζνων παρεμβάςεων, οι οποίεσ βαςίηονταν ςτα 
αποτελζςματα των χαρτογραφιςεων.  

 Ξαινοτόμεσ εξ αποςτάςεωσ επιμορφϊςεισ εκπαιδευτικϊν (ςυνεχισ 
κακοδιγθςθ, προϊκθςθ τθσ ιδζασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ).  
 

Μειονεκτιματα 
 Αδυναμία διαςφάλιςθσ από το Ωπουργείο Υαιδείασ κοινισ προςζγγιςθσ και 

κοινοφ τρόπου υλοποίθςθσ του Υρογράμματοσ από τουσ δφο Δικαιοφχουσ. 
 Αδυναμία δθμιουργίασ ςυνεργειϊν ανάμεςα ςτα διάφορα Υρογράμματα που 

αφοροφν τθν ομάδα ςτόχο (π.χ. ΗΕΥ, τμιματα ζνταξθσ, τμιματα υποδοχισ), 
ενϊ παρατθροφνται φαινόμενα αλλθλοεπικαλφψεων των παρεμβάςεων, χωρίσ 
να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτά τουσ και θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 
ομάδασ ςτόχου.  

 Αδυναμία απομόνωςθσ τθσ ςυμβολισ του Υρογράμματοσ, ςτισ περιπτϊςεισ 
εκείνεσ όπου μζροσ του φυςικοφ του αντικειμζνου ςυμπίπτει με το 
περιεχόμενο υλοποίθςθσ παρεμβάςεων που αναπτφςςονται από άλλουσ 
φορείσ (π.χ. Λατροκοινωνικά Ξζντρα).  

 Ζλλειψθ ςαφοφσ, οριοκετθμζνου και κοινοφ πλαιςίου μζτρθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και των επιπτϊςεων τθσ εφαρμογισ παρεμβάςεων 
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  

 Χυγκυριακοφ χαρακτιρα και μθ εμφανι αποτελζςματα των παρεμβάςεων ςε 
ζνα μεγάλο μζροσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ.  

 Αποςπαςματικι υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, αςυνζχεια και ανομοιογζνεια 
όςον αφορά ςτο περιεχόμενο τουσ, ςε μεγάλο μζροσ των περιοχϊν 
παρζμβαςθσ.  

 Απουςία ολιςτικισ προςζγγιςθσ, ςε μεγάλο μζροσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ, 
κακϊσ και ςτόχευςθσ των επιμορφϊςεων ςε βιωματικζσ μεκόδουσ και 
δειγματικζσ διδαςκαλίεσ.  

 Απουςία μόνιμου μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ ομάδασ ςτόχου και κατάλλθλα 
διαμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, με ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν 
Φομά, ενςωματϊνοντασ και ςτοιχεία από τον πολιτιςμό και τθσ κουλτοφρα 
τουσ.  

 Χαμθλι ςυμμετοχι μελϊν των κοινοτιτων Φομά ςτο ςχεδιαςμό των 
παρεμβάςεων διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  

 Πεγάλο ποςοςτό των μακθτϊν των κοινοτιτων Φομά δεν καλφπτεται από 
δράςεισ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  

 

Συμπεράςματα  

Τπωσ προζκυψε από τθν ανάλυςθ SWOT οι ςυνκικεσ που επιβάλλουν τθν 
αναγκαιότθτα εφαρμογισ πολιτικϊν διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτισ κοινότθτεσ 
Φομά, εξακολουκεί να υφίςταται. Ωςτόςο, οι πολιτικζσ αυτζσ δεν μποροφν να είναι 
αποτελεςματικζσ, εάν δεν ςυνοδεφονται από μία ολιςτικι προςζγγιςθ προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των Φομά (κοινωνικι απομόνωςθ, 
περικωριοποίθςθ, αδυναμία πρόςβαςθσ ςε βαςικά κοινωνικά αγακά). Σ πλθκυςμόσ 
των Φομά βιϊνει ζναν ιδιότυπο κοινωνικό αποκλειςμό, με εμφανζςτατα 
αποτελζςματα τόςο ςτουσ δείκτεσ απαςχόλθςθσ, όςο και τουσ οικονομικοφσ, αλλά και 
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ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, κυρίωσ ςτουσ καταυλιςμοφσ, ςτο τρόπο ηωισ του 
πλθκυςμοφ και ςτθν εκπαίδευςι του (ΕΩΔ ΕΥ ΑΡΑΔ ΕΔΒΠ, 2015).  

Υροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ, κινείται και θ «Εκνικι 
Χτρατθγικι για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ των Φομά 2012-2020», θ οποία επιχειρεί να 
διαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ ςυνζργειεσ τομεακϊν και χωρικϊν παρεμβάςεων. 
Ωςτόςο, χρειάηεται ζνασ κεντρικόσ ςυντονιςμόσ όλων αυτϊν των προςπακειϊν, 
προκειμζνου να υπάρχει κοινι ςτόχευςθ και προςανατολιςμόσ των παρεμβάςεων, 
χωρίσ να παρατθρείται επικάλυψθ ρόλων και αρμοδιοτιτων. (ΩΥ. Ε. Ξ. Α. Υ., 2011). 
Υαράλλθλα, δεδομζνου ότι θ γεωγραφικι διαςπορά και θ ανομοιογζνεια των 
κοινοτιτων Φομά, δυςχεραίνει τθν εφαρμογι κοινϊν πολιτικϊν και παρεμβάςεων ςε 
όλεσ τισ κοινότθτεσ Φομά, θ διαπολιτιςμικι πολιτικι του μζλλοντοσ κα πρζπει να 
οργανωκεί ςε δφο άξονεσ. Σ πρϊτοσ άξονασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτθ διενζργεια 
προγραμμάτων εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςε ςτοχευμζνουσ διμουσ και περιοχζσ, 
όπου παρατθρείται υψθλι ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ Φομά, ενϊ ο δεφτεροσ άξονασ 
κα πρζπει να δθμιουργθκεί μζςα από τθ διενζργεια παρεμβάςεων εντόσ του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθ ςυνεργαςία και άλλων φορζων που δρουν ςε τοπικό 
επίπεδο όπωσ πχ. κοινωνικζσ υπθρεςίεσ Διμων, υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ, ΛΑΞ 
(Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Υ.-Υ.1, 2015). 

Τλεσ οι παρεμβάςεισ, κα πρζπει να ζχουν επίκεντρο τουσ οικιςμοφσ / 
καταυλιςμοφσ Φομά, ςτοχεφοντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του ενιλικου πλθκυςμοφ. 
Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αναδείχκθκε τθν τρζχουςα αξιολογικι 
περίοδο, είναι το ζλλειμα εμπιςτοςφνθσ μζρουσ των κοινοτιτων Φομά, όπου το 
Υρόγραμμα εφαρμόςτθκε με αποςπαςματικότθτα, αςυνζχεια και μζςω ad hoc 
παρεμβάςεων. Θ ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ των Φομά όμωσ, μπορεί να 
επιτευχκεί μόνο μζςα από τθν ανάπτυξθ ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ ψυχοκοινωνικισ 
ςτιριξθσ, ο οποίοσ κα δρα και κα λειτουργεί ςτο πεδίο (οικιςμό/καταυλιςμό), ςε 
κακθμερινι βάςθ. Σ μθχανιςμόσ αυτόσ, κα πρζπει να ςυνδράμει προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ ουςιαςτικισ και αμφίδρομθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτισ 
οικογζνειεσ Φομά και το ςχολείο, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ενεργι εναςχόλθςθ των 
γονζων με τθ φοίτθςθ των παιδιϊν τουσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικά όργανα 
του ςχολείου, διαςφαλίηοντασ τθν ιςότιμθ μεταχείριςι τουσ. Υαράλλθλα, θ 
κοινωνιογνωςιακι ενδυνάμωςθ του ενιλικου πλθκυςμοφ Φομά, κρίνεται μείηονοσ 
ςθμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των παιδιϊν Φομά (Ειδικι 
Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Υ.-Υ.2, 2015). 

Επιπρόςκετα, οι τάςεισ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν Φομά, παραμζνουν χωρίσ 
ουςιαςτικζσ μεταβολζσ, ενϊ υπάρχει ζνα νεφελϊδεσ τοπίο επί των εκπαιδευτικϊν 
ςτοιχείων και δεδομζνων που βαςίηονται μόνο ςε ad hoc ερευνθτικζσ μελζτεσ, 
ςυγκεκριμζνων και γεωγραφικά περιοριςμζνων οικιςμϊν. Ξυρίαρχο πρόβλθμα 
αποτελεί θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα (χαμθλό βιοτικό επίπεδο 
των οικογενειϊν τουσ, ςυνεχείσ μετακινιςεισ των οικογενειϊν, παιδικι εργαςία, 
πολιτιςμικό προφίλ, αδυναμία μετακίνθςθσ, αςτικο-δθμοτικζσ εκκρεμότθτεσ, μθ 
εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου). Ψα ηθτιματα αυτά εντάχκθκαν ςτο πεδίο δράςθσ 
τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ενϊ ςτθν πραγματικότθτα δεν αποτελοφν 
αντικείμενό τθσ (Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Υ.-Υ3, 2015). 

Θ μελλοντικι εφαρμογι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν Φομά, 
κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ το ςφνολο των προβλθμάτων που διζπουν τθν ζνταξθ 
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τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με ζναν διακριτό διαχωριςμό όμωσ ςτθ ςτόχευςθ και 
ςτο περιεχόμενο των παρεμβάςεων τθσ, οι οποίεσ κα πρζπει να αναπτφςςονται ςε 
ςυνζργεια με άλλεσ παρεμβάςεισ φορζων, που εξυπθρετοφν τουσ ςτρατθγικοφσ 
ςτόχουσ και προςανατολιςμοφσ τθσ «Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ 
των Φομά 2012-2020». Υαράλλθλα, κα πρζπει να εςτιάςει ςτθν επίταςθ τθσ 
προςπάκειασ τθσ αναηιτθςθσ και εγγραφισ των παιδιϊν Φομά ςτθν προςχολικι 
αγωγι, δεδομζνου ότι κανζνασ φορζασ και ειδικά το υπάρχον εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
δεν διακζτει τον απαιτοφμενο μθχανιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ αυτοφ του ςκοποφ, 
αλλά και ςτθν ανάπτυξθ ςτοχευμζνων παρεμβάςεων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν, λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ και τα άλλα 
προγράμματα (π.χ. ολοιμερο ςχολείο, τάξεισ υποδοχισ, τάξθσ ζνταξθσ, ΗΕΥ) που 
λειτουργοφν ςε κάκε περιοχι.  

Αναφορικά με τθ δομι και το περιεχόμενο των παρεμβάςεων ενιςχυτικισ 
διδαςκαλίασ, αυτά κα πρζπει να είναι εκ των προτζρων αυςτθρά προςδιοριςμζνα και 
θ διαμόρφωςθ τουσ να μθν ζγκειται οφτε ςτθν διακριτικι ευχζρεια των δικαιοφχων 
των προγραμμάτων, αλλά οφτε και των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων 
παρζμβαςθσ. Ψο δε χρονικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τουσ και θ διάρκεια τουσ, κα πρζπει 
να είναι προκακοριςμζνθ και κοινι για όλουσ, διαςφαλίηοντασ τθν επάρκεια τουσ 
όςον αφορά ςτθν κάλυψθ των μακθςιακϊν αναγκϊν του πλθκυςμοφ ςτόχου. Ψζλοσ, 
οι περιοχζσ (οικιςμοί/ καταυλιςμοί) ι τα ςχολεία παρζμβαςθσ, κα πρζπει να 
επιλζγονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε, να μθν υπάρχει επικάλυψθ από άλλεσ 
εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ.  

Ψα παραπάνω κακιςτοφν ςαφζσ ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ζνασ κοινόσ 
τρόποσ υλοποίθςθσ των δράςεων ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ, κάτι που μπορεί 
να διαςφαλιςτεί μόνο με τθν υιοκζτθςθ ςχετικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν από το 
Ωπουργείο Υαιδείασ. Σ κοινόσ όμωσ τρόποσ υλοποίθςθσ επιβάλλει, μεταξφ άλλων, και 
μια ςυναντίλθψθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ πάνω ςε ηθτιματα διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ.  
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Περίλθψθ 
 
Στο ςφγχρονο ςχολείο παρατθρείται ζλλειμμα εξειδικευμζνων ποιοτικϊν ερευνϊν που 
να πραγματεφονται τθν υλοποίθςθ διδαςκαλιϊν με ςτόχο τθν κοινωνικι 
ευαιςκθτοποίθςθ και τθν κριτικι ανάγνωςθ του κειμζνου. Απόρροια αυτισ τθσ 
παρατιρθςθσ είναι θ παροφςα εργαςία, αφοφ κζτει ωσ ςτόχο τθσ τθν περιγραφι ενόσ 
Διδακτικοφ Σεναρίου αξιοποιϊντασ ζνα λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο γνϊςεων. 
Διδακτικό Σενάριο,  Κοινωνικά Φαινόμενα, Λογοτεχνία και Κατανόθςθ 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 

Αν και τα κοινωνικά ηθτιματα δεν παφουν να είναι επίκαιρα ςτισ ςχολικζσ 
τάξεισ, ςπανίωσ τίκενται υπό ςυηιτθςθ και κριτικι ανάλυςθ. Ζχοντασ ωσ αφετθρία 
αυτόν τον προβλθματιςμό προςπακιςαμε να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα: με ποιον 
τρόπο μποροφμε να προςεγγίςουμε κοινωνικά κζματα με παιδιά του δθμοτικοφ. Θ 
απάντθςθ ζρχεται να δοκεί φυςικά μζςα από τθν παιδικι λογοτεχνία που εξυπθρετεί 
το διττό μασ ςτόχο: ευαιςκθτοποίθςθ και κριτικι κατανόθςθ ςε ζνα Διδακτικό 
Χενάριο. Χτθν ειςιγθςθ μασ κα τεκμθριϊςουμε επιςτθμονικά τθν επιλογι μασ 
αναφερόμενοι α) ςτθ διαπραγμάτευςθ κοινωνικϊν κεμάτων μζςω λογοτεχνίασ, β) 
ςτουσ λόγουσ προτίμθςθσ ενόσ βιβλίου γνϊςεων για τθν υλοποίθςθ του διδακτικοφ 
ςεναρίου γ) ςτισ μεκόδουσ ανάλυςθσ τθσ ιδεολογίασ του κειμζνου και δ) ςτθ ςφαιρικι 
δομι τθσ διδαςκαλίασ που ενιςχφει τθν κριτικι κατανόθςθ. Χτο δεφτερο μζροσ 
αναπτφςςεται το Διδακτικό Χενάριο βάςει των παραπάνω κεωριϊν.  
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 

2.1 Διαπραγμάτευςθ κοινωνικϊν κεμάτων μζςω τθσ λογοτεχνίασ 
 

Θ ανάγκθ ανάπτυξθσ τθσ αντίλθψθσ των παιδιϊν όςον αφορά ςτα κοινωνικά 
ηθτιματα και τθσ γενικότερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τουσ μασ οδθγεί ςτθν πρόταςθ 
ανάπτυξθσ ενόσ προγράμματοσ που ςυνδυάηει τθ λογοτεχνία με ζνα δομθμζνο πλάνο 
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κειμενικισ κατανόθςθσ. Χφμφωνα με ζρευνεσ, ςε ζνα τζτοιο πρόγραμμα οι δάςκαλοι 
μποροφν να ειςάγουν τθ ρεαλιςτικι παιδικι λογοτεχνία μζςα από τθν οποία 
τροφοδοτοφνται εποικοδομθτικζσ ςυηθτιςεισ για ηθτιματα που επθρεάηουν τθν 
κοινωνία μασ (Chafel, Flint, Hammel, & Pomeroy, 2007). Δθμιουργείται μια κοινότθτα 
αναγνωςτϊν μζςα ςτθν οποία οι μακθτζσ ανταλλάςουν απόψεισ οριοκετϊντασ τισ 
πικανζσ ερμθνείεσ του κειμζνου (Αποςτολίδου, 2006). Ψαυτόχρονα, θ αξιοποίθςθ τθσ 
λογοτεχνίασ βοθκά τουσ μακθτζσ να δουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ παιδιά ανάμεςα ςτα 
παιδιά όλου του κόςμου (Strehle, 1999). 
 
2.2 Αξιοποίθςθ παιδικϊν βιβλίων γνϊςεων για ανάλυςθ κοινωνικϊν κεμάτων 
 

Για τισ ανάγκεσ ενόσ τζτοιου διδακτικοφ προγράμματοσ κρίνουμε ωσ πρόςφορο 
παιδαγωγικό υλικό τα παιδικά βιβλία γνϊςεων και πιο ςυγκεκριμζνα το είδοσ των 
μικτϊν βιβλίων, τα οποία περιζχουν λογοτεχνικζσ ιςτορίεσ, ςυχνά βιογραφικζσ, και 
ταυτόχρονα παρακζτουν πλθροφοριακό υλικό που ςχετίηεται με αυτζσ (Υαπαδάτοσ, 
2009). Βαςικό πλεονζκτθμα των μικτϊν λογοτεχνικϊν βιβλίων είναι θ διττι τουσ 
διάςταςθ. Σι παιδικοί χαρακτιρεσ, θ λογοτεχνικι γραφι και θ χαλαρι αφιγθςθ 
ελκφουν τουσ μικροφσ αναγνϊςτεσ οι οποίοι ςυχνά τείνουν να μπουν ςτθ κζςθ των 
λογοτεχνικϊν χαρακτιρων ι και να ταυτιςτοφν. Επιπλζον, με δραςτθριότθτεσ κριτικισ 
των πράξεων των θρϊων αλλά κυριότερα τθσ ιδεολογίασ του ςυγγραφζα 
αναπτφςςεται θ κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν. Ψαυτόχρονα το γνωςτικό υλικό 
αυτϊν των βιβλίων βοθκά ςτθν πλθροφόρθςθ, τθ ςφγκριςθ και τον εμπλουτιςμό των 
προθγοφμενων γνϊςεων τουσ, ςτθν κριτικι αξιολόγθςι τουσ αλλά και ςτθν 
παρακίνθςθ για εκτενζςτερθ ζρευνα με τθν αξιοποίθςθ και άλλων πθγϊν για τθ 
ςφαιρικότερθ προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ. Θ αξία τθσ ζνταξθσ παιδικϊν βιβλίων 
γνϊςεων ςτο ςχολείο ενιςχφεται και λόγω των κετικϊν γνωριςμάτων που φαίνεται να 
ζχουν ζναντι των ςχολικϊν εγχειριδίων. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν Ξαρπόηθλου 
(1994),  το βιβλίο γνϊςεων μπορεί να περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων τα 
οποία δεν ςυμπεριλαμβάνονται ι δεν κίγονται επαρκϊσ μζςα από το επίςθμο 
αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλζον, μποροφμε να επιλζξουμε εμείσ πότε κα το 
διαβάςουμε, ςυνκικθ που δεν ιςχφει για τα ςχολικά εγχειρίδια.  
 
2.3 Μζκοδοι ανάλυςθσ τθσ ιδεολογίασ του κειμζνου 
 

Θ ειςαγωγι ενόσ βιβλίου ςτθν τάξθ δεν πρζπει να ςθματοδοτεί και τθν άκριτθ 
αποδοχι των ιδεϊν του. Σ εκπαιδευτικόσ οφείλει να δείξει τρόπουσ με τουσ οποίουσ 
τα κείμενα αν και προςφζρουν πλοφτο ιδεϊν ςτουσ μακθτζσ, ταυτόχρονα δεν κα 
επιβάλλονται ςε αυτοφσ (Nodelman, 1992). Θ ιδεολογικι ςτόχευςθ ενόσ κειμζνου 
εξάγεται από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο κάκε ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί τουσ 
αφθγθματικοφσ ςυντελεςτζσ (υπονοοφμενο ςυγγραφζα, αφθγθτι, αναγνϊςτθ και 
υπονοοφμενο αναγνϊςτθ) (Ξανατςοφλθ, 2008). Για παράδειγμα, οι άμεςεσ ι ζμμεςεσ 
ερμθνείεσ των πράξεων και τθσ ςυμπεριφοράσ των χαρακτιρων από τον αφθγθτι 
προςδίδουν ςτθν ιςτορία μια διδακτικι μορφι και ςτον ίδιο τον αφθγθτι ζνα ρόλο 
αξιολογικό (Ψηοφμα, 1997· Υαπαντωνάκθσ, 2009).  Σ ςυγγραφζασ καλφπτοντασ κάκε 
"κενό" τθσ αφιγθςθσ ςτερεί από τον αναγνϊςτθ τθν ευκαιρία να αξιολογιςει ο ίδιοσ 
τουσ  χαρακτιρεσ μζςα από τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ (Nikolajeva, 2002).  
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Αντίςτοιχα, θ ςυμμετοχι του αναγνϊςτθ ςτθν καταςκευι του νοιματοσ 
ελαχιςτοποιείται, όταν ο ςυγγραφζασ οδθγεί τον αναγνϊςτθ να εςτιάςει τθν προςοχι 
του ςε ζνα χαρακτιρα ι ςτον αφθγθτι,  ευνοϊντασ τθν ταφτιςθ με το ζνα ι με το 
άλλο πρόςωπο (Ξανατςοφλθ, 2008). 
 
2.4 Κειμενικι κατανόθςθ και ο ρόλοσ του δαςκάλου 
 

Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν περιγραφι τθσ δομισ μιασ διδαςκαλίασ που αποςκοπεί 
ςτθν κριτικι ανάγνωςθ, προχπόκεςθ αποτελεί θ γνϊςθ των λειτουργιϊν του 
εγκεφάλου κατά τθν επεξεργαςία ενόσ κειμζνου, ειδάλλωσ υςτερεί εξαρχισ θ 
κακθμερινι πρακτικι των δαςκάλων που αποβλζπει ςτθν καλλιζργεια αντίςτοιχων 
ικανοτιτων (Ξονιτοποφλου & Ξαράτηιου, 2015). Ξατά τθν ανάγνωςθ είναι αποδεκτό 
ότι ςυμμετζχει ςυντονιςμζνα ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ικανοτιτων βαςιςμζνων ςε δυο 
γνωςτικζσ κατακτιςεισ: αυτι τθσ ταχείασ και ακριβοφσ αποκωδικοποίθςθσ λζξεων 
αλλά και αυτισ τθσ απόδοςθσ νοιματοσ ςτο κείμενο· ικανοτιτων που απαιτοφν 
διαμεςολάβθςθ ενόσ μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν καλλιζργειά τουσ 
(Broncano, Ciga, & Sánchez, 2011). 

Αναπόφευκτα, λοιπόν, προκφπτει το ερϊτθμα: πϊσ κα επιτευχκεί μια βακειά 
κειμενικι κατανόθςθ, όταν οι μακθτζσ δεν ζχουν εξαςκθκεί ςε μια κριτικι ανάγνωςθ; 
Ξατά τθ γνϊμθ μασ θ ςφνκετθ φφςθ των αναγνωςτικϊν διαδικαςιϊν και θ βραδεία 
κατάκτθςθ οριςμζνων από αυτϊν δφναται να αντιςτακμιςτεί χάριν ςτισ βοικειεσ που 
μπορεί να προςφζρει ο εκπαιδευτικόσ ςτουσ μακθτζσ, δθλαδι μζςω μιασ επιμελϊσ 
οργανωμζνθσ διδαςκαλίασ προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ των εκάςτοτε μακθτϊν 
(Lobron & Selman, 2007· Strehle, 1999). Υαράλλθλα, θ διδαςκαλία κα πρζπει να 
ςζβεται τισ αρχζσ τθσ ςκαλωςιάσ (scaffolding), δθλαδι ο εκπαιδευτικόσ παρζχει 
προςωρινι βοικεια, ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι θ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
μάκθςθσ ζωσ ότου οι μακθτζσ να καταςτοφν αυτόνομοι. Τταν αναπτυχκοφν οι 
δεξιότθτεσ τουσ επαρκϊσ θ βοικεια αποςφρεται (Lajoie, 2005). Ζτςι επιτυγχάνεται να 
αυξάνεται θ αυτονομία των μακθτϊν ςταδιακά χωρίσ εκπτϊςεισ ςτθ ςυμμετοχι τουσ 
κατά τθ διδαςκαλία (Chafel et al., 2007).  
 
2.2 Ρϊσ πρζπει να οργανϊνεται μια διδαςκαλία προσ όφελοσ τθσ κατανόθςθσ και 

τθσ  ςυηιτθςθσ κοινωνικϊν ηθτθμάτων;  
 

Αξιοποιϊντασ ευριματα από ζρευνεσ ςτον κλάδο τθσ κειμενικισ κατανόθςθσ 
κακϊσ και τθσ διαπραγμάτευςθσ κοινωνικϊν κεμάτων μζςω τθσ λογοτεχνίασ είμαςτε 
ςε κζςθ να υποδείξουμε ποια είναι μια υποςτθρικτι οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ προσ 
όφελοσ των μακθτϊν. Ζχουμε χωρίςει τθ ςφαιρικι δομι του Διδακτικοφ Χεναρίου ςε 
πζντε φάςεισ ι επειςόδια107 διδαςκαλίασ (Sánchez, García, & Rosales, 2010). 

Αναλυτικότερα, με τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθν παρουςίαςθ του 
ερεκίςματοσ αφόρμθςθσ κρίνεται απαραίτθτθ θ φπαρξθ του επειςοδίου ςτοχοκεςίασ. 
Ξατά τθ ςτοχοκεςία ο εκπαιδευτικόσ ανακοινϊνει ςτουσ μακθτζσ α) τουσ διδακτικοφσ 
ςτόχουσ του Διδακτικοφ Χεναρίου που αφοροφν γνωριμία- ανάλυςθ- και κρίςθ 

                                                           
107

Επειςόδιο χαρακτθρίηουμε τισ επικοινωνιακζσ αλλθλεπιδράςεισ που μποροφν να ομαδοποιικθκαν 
γφρω από ζνα ςυγκεκριμζνο ορατό ςτόχο και αντιλθπτό από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ τάξθσ 
(Sánchez et al., 2010). 
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κοινωνικϊν κεμάτων ςχετικϊν με το ανάγνωςμα και β) τισ διαδικαςίεσ μζςω των 
οποίων κα επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι. Χφμφωνα με ερευνθτικά δεδομζνα, θ 
ςτοχοκεςία διευκολφνει τθν κατανόθςθ των μακθτϊν, εφόςον κατευκφνει τθν 
προςοχι τθσ περιοριςμζνθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ του 
κειμζνου, οι οποίεσ κα γίνουν το ζναυςμα για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυηιτθςθσ (Gunning, 
2003· Seidel, Rimmele, & Prenzel, 2005). 

Ωσ δεφτερο επειςόδιο διδαςκαλίασ ακολουκεί θ ενεργοποίθςθ προθγοφμενων 
γνϊςεων από προςωπικζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν, διότι ζχει αποδειχτεί ότι ζτςι οι 
μακθτζσ α) ενςωματϊνουν ευκολότερα τθ νζα γνϊςθ ςτα υπάρχοντα γνωςτικά 
ςχιματα, β)  δίνουν καλφτερθ ςυνοχι ςτο γραπτό, και γ) αναπτφςςουν ςυχνότερα 
ςυλλογιςμοφσ για να καλυφκοφν τυχόν ελλιπείσ ι εςφαλμζνεσ νοθτικζσ 
αναπαραςτάςεισ (Reisman, 2012). Επίςθσ, το επειςόδιο προςφζρεται για ανάδειξθ 
προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων. Αυτζσ οι εςφαλμζνεσ γνϊςεισ κα αντιμετωπιςτοφν 
πάντοτε με ςεβαςμό και κα επιχειρθκεί να επεξεργαςτοφν, να ςυηθτθκοφν διαλογικά, 
και να ανακεωρθκοφν ςταδιακά κατά τα επειςόδια ερμθνείασ και ανακεφαλαίωςθσ 
τθσ Ενότθτασ (Lobron & Selman, 2007). 

H ςυλλογικι ανάγνωςθ, με άλλα λόγια θ φωναχτι ανάγνωςθ ςτθν ολομζλεια 
τθσ τάξθσ, είναι ιδανικόσ τρόποσ για να ζχει τθν εποπτεία τθσ διαδικαςίασ ο δάςκαλοσ 
και να παρζμβει όπου κρίνεται ςκόπιμο (Chafel et al., 2007). Ψο τρίτο αυτό κατά ςειρά 
επειςόδιο είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι εναλλάςςεται με το επειςόδιο τθσ 
ερμθνείασ που ακολουκεί, κακϊσ αςπαηόμαςτε τθν άποψθ ότι ανάγνωςθ και 
ερμθνεία είναι αλλθλζνδετεσ διαδικαςίεσ- και όχι διαχωριςμζνεσ- που ςυμβάλλουν 
ςτθν κατανόθςθ (Sánchez et al., 2010). 

Χτο επειςόδιο ερμθνείασ δάςκαλοσ και μακθτζσ επεξεργάηονται τισ 
πλθροφορίεσ που ζχουν αναγνωςτεί. Αςπαηόμενοι τθ κεωρία τθσ γνωςτικισ 
προςζγγιςθσ θ οποία ζρχεται ςε ςυμφωνία και με τα προτεινόμενα επίπεδα 
κατανόθςθσ από τον ΣΣΧΑ (ΣΕCD, 2010) κρίνουμε ότι κατά τθν επεξεργαςία του 
κειμζνου είναι πικανό οι μακθτζσ α) να εντοπίςουν β) να ερμθνεφςουν ι και γ) να 
αναςτοχαςτοφν πάνω ςτισ κειμενικζσ ιδζεσ. Αναλυτικότερα, ωσ εντοπιςμόσ 
πλθροφοριϊν κεωρείται θ εξαγωγι ιδεϊν από το βαςικό κειμενικό περιεχόμενο, ενϊ 
ωσ ερμθνεία πλθροφοριϊν οι διαδικαςίεσ καταςκευισ νοιματοσ χάριν νοθτικϊν 
ςυμπεραςμϊν (Kintsch, 1998). Ψζλοσ, ωσ αναςτοχαςμόσ πλθροφοριϊν 
αντιλαμβάνεται θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του κειμζνου είτε βάςει των προκζςεων 
του ςυγγραφζα, είτε βάςει των δομικϊν χαρακτθριςτικϊν του γραπτοφ, είτε τθσ 
ανακεϊρθςθσ αναπαραςτάςεων. 

Ψο επειςόδιο τθσ ανακεφαλαίωςθσ το ςυναντάμε με το πζρασ τθσ κειμενικισ 
επεξεργαςίασ και του διαλόγου για τα κοινωνικά φαινόμενα, επειδι κρίνεται 
αποτελεςματικό να γίνει μια ςφνοψθ των διδακτικϊν ςτόχων, αλλά και να 
διευκρινιςτοφν τυχόν απορίεσ. Θ ανακεφαλαίωςθ, δθλαδι χρθςιμεφει ωσ μια ςτιγμι 
αναςτοχαςμοφ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ (Sánchez et 
al., 2010) κακϊσ και ενδείκνυται για τθν ανακαταςκευι ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων 
και τθν κριτικι τουσ. Χθμαντικό ςε αυτό το ςθμείο είναι να τονιςτεί πωσ αν με το 
τζλοσ του Διδακτικοφ Χεναρίου οι μακθτζσ δεν ζχουν ακόμθ προςεγγίςει τα 
επικυμθτά αποτελζςματα, αρκεί να χρθςιμοποιθκεί αυτι θ διδαςκαλία απλϊσ ωσ 
ζναυςμα για περαιτζρω Διδακτικά Χενάρια και μάκθςθ. 
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Από τθ ςφντομθ αυτι κεωρθτικι αναςκόπθςθ διαφαίνεται ότι, όταν ο/θ 
εκπαιδευτικόσ κζλει να αξιοποιιςει ζνα λογοτεχνικό βιβλίο όχι μόνο για αιςκθτικι 
τζρψθ αλλά για ευαιςκθτοποίθςθ και ςυνειδθτοποίθςθ γφρω από κοινωνικά 
ηθτιματα, τότε θ κριτικι ανάγνωςθ αποτελεί μζςο και ςκοπό. Χε αυτι τθν περίπτωςθ, 
διαπιςτϊςαμε ότι τα επειςόδια διδαςκαλίασ προσ όφελοσ τθσ βακιάσ κειμενικισ 
κατανόθςθσ ςυμπίπτουν με προτάςεισ τθσ διδακτικισ τθσ λογοτεχνίασ. Ειδικότερα, οι 
δυο κεωρθτικζσ αφετθρίεσ μασ ςυμφωνοφν και ωσ προσ τθ ςυλλογικι φωναχτι 
ανάγνωςθ του κειμζνου κατά τθν οποία δθμιουργείται μια κοινότθτα αναγνωςτϊν 
που μζςα από τθν πολυφωνία και το διάλογο προωκεί τθν αποδοχι του 
διαφορετικοφ και τθν ανακεϊρθςθ πρότερων απόψεων. 
 
2.3 Διδακτικό Σενάριο 

 
Ξοινωνικά ηθτιματα ςυναντιοφνται τόςο ςτο ςχολικό όςο και ςτο εξωςχολικό 

περιβάλλον. Ωςτόςο, παρατθρείται ζνα ζλλειμμα εξειδικευμζνων προτάςεων για το 
ςχεδιαςμό ενόσ διδακτικοφ ςεναρίου (ΔΧ) που κα κζτει ςε πρωταγωνιςτικό ρόλο τθ 
τθν κριτικι ανάλυςι κοινωνικϊν κεμάτων και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν. 

Απόρροια αυτισ τθσ παρατιρθςθσ είναι θ παροφςα εργαςία, με ςτόχο τθσ τθν 
περιγραφι ενόσ ΔΧ για μακθτζσ Δ’ τάξθσ υπό το πρίςμα τθσ κοινωνικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και κειμενικισ κατανόθςθσ μζςω τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ. 

Ωλικό τθσ εργαςίασ αυτισ αποτελεί ζνα μικτό βιβλίο γνϊςεων με δυο ιςτορίεσ 
και αντίςτοιχα δυο τίτλουσ «Παλάλα, ζνα γενναίο κορίτςι» και «Λκμπάλ, ζνα γενναίο 
αγόρι» (Winter, 2014). Ψο βιβλίο αυτό αφθγείται τισ ιςτορίεσ δφο παιδιϊν από το 
Υακιςτάν,  τθσ Παλάλασ και του Λκμπάλ. Θ πρϊτθ πυροβολικθκε από τουσ Ψαλιμπάν 
επειδι  διεκδικοφςε το δικαίωμά τθσ ςτθ μόρφωςθ.  Σ δεφτεροσ ιδθ από τθν θλικία 
των τεςςάρων ετϊν εργαηόταν ωσ ςκλάβοσ ςε βιομθχανία χαλιϊν.  Χτα δζκα του 
χρόνια κατάφερε να ελευκερωκεί και ξεκίνθςε ζναν αγϊνα κατά τθσ παιδικισ 
εργαςίασ, ο οποίοσ του ςτοίχιςε και τθ ηωι. Σι δφο ιςτορίεσ ενϊνονται ςτθ μζςθ του 
βιβλίου με μια κοινι ηωγραφιά θ οποία κζλει να δείξει τισ ομοιότθτεσ ςτθ ηωι αυτϊν 
των παιδιϊν που ςτερικθκαν βαςικά δικαιϊματα, πάλεψαν ςκλθρά για αυτά και 
δζχτθκαν μοιραίεσ επικζςεισ προκειμζνου να ςωπάςουν. Τςον αφορά το είδοσ του 
βιβλίου, κεωρείται μικτό βιβλίο γνϊςεων, διότι περιλαμβάνει τα βιογραφικά ςτοιχεία 
των θρϊων αλλά και λογοτεχνικι αφιγθςθ των ιςτοριϊν τουσ.  

Ψο ςυγκεκριμζνο βιβλίο κα μποροφςε να αξιοποιθκεί μετά από τον 
οποιοδιποτε προβλθματιςμό των μακθτϊν/ μακθτριϊν πάνω ςτα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα. Ωςτόςο υπάρχουν και ςυγκεκριμζνεσ παγκόςμιεσ θμζρεσ ςτισ οποίεσ 
ενδείκνυται θ επεξεργαςία ενόσ τζτοιου βιβλίου ςτθν τάξθ. Ενδεικτικά αναφζρουμε: 
4/6 παγκόςμια θμζρα κατά τθσ επικετικότθτασ εναντίον των παιδιϊν, 12/6 π. θμ.  
κατά τθσ παιδικισ εργαςίασ, 20/11 π. θμ. για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, κ.ά. 

Σι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν επιδιϊκουν να ςεβαςτοφν και 
να ενιςχφςουν τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ. Αναλυτικότερα, ςχετικά με τισ 
δραςτθριότθτεσ αναφερόμενεσ ςτθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ των κειμζνων 
προτείνουμε τθν ανάπτυξθ ποικίλων δραςτθριοτιτων διαβακμιςμζνου βακμοφ 
δυςκολίασ που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε μακθτικισ κοινότθτασ. 
Υαραδείγματοσ χάριν, προτείνουμε τισ ακόλουκεσ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ: 
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Οργάνωςθ 
Διδαςκαλίασ 

Ραραδείγματα 

Επειςόδιο 
Χτοχοκεςίασ 

«Σίγουρα ζχετε ακοφςει τθν λζξθ δικαιϊματα, γνωρίηετε όμωσ 
ποια είναι τα δικαιϊματα των παιδιϊν, τα δικά ςασ δικαιϊματα; 
Σιμερα κα διαβάςουμε δυο ιςτορίεσ που αναφζρονται ςε  δυο 
παιδιά που αγωνίηονται για δυο διαφορετικά δικαιϊματα. Θζλω 
τθν προςοχι ςασ όςο διαβάηω, λοιπόν, για να μου απαντιςετε 
μετά για ποια δικαιϊματα υπεραςπίηονται οι πρωταγωνιςτζσ 
των ιςτοριϊν μασ και με ποιον τρόπο». 

Επειςόδιο 
Ενεργοποίθςθσ 
Υροθγοφμενων 
Γνϊςεων 

(α) Χτοχευμζνεσ Ερωτιςεισ: «Τι ςθμαίνει θ λζξθ δικαιϊματα;», 
«Ροιοι ζχουν δικαιϊματα;», «Ρερίγραψε μου πϊσ περνάσ μια 
κακθμερινι ςου μζρα.», «Ροφ βρίςκεται το Ρακιςτάν; Γνωρίηεισ 
κάτι γι αυτιν τθν χϊρα;» 
(β) Ξαταιγιςμόσ ιδεϊν ζχοντασ ωσ αφόρμθςθ τθ λζξθ 
«Δικαιϊματα». 

Επειςόδιο 
Ανάγνωςθσ- 
Ερμθνείασ 

(α) Ερϊτθςθ εντοπιςμοφ πλθροφορίασ: «Ροια είναι ο/θ 
πρωταγωνίςτθσ/ρια;» «Ροφ και πότε εκτυλίςςεται θ ιςτορία;» 
«Ρϊσ μεταφζρονται τα κορίτςια ςτο ςχολείο;»  
(β) Ερϊτθςθ ερμθνείασ πλθροφορίασ: «Με ποιουσ τρόπουσ θ 
Μαλάλα υπεραςπίηεται το δικαίωμά τθσ ςτθν μόρφωςθ;»,  
«Γνωρίηεισ περιπτϊςεισ παιδιϊν ςτθ χϊρα μασ που εργάηονται 
όπωσ ο Ικμπάλ;», «Αν ιςουν ςτθ κζςθ των θρϊων τι κα ζκανεσ;» 
(γ) Ερϊτθςθ αναςτοχαςμοφ πλθροφορίασ: «Γιατί ο ςυγγραφζασ 
χαρακτθρίηει τουσ πρωταγωνιςτζσ ωσ γενναίουσ;», «Θεωρείσ ότι 
ο ςυγγραφζασ τάςςεται υπζρ κάποιου;» «Υπάρχουν διαφορζσ 
και ομοιότθτεσ μεταξφ των δυο ιςτοριϊν; Εάν ναι ποιεσ είναι 
αυτζσ;», «Ψι ςθμαίνει το απόφκεγμα του κειμζνου ςτθν αρχι 
και το τζλοσ;», «Γιατί πιςτεφετε ότι το βιβλίο ζχει ζντονθ 
εικονογράφθςθ;», «Ψι λζτε να δθλϊνει θ εικόνα που ςυνδζει τισ 
δυο ιςτορίεσ;» «Ραραλείπεται κάποια πλθροφορία ςτο κείμενο 
για τθν οποία κα ικελεσ να μάκεισ περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ;». 
(δ) Δραςτθριότθτεσ:  
Παντεφω τθν εικονογράφθςθ: Ψα παιδιά εικονογραφοφν τθν 
ιςτορία χωρίσ να ζχουν δει τισ εικόνεσ προβάλλοντασ τισ 
αντιλιψεισ τουσ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτο 
Υακιςτάν. 
Γράφω τισ επαναςτατικζσ προκθρφξεισ του Λκμπάλ και τθσ 
Παλάλασ. 
Κεατρικό παιχνίδι: α) Βιϊνω τα ςυναιςκιματα των θρϊων  
β) Δίνω το δικό μου τζλοσ ςτθν ιςτορία. 
Αφαιρϊ τα ςχόλια του ςυγγραφζα από το κείμενο και το 
ξαναδιαβάηω. Ψι ζχει αλλάξει; 
Γίνομαι δθμοςιογράφοσ τθσ κυβερνθτικισ εφθμερίδασ του 
Υακιςτάν και αναδιθγοφμαι τθν ιςτορία. Υϊσ ςου φαίνονται 
τϊρα οι ιρωεσ και τα γεγονότα; 
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Επειςόδιο 
Ανακεφαλαίωςθσ 

«Μζχρι τϊρα γνωρίςαμε τθ λζξθ δικαιϊματα, αλλά δεν ξζραμε 
ποια είναι δικαιϊματα των παιδιϊν και ότι υπάρχουν νόμοι για 
τθν προάςπιςι τουσ. Συγκεκριμζνα αναφερκικαμε ςτο 
δικαίωμα τθσ μόρφωςθσ και ςτο δικαίωμα κατά τθσ παιδικισ 
εργαςίασ. Κατανοιςαμε πόςο ςθμαντικι είναι θ υπεράςπιςι 
τουσ μζςα από τισ προςπάκειεσ των θρϊων και πλζον μποροφμε 
και εμείσ να βοθκιςουμε παιδιά που αντιμετωπίηουν παρόμοια 
προβλιματα». 

 
Πε το πζρασ του ΔΧ, εφόςον οι μακθτζσ εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον για 

περαιτζρω ζρευνα για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα αλλά και τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςε 
άλλεσ χϊρεσ, προτείνουμε δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ του παραπάνω πλάνου.  

 

 Δθμιουργία αφίςασ για τα δικαιϊματα των παιδιϊν 

 Υροβολι ταινιϊν που αφοροφν τα δικαιϊματα των παιδιϊν 

 Ανάγνωςθ και ςυηιτθςθ τθσ λίςτασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων του OHE 

 Ζκκεςθ φωτογραφίασ ι ηωγραφιϊν με κζμα τθ ςφγκριςθ τθσ κακθμερινότθτασ 
των παιδιϊν ςε Ελλάδα και Υακιςτάν  

 Ζρευνα ςε βιβλιοκικεσ και διαδίκτυο για ανκρϊπινα δικαιϊματα, χϊρεσ τθσ 
Πζςθσ Ανατολισ 

 Ζρευνα ςτον τφπο για ςφγχρονα περιςτατικά καταπάτθςθσ ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων 

 Αδελφοποίθςθ με ςχολείο του Υακιςτάν. 
 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Υοια είναι όμωσ θ προςφορά αυτοφ του διδακτικοφ ςεναρίου; Θ παροφςα 
περιγραφικι εργαςία προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ εκπαιδευτικι δράςθ βαςιςμζνθ 
ςε ζνα εξειδικευμζνο κεωρθτικό πλαίςιο. Σ εμπλουτιςμόσ του ςχολικοφ 
προγράμματοσ με παρόμοια διδακτικά ςενάρια κατά τθ γνϊμθ μασ ςυμβάλλει αρχικά 
ςτθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν/ τριϊν για κοινωνικά ηθτιματα για τα οποία κα ζπρεπε 
να είναι γνϊςτεσ. Επιπλζον, οδθγοφν ςτθ δθμιουργία κριτικϊν πολιτϊν που 
πιςτεφουμε πϊσ είναι ο ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  
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Περίλθψθ 
 
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus Placement τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ φοιτθτζσ 
πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ ςε όλεσ ςχεδόν τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςε 
διάφορουσ φορείσ, με ςτόχο τθν απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 
Τθν εποπτεία αναλαμβάνει ο μζντορασ, ο οποίοσ κακοδθγεί και παρζχει 
επαγγελματικι υποςτιριξθ. Στθν περίπτωςθ τθσ πρακτικισ ςε ςχολείο, ο μζντορασ 
είναι, επιπλζον, ο διαμεςολαβθτισ ανάμεςα ςτον αςκοφμενο και ςτα μζρθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. 
Θ εμπειρία από τθν υλοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν από ξζνεσ χϊρεσ ςτο 
ςχολείο, ςυνιςτά μια εξαιρετικι εμπειρία για όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, 
εμπλουτίηει το προςφερόμενο παιδαγωγικό ζργο και ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ταυτότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: Erasmus Placement, μζντορασ, ςχολείο, ευρωπαίοσ πολίτθσ,  

 
1. Ειςαγωγι  

Ψο πρόγραμμα Erasmus Placement είναι ζνα πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ςτο πλαίςιο του οποίου φοιτθτζσ μποροφν να πραγματοποιιςουν πρακτικι 
άςκθςθ, θ οποία μπορεί να υλοποιθκεί ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κακϊσ και τθ 
Ρορβθγία, το Οίχνενςταϊν, τθν Λςλανδία και τθν Ψουρκία για διάςτθμα 3 ζωσ 12 μθνϊν 
ςε πανεπιςτιμιο, ςε ερευνθτικό κζντρο, ςε εταιρεία, ςε οργανιςμό ι και ςε ςχολείο 
ςτο εξωτερικό, με ςτόχο τθν απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ. Σ χρόνοσ που οι 
φοιτθτζσ αφιερϊνουν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ αναγνωρίηεται 
ωσ μζροσ των ςπουδϊν, ενϊ καλφπτεται με μερικι χρθματοδότθςθ. Επιπλζον, οι 
αςκοφμενοι μποροφν να παρακολουκιςουν δωρεάν εντατικά μακιματα γλϊςςασ 
πριν τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ τουσ  άςκθςθσ. 

Χθμαντικό ρόλο ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ παίηει ο μζντορασ, ο 
οποίοσ αναλαμβάνει το ρόλο του κακοδθγθτι, του εμψυχωτι που καλλιεργεί κλίμα 
εμπιςτοςφνθσ, που βοθκάει και υποδεικνφει, ςυμβουλεφει και κακοδθγεί, 
αναγνωρίηει και επιβραβεφει, παρζχει επαγγελματικι υποςτιριξθ, διαμορφϊνει, 
επεξθγεί και μοιράηεται ςτρατθγικζσ (Rippon & Martin, 2003). Χτθν περίπτωςθ που θ 
πρακτικι άςκθςθ γίνεται ςτο ςχολείο, ο μζντορασ είναι, επιπλζον, ο διαμεςολαβθτισ 
ανάμεςα ςτον αςκοφμενο και ςτα μζρθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Θ εμπειρία από τθν υλοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν από ξζνεσ χϊρεσ 
ςτο ςχολείο, ςυνιςτά μια εξαιρετικι εμπειρία για όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, 
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κακϊσ αποτελεί μια μοναδικι ευκαιρία ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ και 
τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, εμπλουτίηει το προςφερόμενο παιδαγωγικό ζργο και 
ςυμβάλει ςτθν πολιτιςμικι επικοινωνία και αποδοχι, με αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ 
τθσ ταυτότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ, από όλα τα μζρθ τθσ ςχολικισ 
πραγματικότθτασ. 

Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται τθν εμπειρία τθσ ςυγγραφζωσ από το ρόλο 
τθσ ωσ μζντορα, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ δφο φοιτθτριϊν από 
τθν Υολωνία και τθν Ψςεχικι Δθμοκρατία ςτο 5o Δθμοτικό Χχολείο Ρζασ 
Αλικαρναςςοφ, ςτο οποίο είναι Διευκφντρια.  
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 

E R A S M U S είναι το ακρωνφμιο για το: European Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students. Υιρε τθν ονομαςία του από τον φιλόςοφο, κεολόγο 
και ανκρωπιςτι του 15ου αιϊνα Ζραςμο του Φότερνταμ (1465-1536). Θ δράςθ 
Erasmus ξεκίνθςε το 1987 ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Ψο Erasmus+ placement 
αποτελεί ζνα μζροσ του προγράμματοσ Erasmus+, το οποίο ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ 
των δεξιοτιτων, τθσ απαςχολθςιμότθτασ κακϊσ και ςτον εκςυγχρονιςμό των 
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και νεολαίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Δια Βίου 
Πάκθςθσ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).  

Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ είναι ο οργανιςμόσ αποςτολισ, ο οργανιςμόσ υποδοχισ 
και βζβαια ο/θ αςκοφμενοσ/θ. 

Σ οργανιςμόσ αποςτολισ είναι τα πανεπιςτιμια, ςτα οποία υπάρχει αρμόδιο 
τμιμα για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτθτζσ για το 
πρόγραμμα και για τθ διευκζτθςθ όλων των απαραίτθτων ενεργειϊν. 

Σ οργανιςμόσ υποδοχισ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ 
οργανιςμόσ που δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςτουσ τομείσ τθσ 
εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ νεολαίασ, όπωσ:  

 

 δθμόςια ι ιδιωτικι, μικρι, μεςαία ι μεγάλθ επιχείρθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των κοινωνικϊν επιχειριςεων) 

 δθμόςιοσ φορζασ ςε τοπικό, περιφερειακό ι εκνικό επίπεδο 
 κοινωνικόσ εταίροσ ι άλλοσ εκπρόςωποσ του εργαςιακοφ τομζα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν επιμελθτθρίων, των 
βιοτεχνικϊν/επαγγελματικϊν ενϊςεων και των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 

 ερευνθτικό ινςτιτοφτο 
 ίδρυμα, νοςοκομείο 
 ίδρυμα ανϊτατθσ/τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
 ςχολείο/ινςτιτοφτο/εκπαιδευτικό κζντρο (οποιουδιποτε επιπζδου, από τθν 

προςχολικι ωσ τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
επίςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων) 

 αντιπροςωπεία ι δθμόςιοσ οργανιςμόσ (μορφωτικό ινςτιτοφτο, ςχολείο) τθσ 
χϊρασ αποςτολισ 

 μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ, ζνωςθ, ΠΞΣ 
 εκνικι διπλωματικι αντιπροςωπεία (πρεςβεία, προξενείο) 
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 φορζασ που παρζχει υπθρεςίεσ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, 
επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ και ενθμζρωςθσ 
(http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html) 

 

Ψα οφζλθ του προγράμματοσ για τουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
κινθτικότθτα είναι πολλά, κακϊσ μζςω τθσ κινθτικότθτασ οι φοιτθτζσ ζχουν τθ 
δυνατότθτα να αποκτιςουν πολφτιμθ επαγγελματικι εμπειρία ςε 
επιχείρθςθ/οργανιςμό του εξωτερικοφ, να δθμιουργιςουν νζεσ προοπτικζσ για τθ 
ςυνζχεια των ςπουδϊν τουσ και τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ, να αναπτφξουν νζεσ 
δεξιότθτεσ και προςόντα, να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ ικανότθτζσ τουσ ςε μία ξζνθ 
γλϊςςα, να αναπτφξουν διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ, να εξελιχκοφν ςε Υολίτεσ τθσ 
Ευρϊπθσ και να αναπτφξουν νζεσ φιλίεσ (http://erasmus.uop.gr/index.php/----
erasmus). 

Χφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά ςτα 
αποτελζςματα του προγράμματοσ Erasmus ςχετικά με τον αντίκτυπο του 
προγράμματοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ φοιτθτζσ, προκφπτει ότι οι πικανότθτεσ να 
αντιμετωπίςουν μακροχρόνια ανεργία όςοι απόφοιτοι ζχουν διεκνι πείρα είναι 50% 
λιγότερεσ ςε ςχζςθ με όςουσ δεν ζχουν παρακολουκιςει ςπουδζσ ςε Υανεπιςτιμιο 
του εξωτερικοφ ι δεν ζχουν κάνει πρακτικι άςκθςθ ςε φορζα ευρωπαϊκισ χϊρασ. 

Τπωσ προκφπτει από τθν ζρευνα, το 92% των εργοδοτϊν, προκειμζνου να 
προβοφν ςε πρόςλθψθ, διερευνοφν κατά πόςο οι υποψιφιοι εργαηόμενοι 
χαρακτθρίηονται από ανεκτικότθτα, αυτοπεποίκθςθ, φιλομάκεια, αποφαςιςτικότθτα, 
επίγνωςθ των προτερθμάτων και των αδυναμιϊν τουσ, ικανότθτεσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων, ςτοιχεία που ενιςχφονται από το πρόγραμμα Erasmus 
(http://erasmus.uop.gr/index.php/----erasmus). 

Ψα οφζλθ για τον οργανιςμό υποδοχισ είναι επίςθσ ςθμαντικά, κακϊσ οι 
αςκοφμενοι φζρνουν ενκουςιαςμό, διαφορετικι οπτικι, νζεσ ιδζεσ και μεκόδουσ 
εργαςίασ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, νζα προςόντα και νζεσ 
δεξιότθτεσ ςχετικά με τον τομζα ςπουδϊν τουσ, διαφορετικι κουλτοφρα, ςτοιχεία 
που ςυντελοφν ςτθ διεφρυνςθ τθσ εξωςτρζφειασ και ςτον εκςυγχρονιςμό του 
(http://helios-
eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/13021/2/presentation_mavrogiorgou.pdf). 
 
2.1 Erasmus+ placement ςτο Σχολείο 
 

Ψα ςχολεία είναι ζνασ από τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί πρακτικι άςκθςθ ςτο πλαίςιο του Erasmus+ placement.  

Σ/θ κάκε φοιτθτισ/τρια που ενδιαφζρεται να πραγματοποιιςει πρακτικι 
άςκθςθ ςε ςχολείο, επικοινωνεί με τθ Διεφκυνςθ του Χχολείου προκειμζνου να 
ηθτιςει διευκρινιςεισ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Ακολοφκωσ, ο αποςτζλλων 
οργανιςμόσ (το Υανεπιςτιμιο ςτο οποίο ανικει ο/θ φοιτθτισ/τρια), ςυμπλθρϊνει τθ 
Χφμβαςθ Χυμφωνίασ (agreement form) ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ του Χχολείου, 
θ οποία υπογράφεται και από τα τρία μζρθ, προκειμζνου να υποβλθκεί προσ ζγκριςθ, 
ϊςτε ο/θ φοιτθτισ/τρια να λάβει τθν επιχοριγθςθ. 

Θ Διεφκυνςθ του Χχολείου ενθμερϊνει υπθρεςιακά τθ Διεφκυνςθ 
Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και το/τθ Χχολικό/ι Χφμβουλο, ηθτά τθν ζγκριςι τουσ για 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο Χχολείο και ςτθ ςυνζχεια αποςτζλλει όλα 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
http://erasmus.uop.gr/index.php/----erasmus
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/13021/2/presentation_mavrogiorgou.pdf
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/13021/2/presentation_mavrogiorgou.pdf
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τα ςχετικά ζγγραφα υπθρεςιακά ςτο αρμόδιο τμιμα του Ωπουργείου Υαιδείασ, 
προκειμζνου να λάβει τθν ζγκριςθ. 
 
 
2.2 Ο ρόλοσ του μζντορα 
 

Υροκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ, κα πρζπει ο οργανιςμόσ 
υποδοχισ να ανακζςει τα κακικοντα του μζντορα ςε κάποιον εργαηόμενό του. Σ 
μζντορασ κα είναι αυτόσ που κα αναλάβει να κακοδθγιςει και να αναπτφξει μια 
ςχζςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ αυτοφ και του εκπαιδευόμενου. 

Σ μζντορασ μπορεί να είναι ζνασ ςτακερόσ και επίμονοσ εμψυχωτισ, που βοθκά 
ςτθν εδραίωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ του αςκοφμενου, ι ακόμθ κι ζνασ απαιτθτικόσ 
προϊςτάμενοσ, που διδάςκει τον αςκοφμενο να εκτιμά τθν τελειότθτα ςτθν απόδοςθ. 
Χε κάκε περίπτωςθ, ο μζντορασ νοιάηεται για τον αςκοφμενο και γι’ αυτό που 
επιδιϊκει να κάνει (Gordon, 1992).  

Πε τθ μεντορικι ςχζςθ αναπτφςςεται θ ςυνεργαςία μεταξφ δφο ατόμων, μζςα 
από τθν οποία προκφπτει ανταλλαγι εμπειριϊν, απόψεων, πλθροφοριϊν και 
πρακτικϊν ςυμβουλϊν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο απαςχόλθςθσ ι δραςτθριότθτασ, 
μια διαδικαςία που δρα υποςτθρικτικά για τθ μάκθςθ και τθν εξζλιξθ, προκειμζνου 
να διευκολυνκεί μια αμφίδρομθ διαδικαςία οικοδόμθςθσ και ελζγχου των γνϊςεων 
κακϊσ και ανάπτυξθσ και βελτίωςισ τουσ (Tickle, 1994). 
 
2.3 Κακικοντα του μζντορα των αςκοφμενων φοιτθτϊν ςτο χολείο 
 

Χυνικωσ, θ μεντορικι ςχζςθ πραγματοποιείται μεταξφ ενόσ πιο πεπειραμζνου 
και λιγότερο πεπειραμζνου εκπαιδευτικοφ. Σι νεοειςερχόμενοι αναφζρονται ωσ 
αςκοφμενοι, μακθτευόμενοι, προςτατευόμενοι, αρχάριοι ι απλά νζοι (Office of the 
Director of Equal Opportunity in Public Employment, 1997).  

Βαςικι ευκφνθ του μζντορα, πριν τθν ζλευςθ του αςκοφμενου ςτο Χχολείο, 
είναι να ςυνεργαςτεί με τον αποςτζλλοντα οργανιςμό ςτο ςχεδιαςμό τθσ Χφμβαςθσ 
Χυμφωνίασ ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ, θ οποία πρζπει να ακολουκεί τισ απαιτιςεισ 
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ. 

Σ μζντορασ αναλαμβάνει να ανακζςει ςτουσ αςκοφμενουσ κακικοντα και 
ευκφνεσ, οι οποίεσ ορίηονται ςτθ Χυμφωνία Χπουδϊν για πρακτικι άςκθςθ, με βαςικό 
γνϊμονα να αντιςτοιχοφν ςτισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ικανότθτζσ τουσ και τουσ 
ςτόχουσ τθσ κατάρτιςθσ και να εξαςφαλίηει τθν παροχι κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και 
υποςτιριξθσ. 

Βαςικό του μζλθμα είναι να ςτθρίξει τον/τθν αςκοφμενο/θ ςτθν ομαλι ζνταξι 
του/τθσ ςτο περιβάλλον τθσ Χχολικισ Ξοινότθτασ και να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ 
εκπαίδευςισ του/τθσ, κακϊσ και να ςυνδράμει ςτθν αφξθςθ τθσ ικανότθτασ 
αυτοκακοριςµοφ του/τθσ (Ξόκκοσ, 2005). 

Ακόμθ, οφείλει να παρζχει πρακτικι υποςτιριξθ όποτε κρικεί απαραίτθτο, να 
ελζγξει τθν καταλλθλότθτα τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και να διευκολφνει τον 
αςκοφμενο ςτθν κατανόθςθ του πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ υποδοχισ, αλλά και ςτθν 
κατανόθςθ του εκπαιδευτικοφ τθσ ςυςτιματοσ. 
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Σ μζντορασ πρζπει να διατθρεί μια επαγγελματικι ςχζςθ με τον αςκοφμενο, να 
είναι διακζςιμοσ, να ορίηει επιμορφωτικζσ και ανατροφοδοτικζσ ςυναντιςεισ με τον 
αςκοφμενο, να προςπακεί να κρατά μια ουδζτερθ άποψθ, να ζχει γνϊςεισ ςτον τομζα 
όπου ο κακοδθγοφμενοσ χρειάηεται βοικεια, να ςζβεται τθν εμπιςτοςφνθ που του 
δείχνει ο αςκοφμενοσ και να τον αντιμετωπίηει με ςεβαςμό (Rippon & Martin, 2003).  

Κα πρζπει επίςθσ να παρζχει τθν γνϊςθ, τθν εμπειρία, τθ ςοφία και τθν 
υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ, να δίνει ςυμβουλζσ και να κάνει ςχόλια ςχετικά με τθν 
πορεία τθσ άςκθςθσ ςτο Χχολείο, να παρακινεί, να εμπνζει και να είναι ζνα πρότυπο 
ρόλου (APEC, 1997). 
 
2.4 Πρακτικι άςκθςθ ςτο χολείο και μεντορικι ςχζςθ 
 

Θ εμπειρία ςτο Χχολείο από τθν υλοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ δφο 
αςκοφμενων φοιτθτριϊν και τθ μεντορικι ςχζςθ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Ξατά το ςχολικό Ζτοσ 2013-14 θ ςυγγραφζασ τθσ παροφςασ εργαςίασ 
λειτοφργθςε πρϊτθ φορά ωσ μζντορασ, αναλαμβάνοντασ τθν κακοδιγθςθ 
μεταπτυχιακισ φοιτιτριασ μακθματικϊν από τθν Υολωνία και για το διάςτθμα από το 
Φεβρουάριο ωσ το Πάιο. 

Σι γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αναμενόταν να αποκτιςει θ 
αςκοφμενθ κακϊσ και τα κακικοντα τθσ, όπωσ καταγράφθκαν ςτθ Χφμβαςθ, ιταν θ 
ανάπτυξθ των μακθματικϊν δεξιοτιτων, θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ ωσ 
εκπαιδευτικόσ ςε ςχολείο του εξωτερικοφ, θ εργαςία με τουσ μακθτζσ ςε μια ξζνθ 
γλϊςςα, θ ςυνεργαςία με τθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν ςτθν προετοιμαςία των 
μακθμάτων, θ επαφι με τθν ελλθνικι γλϊςςα και τον ελλθνικό πολιτιςμό, θ 
εφαρμογι νζων καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ. 

Ωσ φοιτιτρια Πακθματικϊν, βαςικι τθσ μζριμνα ιταν να αναπτφξει τισ γνϊςεισ 
τθσ ςτθ διδακτικι των μακθματικϊν, να βοθκάει τουσ μακθτζσ ςτθ μελζτθ των 
Πακθματικϊν και να εφαρμόηει καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ τουσ. 

Χφμφωνα με τθ Χφμβαςθ, λόγω του γεγονότοσ ότι θ πρακτικι κα γινόταν ςε 
ςχολείο, τα πρόςκετα διεκνικά οφζλθ που αναμενόταν να αποκτιςει θ αςκοφμενθ 
είναι θ γνωριμία με ζνα νζο πολιτιςμό, τθ γλϊςςα, τα ζκιμα τθσ χϊρασ, τθ γνϊςθ τθσ 
κρθςκείασ και ο εορταςμόσ των αργιϊν και γενικά το πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ χϊρασ. 

Ξατά το επόμενο Χχολικό ζτοσ 2015-16, φοιτιτρια Γερμανικϊν από τθν Ψςεχία 
πραγματοποίθςε τρίμθνθ πρακτικι άςκθςθ με μζντορα τθ ςυγγραφζα τθσ παροφςασ 
εργαςίασ. 

Ψο Χφμφωνο τθσ Χφμβαςθσ τθσ περιόδου πρακτικισ άςκθςθσ, ςυμπεριελάμβανε 
τα παρακάτω κακικοντα για τθν αςκοφμενθ: 

 

 Διδαςκαλία Γερμανικισ γλϊςςασ, με προετοιμαςία και οργάνωςθ των 
μακθμάτων, επεξιγθςθ τθσ Γραμματικισ, διδακτικζσ ενζργειεσ για τθν 
εξοικείωςθ των μακθτϊν με το γερμανικό πολιτιςμό, τισ παραδόςεισ και τα 
ζκιμα. 

 Ανάπτυξθ διδακτικοφ υλικοφ και προετοιμαςία παιχνιωδϊν δραςτθριοτιτων, 
προκειμζνου να ςυμμετζχουν όλοι οι μακθτζσ με ευχάριςτο τρόπο και να 
δθμιουργθκεί μια κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν.  
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Ψα κακικοντα και οι αναμενόμενεσ προσ απόκτθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτριϊν 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που παρατίκενται παρακάτω, αφοροφςαν και τισ δφο 
αςκοφμενεσ: 

 

 Ρα είναι βοθκοί ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν, με τθν παροχι βοικειασ ςτθν 
ανάπτυξθ διδακτικοφ υλικοφ, ςτθν παροχι επιπλζον βοικειασ ςτουσ μακθτζσ 
που είναι αδφναμοι ςτθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, ενκαρρφνοντασ τουσ 
μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυηιτθςθ ςτθν 
ξζνθ γλϊςςα. 

 Ρα είναι βοθκοί δαςκάλου ςε διάφορα μακιματα (Πακθματικά, Πουςικι 
κ.λπ.) 

 Ρα παρουςιάςουν ςτθ Χχολικι Ξοινότθτα τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό των 
χωρϊν τουσ.  

 Ρα ςυμμετζχουν ςε ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
(περιβαλλοντικό κζντρο, μουςεία κ.λπ.) 

Σι γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, τισ οποίεσ αναμενόταν να αποκτιςουν οι 
αςκοφμενεσ ιταν : 

 Βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθ διδακτικι τουσ δεξιότθτα. 

 Γνϊςθ μεκόδων και διδακτικϊν πρακτικϊν. 

 Ανάπτυξθ ικανοτιτων επικοινωνίασ, προκειμζνου να οικοδομιςουν μια καλι 
ςχζςθ με τουσ μακθτζσ. 

 Γνϊςθ τθσ χριςθσ των Ρζων Ψεχνολογιϊν κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ. 

 Χυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ εργαςίασ ςε ςυνεργατικό περιβάλλον 
μάκθςθσ, κακϊσ και του εκνικοφ και διεκνοφσ εκπαιδευτικοφ πλαιςίου. 
 

Θ αξιολόγθςθ του ζργου των αςκοφμενων πραγματοποιικθκε τόςο κατά τθ 
διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ όςο και ςτο τζλοσ τθσ. 

Κα πρζπει εδϊ να ξεκακαριςτεί ότι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ των δφο αςκοφμενων, ιταν παρϊν/οφςα ο/θ εκάςτοτε 
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ. 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ και των δφο φοιτθτριϊν, βαςικι μζριμνα τθσ 
ςυγγραφζωσ, ωσ μζντορα και Διευκφντριασ του Χχολείου, ιταν να επωφελθκοφν όςο 
το δυνατόν περιςςότεροι μακθτζσ τόςο του 5ου Δθμοτικοφ Χχολείου, όςο και του 2ου 
Δθμοτικοφ Χχολείου Ρζασ Αλικαρναςςοφ, κακϊσ τα δφο Χχολείο ςυςτεγάηονται. Ζτςι, 
ςε ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, το πρόγραμμα που 
διαμορφϊκθκε κάκε φορά περιελάμβανε τθν παρουςία των αςκοφμενων ςε όλεσ τισ 
τάξεισ, εφαρμόηοντασ ζνα κυκλικό πρόγραμμα, το οποίο επζτρεψε να επωφελθκοφν 
από τθν παρουςία τουσ όλοι οι μακθτζσ του Χχολείου. 

Σι αςκοφμενεσ, ςε ςυνεργαςία με τθν μζντορά τουσ, ετοίμαςαν καινοτόμεσ 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςχετικζσ με το αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ, 
ςυνεργάςτθκαν άψογα τόςο με τθν μζντορά τουσ όςο και με τθν ομάδα των 
εκπαιδευτικϊν ςτθν προετοιμαςία των μακθμάτων και ιρκαν ςε επαφι με τθν 
ελλθνικι γλϊςςα και τον ελλθνικό πολιτιςμό. 

Σι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί του Χχολείου είχαν τθν ευκαιρία να μάκουν για 
τισ πατρίδεσ των αςκοφμενων μζςα από τισ παρουςιάςεισ που είχαν ετοιμάςει, να 
ζρκουν ςε επαφι με τισ γλϊςςεσ των χωρϊν αυτϊν, να μάκουν για τα ικθ κα τα 
ζκιμα, για τα παιχνίδια κακϊσ, βζβαια και για το εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα.  
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3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Από τθν αξιολόγθςθ των αςκοφμενων φοιτθτριϊν, εκ μζρουσ τθσ ςυγγραφζωσ 
τθσ παροφςασ εργαςίασ, Διευκφντριασ του Χχολείου και μζντορά τουσ, προζκυψε ότι, 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςυνεργάςτθκαν με το πρόςωπο που 
ενιργθςε ωσ μζντορασ τουσ με εξαιρετικό τρόπο και ενδιαφζρκθκαν να μάκουν από 
τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία τθσ. 

Χυνεργάςτθκαν, επίςθσ, με το προςωπικό του ςχολείου με ομαδικό πνεφμα και 
ανζπτυξαν μια ιδιαίτερα εποικοδομθτικι ςχζςθ μαηί τουσ.  

Χτον τομζα τθσ διδακτικισ πρακτικισ και οι δφο εκπαιδευόμενεσ εφάρμοςαν 
καινοτόμεσ μεκόδουσ δραςτθριοτιτων τόςο ςτθ διδαςκαλία, όςο και ςτθ διαχείριςθ 
τθσ τάξθσ. 

Χυνολικά, και οι δφο αςκοφμενεσ ανταποκρίκθκαν άριςτα ςε όλα κακικοντα 
που αναφζρονταν ςτθ Χφμβαςθ Χυμφωνίασ τουσ με ευγζνεια και γνιςιο ενδιαφζρον 
για τουσ μακθτζσ. 

Θ παρουςία τουσ ςτο Χχολείο ςυνζβαλλε ςθμαντικά ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 
αίςκθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ των μακθτϊν, αυξάνοντασ το ενδιαφζρον τουσ 
για τα ευρωπαϊκά κζματα, εμπλοφτιςε το πρόγραμμα ςπουδϊν του ςχολείου και ιταν 
μια εξαιρετικι ευκαιρία πλθροφόρθςθσ για τον πολιτιςμό των χωρϊν καταγωγισ τουσ 
και των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τουσ. 

Χυνοψίηοντασ τθ μζχρι τϊρα εμπειρία τθσ ςυγγραφζωσ τθσ παροφςασ εργαςίασ 
ωσ μζντορα, το όφελοσ που προζκυψε από τθ μεντορικι ςχζςθ είναι το γεγονόσ ότι 
προςζφερε τθ δυνατότθτα αναςτοχαςμοφ των επαγγελματικϊν γνϊςεων, 
πεποικιςεων, πρακτικϊν και μεκοδολογίασ (Commonwealth Department of 
Education, Science and Training, 2002) και θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ μεντορικι ςχζςθ 
δεν είναι ευκαιρία απόδειξθσ τθσ όποιασ εργαςιακισ ικανότθτασ, δφναμθσ, αυκεντίασ 
(Lieberman, 1994). Αντίκετα, είναι μια ουςιαςτικι, ειλικρινισ ςχζςθ που προάγει τθν 
ίδια τθν προςωπικότθτα του αναλαμβάνοντοσ του ρόλου αυτοφ με μεγάλθ αίςκθςθ 
ευκφνθσ, κακϊσ εκπροςωπεί επιπλζον όλθ τθ Χχολικι Ξοινότθτα, τθσ οποίασ ζχει 
αναλάβει τθ Διεφκυνςθ.  

Ακόμθ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκπλιρωςθ του ρόλου 
του μζντορα ςυνετζλεςε θ ςυμμετοχι τθσ ςυγγραφζωσ ςε ςεμινάριο ςχετικά με τισ 
αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, προχπόκεςθ που κρίνεται απαραίτθτθ για τθν επιτυχι 
ζκβαςθ των κακθκόντων που προκφπτουν από τθν ανάλθψθ ενόσ τζτοιου ρόλου 
(Cullingford, 2006). 

Από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν από ξζνεσ 
χϊρεσ ςτο ςχολείο μασ, προκφπτει ότι πρόκειται για μια εξαιρετικι εμπειρία για όλθ 
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, κακϊσ αποτελεί μια μοναδικι ευκαιρία 
ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, εμπλουτίηει 
το προςφερόμενο παιδαγωγικό ζργο και ςυμβάλει ςτθν πολιτιςμικι επικοινωνία και 
αποδοχι, με αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ, από 
όλα τα μζρθ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ, ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτο άνοιγμα 
του Χχολείου και ςτθν ειςαγωγι μιασ κοςμοπολίτικθσ εκπαιδευτικισ κουλτοφρασ, 
κακϊσ προωκεί τθν πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι.  
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Περίλθψθ 
 
Εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ είναι θ ςυνεχισ, πολλζσ φορζσ αναίτια επικετικι 
ςυμπεριφορά ςε ςυνάδελφο με πρωταρχικό ςτόχο τθν υποταγι και το 
ςυναιςκθματικό ζλεγχο του κφματοσ και τον εκφοβιςμό του υπόλοιπου προςωπικοφ. 
Το φαινόμενο οφείλεται ςε κοινωνικο-οικονομικζσ διακρίςεισ και προκαλεί ςωματικά, 
ψυχικά και κοινωνικά προβλιματα ςτο κφμα, το οποίο, λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλου 
νομοκετικοφ πλαιςίου το αντιμετωπίηει δφςκολα, κακϊσ ο κφτθσ ακολουκεί το 
κεςμοκετθμζνο εργαςιακό πλαίςιο. 
Ο εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ εμφανίηεται και ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, με 
ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του κφματοσ και ςτθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ωσ εκ 
τοφτου, επιβάλλεται θ καταγραφι τθσ ζκταςθσ του φαινομζνου και θ λιψθ μζτρων για 
τθν ανακοφφιςθ του κφματοσ και τθσ κακθμερινότθτασ του ςχολείου. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ, ςχολικό περιβάλλον 

 
1. Ειςαγωγι 
 

Θ χριςθ ςυνεχοφσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε ςυνάδελφο, πολλζσ 
φορζσ χωρίσ λόγο, ονομάηεται Εργαςιακι Ψυχολογικι Ξακομεταχείριςθ ι Εργαςιακόσ 
Εκφοβιςμόσ. Σι εργαηόμενοι που υιοκετοφν αυτι τθ ςυμπεριφορά ζχουν ωσ κφριο 
ςτόχο να μειϊςουν, να υποτάξουν  και να επιβάλλουν ςυναιςκθματικό ζλεγχο ςτο 
κφμα και παράλλθλα να εκφοβίςουν και το υπόλοιπο προςωπικό. Θ ςυμπεριφορά 
αυτι μπορεί να ξεκινιςει από μια μικρι άλυτθ ςφγκρουςθ και να εξελιχκεί ςε ςυνεχι 
και αναίτια παρενόχλθςθ κατά τθν οποία το κφμα ςτιγματίηεται και κυματοποιείται, 
προκειμζνου να δικαιολογθκεί θ ςυμπεριφορά του κφτθ (Khoo, 2010). 

Ψο φαινόμενο αυτό οφείλεται ςε κοινωνικο-οικονομικοφσ παράγοντεσ ςχετικοφσ 
με διακρίςεισ λόγω φφλου, κρθςκείασ, εκνικότθτασ, θλικίασ, αναπθρίασ, ςεξουαλικοφ 
προςανατολιςμοφ και άλλων διαφοροποιθτικϊν χαρακτθριςτικϊν και δφςκολα 
αντιμετωπίηεται, κακϊσ ο κφτθσ, ςε αντίκεςθ με τα χαρακτθριςτικά του ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ, ακολουκεί το κεςμοκετθμζνο πλαίςιο που αφορά ςτο περιβάλλον 
εργαςίασ. Αυτι θ ςυμπεριφορά πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο να αναγνωριςτεί και από 
τον ίδιο τον εργαηόμενο που τθν υφίςταται, κακϊσ δεν είναι ιδιαίτερα γνωςτι, 
ωςτόςο προκαλεί πολλά προβλιματα, με κυριότερο αυτό του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ του κφματοσ (Khoo, 2010). 

mailto:kouskourida@gmail.com
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Χφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, το φαινόμενο αυτό χαρακτθρίηεται ωσ κοινωνικι 
νόςοσ και ζχει διάφορεσ ςυνζπειεσ όπωσ άγχοσ, πονοκεφάλουσ και διάφορα άλλα 
ςωματικά και ψυχικά προβλιματα (Khoo, 2010). Ψο πρόβλθμα μπορεί να γίνει 
ιδιαίτερα οξφ και μθ διαχειρίςιμο, κακϊσ το κφμα δεν μπορεί εφκολα να αντιδράςει, 
αφοφ το νομοκετικό πλαίςιο, ςτο οποίο κα μποροφςε να προςφφγει ο εργαηόμενοσ 
είναι ανεπαρκζσ. 

Σ εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ εμφανίηεται και ςτο ςχολικό περιβάλλον, ανάμεςα 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Είναι μία ςοβαρότατθ δυςλειτουργία, κακϊσ, ειδικά ςτο χϊρο 
του ςχολείου, εκτόσ από τα προβλιματα που προκαλεί ςτθν υγεία και ςτον ψυχιςμό 
του κφματοσ, ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ και ςτθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου, 
αφοφ θ λειτουργικότθτα του εκπαιδευτικοφ πλιττεται ςοβαρά. Ωσ εκ τοφτου, είναι 
επιβεβλθμζνθ θ καταγραφι τθσ ζκταςθσ του φαινομζνου και θ λιψθ μζτρων που κα 
ανακουφίςουν τόςο το κφμα όςο και τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα του ςχολείου 
(Mościcka et al., 2014). 
 

2. Κυρίωσ μζροσ 
 

2.1 Οριςμόσ του φαινομζνου 
 

Σ εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ ι θ θκικι εργαςιακι παρενόχλθςθ είναι ζνα 
καταγεγραμμζνο πρόβλθμα, το οποίο αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ και μελζτθσ τθσ 
επιςτθμονικισ κοινότθτασ από τισ αρχζσ του 1990, κακϊσ, όπωσ προκφπτει από τα 
δεδομζνα, ζχει δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτο εργαςιακό κλίµα και επιδρά αρνθτικά ςτθν 
παραγωγικότθτα του οργανιςμοφ, αφοφ μπορεί να προκαλζςει ςοβαρά ψυχολογικά, 
ςωματικά και κοινωνικά προβλιματα ςτο κφμα (Ξοΐνθσ & Χαρίδθ, 2013). 

Ψο κοινό του ςτοιχείο με το ςχολικό εκφοβιςμό, είναι ότι πρόκειται για τθν τάςθ 
ενόσ ανκρϊπου ι ομάδασ ανκρϊπων να χρθςιμοποιοφν κατ’ επανάλθψθ επικετικι ι 
αδικαιολόγθτθ ςυμπεριφορά ενάντια ςε ζναν ςυνάδελφο, που δεν οφείλεται 
απαραίτθτα ςε κάποια προςωπικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων αλλά ζχει ςκοπό να 
αποπροςανατολίςει το κφμα, να το υποτάξει και να ελζγξει τα ςυναιςκιματά του 
(https://el.wikipedia.org). 

Θ επικετικι αυτι ςυμπεριφορά είναι ζνα ιδιαίτερα ςφνκετο φαινόμενο, το 
οποίο δφςκολα εντοπίηεται, αναγνωρίηεται και αντιμετωπίηεται γιατί, ςε αντίκεςθ με 
τισ τυπικζσ μορφζσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, οι εργαςιακοί εκφοβιςτζσ ςυχνά 
ακολουκοφν τουσ κεςμοκετθμζνουσ κανόνεσ και ενεργοφν ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ 
του οργανιςμοφ ςτον οποίο εργάηονται και τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ανικουν.  

Υαρακάτω παρατίκενται κάποιοι οριςμοί προκειμζνου να κατανοθκεί καλφτερα 
τόςο το ίδιο το φαινόμενο όςο και οι επιπτϊςεισ του: 

 

 «πρόκειται για τθν επαναλαμβανόμενθ κακοικθ ψυχοφκόρα ςυμπεριφορά 
κατά ενόσ εργαηομζνου εκ μζρουσ ενόσ είτε και περιςςοτζρων εργαηομζνων» 
(Υαπαλεξανδρι & Γαλανάκθ, 2011, ς. 24).  

 «ςυνίςταται ςτθ ςυςτθματικι και διαρκι ψυχολογικι επίκεςθ ςε βάροσ των 
εργαηομζνων ςτο εργαςιακό περιβάλλον, από τουσ ιεραρχικά ανωτζρουσ ι 
τουσ ςυναδζλφουσ. Σι επικετικζσ ςυμπεριφορζσ ζχουν ςτόχο τθν ταπείνωςθ 
του κφματοσ, ςε πλιγμα τθσ αξιοπρζπειασ του και ενδεχομζνωσ τθν 
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απομόνωςθ από τον εργαςιακό χϊρο» (Leymann, 1990, p. 119; Leymann, 
1996, p. 170).  
 

Σ εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ μπορεί να εκδθλωκεί από/ςε ςυναδζλφουσ οι οποίοι 
είναι ιεραρχικά ανϊτεροι ι και από/ςε υφιςταμζνουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εργαςιακισ τουσ δραςτθριότθτασ είτε με τθ μορφι ψυχολογικισ βίασ ι με τον 
ςυνδυαςμό λεκτικϊν και άλλων παρεμβάςεων που ζχουν ωσ αποτζλεςμα να 
δυςχεραίνεται θ εργαςιακι κακθμερινότθτα του κφματοσ (Khoo, 2010).  

Θ επικετικι αυτι ςυμπεριφορά μπορεί να είναι κακθμερινι πρακτικι και να 
διαρκεί ζωσ και αρκετοφσ μινεσ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα να πλιττεται όχι το 
εργαςιακό status του κφματοσ αλλά κυρίωσ θ υγεία του (Keashly & Neumen, 2005). 
 
2.2. Συχνότθτα του φαινομζνου και νομοκετικό πλαίςιο 
 

Σ εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ και θ παρενόχλθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ εξελίςςεται 
ςε ςοβαρό πρόβλθμα το οποίο ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθν υγεία του 
εργαηόμενου όςο και ςτο χϊρο εργαςίασ του. Ψθν τελευταία 20/ετία θ ζρευνα και 
βιβλιογραφία ςχετικά με το φαινόμενο αναπτφςςεται και διευρφνεται ςθμαντικά 
(Samnani & Singh, 2012). Από τα ερευνθτικά δεδομζνα προκφπτει ότι ςχεδόν το 95% 
του ποςοςτοφ των εργαηομζνων ζχουν υποςτεί εκφοβιςτικζσ ςυμπεριφορζσ ςτο 
εργαςιακό περιβάλλον, διάρκειασ πάνω από πζντε χρόνια (Fox & Stallworth, 2005). Θ 
μεγάλθ ζκταςθ του φαινομζνου ζχει προκαλζςει αυξθμζνο ερευνθτικό ενδιαφζρον ςε 
ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

Χτθ χϊρα μασ το φαινόμενο αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ μόνο τθν τελευταία 
δεκαετία. Ωςτόςο, τα αυξθμζνα περιςτατικά που αναφζρουν οι Ζλλθνεσ εργαηόμενοι 
βαίνουν αυξανόμενα, κακϊσ το 10% δθλϊνει ότι είναι κφμα εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ 
και το 5% αναφζρεται ακόμθ και ςτθν φπαρξθ περιςτατικϊν ςωματικισ βίασ ςτον 
εργαςιακό χϊρο (Ξοΐνθσ & Χαρίδθ, 2013). Τςον αφορά ςτθ ςχετικι νομοκεςία, 
ςφμφωνα με το ελλθνικό εργατικό δίκαιο δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τθν προςταςία 
τθσ προςωπικότθτασ των εργαηομζνων από φαινόμενα επικετικότθτασ ι ψυχολογικισ 
βίασ ςτο χϊρο εργαςίασ, ωςτόςο, με οδθγία του 2004 λιφκθκε μζριμνα για νομικι 
προςταςία «τθσ προςπάκειασ εξειδίκευςθσ του όρου και των πικανϊν περιπτϊςεων 
θκικισ παρενόχλθςθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ» (Ρτότςικα, 2005, ς. 90). Επιπλζον, ο 
νόμοσ 3896/2010 προβλζπει ότι το αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον και θ ίςθ 
μεταχείριςθ των εργαηομζνων εμπίπτει ςτθν ευκφνθ των εργοδοτϊν/προϊςταμζνων. 
Εξαιτίασ τθσ απουςίασ κατάλλθλου και επαρκοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου, ςτο οποίο κα 
μποροφςε να προςφφγει ο εργαηόμενοσ και τθσ ελλιποφσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν 
φπαρξθ του φαινομζνου, το πρόβλθμα μπορεί να ζχει εξαιρετικά δυςμενείσ 
επιπτϊςεισ ςτο κφμα, το οποίο δυςκολεφεται να αντιδράςει, πολλζσ φορζσ μθ 
κατανοϊντασ ότι υπόκειται ςτο φαινόμενο αυτό (Khoo, 2010). 
 
2.3. Συνζπειεσ του φαινομζνου 
 

Σι ςυνζπειεσ του εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ είναι ςθμαντικζσ ςε ατομικό, ομαδικό 
και οργανωςιακό επίπεδο (Cortina, 2008). Ψο φαινόμενο μπορεί να προκαλζςει άγχοσ, 
πονοκεφάλουσ, κατάκλιψθ, διάφορα ςωματικά και ψυχικά προβλιματα (κοιλιακά 
άλγθ, κεφαλαλγίεσ, αχπνίεσ, υπζρταςθ, διάφορεσ φοβίεσ κ.ά.) κακϊσ και ςφνδρομο 
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μετατραυματικοφ ςτρεσ (Khoo, 2010). Αν δεν αντιμετωπιςτεί ζγκαιρα θ ςυμπεριφορά 
αυτι ενδζχεται να οδθγιςει το κφμα ςε βαριάσ μορφισ κατάκλιψθ και άλλεσ ςοβαρζσ 
ψυχικζσ νόςουσ και τθν προςφυγι ςε μακροχρόνια ιατρικι και ψυχιατρικι κεραπεία 
(Ξωνςταντινίδθσ, 2011). Mάλιςτα, ςφμφωνα με ερευνθτικά δεδομζνα, θ ςυμπεριφορά 
αυτι μπορεί να οδθγιςει το κφμα ςε αυτοκτονικζσ τάςεισ, αφοφ, όπωσ προκφπτει 
από τθ μελζτθ Leymann, το 15% των αυτοκτονιϊν ςτθ Χουθδία αποδίδονται ςε 
περιςτατικά εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ (Leymann,  996).  
 
2.4. Κατθγορίεσ εργαςιακισ παρενόχλθςθσ 
 

Ανάλογα με τθν ιεραρχικι κζςθ του κφτθ οι κατθγορίεσ εργαςιακισ 
παρενόχλθςθσ είναι οι εξισ: 
α) Κάκετθ ι Κατιοφςα: από τον προϊςτάμενο προσ τον υφιςτάμενο. Οόγω τθσ 
ανιςότιμθσ ςχζςθσ, δφςκολα γίνεται διάκριςθ μεταξφ τθσ καταχρθςτικισ 
ςυμπεριφοράσ και των προνομίων που ςυνεπάγεται θ ιεραρχία. 
β) Οριηόντια: πρόκειται για τθν παρενόχλθςθ που λαμβάνει χϊρα μεταξφ 
ςυναδζλφων που ανικουν ςτθν ίδια βακµίδα. 
γ) Ανιοφςα: αφορά ςτθν παρενόχλθςθ με κφτθ/εσ υφιςτάμενο ι οµάδα υφιςταμζνων 
προσ τον εργαςιακό του/τουσ προϊςτάμενο (Ξοΐνθσ & Χαρίδθ, 2013). 
 
2.5. Χαρακτθριςτικά του εκφοβιςτι 
 

Σι εργαςιακοί δυνάςτεσ ι εκφοβιςτζσ μπορεί να είναι: 

 Σι «χρόνιοι δυνάςτεσ», άτομα που χαρακτθρίηονται από ζντονα ςτοιχεία 
αυταρζςκειασ, που ςτεροφνται ενςυναίςκθςθσ και τα οποία τείνουν να 
επιβραβεφονται και να προάγονται όταν το εργαςιακό περιβάλλον είναι 
ιδιαιτζρωσ ανταγωνιςτικό. 

 Σι «ευκαιριακοί δυνάςτεσ», οι οποίοι δείχνουν τον «κακό τουσ εαυτό» όταν 
κεωροφν ότι είναι χριςιμο. Υρόκειται για ευφυι άτομα, με ανεπτυγμζνεσ 
κοινωνικζσ ικανότθτεσ, που χαρακτθρίηονται για τθ χειριςτικι τουσ 
ςυμπεριφορά, και οι οποίοι, προκειμζνου να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, 
μποροφν να υιοκετιςουν εξαιρετικι καλοςυνάτθ ςυμπεριφορά. Θ κατθγορία 
αυτι είναι θ πολυπλθκζςτερθ και εντοπίηεται δφςκολα. 

 Σι «παροδικοί δυνάςτεσ», άτομα που είναι κοινωνικά αδζξια, που 
χαρακτθρίηονται από ζλλειψθ λεπτότθτασ και τα οποία ςυμπεριφζρονται 
άγαρμπα ςτουσ άλλουσ, προςβάλλοντασ και φζρνοντάσ τουσ ςε δφςκολθ κζςθ, 
ενδεχομζνωσ χωρίσ  να το ςυνειδθτοποιοφν 
(http://www.mbc.aueb.gr/Documents/useful/PM_bullying_only_ours.pdf). 

Ψα χαρακτθριςτικά όςων παρενοχλοφν-εκφοβίηουν ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 Βαςικόσ ςτόχοσ τουσ είναι να κυριαρχοφν και να επιβάλλονται ςτουσ άλλουσ, 
να επικρατεί διαρκϊσ θ γνϊμθ και θ άποψι τουσ και να απουςιάηει εντελϊσ 
κάκε αμφιςβιτθςθ προσ το πρόςωπό τουσ. 

 Ψα άτομα αυτά ζχουν τθν τάςθ να εκμεταλλεφονται τουσ άλλουσ, νιϊκουν 
ςυχνά φκόνο, ςπάνια νιϊκουν ςυμπάκεια προσ άλλουσ, επιηθτοφν και 
«απαιτοφν» το καυμαςμό του περιβάλλοντόσ τουσ, χαρακτθρίηονται από τθν 
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ζλλειψθ ενςυναίςκθςθσ και οι ενοχζσ είναι ζνα ςυναίςκθμα που δεν το 
νιϊκουν. 

 Εν κατακλείδι, τα ςτοιχεία αυτά προςιδιάηουν ςε άτομα που χαρακτθρίηονται 
ωσ αντικοινωνικζσ ι ψυχοπακθτικζσ προςωπικότθτεσ (Χάκουλα, Ππελαλι & 
Χτακαροφ, 2014).  

2.6 Χαρακτθριςτικά του εκφοβιηόμενου 
 

 Επίλεκτα ςτελζχθ με ανϊτερο μορφωτικό επίπεδο και υψθλά προςόντα, που, 
λόγω τθσ ακεραιότθτασ που τουσ χαρακτθρίηει, προςπακοφν με επιμονι να 
αντιςτζκονται ςτθ χειραγϊγθςθ και ςτον εργαςιακό εκφοβιςμό. Ψα άτομα 
αυτά ςυχνά δε ςυνειδθτοποιοφν ότι είναι κφματα εκφοβιςμοφ, με αποτζλεςμα 
να υπόκεινται ςε χρόνιεσ αδικίεσ. 

 Άτομα που ςτοιχεία τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ αποκλίνουν από τα τυπικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικουν (εκνικότθτα, αναπθρία, 
κρθςκευτικζσ, ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ). 

 Άτομα που χαρακτθρίηονται από χαµθλι αυτοεκτίµθςθ, τα οποία εξαρτοφν τθν 
προςωπικι τουσ ταυτότθτα ςτθν επαγγελματικι τουσ επιτυχία. Τταν θ 
εργαςία τουσ υποτιμάται, γίνονται ευάλωτα και επθρεάηεται θ ιςορροπία τουσ 
(Khoo, 2010). 

 Άτομα με ευαίςκθτθ προςωπικότθτα, που είναι ντροπαλά, ςυναιςκθματικά 
και αγχϊδθ, που είναι επιρρεπι ςτθν κριτικι και ευερζκιςτα ςτισ προςβολζσ, 
χαρακτθριςτικά που ευνοοφν τθν παρενόχλθςθ, με αποτζλεςμα να χάνουν τθν 
ιςορροπία τουσ και να εμφανίηουν ψυχωςικι ςυμπεριφορά (Hirigoyen, 2002). 

 Άτομα απομονωμζνα με ελλιπζσ εργαςιακό δίκτυο, που ςτεροφνται 
ςυμμαχιϊν ςτο επαγγελματικό τουσ περιβάλλον (Hirigoyen, 2002; Tehrani, 
2003). 
 

2.7 Μορφζσ εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ 
 

Σ εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ εκφράηεται και εκδθλϊνεται με λεκτικζσ ι μθ 
λεκτικζσ τακτικζσ, ψυχολογικι βία, με φυςικι επίκεςθ-εξευτελιςμό, με αγζνεια-
εχκρότθτα, με υποτιμθτικό τρόπο ομιλίασ ςτον ςυνάδελφο ι υφιςτάμενο, με φωνζσ-
βρίςιμο, με αλαηονικι ςυμπεριφορά, με εφκολθ κριτικι, ςπάνιο ζπαινο, με 
καταςτροφι αντικείμενων κάποιου ι προϊόντοσ τθσ δουλειάσ του, με αμαφρωςθ τθσ 
κοινωνικισ εικόνασ, με διαςπορά κακεντρεχϊν φθμϊν-κουτςομπολιό, μθ παροχι 
κατάλλθλων πθγϊν για διεκπεραίωςθ εργαςίασ, πρόκλθςθ φυςικισ ι κοινωνικισ 
απομόνωςθσ , με άμεςθ επίκεςθ (Hirigoyen, 2002).  
 
2.8 Εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ ςτο ςχολικό περιβάλλον 
 

«Εάν ςυμβαίνει ςυςτθματικά ζνα από τα παραπάνω ι περιςςότερα, ίςωσ να μθ 
γνωρίηετε ότι ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ ςασ αςκείται εργαςιακόσ ψυχολογικόσ 
εκφοβιςμόσ ι αλλιϊσ εργαςιακό bullying», αναφζρει ο Υανκεςςαλικόσ Χφλλογοσ 
Ρομικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθμόνων - Εκπαιδευτικϊν ΥΕ13, κακϊσ θ εκδιλωςθ 
βίαιων ςυμπεριφορϊν ακόμθ και μζςα ςτα ςχολεία-εργαςιακοφσ χϊρουσ των 
εκπαιδευτικϊν διαταράςςει τθν ομαλι λειτουργία τουσ και επθρεάηει δυςμενϊσ το 
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ςχολικό κλίμα (http://www.taxydromos.gr/E.Chanou/165330-kai-ergasiakh-bia-mesa-
sta-sxoleia.html).  

Χφμφωνα με ζρευνα, το 63% των εκπαιδευτικϊν δθλϊνει ότι ζχει εμπειρία 
εχκρικισ ςυμπεριφοράσ ςτο χϊρο εργαςίασ και το 7% από αυτοφσ ζχει βιϊςει 
εκφοβιςμό. Σι εκπαιδευτικοί αυτοί ανζφεραν περιςςότερα ςυμπτϊματα 
επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ, όπωσ θ ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ, τον κυνιςμό, και 
χαμθλότερο επίπεδο τθσ επαγγελματικισ αποτελεςματικότθτασ (Mościcka et al., 
2014).  

Ακόμθ, φαίνεται ότι ο εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ προκαλεί αλυςιδωτζσ 
ςτρεςογόνεσ καταςτάςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, με επιβαρυντικζσ για τθν υγεία 
ςυνζπειεσ (van Dick -Wagner, 2001). 

Χε άλλθ ζρευνα μεταξφ εκπαιδευτικϊν, το 23,9% ανζφερε ότι είναι κφμα 
εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ, τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα. Ψα κφματα ιταν 
περιςςότερα μεταξφ των μεγαλφτερων ςε θλικία εργαηομζνων και αυτϊν με πιο 
υψθλό μορφωτικό επίπεδο. Ψα ποςοςτά μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν δεν διζφεραν, 
αλλά οι άνδρεσ ανζφεραν μεγαλφτερθ απϊλεια κφρουσ από ό, τι οι γυναίκεσ (Buunk 
et al., 2016).  

Ψο φαινόμενο του εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον ζχει άμεςεσ 
επιπτϊςεισ ςτο ςχολικό κλίμα, το οποίο ορίηεται ωσ το ςφνολο των δυναμικϊν 
αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ψυχολογικϊν, ακαδθμαϊκϊν και φυςικϊν παραμζτρων 
του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (Hayes, 1994). Ψο ςχολικό κλίμα επθρεάηει ςε μεγάλο 
βακμό τθν ψυχικι διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ 
τουσ ζργου (ψυχολογικό κλίμα) (Jorde-Bloom, 1988), τον ενκουςιαςμό των 
εκπαιδευτικϊν για το εκπαιδευτικό και το διδακτικό τουσ ζργο (ςυναιςκιματα, 
ςτάςεισ), τθν παραγωγικότθτα των εκπαιδευτικϊν (διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνθσ 
εργαςίασ ςε κακοριςμζνο χρόνο), τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ κατά τρόπο 
αποτελεςματικό και γενικά τθν όλθ απόδοςθ ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο (Sergiovanni 
& Starratt, 2007).  
 
2.9 Τρόποι αντιμετϊπιςθσ 
 

Σ εργαηόμενοσ που υπόκειται ς’ αυτι τθ ςυμπεριφορά μπορεί να αντιδράςει 
χωρίσ εξωτερικι υποςτιριξθ κατά τα πρϊτα ςτάδια, ακολουκϊντασ τουσ εξισ 
τρόπουσ αντίδραςθσ: 

 

 Ρα προςδιορίςει και να εξωτερικεφςει το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει. 

 Ρα ενθμερωκεί για το φαινόμενο του εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ, για τισ 
ςυνζπειεσ που επιφζρει ςτθν ψυχικι και ςωματικι υγεία και για τουσ τρόπουσ 
που μπορεί να ακολουκιςει προκειμζνου να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα. 

 Ρα ενθμερϊςει τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο προκειμζνου να 
κατανοιςουν το πρόβλθμά του και να ηθτιςει υποςτιριξθ ςτθν αντιμετϊπιςι 
του. 

 Είναι ςθμαντικό να ενιςχφςει το κοινωνικό του δίκτυο εκτόσ εργαςιακοφ 
χϊρου. 

 Ρα προχωριςει ςε καταγραφι των ςυμπεριφορϊν εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ 
και να αναφζρει τα γεγονότα ςτουσ προϊςταμζνουσ του. 
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 Ρα προςπακιςει να αντιμετωπίςει άμεςα τουσ εκφοβιςτζσ. 

 Ρα κοινοποιιςει το πρόβλθμα μζςω ςυνεντεφξεων και άρκρων. 

 Ρα ενθμερωκεί για το νομικό πλαίςιο υποςτιριξθσ (Khoo, 2010). 

 Αν ο εργαηόμενοσ δεν καταφζρει να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα μόνοσ του, κα 
χρειαςτεί να προςφφγει ςτθ βοικεια του ειδικοφ, ο οποίοσ, αφοφ αναγνωρίςει 
τθν κοινωνικι αυτι αςκζνεια και κατανοιςει τα αίτια και τουσ μθχανιςμοφσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριφοράσ, μπορεί να υποςτθρίξει το κφμα ςτθν 
αντιμετϊπιςι τθσ δίνοντασ ςυμβουλζσ για πρακτικοφσ χειριςμοφσ, 
προκειμζνου να προλθφκοφν περεταίρω επιβλαβείσ ςωματικζσ ι ψυχολογικζσ 
ςυνζπειεσ, κακϊσ θ όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρθ διάγνωςθ του εργαςιακοφ 
εκφοβιςμοφ μπορεί να εμποδίςει τθν εξζλιξι του (Khoo, 2010).  
 

Τςον αφορά ςτο Χχολικό Σργανιςμό όπου υπάρχουν φαινόμενα εργαςιακοφ 
εκφοβιςμοφ, θ παρζμβαςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει μια ςειρά ενεργειϊν όπωσ τθν 
επιμόρφωςθ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν, τθ διαμόρφωςθ και ςυντιρθςθ καλϊν 
ςυνκθκϊν εργαςίασ, τθν επαγρφπνθςθ για τον ζγκαιρο εντοπιςµό φποπτων 
ςυμπεριφορϊν, τθ κζςπιςθ ορίων και κϊδικα καλισ ςυμπεριφοράσ, το ςεβαςµό τθσ 
μοναδικότθτασ του ατόµου, τθ κζςπιςθ εςωτερικοφ κανονιςµοφ, τθν καλι 
επικοινωνία με τθν ενίςχυςθ του διαλόγου, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν 
πλθροφόρθςθ των εργαηομζνων (Hirigoyen, 2002). 
 

3. Συηιτθςθ-Συμπεράςματα 
 

Σ εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ είναι ζνα ιδιαίτερα ςφνκετο πρόβλθμα, οι ςυνζπειεσ 
του οποίου ςτο εργαςιακό περιβάλλον δεν είναι δυςμενείσ μόνο ςτον εργαηόμενο 
που γίνεται ςτόχοσ τθσ επικετικισ αυτισ ςυμπεριφοράσ, αλλά και ςε όλο το 
εργαςιακό κλίμα, κακϊσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ αφοςίωςθ, τα υψθλά 
επίπεδα αποχισ, τθν απϊλεια κινιτρων, οράματοσ, ενκουςιαςμοφ, 
δθμιουργικότθτασ, πίςτθσ, ικανοποίθςθσ και ικουσ. Ακόμθ, θ πικανότθτα του 
εκφοβιςμοφ αποτελεί παράγοντα εξάντλθςθσ όλων των  εργαηομζνων, με 
αποτζλεςμα να νιϊκουν ςφγχυςθ και θ εργαςία τουσ να γίνεται λιγότερο παραγωγικι 
(Khoo, 2010˙ Ξωνςταντινίδθσ, 2011). 

Υροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα κεωρείται επιβεβλθμζνθ θ 
παρζμβαςθ αρμόδιων φορζων ςτο εργαςιακό πλαίςιο, αφοφ, όπωσ προκφπτει από τα 
ερευνθτικά δεδομζνα, όταν ακολουκοφνται ατοµικζσ λφςεισ ζχουν ωσ επί το πλείςτον 
αποτζλεςμα τθν απομάκρυνςθ του κφµατοσ και τθν παραµονι του κφτθ ςτο χϊρο 
εργαςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι προςτατεφεται το κφμα, ωςτόςο, δεν απονζμεται 
δικαιοςφνθ. Σι οργανιςμοί-δθμόςιοι ι ιδιωτικοί- ζχουν υποχρζωςθ να ενθμερωκοφν 
όςο γίνεται καλφτερα ςχετικά με τθν ευκφνθ που φζρουν και να λάβουν 
ςυγκεκριμζνα μζτρα ςχετικά με τθν οργάνωςθ του εργαςιακοφ τουσ περιβάλλοντοσ 
(Ξοΐνθσ & Χαρίδθ, 2013) 

Χθμαντικό ρόλο φαίνεται να παίηει θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ του κφματοσ, 
κακϊσ εμπειρικά δεδομζνα δείχνουν ότι θ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτισ δεξιότθτεσ τθσ 
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και ςτουσ τρόπουσ αντίδραςθσ ςτθν παρενόχλθςθ είναι 
μζτρια ζωσ υψθλι, αν και θ διεκνισ βιβλιογραφία ςχετικά με το κζμα αυτό είναι 
περιοριςμζνθ (Yildirim, Yildirim & Timucin, 2007).  
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Επιπλζον, όπωσ προκφπτει από ερευνθτικά δεδομζνα, ςθμαντικό ρόλο παίηει θ 
βελτίωςθ των ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων των 
εργαηομζνων (π.χ., θ ικανότθτα επίλυςθσ ςυγκροφςεων, θ αυτοπεποίκθςθ και ο 
αυτοζλεγχοσ), κακϊσ φαίνεται ότι βελτιϊνουν τθν εργαςιακι απόδοςθ, βοθκοφν ςτθ 
λιψθ ςωςτϊν αποφάςεων, ςτθν αντιμετϊπιςθ δυςάρεςτων φαινομζνων που 
παρατθροφνται ςτο χϊρο εργαςίασ και ςτθν μείωςθ τθσ εργαςιακισ βίασ 
(Διαμαντοποφλου & Οαβδανίτθ, 2010˙ Pranjic, Males-Bilic, Beganlic & Mustajbegovic, 
2006). 

Χε ότι αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ εκφοβιςμοφ ςτο ςχολικό 
περιβάλλον, προκειμζνου να υπάρξει βελτίωςθ του κλίματοσ του ςχολείου και να 
αντιμετωπιςτεί περαιτζρω το φαινόμενο κα πρζπει τα μζτρα να ενιςχφουν τθ 
ςυναδελφικότθτα, να επιτρζπουν τον  πειραματιςμό, να τίκενται ψθλζσ προςδοκίεσ, 
να αναπτυχκεί το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ υποςτιριξθσ, να υπάρχει 
εκτίμθςθ και αναγνϊριςθ, θ αίςκθςθ τθσ φροντίδασ και του χιοφμορ, να γίνεται 
διάδοςθ τθσ γνϊςθσ, να υπάρχει ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων, να δίνεται 
ζμφαςθ ςτα ςθμαντικά και όλα αυτά να βαςίηονται ςτθν εντιμότθτα και τθν ανοικτι 
επικοινωνία (Saphier & King, 1985).  

Χυμπεραςματικά, ο εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ ωσ κοινωνικι νόςοσ μπορεί να 
προκαλζςει ψυχικζσ και ςωματικζσ αςκζνειεσ. Αν ςυμφωνοφμε με τον Συμπζρτο Ζκο 
ότι «ο πολιτιςμόσ είναι θ μοναδικι μασ ταυτότθτα» που βαςίηεται  ςτο ςεβαςμό και 
τθν αξιοπρζπεια των πολιτϊν, κρίνεται απαραίτθτθ θ βελτίωςθ τθσ κουλτοφρασ ςτο 
χϊρο εργαςίασ, πόςο μάλλον όταν πρόκειται για το ςχολικό περιβάλλον, με βαςικό 
γνϊμονα τθν προςταςία τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ όλων των εργαηομζνων 
(Ξοΐνθσ & Χαρίδθ, 2013), θ οποία δεν πρζπει να διακυβεφεται λόγω των εργαςιακϊν 
ςυνκθκϊν, κακϊσ θ εργαςία πρζπει να αποτελεί πθγι ικανοποίθςθσ, ειδικά όταν 
πρόκειται για το λειτοφργθμα του εκπαιδευτικοφ. 
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Περίλθψθ 
 
Θ παροφςα ειςιγθςθ πραγματεφεται τθ ςυμμετοχι τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ του 
5oυ Δθμοτικοφ Σχολείου Νζασ Αλικαρναςςοφ ςτο πλαίςιο του Erasmus+ KA1, μζςω 
του Σχεδίου Ανάπτυξθσ που διαμόρφωςε με άξονα τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 
κακίςταται εφικτι θ αξιοποίθςθ και θ χριςθ των Μουςείων και των χϊρων 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ωσ μζςα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςε τοπικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο με βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ ζξω από τθν τάξθ (outdoor 
learning) και με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ 
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και του θλεκτρονικοφ εγγραματιςμοφ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: Αξιοποίθςθ Πουςείων, Ρζεσ Ψεχνολογίεσ, Δράςθ Erasmus KA1 
 

1. Ειςαγωγι 
 

Εντόσ των τελευταίων δζκα ετϊν περίπου, θ ζννοια τθσ μάκθςθσ ςε χϊρουσ 
πολιτιςμοφ άλλαξε και διευρφνκθκε. Θ αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν με 
ςτόχο τθ μάκθςθ διεφρυνε τθν αντίλθψθ ςχετικά με το τι μπορεί να κεωρθκεί μάκθςθ 
ςτο μουςείο. Χφμφωνα με μελζτεσ αναπτφχκθκε εμπειρικά ζνα ςφνολο από 
μακθςιακά αποτελζςματα (Generic Learning Outcomes – GLOs), το οποίο 
ομαδοποιικθκε ςτισ κατθγορίεσ «γνϊςθ» και «κατανόθςθ», «ικανότθτεσ», «τάςεισ» 
και «αξίεσ», «διαςκζδαςθ», «ζμπνευςθ» και «δθμιουργικότθτα», κακϊσ και «δράςθ», 
«ςυμπεριφορά» και «πρόοδοσ» (Dodd & Jones, 2009).  
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Χε ό,τι αφορά τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τθ μάκθςθ ςε μουςεία και χϊρουσ 
πολιτιςμικισ αναφοράσ, υπάρχουν μία ςειρά από μελζτεσ που επιχειροφν να 
καταγράψουν τισ προςπάκειεσ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για να 
υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ ςε αυτοφσ τουσ χϊρουσ (βλ. π.χ. Hawkey, 2004, Sefton-
Green, 2004). Ψα πλεονεκτιματα όγκου πλθροφοριϊν, ταχφτθτασ και οικονομίασ που 
προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ αυξάνουν τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ 
αυτισ. Ωπάρχει χριςθ διαφορετικϊν μζςων, όπωσ ο ιχοσ και θ κινοφμενθ εικόνα και 
αρκετζσ από τισ εφαρμογζσ ςτρζφονται και προσ τθν τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. 

Πποροφμε να διακρίνουμε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν οι 
οποίεσ ςχετίηονται με το μουςείο και τθ μάκθςθ: 

 

 Ψα ίδια τα μουςεία δθμιουργοφν εφαρμογζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε 
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και ςυμπλθρϊνουν είτε τθν αφθγθματικι του ροι, 
είτε τθν ευρφτερθ μακθςιακι και εκκεςιακι ςτοχοκεςία του, ςτον ίδιο χϊρο ι 
εκτόσ αυτοφ-διαδικτυακά. 

 Χυχνά φορείσ εκτόσ των πολιτιςτικϊν φορζων οργανϊνουν δικζσ τουσ δράςεισ, 
οι οποίεσ ςυνδζονται με ειδικοφσ ςτόχουσ (π.χ. αναλυτικό ςχολικό πρόγραμμα, 
ενίςχυςθ διδαςκαλίασ, επιςτθμονικι ζρευνα κ.λπ.), αξιοποιϊντασ το μουςειακό 
υλικό, είτε αυτό αφορά ςε εκκζματα (αυκεντικά ι καταςκευαςμζνα), είτε ςε 
χϊρουσ (πραγματικοφσ ι εικονικοφσ).  
 

Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ λοιπόν, που παρατθρείται ςτθ χριςθ των νζων 
τεχνολογιϊν γίνεται για τθν επίτευξθ πιο ουςιαςτικισ και εντατικισ αξιοποίθςθσ τθσ 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ για μάκθςθ και ψυχαγωγία. Γίνεται όμωσ επίςθσ ςαφζσ, ότι 
αυτι θ αξιοποίθςθ κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε πολφ προςεκτικό ςχεδιαςμό και 
μελζτθ, όχι μόνον των τεχνολογικϊν δυνατοτιτων που παρζχονται με διαρκϊσ 
αυξανόμενο ρυκμό ςτθν εποχι μασ, αλλά κυρίωσ των παιδαγωγικϊν και μουςειακϊν 
εξελίξεων που ςτθρίηουν μια πιο αλλθλεπιδραςτικι, δθμιουργικι και ουςιαςτικι 
παραγωγι γνϊςθσ. 
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 
 

Θ Δράςθ «μακθςιακι κινθτικότθτα προςωπικοφ ςχολικισ εκπαίδευςθσ» 
προςφζρει τθν ευκαιρία ςε ςτελζχθ ςχολικϊν μονάδων δθμοςίων και ιδιωτικϊν 
φορζων (ςχολεία) να βιϊςουν μια μακθςιακι εμπειρία ςε μια άλλθ χϊρα. Ωσ εκ 
τοφτου οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ, τισ 
δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτζσ τουσ. Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα να βελτιϊςουν τισ 
γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ, να ζρκουν ςε επαφι με μια νζα κουλτοφρα και πολιτιςμό 
και να αναπτφξουν το αίςκθμα τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ απαντά ςτισ ανάγκεσ του ςχολείου όςον αφορά ςτθν 
ποιοτικι ανάπτυξθ και διεκνοποίθςθ του αλλά και ζχει μια ουςιαςτικι επίδραςθ 
ςτουσ μακθτζσ, τουσ δαςκάλουσ και τα άλλα μζλθ του προςωπικοφ, κακϊσ και ςτο 
ςχολείο εν γζνει. Ξι αυτό διότι τα ςχολεία κα ενςωματϊςουν τισ ικανότθτεσ και τισ 
εμπειρίεσ που ζχει αποκτιςει το προςωπικό τουσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 
τουσ ι/και ςτο ςχζδιο ανάπτυξθσ του ςχολείου. 

Ψο Χχολείο μασ, το 5ο Δθμοτικό Χχολείο Ρζασ Αλικαρναςςοφ, ςτο πλαίςιο του 
Erasmus+ KA1 διαμόρφωςε το Χχζδιο Ανάπτυξθσ με τίτλο: "Αξιοποίθςθ των μουςείων 
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και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ςαν πθγζσ 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ μζςα από τθν θλεκτρονικι μάκθςθ κακϊσ και με 
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τάξθσ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν". 

Βαςικόσ άξονασ ιταν θ χριςθ των μουςείων και τθσ παράδοςθσ ωσ μζςα 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςε τοπικό και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τθν προϊκθςθ τθσ 
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και του θλεκτρονικοφ εγγραμματιςμοφ και με βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ ζξω από τθν τάξθ, κατά τισ οποίεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται 
και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Θ χριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν αποςκοπεί επίςθσ 
ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ των μακθτϊν των δικαιωμάτων που ζχουν όςον 
αφορά ςτθ χριςθ τουσ αλλά και τθσ δυνατότθτασ που ζχουν με τθ χριςθ τουσ να 
γίνουν ενεργοί ερμθνευτζσ και όχι πακθτικοί δζκτεσ των πλθροφοριϊν. 

Ξφρια επιδίωξι μασ ιταν τα μουςεία να αποτελζςουν πθγι μάκθςθσ ευχάριςτθ, 
ςφγχρονθ και πολυεπίπεδθ κακϊσ αςχολθκικαμε με διαφορετικά είδθ μουςείων, τα 
οποία μασ προςζφεραν τθ δυνατότθτα διακεματικισ διαςφνδεςθσ του κζματοσ με 
διάφορα διδακτικά αντικείμενα του προγράμματοσ, ϊςτε οι μακθτζσ μζςα από 
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ να ζρκουν ςε επαφι με τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό και να 
εμπεδϊςουν τθν διττι ιδιότθτα του πολίτθ τθσ χϊρασ τουσ αλλά και του ευρωπαίου 
πολίτθ. 

EN Υιο ςυγκεκριμζνα ςτόχοι του ςχεδίου ανάπτυξθσ είναι/ιταν: 
 

• Ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ προφίλ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. 
• Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ του ςχολείου τόςο για 

τουσ μακθτζσ και δαςκάλουσ όςο και για τουσ γονείσ. 
• Ανακεϊρθςθ τρόπων και μεκόδων κεϊρθςθσ τθσ γνϊςθσ και ανάπτυξθ 

εμπειριϊν για βελτίωςθ τθσ μεκοδολογίασ.  
• Απόκτθςθ αυτοπεποίκθςθσ και ενςυναίςκθςθσ ςε επαγγελματικό και 

προςωπικό επίπεδο.  
• Διαςφνδεςθ τθσ τυπικισ - μθ τυπικισ - άτυπθσ μάκθςθσ. 
• Διεκνοποίθςθ τθσ μουςειακισ εκπαίδευςθσ 
• Εξερεφνθςθ τθσ Ευρϊπθσ μζςα από τα μουςεία, και τισ πόλεισ-μουςεία με τθ 

χριςθ τθσ τεχνολογίασ αλλά και με βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ μζςα και ζξω 
από τθν τάξθ. 
 

Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του Χχεδίου αναηθτιςαμε ανάλογα ςεμινάρια 
ςτθν Ευρϊπθ όπου παρευρζκθκαν εκπαιδευτικοί του Χχολείου, οι οποίοι 
επιμορφϊκθκαν ςτθ μουςειακι εκπαίδευςθ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ, μακαίνοντασ 
μεκόδουσ και εργαλεία και τον τρόπο αξιοποίθςισ τουσ για τθν αποτελεςματικότερθ 
περάτωςθ του προγράμματοσ. 

Χτισ πραγματοποιθκείςεσ κινθτικότθτεσ ςυμμετείχαν ζνασ ωσ τρεισ 
εκπαιδευτικοί κάκε φορά ςε διαφορετικά ςεμινάρια, τα οποία ςυνδζονταν κεματικά 
μεταξφ τουσ και αλλθλοςυμπλθρϊνονταν, ϊςτε να επιτευχκεί όςο γίνεται καλφτερα ο 
ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι του Χχεδίου. Τλοι οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί 
είχαν εμπειρία ςτθν εφαρμογι διαφόρων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτο Χχολείο. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτα πλαίςιο τθσ δράςθσ ζλαβε χϊρα θ ςυμμετοχι των 
ςυγγραφζων ςτα ςεμινάρια του προγράμματοσ Smile και Digital Extra ςε δφο πόλεισ 
εξαιρετικισ πολιτιςτικισ ςθμαςίασ, τθ Χτοκχόλμθ και τθν Ξωνςταντινοφπολθ.  

Σι ςτόχοι του προγράμματοσ Smile είναι:  
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• H εξερεφνθςθ τθσ Ευρϊπθσ μζςα από τα μουςεία και τουσ χϊρουσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

• Θ κατανόθςθ βαςικϊν λειτουργιϊν των Πουςείων ωσ εκπαιδευτικϊν κεςμϊν. 
• Θ δθμιουργία μιασ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ με τθν οικοδόμθςθ άρρθκτων 

ςχζςεων με ςυναδζλφουσ και ςχολεία ανά τθν Ευρϊπθ. 
• Θ ¨κριτικι ανάγνωςθ¨ των Πουςείων για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 
• Βαςικι χριςθ e-learning για χριςθ ςε μουςεία και άλλα μνθμεία πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ. 
 

Επιπρόςκετα το βιωματικό ςεμινάριο Digital Extra είχε πλζον των 
προαναφερκζντων ςτόχων και τουσ κάτωκι: 
 

• Ψθν κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο τα Πουςεία μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για τθν εξερεφνθςθ κεμάτων 
όπωσ θ ςυμπερίλθψθ και θ ταυτότθτα. 

• Ψθ χριςθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ 
εκπαίδευςθσ και του θλεκτρονικοφ αλφαβθτιςμοφ των μακθτϊν. 

• Ψο ςυνδυαςμό των ΑΥΧ των μακθμάτων με τθν επίςκεψθ ςε μουςεία και άλλα 
μνθμεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 
 

Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ θ παιδαγωγικι ομάδα αφενόσ ζχοντασ αποκομίςει τισ 
απαιτοφμενεσ εμπειρίεσ από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο πρόγραμμα και αφετζρου ζχοντασ 
ενιςχφςει το επαγγελματικό τθσ προφίλ ςχεδίαςε μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ. 
Ζχοντασ ωσ βαςικι παραδοχι πωσ θ επιλογι των δραςτθριοτιτων πρζπει να παρζχει 
τθ δυνατότθτα διαφορετικϊν προςεγγίςεων από τουσ μακθτζσ και να εμπλζκει τθν 
κάκε προςωπικότθτα ολιςτικά και όχι μόνο ςτο γνωςτικό επίπεδο. Άλλωςτε οι 
ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν μουςειακι εκπαίδευςθ δίνουν βαρφτθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ 
ενεργθτικισ ςτάςθσ κατά τθν επαφι με το περιβάλλον του Πουςείου, τθ διευκόλυνςθ 
τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ με τα εκκζματα και φυςικά με τθ ςυμμετοχι όλων των 
αιςκιςεων για να αποτελζςει θ όλθ διαδικαςία μια αιςκθτικι απόλαυςθ και όχι μια 
ςτείρα διαδικαςία. Χε αυτζσ τισ αιτιάςεισ απαντοφν τα εργαλεία του e-learning, 
ακριβϊσ διότι δεν ζχουν τα χαρακτθριςτικά τθσ τυπικισ ςχολικισ εκπαίδευςθσ αλλά 
ταιριάηουν με το χϊρο του Πουςείου ωσ χϊρου μθ τυπικισ μάκθςθσ (Ρικονάνου, 
2010· Υαπαδάκθ, 2014). Επίςθσ κατά τθν επίςκεψθ των μακθτϊν ςτα μουςεία αλλά 
και ςτα πολιτιςτικά και ιςτορικά κτίρια ιταν εφοδιαςμζνοι με ζνα οδθγό «κριτικοφ 
διαβάςματοσ» των μουςείων και των άλλων κτιρίων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
που παρείχε τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να εμπλακοφν με όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ 
αλλά και με όλουσ τουσ τφπουσ νοθμοςφνθσ (Gardner, 1993, 1999). Ξι αυτό ςυνζβαινε 
ακριβϊσ επειδι αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ μιασ καινοτόμου ερμθνευτικισ 
προςζγγιςθσ των μουςείων και των άλλων ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν μνθμείων από 
ζγκριτουσ επιςτιμονεσ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ των Πουςείων. 

Άλλωςτε βαςικι μασ επιδίωξθ ιταν να αυξθκεί θ προςβαςιμότθτα και ο βακμόσ 
ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ των εκκεμάτων αλλά και τθσ ιςτορίασ που διθγείται το 
κάκε μουςείο από τουσ μακθτζσ. Είναι άξιο αναφοράσ πωσ αυτοί είναι και οι δφο 
πυλϊνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ ςφγχρονθ ςυλλογιςτικι ςχετικά με τθ νζα 
ςχζςθ που πρζπει να διαμορφωκεί μεταξφ των μουςείων και των επιςκεπτϊν. 
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3. Αποτελζςματα  
 

O εμπλουτιςμόσ των βιωματικϊν παραςτάςεων των παιδιϊν κατά τθν επαφι 
τουσ με το χϊρο των Πουςείων αλλά και των χϊρων πολιτιςτικισ κλθρονομίασ είναι 
ζνασ παράγοντασ που ςυμβάλλει καταλυτικά ςτθν προϊκθςθ τθσ νοθτικισ ανάπτυξθσ 
των ίδιων των παιδιϊν, εφόςον ςυνεπικουρείται από τθν κατάλλθλθ εκπαιδευτικι 
κακοδιγθςθ και εμψφχωςθ. Θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ των μουςειακϊν 
αντικειμζνων από τουσ μακθτζσ διαπιςτϊκθκε ότι διευκολφνεται από εφαρμογζσ 
νζων τεχνολογιϊν για χριςθ εντόσ του μουςείου όπωσ είναι τα e-learning εργαλεία 
και ζνασ οδθγόσ «κριτικοφ διαβάςματοσ» του μουςείου (θ εφαρμογι Q-R codes- 
Adobe voice-Υαράρτθμα 1) ι εκτόσ του μουςείου (Outdoor activities-Υαράρτθμα 1) 
ςφμφωνα με κάποιουσ ερευνθτζσ (Ρικονάνου, 2010). Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 
ζχουν διεξαχκεί και μία ςειρά από μελζτεσ που καταδεικνφουν τθν καταβαλλόμενθ 
προςπάκεια αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για να υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ 
ςε μουςεία και χϊρουσ πολιτιςμοφ (Hall, Ciolfi, Hickey & Bannon, 2002; Hawkey, 2004· 
Sefton-Green, 2004; Pierroux et al., 2007) κακϊσ και τθ ςθμαςία τθσ χριςθσ φορθτϊν 
ςυςκευϊν για τθν καλφτερθ ερμθνευτικι προςζγγιςθ των μουςειακϊν αντικειμζνων 
από τουσ μακθτζσ (Hsi, 2004; Falk & Dierking, 2008; Tallon, 2008). Επίςθσ υφίςταται 
και ζνασ μικρόσ αρικμόσ μελετϊν που ζχουν ωσ αντικείμενο μελζτθσ τθ μάκθςθ ςε 
μουςεία τζχνθσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ και των ψθφιακϊν εφαρμογϊν 
υποςτιριξθσ τθσ ξενάγθςθσ και τθσ πλοιγθςθσ ςτον χϊρο με τθν αξιοποίθςθ κινθτϊν 
ςυςκευϊν (Proctor & Tellis, 2003; Tallon & Walker, 2008). 

Χε αυτό το πλαίςιο οι δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν και προωκικθκαν από 
τθν παιδαγωγικι ομάδα είχαν ωσ αποτζλεςμα οι μακθτζσ: 

 

 να ζρκουν ςε επαφι με το φυςικό περιβάλλον με βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ 
εκτόσ τάξθσ (Outdoor activities) όπωσ κατά τθν επίςκεψθ των τάξεων Ε-Χτ ςτα 
ενετικά τείχθ του Θρακλείου, 

 να κάνουν χριςθ των e-learning εργαλείων όπωσ θ εφαρμογι Q-R codes και θ 
εφαρμογι Adobe voice με τισ οποίεσ εξερευνιςαμε το Αρχαιολογικό Πουςείο 
Θρακλείου, το Λςτορικό Πουςείο Θρακλείου και το Πουςείο Ξαηαντηάκθ, 

 να διαςκεδάςουν με τθν εναςχόλθςθ τουσ με τθ δθμιουργία on-line puzzle 
αλλά και ψθφιακϊν κουΐη, 

 να δθμιουργιςουν ιςτοεξερευνιςεισ (Webquests) με τθν εμψφχωςθ και 
ςυμβουλευτικι των εκπαιδευτικϊν για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ 
θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ και του ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ. 

 να αςχολθκοφν με τουσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ, κακϊσ ςτθν παιδαγωγικι 
ομάδα ςυμμετείχε και θ γυμνάςτρια του Χχολείου, θ οποία προςάρμοςε τισ 
εμπειρίεσ και τισ νζεσ ιδζεσ μζςα από τθ Φυςικι Αγωγι. Ζτςι, οι μακθτζσ τθσ Ε’ 
και Χτ’ τάξθσ επζλεξαν να καταςκευάςουν μαςκϊτ, ενϊ οι μακθτζσ τθσ Γϋ και 
Δϋ δθμιοφργθςαν κολάη με κζμα τον Σλυμπιακό Ϊμνο και διάφορα ςχετικά 
ςυνκιματα .Ζτςι, ζςτθςαν ζνα μικρό Πουςείο Σλυμπιακϊν Αγϊνων, το οποίο 
επιςκζφτθκαν όλοι οι μακθτζσ του Χχολείου. Χτο τζλοσ τθσ χρονιάσ ζγινε μία 
εξαιρετικι αναβίωςθ των αρχαίων αγϊνων και αναπαράςταςθ τθσ αφισ τθσ 
Σλυμπιακισ Φλόγασ. 
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4. Συμπεράςματα 

 
Ερμθνεφοντασ τα δεδομζνα από τθ χριςθ των εφαρμογϊν των νζων 

τεχνολογιϊν για χριςθ εντόσ του μουςείου από τουσ μακθτζσ όπωσ είναι τα e-
learning εργαλεία (θ εφαρμογι Q-R codes-εφαρμογι Adobe voice) αλλά και του 
οδθγοφ «κριτικοφ διαβάςματοσ» του μουςείου (Υαράρτθμα 1) μπορεί να τεκμαρκεί 
ότι διευκολφνκθκε ερμθνευτικι προςζγγιςθ των μουςειακϊν αντικειμζνων από τουσ 
ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Επίςθσ θ αξιοποίθςθ τθσ χριςθσ φορθτϊν ςυςκευϊν κατά τθ 
διάρκεια τθσ επίςκεψθσ παρατθρικθκε ότι προκάλεςε και αφξθςε το ενδιαφζρον των 
μακθτϊν, μιασ και τουσ ζβαλε ςτθ κζςθ του ενεργοφ ερμθνευτι των πλθροφοριϊν και 
όχι του πακθτικοφ δζκτθ των πλθροφοριϊν. Επομζνωσ χριηει περαιτζρω αξιοποίθςθσ 
θ χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν αλλά και των καινοτόμων πρακτικϊν 
προςζγγιςθσ των μουςείων. 

Χυμπεραςματικά μπορεί, επομζνωσ, να υποςτθριχτεί ότι θ χριςθ τθσ 
τεχνολογίασ και γενικά των ψθφιακϊν εφαρμογϊν υποςτιριξθσ τθσ ξενάγθςθσ και τθσ 
πλοιγθςθσ ςτον χϊρο με τθν αξιοποίθςθ κινθτϊν ςυςκευϊν επιτυγχάνει τθν αφξθςθ 
του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν, τθ μεγαλφτερθ προςβαςιμότθτα ςε μουςειακοφσ 
χϊρουσ και κυρίωσ τθν ενεργοποίθςθ τθσ αντίλθψθσ ότι τα μουςεία και οι ςυναφείσ 
χϊροι μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία γνϊςθσ. Διότι θ μορφι των ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ αλλά και ςτουσ επιςκζπτεσ να επιλζγουν το 
περιεχόμενο που προςιδιάηει ςτα προςωπικά τουσ ενδιαφζροντα και τουσ ςτόχουσ, 
ςτισ προςωπικζσ τουσ επιλογζσ τθσ πλθροφορίασ, βοθκοφν ςτο να οικοδομιςουν νζο 
περιεχόμενο με το διαμοιραςμό των πλθροφοριϊν και των ιδεϊν. Πε τθ χριςθ των 
νζων αυτϊν τεχνολογικϊν δυνατοτιτων δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να 
ενδυναμωκοφν ωσ επιςκζπτεσ υπερβαίνοντασ τθν ωσ τϊρα ςχζςθ αυκεντίασ του 
μουςείου και να δθμιουργιςει νζεσ παραμζτρουσ ςτθ λειτουργία του ίδιου του 
μουςείου ωσ χϊρου που διθγείται μια ιςτορία (Walsh, 1997). 

Τςον αφορά ςτισ ενζργειεσ που υλοποιικθκαν για τθ διάχυςθ των 
αποτελεςμάτων του Χχεδίου, πραγματοποιικθκε παρουςίαςθ του προγράμματοσ 
ςτον εκπαιδευτικό μασ περίγυρο, ζγινε ενθμζρωςθ των Διευκυντϊν των Χχολείων τθσ 
Χχολικισ μασ Υεριφζρειασ από τθ Διευκφντρια του Χχολείου, ςυμμετείχαμε ςε 
θμερίδα ενθμζρωςθσ τθσ Υεριφερειακισ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ ςχετικά με τα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα κακϊσ και ςε εκδθλϊςεισ του Διμου Θρακλείου με τθν 
ευκαιρία τθσ Θμζρασ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Θμζρασ των Πουςείων. Ψζλοσ, 
ςυμμετείχαμε ςτο Εκπαιδευτικό Χυνζδριο «Πεςόγειοσ-Μςαλοσ Γραμμι: με το Πίτο 
τθσ Αριάδνθσ, Χαρτογραφϊντασ το Άγνωςτο-κζτοντασ διεπιςτθμονικά τα ερωτιματα 
ςτθ διδαςκαλία», Δυτικι Ξριτθ 4-8 Δεκεμβρίου 2015, με κζμα τθσ ειςιγθςθσ 
«Ανακαλφπτοντασ ςπουδαία Πουςεία και χϊρουσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ τθσ 
Ξωνςταντινοφπολθσ με τθ χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν: θ εμπειρία από το πρόγραμμα 
Erasmus KA.5ο Δθμοτικό Χχολείο Ρζασ Αλικαρναςςοφ». 

Για το επόμενο Χχολικό Ζτοσ προγραμματίηεται θ ςυμμετοχι του Χχολείου ςτο 
European School Radio με κεματολογία ςχετικι με τα αποτελζςματα του Χχεδίου μασ, 
αλλά και τθ ςυνζχεια των δράςεων μασ. Ακόμθ, μζςω του e-twinning το Χχολείο ζχει 
δρομολογιςει τθ ςυνεργαςία με διάφορα άλλα Χχολεία με κζμα τθ γνωριμία των 
Πουςείων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με ςτόχο τθ μακροπρόκεςμθ ςυνζχιςθ των 
δραςτθριοτιτων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με τθ δθμιουργία ψθφιακοφ μουςείου. 
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Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν του Χχολείου ςτο πρόγραμμα Erasmus KA1 
απζβθ άκρωσ εποικοδομθτικι από πολλζσ απόψεισ. Ξατά πρϊτο και κφριο λόγο 
ιρκαν ςε πρϊτθ γνωριμία με τθ χριςθ νζων καινοτόμων τεχνολογιϊν διαμζςου των 
οποίων θ μουςειακι εκπαίδευςθ κακίςταται πρωτοποριακι και ελκυςτικι ωσ προσ το 
να διεγείρει το ενδιαφζρον των μακθτϊν και να ερεκίςει τθν ζμφυτθ περιζργειά τουσ 
για τισ νζεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που πρόκειται να κατακτθκοφν μζςα από μια 
διαφορετικι τεχνολογικι οπτικι.  

Χυνακόλουκα θ εκπαίδευςθ μζςω τθσ επαφισ με ςπουδαίουσ χϊρουσ 
πολιτιςμοφ παφει να αποτελεί ζνα γνωςτικό αντικείμενο ξεπεραςμζνο και αδιάφορο 
και μεταβάλλεται ς' ζνα διαρκζσ τεχνολογικό παιγνίδι αναηιτθςθσ, ανακάλυψθσ και 
εντζλει αποτελεςματικισ μάκθςθσ. 

Επιπλζον, θ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα τουσ επιφφλαξε και άλλεσ 
ςθμαντικζσ εμπειρίεσ, παράλλθλα με το γνωςτικό μζροσ. Θ ςυνάντθςι τουσ με 
ςυναδζλφουσ από διάφορα ςθμεία τθσ Ευρϊπθσ, θ αγαςτι και ςτενι ςυνεργαςία 
μαηί τουσ, θ ανταλλαγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και προςωπικϊν ενδιαφερόντων και θ 
ςφναψθ φιλίασ με αρκετοφσ από αυτοφσ, ενίςχυςε τθν κοινωνικότθτά τουσ και τουσ 
δθμιοφργθςε αιςκιματα ψυχικισ πλθρότθτασ και ευγνωμοςφνθσ, αφοφ, χάρθ ςτθν 
ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ του Χχολείου, είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςτο πολφ 
ςθμαντικό πρόγραμμα Erasmus ΞΑ1. 

Εν κατακλείδι, κεωροφμε ότι επετεφχκθ ςε μεγάλο βακμό ο κφριοσ ςκοπόσ μασ, 
που ιταν θ διαςφνδεςθ των μουςείων του τόπου μασ με άλλα ευρωπαϊκϊν χωρϊν 
μζςα από τθν τεχνολογία και τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ για τθ δθμιουργία 
μιασ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, με ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ ευρωπαίων πολιτϊν ςυνειδθτοποιθμζνων και περιφανων για τθν 
εκνικι και ευρωπαϊκι τουσ κλθρονομιά θ οποία είναι θ βάςθ του ευρωπαϊκοφ 
οικοδομιματοσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ 1 

ΣΔΘΓΣΧ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ ΕΡΣΧ ΠΣΩΧΕΛΣΩ Ι ΛΧΨΣΦΛΞΣΩ ΞΨΛΦΛΣΩ 

ΣΔΘΓΣΧ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ ΕΡΣΧ ΠΣΩΧΕΛΣΩ Ι ΛΧΨΣΦΛΞΣΩ ΞΨΛΦΛΣΩ 

Υφι 
 

Αγγίξτε απαλά διάφορεσ επιφάνειεσ. Τι αίςκθςθ ζχει ;απαλι; 
ςκλθρι; κρφα; 
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε κάποιεσ λζξεισ για να τισ 
περιγράψετε; 
Στθν απζναντι μεριά γράψτε τα ονόματα των υλικϊν που αγγίξατε 
και μια περιγραφι τουσ. 

Σχιμα 
 

Ρεριγράψτε με δικά ςασ λόγια τα ςχιματα που παρατθρείτε. 
Είναι ςυμμετρικά; Αςφμμετρα; Κανονικά; Μθ κανονικά; 

Δομι  Ραρατθρείςτε τα διςδιάςτατα ςχιματα και τισ τριςδιάςτατεσ 
μορφζσ. 
Ρϊσ είναι δομθμζνο το κτίριο; 
Ρϊσ ςθκϊνεται από το ζδαφοσ; 
Τι δίνει αντοχι ςτο κτίριο; 
Ροια υλικά είναι βαριά και ιςχυρά και ποια ιςχυρά και ελαφριά; 

Αντικζςεισ  Ραρατθρείςτε το κτίριο κι βρείτε τισ αντικζςεισ! Για παράδειγμα 
ςκοτεινό-φωτεινό, παλιό-νζο. Βρείτε και άλλεσ! 

Λειτουργία  Ροια να ιταν θ χριςθ του κτιρίου και ποια είναι τϊρα; Βρείτε 
λζξεισ και καταγράψτε τεσ ςτθν απζναντι ςελίδα. 

Κλίμακα 
 

Ραρατθρείςτε το κτίριο από διάφορεσ κλίμακεσ. Τι ςκζψεισ ςασ 
προκαλεί; Ανακαλφψτε διάφορεσ λεπτομζρειεσ παρατθρϊντασ το 
κτίριο από διαφορετικζσ αποςτάςεισ. 

Ατμόςφαιρα 
 
 
 

Ρϊσ αιςκάνεςτε ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ; Βρείτε λζξεισ για να 
τθν περιγράψετε. 
Τι είδουσ ατμόςφαιρα κυριαρχεί ςε κάκε χϊρο; 
Ροια διάκεςθ ςασ δθμιουργεί ο κάκε χϊροσ; 

Σιματα και 
ςφμβολα 

Σχεδιάςτε μερικά από τα ςφμβολα που εντοπίςατε ςτο κτίριο. Τι 
να αναπαριςτοφν; 

Λεπτομζρεια 
 
 
 
 
 

Ανακαλφψτε τισ λεπτομζρειεσ. Ραρατθρείςτε ζνα παράκυρο. 
Ρρϊτα ςχεδιάςτε το από μακρινι απόςταςθ. 
Ρλθςιάςτε πιο κοντά και ςχεδιάςτε με λεπτομζρεια. 
Ρλθςιάςτε ακόμθ πιο κοντά και ςχεδιάςτε πάλι. 
Τζλοσ πλθςιάςτε ςε απόςταςθ αναπνοισ, παρατθρείςτε το πολφ 
προςεκτικά και ςχεδιάςτε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ όπωσ μπορείτε!  

Διακόςμθςθ Εντοπίςτε, εφόςον μπορείτε, διακοςμθτικά ςτοιχεία. 
Ροιοσ να είναι ο ςκοπόσ τθσ διακόςμθςθσ; 
Μπορείτε να βρείτε κάποια πρότυπα που να βαςίηονται ςτθν 
επανάλθψθ ςχθμάτων; 

Φωσ Γιατί κάποιοι χϊροι είναι πιο φωτεινοί από κάποιουσ άλλουσ; 
Είναι φυςικό ι τεχνθτό το φωσ; 
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Υπάρχει κάπου φωσ που διαχζεται; 
Ροια υλικά είναι διαφανι; θμιδιαφανι; αδιαφανι; 
Ροια είναι θ διαφορά μεταξφ ενόσ διαφανοφσ και ενόσ 
θμιδιαφανοφσ υλικοφ; 

Υλικά Εντοπίςτε πράγματα που είναι καταςκευαςμζνα από γυαλί, 
πζτρα, μζταλλο, κεραμικά, ξφλο. 
Υπάρχουν άλλα υλικά ςτο κτίριο; 

Τζχνθ Υπάρχει κάτι ςτο κτίριο που κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι τζχνθ; 
Ραρατθρείςτε : 
Γυαλί, μεταλλικζσ καταςκευζσ, αντικείμενα, οκόνεσ. 
Ροφ αλλοφ μπορείσ να βρεισ τζχνθ; 

Εξαεριςμόσ-
κζρμανςθ 

Ρϊσ κερμαίνεται το κτίριο;  
Ροια ςυςτιματα εξαεριςμοφ χρθςιμοποιοφνται; 

Χρϊμα Ροια παλζτα χρωμάτων ζχει χρθςιμοποιθκεί; 
Δϊςτε ονόματα ςτα χρϊματα. Ρ.χ. κόκκινθ παπαροφνα. 
Ροια χρϊματα ταιριάηουν καλά μαηί; 
Τι ςυναιςκιματα ςασ δθμιουργοφν; 
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Περίλθψθ 
 
Θ παροφςα ζρευνα διερευνά τθν επίδραςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτισ 
επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ 658 μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 
Νομοφ Θρακλείου. Ρρόκειται για ςυγχρονικι ζρευνα (cross-sectional), παρατιρθςθσ. 
Τα αποτελζςματα τεκμθριϊνουν ότι τα αγόρια διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο απ’ τα 
κορίτςια. Σε αυτό φάνθκε να ςυμβάλλει θ επιρροι των φίλων των ερωτϊμενων, με τα 
αγόρια φίλουσ να επθρεάηουν ςε μεγαλφτερο βακμό, κυρίωσ ςτθ χριςθ 
οινοπνευματϊδθ ποτϊν και ςτο κάπνιςμα. Αναφορικά με το κοινωνικό κεφαλαίο, όςο 
περιςςότερο αυξάνεται θ ςυμμετοχι ςτθ κοινότθτα, τόςο αυξάνονται οι επικίνδυνεσ 
ςυμπεριφορζσ, ενϊ αντίκετα το ςυνολικό κοινωνικό κεφάλαιο λειτουργεί 
προςτατευτικά ςτισ ςυμπεριφορζσ κίνδυνου.  
 
Λζξεισ-κλειδιά: κοινωνικό κεφάλαιο, ζφθβοι, ςυμπεριφορζσ κινδφνου.  

 
1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι 

Θ φφςθ τθσ εφθβείασ, από μόνθ τθσ, με τον ριψοκίνδυνο χαρακτιρα τθσ και τθν 
επικυμία τθσ για δοκιμι, ςε ςυνδυαςμό με τισ ορμόνεσ τθσ εφθβείασ και τισ 
βιοςωματικζσ αλλαγζσ που ςυνοδεφουν αυτι τθν περίοδο τθσ ηωισ του ατόμου 
μπορεί να κατευκφνει τουσ νζουσ προσ οποιοδιποτε κίνδυνο. Επιπλζον ςε κοινωνικό 
επίπεδο, ξεκινάει δυναμικά θ αναηιτθςθ τθσ ςεξουαλικισ ταυτότθτασ τουσ το ερωτικό 
ενδιαφζρον για το αντίκετο φφλο και ενδεχομζνωσ θ ζναρξθ τθσ ςεξουαλικισ 
δραςτθριότθτασ, ζτςι παρουςιάηουν ςυχνότερα, ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου 
(Βοςνιάδου, 2001). Επομζνωσ, οι κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκενται οι ζφθβοι είναι 

mailto:kkoutra@staff.teicrete.gr
mailto:stavroulapapanikolaou@hotmail.gr
mailto:maraki-m@hotmail.com
mailto:christinal_91@hotmail.com
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πολλοί ςε ςχζςθ κυρίωσ με τθν υγεία τουσ. Θ παροφςα ζρευνα επικεντρϊνεται, ςτισ 
ςυμπεριφορζσ υγείασ, του καπνίςματοσ, τθσ χριςθσ αλκοόλ, τθσ χριςθσ 
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και τθσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ ωσ οι πλζον επικίνδυνεσ 
για τουσ ζφθβουσ. Σ αντίκτυποσ των ςυμπεριφορϊν κινδφνου ςτθν υγεία είναι τόςο 
ςθμαντικόσ που αποτελεί προτεραιότθτα εκνικϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν υγείασ 
(Rutter & Quine, 2004).  
 

2. Κυρίωσ Μζροσ 

2.1 Κεωρθτικό Ρλαίςιο 
 

Θ εφθβεία από τθν φφςθ τθσ είναι ριψοκίνδυνθ, με ζντονθ επικυμία για δοκιμζσ 
(Ξαππάτου, 2007). Θ περίοδοσ τθσ εφθβείασ ζχει τεκμθριωκεί με πλικοσ ερευνθτικϊν 
δεδομζνων ωσ περίοδοσ αυξθμζνθσ ςυχνότθτασ ςυμπεριφορϊν υψθλοφ κινδφνου 
(Hale & Viner, 2012). Σι επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ υγείασ, ορίηονται ωσ πρόδρομοσ 
αςκενειϊν που ςχετίηονται με υψθλότερο από ότι ο μζςοσ όροσ επιπολαςμό 
νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ (Kaljee & Chen, 2011). Χυνοπτικά, τα επιδθμιολογικά 
δεδομζνα για τισ ςυμπεριφορζσ κινδφνου τεκμθριϊνουν ότι ςτθν Ελλάδα δυο ςτουσ 
πζντε ζφθβουσ 15 ετϊν ζχουν καπνίςει τςιγάρο ζωσ μια φορά ςτθ ηωι τουσ και ζνασ 
ςτουσ δζκα καπνίηει κακθμερινά (Ξοκκζβθ, Φωτίου, Χταφρου & Ξαναβοφ, 2010). H 
πλειοψθφία των εφιβων καταναλϊνει οινοπνευματϊδθ ποτά ςε εβδομαδιαία βάςθ 
(Currie et al., 2008; Koutra et al., 2012a). Σ νομόσ Θρακλείου, βρίςκεται ςτθ 4θ 
υψθλότερθ κζςθ πανελλαδικά, αναφορικά με τθ ςυχνι κατανάλωςθ οινοπνευματϊδθ 
ποτϊν (>10 φορζσ το μινα) (Hibell et al, 2012). Θ ζναρξθ και εξζλιξθ τθσ ςεξουαλικισ 
δραςτθριότθτασ του ζφθβου, χαρακτθρίηεται από κίνδυνο και λάκθ κυρίωσ λόγω 
άγνοιασ, ζλλειψθ εκπαίδευςθσ και ςεξουαλικισ αγωγισ (Conger, 1981), με τα ΠΠΕ 
και τουσ φίλουσ να αποτελοφν τθν κφρια πθγι ενθμζρωςθσ των εφιβων ςτθν Ελλάδα 
(Θλιάδθ & Υαλάςκα, 2008).  

Θ ζννοια του κοινωνικοφ κεφαλαίου, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει ςυνδεκεί με 
τθν πρόλθψθ και τθν προαγωγι τθσ υγείασ (Wakefield & Poland, 2005), ωσ ζνασ από 
τουσ κοινωνικοφσ προςδιοριςτζσ τθσ υγείασ (Coren, Iredale, Bywaters, Rutter & 
Robinson, 2010). Ψο κοινωνικό κεφάλαιο των νζων αναφζρεται ςτισ κοινωνικζσ 
ςχζςεισ και τθν κοινωνικότθτα, τα κοινωνικά δίκτυα, τθν κοινωνικι υποςτιριξθ, τθν 
εμπιςτοςφνθ, τθν αμοιβαιότθτα, και τθν πολιτικι δζςμευςθ (Morrow, 1999). Επίςθσ, 
το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί τθν πιο πρόςφατθ προςκικθ ςτθ λίςτα ςε μια ςειρά 
κοινωνικϊν περιβαλλοντολογικϊν διαςτάςεων που επθρεάηουν τισ ςυμπεριφορζσ 
υγείασ (Nieminen et al., 2013; Wakefield & Poland, 2005; Kritsotakis & Gamarnikow, 
2004). Θ επίδραςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτισ ςυμπεριφορζσ υγείασ των εφιβων 
παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον ωσ προσ τθν κατανόθςθ και ανάλυςθ του πλαιςίου 
μζςα ςτο οποίο αυτζσ λαμβάνουν χϊρα (Morrow, 1999).  
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2.2 Μεκοδολογία Ζρευνασ 
 
2.2.1 κοπόσ & ερευνθτικι υπόκεςθ 
 

Χκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ του 
κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτισ επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ υγείασ των μακθτϊν τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του νομοφ Θρακλείου.  
 
2.2.2 Δειγματολθψία και εργαλεία  
 

Σ πλθκυςμόσ τθσ μελζτθσ αποτελείται από 2189 μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, που ηουν ςε αγροτικζσ και αςτικζσ περιοχζσ του Ρομοφ Θρακλείου. 
Αναλυτικά ςτο αγροτικό ςτρϊμα είναι 9 ςχολικζσ μονάδεσ με 268 μακθτζσ, ςτο αςτικό 
18 ςχολικζσ μονάδεσ με 1.921 μακθτζσ, ενϊ ςτο θμιαςτικό 14 ςχολικζσ μονάδεσ με 
665 μακθτζσ. Ξατόπιν κλιρωςθσ με τυχαίο και ςυςτθματικό τρόπο κλθρϊκθκαν για 
τθν πιλοτικι μελζτθ από το θμιαςτικό ςτρϊμα 5 ςχολικζσ μονάδεσ από τισ περιοχζσ 
των Ποιρϊν, Παλίων, Ψυμπακίου, Αρχανϊν και Αρκαλοχωρίου. Για το κφριο δείγμα 
αποφαςίςτθκε ςχετικά με το αγροτικό ςτρϊμα λόγω του μικροφ ςχετικά αρικμοφ των 
μακθτϊν να ςυμπεριλθφκεί το ςφνολο των μακθτϊν (268 μακθτζσ) ςτθ μελζτθ, από 
τισ περιοχζσ Υόμπια, Πελζςεσ, Ξαςτελί Υεδιάδοσ, Βιάννου, Χάρακα, Αγ. Δζκα, Αςιμι, 
Αγ. Πφρωνα και Επιςκοπι. Ψζλοσ για το αςτικό ςτρϊμα κλθρϊκθκαν 4 ςχολικζσ 
μονάδεσ του Ρομοφ Θρακλείου (409 μακθτζσ).  

Ωιοκετικθκε μια τυχαία ςχεδίαςθ τθσ δειγματολθψίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 
Ρομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Θρακλείου. Ψο τελικό δείγμα αποτελείται από 658 
μακθτζσ, 292 αγόρια και 366 κορίτςια (78 % του αρχικοφ δείγματοσ τθσ μελζτθσ), 
λόγω απουςιϊν και μθ απαντιςεων (ρυκμόσ ανταπόκριςθσ ≈78%) (Ξοφτρα και ςυν. 
2012). Ψα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν ςτο τζλοσ του 2008, όπου χορθγικθκε γραπτι 
άδεια από τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ του Ελλθνικοφ Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου 
(αρικμόσ απόφαςθσ: 20946/G2/20-2-2008).  

Θ μζτρθςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου πραγματοποιικθκε, μζςω τθσ κλίμακασ 
μζτρθςθ του Ξοινωνικοφ Ξεφαλαίου των Ρζων (Youth Social Capital Scale-YSCS) (Onyx 
et al., 2005) και μεταφράςτθκε πολιτιςμικά και ψυχομετρικά ςτθν Ελλάδα (Koutra et 
al., 2012).  

Σι ςυμπεριφορζσ υγείασ, και τα κοινωνικοδθμογραφικά ςτοιχεία των μακθτϊν 
μετρικθκαν με τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο H.B.S.C. που αναπτφχκθκε από ζνα 
διεκνζσ δίκτυο ζρευνασ ςε ςυνεργαςία με το Υεριφερειακό Γραφείο για τθν Ευρϊπθ 
και ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί για τα ελλθνικά δεδομζνα (Currie et al., 2010; Koller et 
al., 2009).  
 
2.3 Ανάλυςθ Δεδομζνων 
 

Ψο δείγμα τθσ μελζτθσ αποτελείται ςτθν πλειοψθφία του από κορίτςια (55,6% 
ζναντι 44% αγόρια) με τα αγόρια να ζχουν μεγαλφτερθ μζςθ θλικία ζναντι των 
κοριτςιϊν (16,1±0,4). Σι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ διαμζνουν κυρίωσ ςε αςτικζσ-
θμιαςτικζσ περιοχζσ (57,8%), ζχουν Ελλθνικι εκνικότθτα (95,3%) και διαμζνουν ςε 
πυρθνικι οικογζνεια (69,5%).  
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Ψεκμθριϊκθκε ςτατιςτικά ότι τα αγόρια διατρζχουν ςθμαντικά μεγαλφτερο 
κίνδυνο από τα κορίτςια. Εκ του ςυνολικοφ δείγματοσ, οι μακθτζσ με επικίνδυνεσ 
ςυμπεριφορζσ φκάνουν ςτο 5,2%. Σι ζφθβοι με αυξθμζνο ςυμπεριφορικό κίνδυνο, 
ζχουν φίλουσ με αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ ανάλογων ςυμπεριφορϊν κινδφνου. 

Τςον αφορά τθ ςχζςθ των επιπζδων του κοινωνικοφ κεφαλαίου με τισ 
κατθγορίεσ ςυμπεριφοράσ κινδφνου φαίνεται, ότι όςοι ζχουν «κάποιο» κίνδυνο ΧΥΞ 
ζχουν και ςθμαντικά αυξθμζνθ μζςθ βακμολογία ςυμμετοχισ ςτθν κοινότθτα, 
δικτφων τθσ γειτονιάσ ι ςυνολικισ βακμολογίασ ΞΞ. Υαρομοίωσ οι μακθτζσ με 
αυξθμζνο κίνδυνο ζχουν φίλουσ και ςυνομθλίκουσ με αυξθμζνα επίπεδα κινδφνου. 
Ψζλοσ, οι μακθτζσ με αυξθμζνο το ςυνολικό Ξοινωνικό Ξεφάλαιο, φαίνεται να 
υιοκετοφν και ςθμαντικά λιγότερουσ ΧΥΞ. 
 

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα  
 

Χτθ παροφςα μελζτθ διερευνικθκε θ επίδραςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςε 
μια ςειρά παραμζτρων υγείασ προκειμζνου να εξεταςτεί θ υπόκεςθ ότι το υψθλό 
κοινωνικό κεφαλαίο των μακθτϊν λειτουργεί προςτατευτικά απζναντι ςτισ 
επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ. Θ παροφςα μελζτθ τεκμθρίωςε ότι θ προςτατευτικι 
επίδραςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου δεν είναι πανάκεια, όπωσ δεν είναι και ςυνεπισ 
ςτθ βιβλιογραφία (Campos-Matos, Subramanian & Kawachi, 2016; Ξοφτρα, 2015).  

Θ παροφςα μελζτθ ζχει τουσ περιοριςμοφσ που μοιράηονται όλεσ οι ςυγχρονικζσ 
μελζτεσ. Εν τθ απουςία τθσ ςυνζχειασ ςτο χρόνο, θ αξιολόγθςθ ςε βάκοσ των 
αλλθλεπιδράςεων δεν είναι δυνατι. Υαρόλα αυτά, θ κατεφκυνςθ τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ με τθν παροφςα ανάλυςθ κεωρείται εφλογθ. Ζνασ επιπλζον 
περιοριςμόσ των ςυμπεραςμάτων τθσ μελζτθσ είναι πωσ τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ 
προζρχονται μόνο από το νομό Θρακλείου, Ξριτθσ και ζχουν ςυλλεχκεί το 2008. Αυτό 
μπορεί να δθμιουργιςει κενά ςχετικά με τθ δυνατότθτα γενίκευςθσ των 
αποτελεςμάτων. Ωςτόςο, τα ςτοιχεία από άλλεσ μελζτεσ υποςτθρίηουν ότι αναφορικά 
με τισ ςυμπεριφορζσ υγείασ των εφιβων ςτο Θράκλειο, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ 
αποκλίςεισ από τα εκνικά δεδομζνα. 

Θ μελζτθ ςυνειςφζρει ςτθ γνϊςθ και ςτθ ςυηιτθςθ που οι κοινωνικοί 
λειτουργοί οφείλουν να ζχουν, ςτο ρόλο που το κοινωνικό κεφαλαίο διαδραματίηει 
ςτθν υγεία ενόσ ζφθβου. Υροτείνονται προοπτικζσ μελζτεσ προκειμζνου να 
διερευνθκοφν ςε βάκοσ οι επιπτϊςεισ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτθν κατανάλωςθ 
οινοπνεφματοσ, το κάπνιςμα, τθν χριςθ ψυχοτρόπων ουςιϊν και τθ ςεξουαλικι υγεία 
κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ. Θ μελζτθ υποςτθρίηει τθ ςθμαςία τθσ μζτρθςθσ του 
κοινωνικοφ κεφαλαίου και τα αποτελζςματα τθσ ςυνειςφζρουν ςτθ γνϊςθ που οι 
κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να ζχουν με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των κετικϊν 
προςτατευτικϊν παραγόντων για τθν υγεία και το ςχεδιαςμό πολυεπίπεδων 
παρεμβάςεων όςον αφορά τθ πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων φαινομζνων. 
Ψζλοσ, κριτικισ ςθμαςίασ είναι θ μελζτθ και θ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν και των 
μορφϊν κοινωνικισ ςυμμετοχισ των νζων. Αυτι θ γνϊςθ κα ςυνζβαλε ουςιαςτικά 
ςτο ςχεδιαςμό κοινοτικϊν παρεμβάςεων ςε διάφορουσ ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ ηωισ 
των νζων, όπωσ θ ςυμμετοχι ςτθν κοινότθτα, θ ςυνεργαςία, θ υγεία, θ εκπαίδευςθ, θ 
απαςχόλθςθ και θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου. 
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Οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ τθσ περιόδου 1917-1920 και 
τα Νζα Αναγνωςτικά 

 
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ 

Εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70, Φιλόλογοσ ΠΕ 02, Μsc 
 
 

Περίλθψθ 
 
Μζςα από μία γριγορθ αναδρομι ςτο παρελκόν του ελλθνικοφ κράτουσ, 
διαπιςτϊνουμε ότι θ εκπαίδευςθ αποτζλεςε ςε όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ, κφρια 
μζριμνά του. Οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ πολλζσ, κάποιεσ από αυτζσ δεν 
ολοκλθρϊκθκαν και άλλεσ διιρκεςαν μικρό χρονικό διάςτθμα και ανεςτάλθςαν. Στο 
επίκεντρο βρίςκονται το ςχολείο και τα ςχολικά εγχειρίδια, άμεςα ςυνδεδεμζνα μαηί 
του, κακϊσ αυτά αποτελοφν το κφριο εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ, ςε μεγαλφτερο 
βακμό ςτο παρελκόν και ςε μικρότερο ςιμερα, αλλά πάντοτε κατζχοντασ τθν κεντρικι 
κζςθ ςτθ διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα 
αναφερκϊ ςυνοπτικά ςτισ μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ τθσ περιόδου 1917-1920, 
ςτα Αναγνωςτικά που εγκρίνονται τθν περίοδο αυτι και ςτθ διαχρονικι τουσ αξία. 
 
Λζξεισ-Κλειδιά: μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ, Ρζα Αναγνωςτικά, ςχολικά 
εγχειρίδια 

 
1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι 
 

Ψο κζμα που πραγματεφομαι ςτθν παροφςα ειςιγθςθ εντάςςεται ευρφτερα 
ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ και ειδικότερα ςτο κεματικό άξονα που υιοκετείται 
από το ςυνζδριο και αναφζρεται ςτον ρόλο και τισ λειτουργίεσ του ςχολείου από το 
παρελκόν ςτο μζλλον. 

Ψο ςχολείο αποτελεί ζναν κεςμό του κράτουσ, το οποίο πζρα από τισ γνϊςεισ 
ςτοχεφει ςτο να μεταδϊςει ςτθ νζα γενιά τισ αξίεσ, τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ και 
γενικότερα τθν κουλτοφρα τθσ κοινωνίασ όπου εντάςςεται. Πε αυτό ςυνδζονται 
άμεςα θ ςχολικι πραγματικότθτα, θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ, τα αναγνωςτικά βιβλία 
κ.λπ. 

Επιδιϊκοντασ να αναδείξω τισ αξίεσ τθσ περιόδου 1917-1920, επζλεξα ωσ 
αντικείμενο ζρευνασ τα Ρζα Αναγνωςτικά τθσ περιόδου αυτισ, γιατί αυτά κακεαυτά 
είναι φορείσ αξιϊν, αντιλιψεων, πεποικιςεων. Ψα Αναγνωςτικά αποτελοφν το 
κατεξοχιν βιβλίο του Δθμοτικοφ Χχολείου κακϊσ ςτα κείμενά τουσ εμπεριζχονται 
τμιματα από τθ κεματολογία άλλων μακθμάτων, κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και 
κοινωνικά αποδεκτζσ αξίεσ και αντιλιψεισ (Πακρυνιϊτθ, 1986). 

Χκοπόσ μου είναι να ςκιαγραφιςω το αξιακό ςφςτθμα τθσ εποχισ όπωσ αυτό 
προβάλλεται μζςα από τα Ρζα Αναγνωςτικά τθσ περιόδου αυτισ, παρουςιάηοντασ 
μζροσ ευρθμάτων ολοκλθρωμζνθσ πολφχρονθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ. Επίςθσ, κα 
αναδείξω τθν αξιοποίθςθ των Αναγνωςτικϊν εκείνθσ τθσ περιόδου μζςα από τα 
ςφγχρονα ςχολικά εγχειρίδια. Ψα Ρζα Αναγνωςτικά βιβλία δζχκθκαν δριμεία κριτικι, 
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κριτικι που κα παρουςιαςτεί αν ευςτακεί και ςε ποιο βακμό μζςα από τθ 
ςυςτθματικι ανάλυςθ του περιεχομζνου των Αναγνωςτικϊν.  

  
2. Ερευνθτικό πλαίςιο 
 

Χτα πλαίςια τθσ ζρευνάσ μου αξιοποιικθκε θ ποιοτικι ανάλυςθ περιεχομζνου 
για τθν ανάλυςθ των πρωτογενϊν πθγϊν, των Αναγνωςτικϊν τθσ μεταρρφκμιςθσ του 
1917. Ψα Αναγνωςτικά που μελετικθκαν ιταν: 

 

Ψο «Αλφαβθτάρι με τον ιλιο» αναγνωςτικό τθσ Α ́ τάξθσ  
Ψο Αλφαβθτάριο του Ε. Υαπαμιχαιλ (αϋ και βϋ μζροσ) τθσ Α  ́τάξθσ 
«Σι τρεισ φίλοι» τθσ Γ. Ξαηαντηάκθ για τθ Βϋ τάξθ 
Ψα «Ψθλά Βουνά» αναγνωςτικό τθσ Γ ́ τάξθσ του δθμοτικοφ 
«Θ πατρίδα μασ» των Α. Ξαρκαβίτςα και Ε. Υαπαμιχαιλ για τθν Δϋ τάξθ  
«Διγενισ Ακρίτασ» των Α. Ξαρκαβίτςα – Ε. Υαπαμιχαιλ για τθν Εϋ τάξθ. 
 

Σι παρακάτω κατθγορίεσ ανάλυςθσ ςτοιχειοκετικθκαν με βάςθ τον ςκοπό τθσ 
εργαςίασ, τθν ανάδειξθ δθλαδι του αξιακοφ ςυςτιματοσ μζςα από τα Αναγνωςτικά: 

 

• Θ αξία τθσ οικογζνειασ 
• Θ αγάπθ προσ τθν πατρίδα 
• Θ κρθςκεία ςτθ ηωι των ανκρϊπων 
• Θ αξία τθσ φφςθσ 
• Θ αξία τθσ ςυνεργαςίασ. 

 

3. Οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ τθσ περιόδου 1917-1920 
 

Ψο 1916 κθρφςςεται θ επανάςταςθ από τον Βενιηζλο και ςυγκροτείται θ 
προςωρινι κυβζρνθςθ Κεςςαλονίκθσ, θ οποία με το διάταγμα 2585/11.5.1917 
αποφαςίηει τθν ειςαγωγι τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ ςτο δθμοτικό ςχολείο (Οζφασ, 
1942· Φραγκουδάκθ, 1986· Χαραλάμπουσ, 1987· Ξαψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 1995· 
Ξυπριανόσ, 2004). Πε τθν επικράτθςθ του κινιματοσ τθσ Εκνικισ Αμφνθσ και τθν 
εγκατάςταςθ τθσ κυβζρνθςθσ Βενιηζλου ςτθν Ακινα, το διάταγμα για τθ γλϊςςα 
(2585/11.5.1917) επικυρϊνεται με τον νόμο 827/5.9.1917 και ιςχφει ςε ολόκλθρθ τθν 
ελλθνικι επικράτεια, το Διάταγμα τροποποιικθκε από τον Ρ. 1332 του 1918 (Οζφασ, 
1942· Υαπανοφτςοσ, 1978· Φραγκουδάκθ, 1986· Χαραλάμπουσ, 1987· Ξαψάλθσ & 
Χαραλάμπουσ, 1995).  

Σι ςθμαντικότερεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ αυτισ είναι: 
 

 Θ ειςαγωγι τθσ κοινισ ομιλοφμενθσ (δθμοτικισ) γλϊςςασ, απαλλαγμζνθσ από 
αρχαϊςμοφσ και ιδιωματιςμοφσ ςτο δθμοτικό ςχολείο (άρκρο 2). 

 Θ ςυγγραφι των βιβλίων τθσ αρικμθτικισ ςτθ δθμοτικι γλϊςςα. 

 Θ ςυγγραφι νζων αναγνωςτικϊν βιβλίων ςτθ μθτρικι γλϊςςα των μακθτϊν. 

 Θ δυνατότθτα ανάκεςθσ ςυγγραφισ διδακτικοφ βιβλίου ςε επιτροπι. 

 Θ παράλλθλθ διδαςκαλία τθσ κακαρεφουςασ και τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ ςτισ 
δφο ανϊτερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου, ςτθν Εϋ και Χτϋ τάξθ. 
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 Θ δζςμευςθ των ςυγγραφζων των διδακτικϊν βιβλίων από γενικζσ οδθγίεσ του 
Ωπουργείου Υαιδείασ και όχι από κάποιο οριςμζνο διάγραμμα, ςτο οποίο κα 
πρζπει να βαςιςτοφν οι ςυγγραφείσ. 

 Θ κατάργθςθ του κρατικοφ μονοπωλίου του ςχολικοφ βιβλίου και ςυνάμα θ 
κατάργθςθ του ενόσ μοναδικοφ, υποχρεωτικοφ βιβλίου, κακϊσ δεν υπάρχει 
πλζον ο περιοριςμόσ ςτον αρικμό των βιβλίων που μπορεί να εγκρικοφν. 

 Θ δυνατότθτα ζγκριςθσ Αναγνωςτικϊν ειδικά για οριςμζνεσ περιοχζσ του 
κράτουσ ι για οριςμζνα είδθ ςχολείων. 

 Θ δυνατότθτα χριςθσ βοθκθτικϊν βιβλίων ςτισ δφο ανϊτερεσ τάξεισ του 
δθμοτικοφ ςχολείου, ςτθν Εϋ και Χτϋ τάξθ (Φραγκουδάκθ, 1986· Χαραλάμπουσ, 
1987· Ξαψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 1995· Ξυπριανόσ, 2004).  

 

4. Τα Νζα Αναγνωςτικά 
 

Σ ςκοπόσ των αναγνωςτικϊν βιβλίων παρουςιάηεται, μζςα από το πρακτικό 
επιτροπισ που ορίςτθκε με Β.∆. τθσ 13 Φεβρουαρίου 1918: «προσ ςφνταξιν 
αναγνωςτικϊν βιβλίων του δθμοτικοφ ςχολείου», ωσ αρχικά ο αναγνωςτικόσ και 
γλωςςικόσ. Επίςθσ, ςθμαντικόσ ςκοπόσ είναι να επιδιϊκουν μζςω του περιεχόμενοφ 
τουσ τθ κρθςκευτικι, θκικι και εκνικι αγωγι (∆θμαράσ, 1988). 

Πζςα ςτθν περίοδο 1917-20 εγκρίνονται και εκδίδονται ςε δθμοτικι γλϊςςα 
αρκετά Αναγνωςτικά με πιο αξιόλογα: 

 

 Ψα αλφαβθτάρια του Ε. Υαπαμιχαιλ (α ́ και β ́ μζροσ). 

 Ψο αλφαβθτάριο του Λ. Χυκϊκθ (β ́ μζροσ). 

 Ψο Αναγνωςτικό «Υζτροσ Οάρασ » των Α . Ξουρτίδθ – Ε. Υαπαμιχαιλ για τθ 
Β ́τάξθ. 

 Ψο Αναγνωςτικό «Σι τρεισ φίλοι» τθσ Γ. Ξαηαντηάκθ για τθ Β ́ τάξθ. 

 Ψο Αναγνωςτικό των Α. Ξαρκαβίτςα και Ε. Υαπαμιχαιλ για τθν Γϋ τάξθ. 

 Ψο Αναγνωςτικό «Σδφςςεια» των Α. Ξουρτίδθ, Γ. Ξονιδάρθ και Γ . Ξαλαρά για 
τθν Γ ́ τάξθ. 

 Ψο Αναγνωςτικό «Θ πατρίδα μασ » των Α . Ξαρκαβίτςα και Ε . Υαπαμιχαιλ για 
τθν ∆ ́ τάξθ. 

 Ψο Αναγνωςτικό «Χτα παλιά χρόνια» των Α. Ξουρτίδθ και Γ. Ξονιδάρθ για τθν ∆ ́ 
τάξθ. 

 Ψο Αναγνωςτικό «∆ιγενισ Ακρίτασ» των Α. Ξαρκαβίτςα – Ε. Υαπαμιχαιλ για τθν 
Ε ́τάξθ. 
 

Από τα νζα αυτά Αναγνωςτικά τθσ περιόδου διακρίνονται και αναδεικνφονται 
δφο: 
(α) Ψο «Αλφαβθτάριο» που γίνεται ευρζωσ γνωςτό με το όνομα «Αλφαβθτάρι με τον 
ιλιο» τθσ ειδικισ επιτροπισ, τθν οποία αποτελοφςαν οι : ∆θμ. Ανδρεάδθσ, Αλ. 
∆ελμοφηοσ, Υ. Ριρβάνασ, Η. Υαπαντωνίου και Π . Ψριανταφυλλίδθσ (αποτελεί το 
Αναγνωςτικό τθσ Α ́ τάξθσ ) και (β) Ψα «Ψθλά Βουνά » (για τθν Γ ́ τάξθ ) του Ηαχαρία 
Υαπαντωνίου. 

Θ αναπάντεχθ ιττα του Βενιηζλου ςτισ εκλογζσ τθσ 1θσ Ροεμβρίου 1920 κα 
τερματίςει οριςτικά τισ προςπάκειεσ που είχαν γίνει κατά τθ χρονικι περίοδο μίασ 
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δεκαετίασ. Πε τθν πολιτικι μεταβολι θ εξουςία περνάει και πάλι ςτα χζρια των 
Χυντθρθτικϊν (Υαπανοφτςοσ, 1978· Φραγκουδάκθ, 1986· Χαραλάμπουσ, 1987· 
Υουρνάρασ, χ.χ.). 

Θ νζα κυβζρνθςθ κα διορίςει μια «Επιτροπεία» που τθν αποτελοφςαν ζξι 
άτομα, που μάχονταν τθ δθμοτικι, και ιταν οι: Χ. Χακελλαρόπουλοσ, Ρ. 
Εξαρχόπουλοσ, Α. Χκιάσ, Κ. Πιχαλόπουλοσ, Λ. Πεγαρζασ και Χ. Σικονόμου. Αυτοί κα 
αξιολογιςουν τθ μεταρρφκμιςθ και κα κρίνουν τι πρζπει να γίνει (Οζφασ, 1942· 
Χατηθςτεφανίδθσ, 1986· Ξαψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 1995). 

Θ κριτικι που αςκεί θ επιτροπεία ςτα βιβλία τθσ περιόδου 1917-20 αναφζρεται 
ςε τζςςερα κυρίωσ ςθμεία: ςτθ γλϊςςα, ςτο περιεχόμενο, «τα κοινωνικοποιθτικά 
πρότυπα και τθν πολιτικι τουσ ιδεολογία» (Ξαψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 1995, ς. 60). 

Ενδεικτικά κάποιεσ προτάςεισ τθσ Επιτροπείασ, που δθμοςιεφκθκαν ςτισ 10 
Φεβρουαρίου 1921, για τα Αναγνωςτικά του 1917 ιταν: 
«2. Νά εκβλθκϊςι πάραυτα εκ των ςχολείων καί καϊςι τά ςυμφϊνωσ πρόσ τοφσ 
νόμουσ εκείνουσ ςυνταχκζντα καί ςιμερον εν χριςει υπάρχοντα αναγνωςτικά βιβλία 
ωσ ζργα ψεφδουσ καί κακοβοφλου προκζςεωσ. 
6. Νά καταδιωχκϊςι ποινικϊσ οι υπαίτιοι των πρόσ διαφκοράν τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ 
καί παιδείασ τελεςκζντων πραξικοπθμάτων» (Ωπουργείον Εκκλθςιαςτικϊν και 
∆θμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ, Ζκκεςισ τθσ Επιτροπείασ, 1921, ςς. 157-158). 

Σι επικριτζσ των Αναγνωςτικϊν κεωροφςαν ότι θ γλϊςςα και το πνεφμα που 
κυριαρχεί ςε αυτά είναι γλϊςςα διεφκαρμζνθ και πνεφμα πονθρό και ακάκαρτο, 
χαρακτθρίηονται «χυδαία» και διαταράςςουν τθν θκικι ακωότθτα των παιδιϊν, ενϊ 
υπογραμμίηεται ότι απουςιάηουν αξίεσ όπωσ κρθςκεία, πατρίδα, οικογζνεια. 

Κεςπίηεται λοιπόν ο νόμοσ 2678/1921 «περί ειςαγωγισ ωσ αναγνωςτικϊν εισ τα 
δθμοτικά ςχολεία των καταλλθλοτζρων εκ των προ του 1917 εγκεκριμζνων» και ζτςι 
κατά το ςχολικό ζτοσ 1921-22 χρθςιμοποιοφνται τα Αναγνωςτικά, που είχαν εγκρικεί 
πριν το 1917. 
 
4.1 Θ ανάλυςθ των Αναγνωςτικϊν 

 
4.1.1. Περιεχόμενα 
 

Χτο «Αλφαβθτάρι» του Υαπαμιχαιλ παρουςιάηεται θ ηωι τθσ μικρισ 
∆αφνοφλασ και του αδερφοφ τθσ Γιϊργου με τθν οικογζνειά τουσ. Υεριγράφονται τα 
παιχνίδια τουσ με τουσ φίλουσ τουσ, τα ηϊα τουσ αλλά και όμορφεσ οικογενειακζσ 
ςτιγμζσ. 

Χτο «Αλφαβθτάρι με τον ιλιο» περιγράφεται θ ηωι, τα παιχνίδια, οι αντιλιψεισ 
τριϊν παιδιϊν μιασ οικογζνειασ, του Φιγα, τθσ Φινασ και τθσ μικρισ Βάςωσ, κακϊσ και 
του περίγυροφ τουσ που ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τθν εικόνα μια τυπικισ 
μικροαςτικισ οικογζνειασ.  

Ψο Αναγνωςτικό «Σι τρεισ φίλοι» περιγράφει τισ περιπζτειεσ, τισ δυςκολίεσ και 
τισ αντιξοότθτεσ, που αντιμετωπίηουν τρία μικρά παιδιά, ο Υαφλοσ, θ Ανκοφλα και ο 
Ρίκοσ, ςε ζνα απομονωμζνο νθςί. Υαρουςιάηει τθ δφναμθ τθσ ψυχισ τουσ, τθν 
ευρθματικότθτά τουσ και το απαράμιλλο κάρροσ που ζδειξαν και κατόρκωςαν να 
επιβιϊςουν εκεί και να επιςτρζψουν ςτα ςπίτια τουσ νικθτζσ αλλά ςίγουρα πλιρωσ 
αλλαγμζνοι μετά από αυτι τθν εμπειρία ηωισ. 



ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ 

-452- 

 

Σ Υαπαντωνίου ςτα «Ψθλά Βουνά» εξιςτορεί τθν περιπζτεια είκοςι ζξι αγοριϊν 
που, με τθν άδεια των γονιϊν τουσ, εγκαταλείπουν τθν πόλθ τουσ για να ανζβουν ςτα 
ψθλά βουνά, με αφορμι τα λόγια που είχε πει ο δάςκαλόσ τουσ ότι μποροφν να 
μάκουν τόςα πολλά εκεί ψθλά, που οφτε τα βιβλία αλλά και οφτε ο ίδιοσ μπορεί να 
τουσ διδάξει. 

Χτο Αναγνωςτικό «Θ πατρίδα μασ» παρουςιάηονται μικρζσ μεμονωμζνεσ 
ιςτορίεσ, ενϊ αυτι που καταλαμβάνει το κεφάλαιο τθσ αρχαίασ εποχισ είναι θ 
ιςτορία του Υρόα. 

Ψο Αναγνωςτικό «∆ιγενισ Ακρίτασ» απαρτίηεται από μικρζσ ιςτορίεσ αςφνδετεσ 
μεταξφ τουσ, όπου όμωσ καταλαμβάνει ζνα ςθμαντικό μζροσ θ ηωι του ∆ιγενι Ακρίτα 
από τα παιδικά χρόνια ζωσ τον κάνατό του. 
 
4.1.2. Θ αξία τθσ οικογζνειασ 
 

Θ αγάπθ προσ τθν οικογζνεια παρουςιάηεται με απόλυτθ φυςικότθτα μζςα ςτα 
Αναγνωςτικά και εκδθλϊνεται με τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων αλλά και ζμπρακτα.  

Θ πρϊτθ λζξθ, που μακαίνουν οι μικροί μακθτζσ ςτο Αλφαβθτάριο του 
Υαπαμιχαιλ είναι θ λζξθ «μάνα» (Υαπαμιχαιλ, 1918, ς. 3). Αυτό αδιαμφιςβιτθτα δεν 
είναι τυχαίο, γιατί θ μάνα είναι εκείνθ, που είναι ςυνεχϊσ δίπλα ςτον μικρό μακθτι 
όλα τα χρόνια που μεςολαβοφν μζχρι να ζρκει ςτο ςχολείο.  

Χτο «Αλφαβθτάρι με τον ιλιο» τθν παρουςίαςι τθσ κάνει ςχεδόν αμζςωσ θ 
μθτζρα, θ οποία δίνει γάλα ςτα παιδιά, ράβει το φόρεμα τθσ Φινασ, τα καλεί για 
φαγθτό (Ανδρεάδθσ κ.ά., 1919, ς. 4, 5, 9, 10, 20, 22). Θ αγάπθ ςτθν οικογζνεια 
εκδθλϊνεται και ςτθν προςευχι, που κάνει θ Βάςω και παρακαλεί το κεό να 
προςτατεφει τθν οικογζνειά τθσ (Ανδρεάδθσ κ.ά., 1919, ς. 43).  

Θ κορφφωςθ τθσ ζκφραςθσ τθσ υπζρμετρθσ αγάπθσ ςτθν οικογζνεια μζςα ςτο 
διιγθμα είναι το ςθμείο μετά το ναυάγιο, που θ μικρι Ανκοφλα αναηθτά εναγωνίωσ 
τθν οικογζνειά τθσ και βρίςκει μόνο τον αδερφό τθσ (Ξαηαντηάκθ, 1923, ςς. 36-37). 
Βζβαια και ςτθ ςυνζχεια υπάρχουν ξεςπάςματα από τουσ πρωταγωνιςτζσ για τουσ 
αγαπθμζνουσ τουσ ανκρϊπουσ, που ζχαςαν (Ξαηαντηάκθ, 1923, ςς. 41-42).  

Χτα «Ψθλά Βουνά» ο κυρ-Χτζφανοσ, πατζρασ του Ανδρζα, βοθκάει τα μικρά 
παιδιά για να ξεκινιςουν το ταξίδι τουσ, αφοφ διαβεβαιϊνει τουσ γονείσ τουσ ότι κα 
τα προςζχει. 
 
4.1.3. Θ αγάπθ προσ τθν πατρίδα 
 

Θ αγάπθ προσ τθν πατρίδα, προσ τον τόπο γζννθςθσ του ατόμου, είναι ζκδθλθ, 
αλλά το ςθμαντικό είναι ότι παρουςιάηεται με ζναν υγιι τρόπο, δεν υπάρχουν 
εκδθλϊςεισ ςωβινιςμοφ. 

Χαρακτθριςτικά ςτο Αλφαβθτάριο του Υαπαμιχαιλ αφιερϊνεται μία ενότθτα, 
όπου περιγράφεται το χωριό που κάκονται οι δφο μικροί πρωταγωνιςτζσ του βιβλίου, 
θ ∆αφνοφλα και ο Γιϊργοσ (Υαπαμιχαιλ, 1919, ςς. 19-20). 

Χτο Αναγνωςτικό «Σι τρεισ φίλοι» γίνεται εμφανισ θ αγάπθ για τθν πατρίδα και 
μάλιςτα ιδιαίτερα από τουσ ανκρϊπουσ, που βρίςκονται ςτθν ξενιτιά (Ξαηαντηάκθ, 
1923, ς. 16). Ψα όνειρα των πρωταγωνιςτϊν τουσ αφοροφν τθν επιςτροφι τουσ ςτθν 
πατρίδα (Ξαηαντηάκθ, 1923, ς. 148). Αφιερϊνονται δφο ενότθτεσ ςτθν εορτι τθσ 25θσ 
Παρτίου (Ξαηαντηάκθ, 1923, ςς. 118-119). 
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Ενϊ ςτα Αναγνωςτικά τθσ Δϋ και τθσ Εϋ τάξθσ αφιερϊνονται ξεχωριςτζσ ιςτορίεσ, 
όπου γίνεται φανερι θ αγάπθ αυτι. 
 
4.1.4. Θ Θρθςκεία ςτθ ηωι των ανκρϊπων 
 

Ψα Αναγνωςτικά, που μελετικθκαν, μζςα από τα κείμενά τουσ, μζςα από τα 
περιςτατικά τθσ ηωισ των θρϊων, τθν εκτφλιξθ κάποιασ ιςτορίασ ςε κάκε 
Αναγνωςτικό, αλλά και τθν ίδια τθ ςυμπεριφορά των πρωταγωνιςτϊν τουσ, 
παρουςιάηουν κρθςκευτικά κζματα και μάλιςτα μία υγιι αντίλθψθ για τθ κρθςκεία, 
το κεό, τισ κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ αλλά και τθν πίςτθ και τθν αξία τθσ. 

Ειδικότερα, ςτο «Αλφαβθτάρι με τον ιλιο» θ πίςτθ ςτο Κεό διαφαίνεται από τθν 
προςευχι τθσ Βάςωσ πριν κοιμθκεί (Ανδρεάδθσ κ.ά., 1919, ς. 43). Δίνεται θ γιορτινι 
ατμόςφαιρα ςτθ γιορτι των Χριςτουγζννων (Ανδρεάδθσ κ.ά., 1919, ςς. 67-68). 

Χτο Αλφαβθτάρι του Υαπαμιχαιλ (1918) χρθςιμοποιείται πρότυπθ λζξθ θ 
καμπάνα και αφιερϊνεται μία ενότθτα ςτθ κρθςκεία, ςτθν εκκλθςία, ςτουσ 
χριςτιανοφσ και ςτθ λειτουργία (Υαπαμιχαιλ, 1918, ςς. 44-45). Θ Δαφνοφλα και ο 
Γιϊργοσ κάνουν τθν προςευχι τουσ το βράδυ (Υαπαμιχαιλ, 1919, ς. 18). 
Υαρουςιάηεται μία μεγάλθ γιορτι τθσ χριςτιανοςφνθσ, θ Ανάςταςθ του Ξυρίου, μζςα 
από τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων και τισ δραςτθριότθτεσ των ίδιων εκείνθ τθν 
περίοδο (Υαπαμιχαιλ, 1919, ς. 70). 

Θ κρθςκεία και ο εορταςμόσ των μεγάλων γιορτϊν τθσ χριςτιανοςφνθσ δεν 
απουςιάηει από το Αναγνωςτικό «Σι τρεισ φίλοι» (Ξαηαντηάκθ, 1923, ς. 14). Ψα τρία 
παιδιά απομονωμζνα από τον ζξω κόςμο τισ Ξυριακζσ ξεκουράηονται και διαβάηουν 
το ευαγγζλιο (Ξαηαντηάκθ, 1923, ς. 84). Ψθρείται ο χριςτιανικόσ τρόποσ ταφισ και 
τιμισ του ανκρϊπου που χάνουν οι τρεισ φίλοι ςτο νθςί (Ξαηαντηάκθ, 1923, ς. 143). 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτα Ψθλά Βουνά, τα παιδιά 
επιςκζπτονται και το μοναςτιρι του Αϊ - Οιά, για να λειτουργθκοφν (Υαπαντωνίου, 
1918, ςς. 187-190). Σ κεόσ υπάρχει ςε κάκε βιμα τθσ ηωισ του ανκρϊπου, ςε ζνα νζο 
καράβι για να το προςτατεφει: «Στθν πλϊρθ ζχεισ το ςταυρό. Στθν πρφμνθ ζχεισ το 
βαγγζλιο. Κι ανάμεςα ζχεισ τθν Ραναγιά Ραρκζνα με το καντιλι τθσ αναμμζνο.»  
(Υαπαντωνίου, 1918, ς. 174). 

Χτο Αναγνωςτικό «Θ πατρίδα μασ» αναφζρονται εορτζσ τθσ χριςτιανικισ 
κρθςκείασ και δε λείπει θ επίςκεψθ ςε ζνα μοναςτιρι και θ παρακολοφκθςθ του 
εςπερινοφ (Ξαρκαβίτςασ & Υαπαμιχαιλ, 1920, ςς. 193-205). 

Χτο Αναγνωςτικό «Διγενισ Ακρίτασ» αφιερϊνεται μία ενότθτα ςτθ γιορτι των 
Κεοφανείων αλλά και ςε άλλεσ χριςτιανικζσ εορτζσ (Ξαρκαβίτςασ & Υαπαμιχαιλ, 
1929, ςς. 29-35). 
 
4.1.5. Θ αξία τθσ φφςθσ 
 

Σι ιςτορίεσ των Αναγνωςτικϊν, που αναλφω ςτθν παροφςα ειςιγθςθ, 
ςχετίηονται άμεςα με τθ φφςθ, τον φυςικό κόςμο, εκτυλίςςονται ςε αυτόν αλλά 
δίνουν, μζςα από τον γραπτό λόγο, και γλαφυρζσ περιγραφζσ αυτοφ, μαγικζσ εικόνεσ. 

Ψο «Αλφαβθτάρι με τον ιλιο» ξεκινάει με μία εικόνα τθσ φφςθσ, από τθν οποία 
αντλεί και τθν ονομαςία του. Λδιαίτερεσ αναφορζσ υπάρχουν ςτθ μθλιά, τθ ροδιά, τθν 
αμυγδαλιά και ςτα καλά, που αυτζσ προςφζρουν ςτον άνκρωπο (Ανδρεάδθσ κ.ά., 
1919, ςς. 6-7, 12-13, 75-76). 
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Ξαι ςτα δφο Αλφαβθτάρια ζκδθλθ είναι θ αγάπθ ςτα ηϊα και θ προβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ςτον άνκρωπο. Χτο Αλφαβθτάριο του Υαπαμιχαιλ (1918) μόλισ θ 
τρίτθ λζξθ, που μακαίνουν οι μικροί μακθτζσ, αντλείται από τθ φφςθ, και είναι θ λζξθ 
«παπί» (ς. 4). 

Εικόνεσ τθσ φφςθσ αλλά και ηωντανά παραδείγματα του ηωικοφ βαςιλείου 
προτρζπουν τουσ μικροφσ μακθτζσ να είναι εργατικοί, για να κατορκϊςουν να 
επιβιϊςουν, όπωσ και όλα τα ηωντανά όντα που τουσ περιβάλλουν εργάηονται 
κακθμερινά με τον δικό τουσ τρόπο, κακϊσ το κακζνα ζχει ζναν ρόλο ςτθ φφςθ και 
μία αρμοδιότθτα (Υαπαμιχαιλ, 1919, ςς. 71-73). 

Σι τρεισ φίλοι αντιλαμβάνονται ότι θ αξία τθσ φφςθσ για τθν επιβίωςθ του 
ανκρϊπου είναι ανεκτίμθτθ. 

Σλόκλθρο το Αναγνωςτικό τα «Ψθλά Βουνά», θ υπόκεςι του αλλά και τα τοπία 
και οι εικόνεσ που παρουςιάηει αποτελοφν ζναν φμνο ςτθ φφςθ. 

Χτο Αναγνωςτικό «Θ πατρίδα μασ» τονίηεται και πάλι θ αξία τθσ φφςθσ και 
ιδιαίτερεσ ενότθτεσ αφιερϊνονται ςτο ηωικό βαςίλειο και ειδικότερα ςτα άγρια ηϊα, 
που απειλοφν τα οικόςιτα ηϊα, ςτα οποία ςτθρίηονται οι άνκρωποι, για να ηιςουν. 
 
4.1.6. Θ αξία τθσ ςυνεργαςίασ 
 

Θ αξία τθσ ομαδικισ εργαςίασ, τθσ βοικειασ από τον ςυνάνκρωπο και τθσ 
ςυνεργαςίασ προβάλλεται ζντονα. Χτο «Αλφαβθτάρι» του Υαπαμιχαιλ γίνεται 
εμφανισ και μζςα από το ηωικό βαςίλειο και το παράδειγμα, που τα ίδια τα ηϊα 
δίνουν ςτον άνκρωπο: «Ρλικοσ μυρμιγκια ζβγαιναν κι ζμπαιναν. Κάκε μυρμθγκάκι 
είχε κάτι να φζρθ ςτο ςπιτάκι τθσ ςυντροφιάσ. Αν κανζνα μυρμθγκάκι είχε βαρφ 

φορτίο, φϊναηε ςτ’ άλλα: «Τρζξετε να με βοθκιςετε!» (Υαπαμιχαιλ, 1919, ςς. 71-72). 
Ψρία παιδιά, «Σι τρεισ φίλοι», απομακρυςμζνα από τον πολιτιςμό και τουσ 

ανκρϊπουσ ςυνεργάηονται για να επιβιϊςουν (Ξαηαντηάκθ, 1923, ςς. 46-47, 147-148). 
Χτα «Ψθλά Βουνά» οι μικροί μακθτζσ οργανϊνουν τθ δικι τουσ μικρι 

κοινότθτα, ςυνεργάηονται, αναλαμβάνουν ευκφνεσ, αρμοδιότθτεσ και κατορκϊνουν 
να φζρουν ςε πζρασ όλεσ τισ εργαςίεσ και τισ δουλειζσ που ανακφπτουν ςτθν 
προςπάκειά τουσ να επιβιϊςουν ςε ζνα άγνωςτο μζροσ. 
 

5. Σφγχρονα ςχολικά εγχειρίδια 
 

Ψα Αναγνωςτικά τθσ περιόδου 1917-1920 δζχκθκαν δριμεία κριτικι, κριτικι που 
δεν περιορίςτθκε μόνο ςτθ γλϊςςα ςτθν οποία ιταν γραμμζνα, αλλά είχε ςτόχο και 
το περιεχόμενό τουσ. Ψα αναγνωςτικά τθσ μεταρρφκμιςθσ του 1917 κόμιηαν κάτι νζο, 
καινοτόμο για τθν εποχι τουσ, διζφεραν από τα προθγοφμενα τόςο ςτθ γλϊςςα 
ςυγγραφισ τουσ όςο και ςτο νζο πνεφμα που ζφεραν, διαπνζονταν από τισ αρχζσ του 
Χχολείου Εργαςίασ (Ξουτςουδάκθ, 2011). Θ διδαςκαλία παφει πλζον να είναι 
δαςκαλοκεντρικι και γίνεται παιδοκεντρικι (Ξανάκθσ, 2006). Ψα ίδια δεν ςβιςτθκαν 
ςτον χρόνο, δεν ξεχάςτθκαν απλά αλλά άφθςαν το ςθμάδι τουσ ςτθν ιςτορικι μνιμθ, 
άγγιξαν ψυχζσ και ζφκαςαν ωσ ζνα πολφτιμο κομμάτι του ιςτορικοφ παρελκόντοσ να 
αξιοποιοφνται μζςα από τα ςφγχρονα ςχολικά εγχειρίδια ςτθν κακθμερινι διδακτικι 
πράξθ, αναδεικνφοντασ τθ διαχρονικι τουσ αξία.  



1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 

-455- 

 

Χαρακτθριςτικά ςτθ Γλϊςςα Α' Δθμοτικοφ – Γράμματα Οζξεισ Λςτορίεσ 
αξιοποιείται ζνα απόςπαςμα από το «Αλφαβθτάρι με τον ιλιο», το οποίο αναφζρεται 
ςτον μικρό Φιγα που παίρνει τον ρόλο καπετάνιου αλλά χάνει τον ζλεγχο τθσ βάρκασ 
μόλισ ο καιρόσ χαλάει και θ κάλαςςα φουρτουνιάηει με αποτζλεςμα να κινδυνεφςει ο 
ίδιοσ και τα άλλα παιδιά που βρίςκονταν ςτθ βάρκα. Ευτυχϊσ, θ παρζμβαςθ του 
Χγουροφ του ψαρά είναι ςωτιρια. Ψο κείμενο κλείνει με τα λόγια του Χγουροφ: «Δε 
φτάνει μονάχα θ βάρκα, χρειάηεται και ο καραβοκφρθσ» (Ξαραντηόλα, Ξφρδθ, 
Χπανζλλθ & Ψςιαγκάνθ, 2013, ς. 63). Σι ερωτιςεισ κατανόθςθσ επιδιϊκουν να 
αναδείξουν τθ ςθμαςία του κειμζνου, κακϊσ «…αποφεφγοντασ τον διδακτιςμό, 
υποδεικνφει ςτα παιδιά να ακοφνε τισ ςυμβουλζσ των μεγαλυτζρων τουσ» 
(Ξαραντηόλα, Ξφρδθ, Χπανζλλθ & Ψςιαγκάνθ, χ.χ., ς. 64).  

Χτο βιβλίο τθσ Γλϊςςασ Γϋ Δθμοτικοφ - Ψα απίκανα μολφβια αξιοποιείται ζνα 
απόςπαςμα από τα «Ψθλά Βουνά» ςτθν πρϊτθ ενότθτα «Ράλι μαηί» και ειδικότερα 
ςτο μάκθμα «Το ςχολείο ταξιδεφει ςτο χρόνο». Αναδεικνφεται το εξϊφυλλο αυτοφ και 
μζςα από τθ δεφτερθ ερϊτθςθ κατανόθςθσ οι μακθτζσ ωκοφνται να απαντιςουν 
ποιοσ είναι ο ςυγγραφζασ του αλλά και ςε ποια τάξθ και ςε ποιο μάκθμα το 
διδάςκονταν οι μακθτζσ άλλοτε (Λντηίδθσ, Υαπαδόπουλοσ, Χιοφτθσ & Ψικτοποφλου, 
2013, ς. 15, 17). Πε αφορμι το απόςπαςμα αυτό μπορεί να γίνει αναφορά ςτο 
πολυτονικό ςφςτθμα (Λντηίδθσ, Υαπαδόπουλοσ, Χιοφτθσ & Ψικτοποφλου, χ.χ., ς. 24).  

Ψο ίδιο κείμενο αναλφεται λεπτομερζςτερα ςτθν τρίτθ ενότθτα του πρϊτου 
τεφχουσ του Βιβλίου Πακθτι: «Στθ γθ και ςτθ κάλαςςα» (Λντηίδθσ κ.ά., 2013, ςς. 59-
61). Ψο απόςπαςμα αναφζρεται ςτο φυςικό περιβάλλον, ςτο οποίο βρίςκονται οι 
μικροί ταξιδιϊτεσ κακϊσ ανεβαίνουν το βουνό, αναδεικνφοντάσ το μζςα από μια 
γλαφυρι περιγραφι. Πζςα από τισ δραςτθριότθτεσ του βιβλίου επιδιϊκεται θ 
τιτλοφόρθςθ εικόνων, παραγράφων ϊςτε να διακρίνονται οι κεματικζσ ενότθτεσ του 
κειμζνου και ςταδιακά οι μακθτζσ να οδθγθκοφν ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ δομισ ενόσ 
κειμζνου. Υροβάλλεται θ λειτουργία του γραπτοφ λόγου μζςα από τθν περιγραφι 
όπωσ αυτι εντάςςεται ςε ζνα περιθγθτικό κείμενο και τονίηεται θ ςχζςθ τθσ 
περιγραφισ με το βλζμμα εκείνου που βρίςκεται ςτο φυςικό περιβάλλον και 
μεταφζρει εικόνεσ αυτοφ μζςα από τον λόγο. Αξιοποιοφνται λζξεισ του κειμζνου που 
ςχετίηονται άμεςα με το φυςικό περιβάλλον για τθν εφρεςθ ςυνωνφμων (Λντηίδθσ, 
κ.ά., χ.χ., ς. 33). Δεν παραλείπεται βζβαια θ ανάδειξθ των ςυναιςκθμάτων των 
ταξιδιωτϊν μπροςτά ςτισ επιβλθτικζσ εικόνεσ τθσ φφςθσ που αντικρίηουν.  

Χτο βιβλίο τθσ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ Γϋ Δθμοτικοφ ςτο πρϊτο κεφάλαιο 
«Ηοφμε μαηί και ςυνεργαηόμαςτε – Χρειαηόμαςτε ο ζνασ τον άλλο» αξιοποιείται ζνα 
ακόμα απόςπαςμα από το αναγνωςτικό «Ψθλά Βουνά» (Ξόκκοτασ κ.ά., 2013, ς. 10). 
Αναφζρεται ςτο τι πρζπει να κάνουν τα είκοςι ζξι παιδιά ςτο βουνό για να ηιςουν 
μαηί ςτο ίδιο μζροσ. Αποτελεί ζναυςμα για τουσ μικροφσ μακθτζσ ϊςτε να 
εκφραςτοφν ςχετικά με το τι πιςτεφουν οι ίδιοι ότι είναι μια κοινότθτα, να 
υπογραμμίςουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν τα παιδιά και να κάνουν αναγωγι 
και ςφγκριςθ μζςα από τον χωροχρόνο ςχετικά με τισ δυςκολίεσ και τισ ωφζλειεσ που 
κα είχαν αν βρίςκονταν ςτο βουνό ςτο παρόν. 
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6. Συμπεράςματα  
 

Θ ανάλυςθ των Αναγνωςτικϊν ζδειξε, ότι αντίκετα με όςα υποςτιριηαν τα μζλθ 
τθσ Επιτροπείασ, από τα Αναγνωςτικά δε λείπουν αξίεσ, όπωσ θ κρθςκεία, θ πατρίδα 
και θ οικογζνεια. Ζντονθ είναι ακόμα θ παρουςία τθσ φφςθσ ςε αυτά και θ 
καλλιζργεια ςτον αναγνϊςτθ του ςεβαςμοφ προσ αυτι. Επομζνωσ, πραγματϊνεται ο 
ςκοπόσ των αναγνωςτικϊν βιβλίων όπωσ παρουςιάηεται παραπάνω. 

Ξακίςταται ςαφζσ, ότι ο άνκρωποσ είναι ζνα κοινωνικό όν. Υροβάλλεται ζντονα 
θ ομαδικι εργαςία, θ ςυνεργαςία, θ αλλθλοκατανόθςθ και θ αλλθλοβοικεια. Είναι 
γραμμζνα ςε μία γλϊςςα κατανοθτι από τουσ μακθτζσ, οικεία προσ αυτοφσ. 

Ψα Αναγνωςτικά, κοντά ςτουσ μικροφσ μακθτζσ και τισ ανάγκεσ τουσ, προςφιλι 
ςε αυτοφσ, φζρουν αξίεσ που μεταλαμπαδεφονται  ςτισ νζεσ γενιζσ μζςα από το 
ςχολείο προβάλλοντασ τθ ςτενι ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ. 

Ψα Ρζα Αναγνωςτικά αποτελοφν ζναν ςτακμό ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ, 
ζνα κομμάτι μνιμθσ, ζνα ςθμείο αναφοράσ και εξζλιξθσ, που φκάνει θ ανεξίτθλθ 
επιρροι του μζχρι το ςιμερα, αναμοχλεφοντασ το παρελκόν, ανακαλϊντασ ςτθ μνιμθ 
μασ τα διάφορα ςτάδια από τα οποία πζραςε το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

Ψο παρελκόν ςυνδζεται με το παρόν αναδεικνφοντασ τθ ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ 
και αλλθλεξάρτθςθ ςχολείου και κοινωνίασ. 
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